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התובעת

גד נ

זוגלובק תשלובת מפעלי מזון בע"מ
, נהריה , ת.ד. 70 שד' הגעתון 8

הנתבעת

סכום התניעה : 500 ש"ח

סכום התניעה לכל חנרי הקבוצה : 50,000,000 ¤

תובענה ייצוגית

1. התובעת הינח אישה תושבת העיר ירושלים , אישה נשואת בץ 30 , ואס ל4 ילדים ,
, אשר מקפידה על כללי הכשרות. סטודנטית למשפטים ; התובעת הינה אישה חרדית

2. הנתבעת הינה חברה מובילה בתחום הבשר ; הנתבעת נחשבת לחברה הכי גדולה וטובה
, ועל כן אנחנו נצטט מאתר חבית של הנתבעת : בתחומה
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זוגלובק עומדת בקדמת תעשיית המזון בישראל וחולשת על נתח נכבד מארבע קטגוריות

פעילותה העיקריות: פסטרמת ונקגיק, מוצרי "על האש" ונקניקיות, מוצרי טבע ומוצרי
מאפה.

"זוגלובק" הוא אחד המותגים הוותיקים בנוף המותגים הישראלי והוא מוכר היטב

לצרכן הישראלי אשר מייחס לו ערכים של וותק, איכות ומתייחס אליו כאל מותג
ישראלי אהוב.

אבני היסוד המנחות את חברת זוגלובק, הן שמירח על איכות ושאיפה למצוינות

מתמדת. מוצרי זוגלובק קיבלו אישור ממשרד החקלאות האמריקני ((\/ס5ו1 וכן את תו

*י" ̂ו  ק€̂0
התקן המחמיר "9002 150" ליישום שיטות ייצור מתקדמות ואת תקן

בהתאם לנוהלי האיכות. כל מוצרי הבשר של החברה מאושרים בידי השירות הווטרינרי
במשרד החקלאות והבריאות.

כיצרנים, אנו מודעים להשפעה שיש לגו על הסגיבח ולוקחים עליה אחריות מלאה.

זוגלובק מאמינה ששמירה על הסביבה תגרום לעובדיה לקוחותיה וספקיה לחזק את

הקשר הבלתי אמצעי בינם ובין החברה.

3. התובעת רוכשת ממוצרי הנתבעת דרך קבע , והיא בוחרת תמיד את מוצרי הנתבעת

, והיא בטוחה שהנתבעת מעולם לא תעבור שכן היא מודעת למוניטין הטוב של הנתבעת

. על החוקים הרלוונטיים בייצור מוצריה

4. הנתבעת חולשת על נתח גדול משוק המוצרים אותם היא משווקת , ובכל מקום אליו

פונה הצרכן הוא מוצא את המותג של הנתבעת אל מול עיניו והדרך לסל הקניות היא
מהירה ומידית .

5. תחקיר "כולבוטק" ששודר אתמול בערוץ 10 חשף התעללות קשח בבעלי חיים במשחטה

של מפעל מוצרי העוף זוגלובק. התחקיר הציג, בין היתר, פריקת כלובי תרנגולות לא

תקינת במשחטח המובילה להתעללות בולטת בבעלי חיים וככל הנראה עבירות על חוק
צער בעלי חיים.

ו

בין התמונות הקשות שעולות בתחקיר ניתן לראות כיצד במהלך פריקת כלובים הדלתות

לא תמיד נפתחות, מה שמוביל עובדים להשתמש בדחיפות מוט ברזל דרך כלובי

התרנגולות בכדי לשחרר את פתיחתם. כמו כן, ניתן לראות כיצד ברגע היפוך הכלובים
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בעקבות תקיעת הכלובים הישנים, השבורים והעקומים - העופות נחבטים ודורסים
אחד את השני.

מקרים בהם העופות משתחררים עולות תמונות קשות במיוחד של עובדים המנסים

לתפוס אותם בעזרת חוטי ברזל. בתמונה אחת ניתן לראות כיצד רגלו של אחד העופות

נתפסת בחוט ואילו העובד שמנסה לשחרר אותה לא עושה זאת בעדינות רבה. במקרה

אחר ניתן להבחין כיצד עובד מנסת לשחרר ראש של תרגגול בעזרת ידיו מאחד הכלובים

אך בעקבות נגיעותיו ככל הגראה העוף לא שורד.

"עיקר הבעיות נובעות מהתשתית של משחטת זוגלובק'/ הוא אומר. "יש מכונה

שתפקידה הוא להטות כלובי תרנגולות מטה כדי לפרוק אותן - ממש כמו לפרוק חצץ.

פריקה בצורה כזו מובילה למצב מזעזע בו המכונה מטה את הכלובים שוב ושוב ומטיחה

את התרנגולות כשהן תקועות ולא נופלות". לדבריו, מי שנתקעות עם ראשן מוצאות את
מותן האיטי והמייסר.

מהתחקיר ניכר שלעובדים במקום אין שום יחס והבנה על כן שמדובר בבעלי החיים.

הם עושים הכל כדי שהפס יעבור מהר ושתהיה כמה שיותר תפוקה. בעיה עיקרית עליה

נוגעת למחדלים בחוסר הטיפול במצב הקיים ובעובדה שהוא ככל הנראה נמשך זמן לא

קצר במשחטת זוגלובק. "בסופו של דבר אם היה מגיע איש מקצוע ומסתכל 20 דקות

ורואה איד זה עובד, הוא היה רואה בוודאות שמדובר במתקנים שלא עומדים בחוק. אין

כאן היתממות, שחיטה היא לא דבר פשוט וחוק צער בעלי חיים מכיר בכך ולכן בא לעזור

ולמזער עם הבדלים מאוד קטנים כאשר גם הדבר הזה לא געשה במשחטה". הוא מוסיף

כי "כל בר דעת שרואה כיצד המכונה מפמפמת את הכלוב ואחרי כל סבב נשארים בה

עוד עופות כשהרבה מהם מרוטשים מבין שאין צורן במעקב של שבועות כדי להבין את
המחדל".

1

בתחקיר תועדו עבירות חמורות על חוק צער בעלי-חיימ ועל תקנות הובלת עופות.

. 6. התובעת מציינת כי קמח לח עילת תביעה מכוח העילות הבאות

הטעיה מנוח חוק הגנו* הצרנו תשמ"א 1981: :

7. התובעת מציינת כי קמה לה עילת תביעה אישית מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א

, 4 לחוק 1981 שכן הנתבעת עוברת על האמור בחוק הגגת הצרכן ובפרט על סעיפים 2

. הגנת הצרכן התשמ"א 1981
ו
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8. התובעת מציינת כי קמה לה עילת תביעה אישית בין היתר, מכוח עוולת ההטעיה

והמסגרת הנורמטיבית של עילת ההטעיה, כפי שנקבעה ברע"א 2837/98 ארד 0 בזק, פ"ד

607 כדלקמן� נד (1)600,

"הטעיה היא הצהרה כוזבת. תהטעית נוצרת כאשר קיים פער בין הדברים
הנאמרים (או המוסתרים) לבין המציאות; הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות:
האחת, הטעיה במעשה על דרך של מצג שווא הכולל פרטים שאיגם תואמים את
ולמציאות; והשנייה, הטעיה במחדל, קרי; אי גילוי פרטים מקום שיש חובה

לגלותם."

9. חוק הגנת הצרכן קובע שורה של איסורים שתכליתם למנוע את הטעייתו וניצול בורותו

של הצרכן על ידי העוסק , וכן מטיל חובות גילוי עליי עוסקים ,ייאשר נועדו להבטיח כי

בטרם יחליט הצרכן לרכוש את המוצר מהם , יביא העוסק לידיעתו מידע מלא , ככל

האפשר ,על טיב המוצר או השירות שהוא עומד לרכוש ומחירו הכולל.

10. חוק הגנת הצרכן בא להשליט נורמות התנהגות המטילות על "עוסק" חובות מוגברות
ביחסיו עם ה"צרכן'', ולקבוע כללי משחק הוגנים אשר ימנעו מן העוסק לנצל את מעמדו
הכלכלי העדיף על מנת להתעשר על חשבון הצרכן. לכן קובע החוק שורה של חובות
ואיסורים, שמטרתם למנוע הטעיית הצרכן, להביא לידיעתו מידע מלא ככל האפשר על
טיב העסקה שהוא עומד לעשות ולתת לו את הכלים לממש את זכויותיו (ראה: דברי כב'
השופטת ט' שטרסברג-כהן בע"א 1977/97 ברזני נ. בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ.
פ"ד נה(4) 584, 598, ודברי כבי השופט מ. חשין בדנ"א 5712/01 ברזגי <. בזק חברה
ישראלית לתקשורת בע"מ, תק-על 2003(1) 847, פסקה 47).. בדנ"א 1977/97 הנ"ל בעניין
, בעמ' 870 פסקה 2, סיכמת כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן את תכליות החוק, ברזני

לאמור נ

"לחיק הגנת חצרכו המהווה חלק מן החקיקת הצרכנית, תכליות רבות
שליבתן היא הגנה על הצרכן מפני העוסק בעל המעמד הכלכלי העדיף
וצמצום פערי הכוחות וחוסר השוויון בעמדות המיקוח של הצדדים.
מטרתו להשליט אורחות התנהגות ראויות על המגזר העסקי ולקבוע
כללי משחק הוגנים ביחסים שבין הצרכן לעוסק. הוא נועד לחזק את
האוטונומיה האישית של הצרכן ואת זכותו לכבוד על-ידי הבטחת יכולתו
לבחור בחירה מושכלת במוצר ובשירות על-ידי כך שיקבל את כל המידע
האמיתי הרלבנטי ולמנוע ניצול לרעה של מעמדו החלש יותר של הצרכן.
הוא נועד להוציא מידיו של העוסק את אשר גבה שלא כדין מן הצרכן
עבור מוצר או שירות ובדרך זו לתחזיר לצרכן את אשר נגבה ממנו שלא
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כדין ולהפוך גביה כזו לא רק לבלתי ראויה אלא גם לבלתי משתלמת.

ההגנה על הצרכן משמשת גם אמצעי לקידומה של תחרות תוגגת בין

עוסקים; המהווה גורם חשוב בפעילות משקית וכלכלית תקיגה".".

11. חוק הגנת הצרכו חל ביחסים שבין "עוסק" לבין "צרכן". "עוסק" מוגדר בסעיף 1 לחוק

כ"מי שמוכר גכס או גותן שירות דרד עיסוק, כולל יצרן". הגדרה וו כוללת את התובעת

, ואין מחלוקת על כך. "צרכן" מוגדר בסעיף 1 לחוק כ"מי שקונה נכס או מקבל והנתבעת

שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי; ביתי או משפחתי". הגדרה זו,

כאמור לעיל, מוציאה מתחולתה משתמש בנכס, שלא רכש אותו, וכן לקוחות מוסדיים

ועסקיים. אך אין מניעה שלקוחות מסוג זה יכללו בתובענה מכוח עילות תביעה אחרות,

כמו הטעיה לפי חוק החוזים. מצג שווא רשלני או עשיית עושר ולא במשפט (ראה סעיף 12
לעיל).

12. סעיף 31(א) לחוק הגנת הצרכו קובע: "דין מעשה או מחדל בניגוד לפרקים בי, גי או די

כדין עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסה הדש]". סעיף 31(א1) קובע� "הזכות לסעדימ בשל

עוולה כאמור נתונה לצרכן שנפגע מהעוולה...". לאור הוראות אלו, נפסק בדיון הנוסף

בעניין ברזני הנ"ל כי הטעית צרכן היא עוולה טיקית, שחלים עליה עיקרי היסוד

והדוקטרינות שבפקודת הנזיקין. כולל אלו הנוגעות לקשר הסיבתי ולהיקף הפיצוי לאור

סעיפים 64 ו- 76 לפקודה (ראה פסק הדין בדעת הרוב מפי כב' השופט מ. חשין, פסקאות
.(31-36 ,11

13. לצורך קיום העילה של הטעייה על-פי סעיף 2 לחוק, יש להוכיח כי � א) העוסק עשה מעשה

או מחדל אשר עלול להטעות צרכן בעניין מהותי; ב) הצרכן נפגע כתוצאה מכך; ג) קיים

קשר סיבתי בין ההטעיה לבין הפגיעה שסבל הצרכן (דנ"א 5712/01 חנ"ל בעניין גרזני,

פסקת 14 לפסק דינו של כב' השופט מ. חשין, ופסקת 8 לפסק דינה של כב) השופטת ט'

שטרסברג-כהן}. אשר למחותה של ההטעיה על פי סעיף 2 לחוק, הבהירה כבי השופטת ט'

שטרסברג-כחן ברע"א 2837/98 ארד 0 בזק החברה הישראלית לתקשורת. פ"ד נד(1) 600,
בעמ' 607:

"הטעיה היא הצהרה כוזבת. ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין

הדברים הנאמרים (או המוסתרים) לבין המציאות. הטעיה יכולת

ללבוש שתי צורות: האחת, הטעיה במעשה על דרך של מצג שווא

הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות; והשנייה, הטעיה
במחדל, קרי: אי גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם (ראו: גי

שלו דיני חוזים (מהדורה שנייה, תשנ"ה) 225; די פרידמן וני כהן

הוזים (תשנ"ג, כרך בי) 787)."
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; העוולה קיימת 14. הטעייה לפי סעיף 2 לחוק איננה עוולה תוצאתית, אלא עוולה התנהגותית
אם נעשה מעשה או מחדל "העלול להטעות", גם אם לא אירעה הטעייה בפועל, ולא נגרם
כל נזק (דנ"א 5712/01 הנ"ל, פסקה 10 לפסק דעו של כב' השופט מ. חשין, ופסקה 7
לפסק דינה של כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן). כך גם נפסק לגבי סעיף 3 לחוק הבנקאות
(שירות ללקוח). חתשמ"א-1981, שנוסחו זהה לסעיף 2 לחוק הגנת הצרכו בע"א 1304/91
(3) 309, בעמ' 326-327 (מפי כב' הנשיא מ. שמגר שנותר בדעת טפחות ני ליפרט, פ"ד מז

מיעוט, אך לא בסוגיה זו).

15. עם זאת, בהיותה של הטעייה לפי סעיף 2 לחוק עוולה נזיקית, לא ניתן לתבוע סעד של
פיצוי כספי בגין עוולה זו בלא הוכחת נזק וקשר סיבתי בין ההטעיה לבינו. הכל מסכימים
כי הטעייה לפי סעיף 2 לחוק דורשת הוכחת נזק וקשר סיבתי בינו לבין ההטעיה, לשם
קבלת פיצוי כספי, להבדיל מתרופות שאינן דורשות נזק, כמו צו מניעה או סעד הצהרתי.
בע"א 1977/97 הנ"ל בעניין בלזני, פסק כב' הנשיא א' ברק כי גם בהעדר זכות לפיצוי
כספי, ניתן לתבוע בתובענה ייצוגית צו למניעת המשך ההטעיה של הצרכנים (פסקה 2).
כב' הנשיא א' ברק הדגיש כי גס בהעדר זכות לפיצוי, ניתן לאכוף את הוראות חוק הגנת
הצרכו באמצעות תרופות פליליות ואזרחיות (פסקה 8). אך הוא הותיר בצריך עיון את
השאלה האס רשאי תובע ייצוגי, שאין לו עילה לקבלת פיצוי בשל הטעייתו כצרכן, לעתור
לקבלת סעד הצהרתי בשם הקבוצה למניעת המשך ההטעיה של כלל הצרכנים (פסקה 13).
כב' השופט א. מצא סבר בעניין בלזני הנ"ל בדיון הנוסף, כי אין מניעה לתבוע בתובענה
ייצוגית סעד הצהרתי וצו מניעה, גס בהעדר זכאות לסעד של פיצוי (פסקה 22). כן סברה
גם כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן, אך היא ציינת כי האפשרות שצרכן ישקיע מאמצים
וכספים רבים לשם קבלת סעד של צו מניעה לטובת ציבור הצרכנים היא קלושה (פסקה
9). המחלוקת שהתעוררה בעניין בלזני הנ"ל, נגעה אך ורק לשאלה האס יתכן נזק הנובע

מהטעייה על-פי סעיף 2 לחוק, בלא שהצרכן הסתמך על המצג המטעה. כפי שהדגיש כב'
הנשיא א' ברק בע"א 1977/97 הנ"ל בעניין בלזני, פסקה 9, דרישת ההסתמכות (וגעת רק

לסעד הפיצוי.

16. בעניין ההסתמכות על המצג המטעה, נפסק בדיון הנוסף בעניין בלזני, בדעת רוב, כי בלא
שהוכחה ידיעתו של הצרכן על המצג המטעה וחסתמכותו עליו, לא הוכח הקשר הסיבתי
שבין ההטעיה לנזק הנטען, וממילא גם לא הוכח הנזק הנדרש לשם פסיקת פיצוי כספי
בגין ההטעיה (זו הייתה דעת הרוב של כב' הנשיא א. ברק וכב' השופט י. אנגלרד בע"א
1977/97 בעניין בלזני, שאומצה בדיון הנוסף בפסק דינו של כב' השופט מ. חשין, פסקאות
35-38, אליו הצטרפו כב' הנשיא א' ברק, המשנה לנשיא כב' השופט ת' אור וכב' השופטת
ד' ביניש, כתוארה אז). כך גם דורשת הטעיה חוזית לפי סעיף 15 לחוק החוזים (חלק
כללי). התשל"ג-1973 להוכיח כי ההתקשרות נעשתה "עקב טעות שהוא תוצאת הטעית
שתטעתו הצד תשני". דעת המיעוט בעניין בלזני הייתה, כי עצם הפרת האיסור בדבר
הטעייה מעידה על גרימת נזק לצרכן, שיש קשר סיבתי בינו לבין ההטעיה, גס אם הצרכן

13 לפסק לא ידע כלל על המצג המטעה ולא הסתמך עליו (ראה הדיון הנוסף: פסקאות 9,
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דינה של כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן, פסקה 10 לפסק דינו של כב' השופט אי מצא,

ופסקה 4 לפסק דינה של כב' השופטת ד' דורנר).

17. כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן הוסיפה, כי במידה ויש צורך להוכיח הסתמכות של

הצרכן על המצג המטעה, לצורך קבלת פיצוי, כי אז הייתה רואה "לאמץ חזקה לפיה,

מקום גו יצל העוסק מצג העלול להטעות צרכן, נראה בצרכן שרכש את המצרך או

השירות, כמי שנחשף למצג ופעל על-פ<ו" (פסקה 15 בדיון הנוסף בעניין ברזני). גם כב'

השופט א' מצא סבר כי יש לאמץ דוקטרינה המכירה בקיום "הסתמכות

: כאשר הוכח פרסום מטעה שנועד להגיע לצרכנים - קמה חוקה קונסטרוקטיווית"

שהצרכנים הסתמכו עליו, והנטל עובר לעוסק להוכיח כי הצרכנים ידעו בפועל על

ההטעיה, ולא הושפעו ממגה (פסקאות 13-14, 19 לדיון הנוסף). כב' הנשיא א' ברק וכבי

השופט מ. חשין הותירו את האפשרות לאמץ חזקה זו בצריך עיון (פסקה 10 לע"א

1977/97 בעניין ברזני, ופסקה 53 לדיון הנוסף).

18. בע"א 458/06 עו"ד יובל שטגדל ני חב1 בזק בינלאומי בע"מ, לא פורסם (6.5.09), התייחס

כב' השופט ס' ג'ובראן לסוגית הקשר הסיבתי והצורך בהוכחת הסתמכות בעילת הטעיה

, הוא הדגיש כי תובענה ייצוגית איננה משנה סדרי בתובענה ייצוגית, לאור הלכת ברזני

עולם וכללי יסוד בנזיקין בכל הנוגע להוכחת הקשר הסיבתי (כפי שציין גס כב' השופט מ'

חשין בד"נ בעניין ברזני, בעמי 417). כבי השופט ג'ובראן פסקי:

"דוקטרינת תקשר הסיבתי כהוראתה בסעיף 64לפקודת הנזיקיו -

היא המרכיב השלישי במשוואה - מחייבת כל אחד מהטוענים לפגיעה

כתוצאה מהפרסום של בזק בינלאומי, להראות כי ההטעיה היא

הסיבה או אחת הסיבות לנזק זה... מטרתו של החוק בענייננו הינה

להעניק פיצויים רק למי שהסתמך על הפרסום המטעה והסתמכות זו
גרמה לו נזק".

19. כבוד השופט ג'ובראן התייחס לי'חזקת ההסתמכות" שהוצעה על ידי כב' השופטים ט'

שטרסברג-כחן וא' מצא, כמפורט לעיל, כגישה שנותרה בדעת מיעוט בעניין ברזגי, אס כי

כב' השופט חשין הותיר אותה בצריך עיון בעניין ברזני (עמי 417). כך גס התייחס כבי

השופט גיובראן לדברי כב' השופט חשץ בעניין ברזני, כי יתכן שיש מקום לפרש בהרחבה

את מושג ההסתמכות בעילות המבוססות על סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן. שכן בסעיף

אין מופיעה דרישת מפורשת לקשר סיבתי של הסתמכות (עמ' 414). בסופו של יום, ציין

כב' השופט ג'ובראן כי כל ההצעות דלעיל נותרו בגדר הערת אגב בעניין ברזני, שכן בית

המשפט לא נדרש להכריע בשאלת הקשר הסיבתי באותו עניין, ומדובר בנושאים שעוד

ילובנו ויפותחו בימים שיבואו. לפיכך החליט כב' השופט ג'ובראן שלא להכריע בשאלות

אלו בתיק שלפניו. כך גס הותיר בית המשפט העליון בצריך עיון את שאלת עצם דרישת
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הוכחתו של קשר סיבתי כאשר מדובר בעילת הטעיה הנובעת מאי-גילוי עובדה מהותית,

וזאת בע"א 9590/05 וחמן-נוני ני בנק לאומי לישראל בע"מ, לא פורסס (10.7.07).

20. מכל האמור לעיל עולה כי שאלת הדרישה להוכחת קשר סיבתי של הסתמכות בעילה של

הטעיה לפי חוק הגנת הצרכו. וכאשר נדונות תובענות ייצוגיות בעילה זו, לא זכתה לדיון

ממצה ולהכרעה (ראה דעתה השונה של כב' השופטת ר' רונן, כי בעניין שסנדל "דחה בית

המשפט העליון את חזקת ההסתמכות", בת.א. (ת"א) 2687/06 כהן נתנאל ני רדיוס

שידורים בע"מ, לא פורסם, 21.5.09, פסקה 53). כשלעצמי, סבור אבי כי יש להחיל את

"חזקת הסתמכות" כאשר הוצג מצג מטעה על ידי העוסק, לפחות בשלב אישור התובענה

הייצוגית: משהוכח כי מבקש האישור הסתמך על המצג המטעה ופעל לפיו - יש להניח כי

שאר חברי הקבוצה, ולמצער חלק משמעותי מהם, פעלו בדרך דומה. בשלב אישור

הבקשה, די בכך שהמבקש יציג נתונים שיש בהם כדי להצביע על גובה הנזק שנגרם לחברי

הקבוצה עקב ההטעיה, ויעלה הצעות מעשיות ומשביעות רצון למנגנון על פיו ניתן יהיה

לקבוע, או לפחות להעריך, אלו צרכנים הושפעו מהפרסום ומחי מידת הנזק שנגרמה להם

בשל כך (דברי כב' השופט ס' ג'ובראן בעניין שטנדל הני'ל, וכן ראה עניין רדיוס הכ"ל,

פסקאות 53-58). כך למשל ניתן להשתמש בכלים סטטיסטיים שונים, כגון סקר צרכנים

(ראה: ע"א 34-5/03 רייכרט ג' יורשי המנוח משה שמש ז"ל, תק-על 2007(2) 1522, דברי

כב' השופט י' עדיאל בפסקאות 59-65, עניין מולטילוק הנ"ל פסקה 46, וכן ראה הדיון

הנרחב בסוגיה זו בת.א. 1372/95 ואבי ני תנובה, לא פורסם, 7.10.08, פסקאות 58-59}.

21. כאשר מצויים אנו בשלב המקדמי של תובענה ייצוגית, אין לדרוש מן המבקש להביא

ראיות לכאורה לכך שכל חברי הקבוצה הסתמכו על המצג המטעה ופעלו על פיו - מעבר

לעובדה שההטעיה הנטענת כלולה בפרסום של העוסק הנתבע, או שהיא מופיעה על גבי

המוצר ששיווק. השאלה כמה מחברי הקבוצה הסתמכו על המצג המטעה תוכל להתברר

בתובענה עצמה. לכן קובע סעיף 4(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות. כי "די בכך שהמבקש

יראה כי לכאורה נגרם לו נזק", כאשר סעיף 20 לחוק מסמיך את בית המשפט לקבוע את

דרכי הוכחת הנזק והזכאות לסעד. דרך מחשבה זו הדריכה אותי באישור התובענות

הייצוגיות בעניין מולטילוק (פסקה 35) ובעניין תדיראן (פסקה 51).

22. סעיף 35 לחוק קבע כי תותר תביעה ייצוגית לתובע שהוא" - צרכן" ,"בעילה אשר על פיה

הוא יכול על פי חוק זה לתבוע בשמו ."... החוק התיר זכות תובענה ייצוגית לעילות

המפורטות בחוק והן: הטעיה ,גילוי לא נאות וניצול מצוקה .�

, כי הנתבעת הפרח את החובות הקבועות בסעיפים 2 ו 4 -לחוק הגנת 23. המבקש יטען

הצרכן #וחטעתה אותו ,כמו גם את כלל חברי הקבוצה , באשר לעניין מהותי בעסקה ,

וכבר קבע בפסיקה כי :
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"תכליתו של חוק הגנת הצרכן החוק בא להשליט אורחות התנהגות על המגזר

העסקי ולקבוע כללי משחק הוגנים ביחסים שבין הצרכן לעוסק . החוק בא

להבטיח ,כי העוסק לא ינצל את מעמדו הכלכלי העדיף ,על מנת להתעשר שלא

, נקבעו בחוק" שורה של . על מנת להגן על הצרכן כדין על חשבונו של הצרכן

חובות ואיסורים על העוסקים - היצרנים ,היבואנים .הסוחרים ונותני

, להביא לידיעתו השירותים - שמטרתם הכוללת היא למנוע את הטעיית הצרכן

מידע מלא ככל האפשר על טיב העסקה שהוא עומד לעשות, ולתת לו את

הכלים לממש את זכויותיו מכשיר התובענה הייצוגית ועד להבטיח אכיפה

בעלי היתר והון יעילה של הנורמות הקבועות בחוק ולהרתיע את העוסקים ,

כלכלי , מכל ניסיון לנצל לרעה את תמימותו של הצרכן ,את חולשתו בעימות

שבין השניים ואת חוסר הכדאיות הטמונה בהגשת תביעה על ידו נגד העוסקים

,בשל הנזקים הנגרמים כתוצאת ממעשיהם ,תיכולים להיות קטנים יחסית

לכל צרכן ומקור להתעשרות שלא כדין לעוסק ".

, התשמ"א, 1981 - נאמר" :הטעיה היא 24. על משמעות ההטעיה בהקשר לחוק הגנת הצרכן

( . ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין הדברים הנאמריס( או המוסתרים הצהרה כוזבת

לבין המציאות .הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות ;האחת ,הטעיח במעשה על דרך של מצג

שווא הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות ; ועשניה ,הטעיה במחדל , קרי :אי

גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם... ודוק :אין דין עילת ההטעיה לפי דיני החוזים

כדינו של איסור ההטעיה על פי חוק הגנת הצרכן , התשמ"א . 1981 -בעוד שבדיני

החוזים על מגת שתתגבש עילת ההטעיה נדרש כי הצד הטוען להטעיה אכן טעה ובשל

י'א 1981 -רחב ... הרי שהאיסור מכוח חוק הגנת הצרכן, חתשמ טעותו וו התקשר בחוזה

יותר והוא חל על כל" דבר העלול להטעות צרכן " גס אם הלח לא הוטעה בפועל ( "...

רע"א 2837/98 שלום ארד נ י בזק החברה הישראלית לתקשורת כלומר האיסור אינו

. תוצאתי אלא התנהגותי

: התובעת מציינת כי במקרה דנן ההטעיה מתבטאת במישור הדברים המפורטים להלן

המשיבים העלימו את העובדה כי הם מתעללים בבעלי החיים המשמשים אותם לייצור
מרכולתם בהתאם למתואר בהרחבה לעיל

הגנה המשיבים העלימו את העובדה כי הם פועלים בניגוד גמור לחוק צער בעלי חיים (
על בעלי חיים) תשנ"ד -1994
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המשיבים העלימו את העובדה כי חם לא פועלים בניגוד לתקנות מחלות בעלי חיים (

, ו 34 לחוק. , והאמור בסעיפים 6 שחיטת בהמות), תשכ"ד -1964

המשיבים העלימו את העובדה כי הם אינם פועלים לפי התקנים הבינלאומיים בעניין
הטיפול בבהמות ושחיטתם.

25. התובעת מציינת כי ,כמו אחרים רבים , היא מצדדת בצער בעלי החיים ותומכת נלהבת

בענייני חיות וזכותם לחיות ולא להיות מושא להתעללות , ולכן האמור לעיל אשר

מבוצע על ידי המשיבים גורס לה להיות עבריין בעל כורחה , כמוה כמו מאות אלפים

, שחלקם אף חבר בעמותות כמו" תנו לחיות לחיות" וכדומה . אחרים

מהי עוצמת ההטעיה הנדרשת ;

26. יובהר, כי בהתאם לפסיקה אין להצביע בהכרח על הטעיה ממשית, די בעניין זה אס תציג

הנתבעת כי הנתבעת "עלולה " להטעות את הציבור.

1977/9 יוסף ברזני ני בזס החברה הישראלית לתקשורת פד"י נח 4 584, ו- דנ"א 27. בע"א 7

5712/01 יוסף ברזני נגד בזק. חברה ישראלית לתקשורת בע"מ ואחי. פ"ד נז (6) 385} קבע

הנשיא א' ברק (דאז) כתאי לישנא ?.

"חברתי השופטת שטרסברג-כהן קובעת בפסק'דינה כי יש בפרסומיה

של בזק, לכאורה, דבר "העלול להטעות צרכן, בגל עניין מהותי

בעסקה...". גישת זו מקובלת עליי. ודוק, סעיף 2 לחוק אינו דורש

הטעיה הלכה למעשה. כל שנאסר עליפיו הוא עשיית דבר "העלול

להטעות צרכו". מטרתו של איסור זה להבטיח כי הצרכן יקבל מידע

מלא ואמיתי. האיסור שנקבע בסעיף 2 לחוק אינו איסור "תוצאתי";
הוא איסור התנהגותי".

28. וכן להשלמה ראה את דברי כב' השופט חשין בהמשך פסק הדין עמ' 396 פסקה 10 �

"האיסור איסור הוא על התנהגות, ועוסק עובר על לאו של איסור

הטעיה גם אם דבר שהוא עושה - במעשה או במחדל - אן "עלול

להטעות" צרכן, קרא גם אם איש לא הוטעה כלל מאותו דבר שעשה.

כנדרש מכך, ובהוראת סעיף 23(א)(1) לחוק, עוסק עובר עבירה וצפוי

לעונש אם "עשה דבר העלול להטעות צרכן בניגוד להוראות סעיף 2".

סטנדרד ההתנהגות הנדרש בהוראת סעיף 2(א) סטנדרד גבוה הוא מן

המקובל בהוראות חוק אחרות."
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אם נו, מהו הנטל והיקף ההוכחה הנדרשים לעניין הטעית!

29. בית המשפט המחוזי בירושלים, בת.א 1279/96 (י"ם- המי 4005/96) עמוס גבעון גי המרכז

הרפואי שערי צדק, דינים מחוזי כרך לב(1) 711, קבע, כי כאשר עילת ההטעיה עולה

ממסמכי העסקה אין צורך לדרוש הוכחת קיומה של הטעיה פוזיטיבית. כבוד השופטת

-. שטרסברג כהן חורה על קביעה זו בפרשת ברזני

"גם לו סברתי שלשם העמדת עילת התביעה של הצרכן נדרשת הטעיה

בפועל ונדרשת הסתמכות על המצג, תייתי קובעת כי איו מקום לדרוש

מן הצרכן הוכחה פוזיטיבית של הסתמכות כזו..."

, אין צורך בהוכחת קיומה בפועל של 30. על מכת לבסס עילת תביעה על פי חוק הגגת הצרכן

... הטעיה. די בהוכחת קיומו של מעשה או מחדל" העלול" להטעות צרכן."

31. ההטעיה שבחוק הגנת הצרכן רחבה ממקבילתה שבחוק החוזים[ חלק כללי ]בכמה וכמה

נקודות:

אין צורן להוכיח קשר סיבתי בין ההטעיה ובין ההתקשרות עם העוסק;

אין צורך להוכיח כי המעשה או המחדל הטעו בפועל את הצרכן ודי בכן שהם עלולים

היו להטעות [ שאלה אחרת כיצד יוכח נזק אם לא הייתה הטעיה בפועל;]

חוק הגנת הצרכן מכיר בהטעיה גם בנושא תוכן החוזה וגם בעניינים הקשורים לכדאיות
העסקה;

הוראות ההטעיה בחוק הגנת הצרכן באות בנוסף להוראות בדבר טעות והטעיה שבחוק

תחוזיםנ חלק כללי [ ] ראו סעיף 41 בדבר שמירת דינים.]

32. לעניין היקף ההטעיה, ראוי לציין את החזקה אותה ביקשה כבוד השופטת שטרסברג כהן

לאמץ בפס"ד ברזני, ואשר הושארה ''בצריך עיון" בדנ"א ברזני:

"מקום שבו עוסק יצר מצג העלול להטעות צרכן, ומצג זה פורסם

בהיקף נרחב מתוך מטרה שיגיע אל ציבור הצרכנים, נראה בצרכן אשר
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רכש את המצרך או השירות כמי שנחשף למצג ופעל על פיו והסתמן

עליו..."

) עשיית עושר ולא במשפט : 2 )

33. לחילופין ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל , תטען התובעת כי במעשיה ומחדליה

המתוארים לעיל הרי הנתבעת התעשרה ,שלא כדין, על חשבונה של התובעת ועל

חשבון יתר חברי הקבוצה.

34. סעיף( 1 א )לחוק עשיית עושר ולא במשפט ,התשל"ט, 1979 -קובע כדלקמן:

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

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

ואם השבה בעץ בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויה."

35. התובעת מציינת כי כבר נפסק כך :

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

הנתבע על חשבון התובע "

ראה 815/92 מנחמי ובניו נגד יכלי בידור בע"מ .

36. התובעת מציינת כי המשיבים התעשרו שלא כדין לאחר שמכרו מוצרים , שאילולא

ההטעיות דלעיל , הם לא היו מצליחים למכור את המוצרים , ולכן יש לראותם כמי

. שהתעשרו שלא כדין

(.3) הפרת חובה חקוקה :

37. סעיף 63 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) קובע:

"(א) מפר חובת חקוקח הוא מי שאינו מקיים חובת המוטלת עליו על פי כל חיקוק -

למעט פקודה זאת- ותחיקוק לפי פירושו חנכון, נועד לטובתו או הגנתו של אחר,

וההפרה גרמת לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק אליו התכוון החיקוק, אולם
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אין תאדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי

פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו".

38. מקור האחריות הנזיקית בעוולת הפרת חובה חקוקה הוא בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]

ולא בחיקוק שבגין הפרת הוראה, שבו מוגשת הבקשה. השאלה איננה, אם אותו חיקוק

נועד ליתן סעד אזרחי, אלא אס נועדה החובה החקוקה לטובתו של הניזוק ואם אין בה
משוס שלילת התרופה הנזיקית.

הגנה על 39. התובעת מציינת כי הנתבעת הפרה את הוראות סעיף 2 לחוק צער בעלי חיים (
) תשנ"ד-1994 . בעלי חיים

34 לתקנות מחלות בעלי חיים , 40. התובעת מציינת כי הנתבעת הפרו את הוראות סעיפים 6
תשכ"ד-1964 . שחיטת בחמות) , )

. 41. התובעת מציינת כי הנתבעת הפרה את כל הוראות החוק שצוינו לעיל

(4) עבירה על חוקי וכללי הפשרות ;

42. התובעת מציינת כי חוקי הכשרות לא מעניקים כשרות למפעלי בשר אשר מתעללים
בבהמות לפי שחיטתם.

43. התובעת מציינת כי חוקי הכשרות לא מעניקים כשרות למפעלי בשר אשר לא מוודאים
את שחיטת הבהמות כאמור לעיל ולפי התקנים הברורים .

, הס לבטח לא 44. התובעת מציינת כי אילו ידעו הרבנים המעניקים כשרות אודות המתרחש

, ולכן ישנה כאו פגיעה היו מעניקים את דרגת הכשרות המחמירה שהם נותנים למשיבים

, אשר חלקם דתיים כמו התובעת וחלקם חילוני שאף הוא חזקה מאוד ברגשות הצרכנים

, אילו היה מודע איך הבשר מופק י! י! היה נרתע מלצרוך את הבשר של המשיבים

. 45. התובעת מציינת כי היא אינה אוכלת מאכלים שאינם כשרים

נזק לאוטונומיה כפיצוי על פי שיטה התנהגותית:
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46. זכות התביעה בגין פגיעה באוטונומיה ניתנת לאפיון� כאמצעי הרתעה התנהגותי. כאשר

ספק נמנע מלציין כי מוצר מתאפיין בתכונה מסוימת, הרי שלעתים קרובות קשה לקבוע

האם במקרה קונקרטי נגרם נזק לא ממוני, ומה היקפו.

47. האם הצרכן חיה רוכש את המוצר מהמשיבים אלמלא ההטעיה ובהנחה כי היה רוכש,

האם היה נוקט באמצעי זהירות אחרים.

48. ברור כי התובע המוטעה אשר "הסתמך" על המצג המטעה היה נוהג אחרת מכפי שנהג

בפועל אלמלא ההטעיה,- נזקו נגרם לו "באורח סיבתי" וברור כי אלמלא ההטעיה נזק זה

חיה נמנע. לפיכך, הנטל להוכיח הסתמכות וקשר סיבתי אינו הנטל להוכיח עובדות
שהתקיימו, כי אס נטל "להוכיח" את מידת סבירותה של ספקולציה.

49. עוצמת הקושי הכרוכה ב"הוכחתה" של ספקולציה היא תלוית�נסיבות. לא בכל מקרה

נסיבתי תהיה העוצמה גבוהה ?. כך למשל, אם ידוע כי התובע כלל לא נחשף אל המידע

המטעה, אזי אין כל קושי לקבוע כי לא "הסתמך" עליו. אולם במקרה דנא, המשיבים

הכריזו בכל הזדמנות אפשרית אודות טיב המוצר ודרך הכנתו ואין חולק כי התובעת

וקהל הצרכנים נחשפו להצהרה זו שעתה מתבררת כי חינה שקרית ולא נכונה, בלשון
המעטה.

50. יצוין כי, הפגיעה באוטונומיה אינה אלא ביטוי לתוחלת הנזק הלא ממוני שנגרם עקב

פוטנציאל ההסתמכות על הפעולה. ככל שעולה ההסתברות לנזק ועוצמתו של הנזק, כן

צריכים "פיצויי האוטונומיה" להם זכאי הניצג להיות גדולים יותר. הפגיעה באוטונומיה

בהקשר הצרכני, היא ביטוי לנזק הלא ממוני הממוצע הצפוי מהתקשרות בעסקה

המבוססת על מצג שווא. המזיק אינו חב בנזק שנגרם כשלעצמו, אלא בגין עוצמת הסיכון

שאליו חשף את הנפגע. בכך מושגת מטרת ההרתעה מבלי שהתובע נדרש להוכיח כי אירע

נזק בפועל הקשור סיבתית לפעולת המזיק, ומבלי שהוא נדרש להוכיח את היקפו.

התייחסות הפסיקה לפגיעה באוטונומיה (בעקבות ע"א 10085/08 בענייו תנובה 0 ראבי

51. הנה כי כן, הפגיעה באוטונומיה היגה ראש נזק בלתי ממוני בר פיצוי אשר אינה

מצטמצמת למקרים של פגיעה בגוף בלבד - הפגיעה באוטונומיה של הפרט הוכרה בדין

הנזיקין הכללי כראש נזק לא ממוני בר פיצוי ובעניין דעקה (ע"א 2781/93} נקבע כי הזכות

היסודית לאוטונומיה, היא הזכות העומדת לכל אדם להחליט על מעשיו ומאווייו בהתאם

לבחירותיו כאשר זכות זו חובקת את כל ההיבטים המרכזיים בחייו של אדם, ובין היתר,

כי לכל אדם חירות מפני התערבות בגופו ללא הסכמתו. הרציונאלים שנקבעו בעניין דעקה

ואשר הובילו להכרה ולמתן הגנה ופיצוי בגין פגיעת באוטונומיה של הגוף, יפיס וישימים

גם באותם המקרים שבהם נפגעת האוטונומיה של הניזוק בהיבטים מרכזיים אחרים של

חייו, כתוצאה משלילת חופש הבחירה שלו ומהפרת חובת הגילוי כלפיו ונקבע כי ההכרה

14



בראש הנזק של פגיעה באוטונומיה אינה מצטמצמת ולא ראוי לח כי תצטמצם למקרים
של רשלנות רפואית או לפגיעה באוטונומיה של הגוף בלבד.

52. בעניין ראבי סטה ביהמ"ש מן ההלכה שנקבעה בדיון נוסף בעניין ברזני לפיה יש להוכיח

קיומו של קשר סיבתי בין ההטעיה לנזק. בית המשפט קבע כי בעניין ברזני נפסק, בין
היתר, כי כאשר מדובר בעוולות צרכניות יש לפרש את דרישת ההסתמכות הנובעת
מדרישת הקשר הסיבתי בפרישה רחבה, אשר כוללת לא רק הסתמכות ישירה בלבד אלא

קשר סיבתי עקיף על דרך של שרשרת סיבתית ראויה מן הפרסום ועד לצרכן.

53. מבחינת שיקולי מדיניות, הן אלה המעוגנים בדיני הנזיקין הכלליים וחן אלו הייחודיים
לדיני התובענות הייצוגיות, יש לחתור לכך שהעדר אפשרות לזהות את הניזוקים לא יציב
מכשול בלתי עביר בפני הגשת תביעות לבית המשפט. במקרה דנן הנזק הלא ממוני נמנה
עס סוג הנזקים אשר מעצם טיבם וטבעם אעם ניתנים לחישוב מדייק ולשם כך ניתן
להשתמש במנגנון הקבוע בסעיף 20 (ג) לחוק המאפשר קביעת פיצוי כולל על דרך

האומדנה לטובת הקבוצה או לטובת הציבור.

54. לצורך קביעתו של סכום הפיצוי אין מניעה מלנקוט בדרך האומדנח שהיא דרך מוכרת
ומבוססת בשיטת המשפט לכימות נזק באותם המקרים אשר בהם אין אפשרות לחשב

במדייק את הנזק שנגרם לתובע אינדיבידואלי. יחד עם זאת, הערכת נזק על דרך
חאומדנת אין משמעותה קביעת סכום שרירותי הנראה כניחוש גרידא ועל בית המשפט

אשר לו נתון שיקול הדעת בעניין זה לבסס את הסכום שיקבע תוך היזקקות לעוגנים
מתאימים המאפשרים הערכה של הנזק על דרך האומדנה כאמור. עוגנים אלה ימצאו לו
לבית המשפט בחומר הראיות שיוצג בפניו ובמכלול נסיבות העניין. כמו כן יוכל בית
המשפט להיעזר באמצעים נוספים ובהם ניסיון החיים, מבחנים של שכל ישר ומדיניות

שיפוטית ראויה.

55. במקרה דנן, אין בשונות בין חברי הקבוצה כדי לשלול את אישור התובענה כייצוגית.
ראשית, גס בתביעות שאינן מתנהלות כהליך ייצוגי והן מרובות נתבעים אין בית המשפט

נמנע מפסיקת פיצוי אחיד על דרך האומדנה בגין ראש הנזק הלא ממוני. שנית, השונות

הנוגעת לגובה הפיצוי יש לח מענה במנגנונים השונים שנקבעו בסעיף 20 לחוק תובענות

ייצוגיות, באשר לסעד אותו מוסמך בית המשפט להעניק. על כן, שונות לעניין גובה הנזק

אין בה, ככלל, כדי להכשיל את בירורה של התובענה כייצוגית ואת מתן הסעד בגדרה,

לרבות פיצוי אחיד שייקבע על דרך האומדנה, אלא אס כן לא ניתן בנסיבותיו של מקרה
נתון לקבוע פיצוי הולם על-פי איזה מן המנגנונים הקבועים בסעיף 20 לחוק.

56. זאת ועוד, חישוב הפיצוי על בסיס מודל הרווח שגרמה הנתבעת בגין ההטעיה חינו גם

מתאים במקרה דנן - בית המשפט קבע כי אין לשלול מודל המבוסס על שלילת הרווח של

המזיק לצורך חישוב הפיצוי לטובת הציבור על פי סעיף 20; (ג) לחוק תובענות ייצוגיות,
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במקרה דנן ניתן לבדוק אפשרות של חישוב הפיצוי הכולל על פי מודל שלילת הרווח
שנגרם למשיבה בשל ההטעיה .

57. מסקנת ביניים : לתובעת יש עילת תביעה אישית מכוח על העילות הנ"ל

58. הנתבעת משווקת את מוצריה בפריסת ארצית והס זוכים לתפוצה רבה בקרב הצרכנים

59. התובעת מציינת כי לצורך תביעה זו היא תעמיד את תביעת האישית בגין כל העילות
, , על סכום של 500 ש"ח הנ"ל

60. התובעת מציינת כי לצורך תביעה זו נצא מנקודת הנחה כי ישנם 200,000 צרכנים
שקונים את מוצרי הנתבעת , ואי לכך תעמוד התביעה הייצוגית על סכום של 50 מיליון ¤

או כל סכום אחר שייקבע על ידי בית המשפט.

61. הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה וו ובבקשה הייצוגית המצורפת אליה, נתונה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לאור העובדה כי המוצרים נמכרים גם בירושלים .

62. אשר על כן, מתבקש ביהמ"ש הנכבד לזמן את הנתבעת לדין, להכיר בבקשה זו כבקשה
ייצוגית, לנוכח האמור בבקשה ובבקשה, וליתן נגד המשיבים את חסעדיס המצוינים

. בתחילת התביעה

, התצהירים והבקשה הייצוגית, 63. לאשר שכר טרחה הולם לעורכי הדין בגין הכנת התביעה
באופן שלא יפחת מ- 200/0 + מע"מ מכל סכום שייפסק לטובת הקבוצה שייצוגה מבוקש

; כפי שהוגדרה בבקשה זו ו/או כפי שיימצא ביהמ"ש הנכבד לנכון

64. לחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות הבקשה בצירוף שכ"ט עו"ד והכל בצירוף מע"מ.

— 7י י^ //- י/
, עו"ד \ האני טנו/ז

ב"כ התובעת
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טופס פתיחת הליך אזרחי
... / * �?' ^פי תקנה 7 א' (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי. התשמ"ד-1984)

1 3 ב י -4, תאריך: / , בית משפט ה *1 י 

הליך: 1 ם תובענה 1 ם ערעור ? הודעה לצד שלישי בתיק

? תביעה שכנגד בתיק ? בקשה בכתב בתיק

סוג התיק! ? א (אזרחי) ? הם (המרצת פתיחה) ? עז (עיזבונות) ם עב (ערעורנכים)
? ברע (בקשת רשות ערעור} ? מא (מעמד אישי) ? עמה (ערעור מס הכנסה) ? עש (ערעור שונה)

? ב (בקשה ככתב) ? עא (ערעור אזרחי) ? עמת (ערעור משפחות חיילים) ? פשר (פירוקי חברות ופשט''ר)

סדרדץ! 1 ם ר (רגיל) ם מ (מקוצר) ? ר (מהיר)

 /סכום התובענה! ש''ח
^ ^  

/{ (י   \^^\\\  
נושא התובענה2: קוד� תיאור�

פרטי מגיש שם [סרטי ומשפחה/חברה/מוסד] ת.ז/ח.פ/מ.ז כתוכת טלפון פ0£

התיבענה ( #י^ 0) ל^_ 3י^^££*
1 ד ג נ

סרטי בעלי 1 שם [פרטי ומשפחה/חבויה/מוסר] | ת.ו/ח.6/מ.ו | כתובת | טלפון טקמ
 + , א/

^ 
הדין שכנגד

בעניין עיזבון המנוח*! מספר זהותו: תאריך הפטירה:

סעדים ] קרד י | תיאור
סער עיקרי

סערים
נוססים ?

? סמן אם התשה בקשה לפטור מאגרה ם סמן אם כל מגישי התובענה פטורים מאגרה ? סמן אם מתבקשת המצאה ידנית לכל
הצדדים *

? סמן אם מגישי התובענה מסכימים
לפנות להליך גישור (כן ? לא ?) אם חלק ממגישי התובענה מסכימים לפנות להליך גישור - ציין את פרטיהם �

סרט בקשות אם נפתחו לפני פתיחת ההליך הנוכחי:

מספר התיק שם התיק תיאור

פרט באי כוח לפי סדר ההופעה בתובענה (במידה שמגיש התובענה מיוצג):
ת טלפון פקס  שם עד"ר מם1רישיון כתוב

> * ? י > 1| < ן) �י*15י 1  \ <  ̂ ככת1
בכת2 | 0 | | | |

שם ממלא הטופס: חתימה:

1. לרכות בקשה ככתב שהוגשה לםני סחירות התיק העיקרי. 4. בתיקי עיזבונות כלבי.
2. לסי רשימה של גושאי תובענה המצורסת (במקרה של סתירה בין הקוד לבין התיאור. 5. לסי רשימת סעדים שםרסם מנהל בתי המשסט.(במקרה של סחירה כין הקור לבין

הקוד הוא סחייכ). התיאור. הקוד הוא מחייב).
3. נא לרשום את סרטי כל בעלי הרין שכנגד, ככל הידוע. 6. אט מתבקשת מסירה אישית לחלק מהנתבעים, יש לצרף רשימה.

לידיעתך, אם בית המשפט לא יוכל לדון בתובענה או להמשיך את הדיון בה בשל חוסר מעש מצד בעלי הדין, ללא הסבר מניח את הדעת-עלולה התובענה להימחק.
ו0/-/ן1ן1.ץד¥ד?* €,7.9?יד* 0 נערך על ידי מחולל הטפסים, ניר בר משרד עו''ד ה/0




