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   שופטת בטינה טאוברלפני כבוד ה

  027748417רונ� גלשטיי�, ת.ז.    המבקש

  
  נגד

  
  513358846דר� התבליני� (בית הרחה גלילי) בע"מ ח.פ.   המשיבה

  
 פסק די� מתוק�

 1 

 2בפניי בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה שהוגשה במסגרת בקשה לאישור תובענה   .1

 3(להל":  2006�לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 18כתובענה ייצוגית, מכוח הוראות סעי� 

 4  )."חוק תובענות ייצוגיות"

  5 

 6  התשתית העובדתית הרלוונטית  

  7 

 8ובענה ובקשה לאישור התובענה ) ת"המבקש"הגיש מר רונ" גלשטיי" (להל":  15/03/17ביו%   .2

 9). על פי "המשיבה"כתובענה ייצוגית כנגד דר� התבליני% (בית הרחה גלילי) בע"מ (להל": 

 10הנטע" בתובענה ובבקשת האישור, המשיבה, אשר מוכרת מוצרי מזו" כגו" גרנולות, עשבי 

 11נות תיבול וחליטה, ירקות ופירות מיובשי%, תבליני%, תה להכנת חליטות ותערובות שו

 12), מפרסמת לגבי מוצריה פרסומי% אסורי% על פי די" היוצרי% מצג שווא "המוצרי�" (להל":

 13כאילו מדובר בתרופות בעלות סגולות רפואיות המסוגלות למנוע לטפל ולרפא מחלות, לרבות, 

 14  מחלות קשות ומסכנות חיי%, וא� למנוע תסמיני%, בעיות ומצבי% רפואיי% מסוכני%. 

  15 

 16את המעשי% המיוחסי% לה, הפרה המשיבה חובות חקוקות, ובראש" תקנות נטע" כי בעשותה 

 17(להל":  1978�בריאות הציבור (מזו") (איסור ייחוס סגולות ריפוי למצר� מזו"), התשל"ח

 18), חובת תו% הלב, החובות החלות עליה מכוח הוראות חוק המכר, "תקנות בריאות הציבור"

 19חובות הגילוי בהתא% להגדרת" בחוק הגנת , התרשלה, הטעתה והפרה את 1968� התשכ"ח

 20  ). "חוק הגנת הצרכ�"(להל":  1981�הצרכ", התשמ"א

    21 

 22בתשובתה לבקשת האישור, דחתה המשיבה את טענות המבקש כלפיה, וטענה בי" היתר, כי   .3

 23כי פרסומי המוצרי% שרכש לא מהווי% הפרה של החוק; כי מי  ;המבקש לא הוטעה על ידה

 24שרכשו את המוצרי% לא עשו כ" בשל פרסומי% כאלה ואחרי% מצדה; כי לא נגר% נזק למבקש 

 25מוצרי% בלבד, ולכ" אי" הוא יכול לתבוע  4או למי מחברי הקבוצה; וכי המבקש רכש ממנה 

 26  או לשמש תובע ייצוגי בגי" מוצרי% שלא רכש.  

  27 

 28וד טענה המשיבה כי חלק מהחנויות בה" בוצעו הרכישות אינ" בשליטת המשיבה והיא ע

 29משמשת בה" רק כאחד הספקי%. מכל מקו% נטע" כי המשיבה מוכרת את המוצרי% מתו� 
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 1אידיאולוגיה ואמונה של הנגשת מוצרי הטבע לאד% והפצת הידע אודות תכונותיה% הטובות 

 2סגרת הפרסומי% כי השימוש במוצרי% אינו מהווה של המוצרי%, והיא מקפידה להדגיש במ

 3  תחלי� להיוועצות ברופא. 

  4 

 5לאחר הגשת תשובת המשיבה לבקשת האישור, החלו הצדדי% לנהל הלי� משא ומת",   .4

 6שהבשיל בסופו של יו% להתגבשותו של הסדר פשרה, שבקשה לאישורו הוגשה על ידי הצדדי% 

 7  . 05/12/17ביו% 

  8 

 9  עקרונות הסדר הפשרה   

  10 

 11  במסגרת הסדר הפשרה המוצע, פירטו הצדדי% את ההסכמות אליה" הגיעו כדלקמ":  .5

  12 

 13כל עוד לא ייחול שינוי בדי", לא תייחס המשיבה סגולות רפואיות למוצריה,   א.

 14בפרסומיה ובאתר המרשתת שלה, תערו� בדיקה בכל האתרי% (חנויות ומרשתת) 

 15ולצור� כ� תמנה בעל תפקיד  ותמחק כל פרסו% המייחס סגולות רפואיות למוצריה,

 16שיערו� ביקורות תקופתיות. כל זאת, מבלי לגרוע מזכותו של מר אבי ציטרשפילר, 

 17המנהל והבעלי% של המשיבה, בעל תואר והסמכה בתחו% צמחי התבלי" להרצות, 

 18להדרי� ולהוציא לאור מאמרי% שבה% ידבר בשבח סגולותיה% הרפואיות של צמחי 

 19דובר בפרסו% אסור על פי החוק והתקנות ושהוא לא מרפא, ובלבד שלא יהיה מ

 20  ייעשה למטרות פרסו% של מוצרי ממוצרי המשיבה. 

  21 

 22על דר� של מת" הרצאות,  / 380,000המשיבה תישא בפיצוי בשווי כולל לצרכ" של   ב.

 23הרצאות  10לפי החלוקה הבאה: העברת  1+1מת" ספרי% ומכירת מוצרי% בשיטת 

 24; חלוקת / 50,000במהל� שנתיי% על ידי מנהלה ובעליה של המשיבה, בשווי כולל של 

 25לי מטרות ציבוריות שלא ספרי% לציבור משתתפי ההרצאות ולגופי% בע 2,022

 26; מכירת תבלי" הזעתר וחליטת הסיידר / 180,000במסגרת הרצאות, בשווי כולל של 

 27, בלא שינוי מחיר ביחס למוצר שאינו מוגדל), 2או כמוצרי% מוגדלי% (פי  1+1בשיטת 

 28חודשי% ממועד  3בסני� המשיבה בבית לח% הגלילית ובאתר המרשתת בלבד, בתו� 

 29ק"מ זעתר וכמות זהה תינת" כפיצוי בשווי  454.5כ� שיימכרו  אישור הסדר הפשרה,

 30 100,000ק"ג סיידר וכמות זהה תינת" כפיצוי בשווי של  752; וכ" ימכרו / 50,000של 

 31, יתרמו מגוו" מוצרי% 1+1. היה ולא יתאפשר למכור את המוצרי% הנ"ל בשיטת /

 32  בשווי היתרה לעמותת לתת. 

  33 

 34אד� אשר רכש מהמשיבה תבליני�, חליטות תה, "כל הקבוצה תוגדר ככוללת   ג.

 35תערובות שונות, פירות יבשי�, ירקות מיובשי�, גרנולות, עשבי תיבול וחליטה, 

 36אשר יוחסו לה� סגולות רפואיות בניגוד לדיו� ו/או כל אד� אשר עשה שימוש 
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 1במוצרי�, בתקופה שתחילתה שבע שני� עובר למועד הגשת התובענה ועד למועד 

 2  זה".   אישור הסכ�

  3 

 4תשלו% סכו% הפיצוי על ידי המשיבה על פי הסכ% הפשרה , נעשה לסילוק סופי   ד.

 5ומוחלט של הזכויות ו/או הטענות ו/או הדרישות, של התובע וכל אחד מחברי 

 6  הקבוצה, בקשר לענייני% הנוגעי% לתובענה הייצוגית במישרי" ו/או בעקיפי". 

  7 

 8די" כלפי כל חברי הקבוצה, למעט �שה ביתהסכ% הפשרה, בכפו� לאישורו, יהווה מע  ה.

 9  אלה שנתנו הודעות פרישה לבית המשפט.

  10 

 11 30שישול% תו�  / 10,000הצדדי% המליצו על תשלו% גמול למבקש הייצוגי בס� של   ו.

 12ימי% ממועד אישור הסדר הפשרה; ועל תשלו% שכר טרחה לבאי כוח המבקש בס� 

 13, כמפורט להל": תשלו% ראשו" על בתוספת מע"מ, שישול% לשיעורי" / 120,000של 

 14 7ימי% ממועד אישור הסדר הפשרה;  30בתוספת מע"מ יבוצע תו�  / 30,000ס� של 

15 1�בתוספת מע"מ כל תשלו%, ישולמו ב / 10,000תשלומי% חודשיי% על ס� של  

 16 20,000לחודש, בכל חודש עוקב לאחר התשלו% הראשו"; תשלו% אחרו" על ס� של 

 17או לאחר התרומה  %1+1 בגמר מכירת המוצרי% בשיטת בתוספת מע"מ, ישול /

 18לעמותת לתת, בכפו� למסירת תצהיר מטע% נציג המשיבה שיפרט את כמויות 

 19המוצרי% המוגדלי% שנמכרו, והיכ" ה% נמכרו, וכ" את הסכו% שיינת" כתרומת 

 20  מוצרי% לעמותת לתת, א% יהא בכ� צור�.   

  21 

 22, פעלו הצדדי% בהתא% להחלטה מיו% בעקבות הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה  .6

 23לפרסו% הודעה בדבר הגשת הבקשה להתנגדויות. כמו כ" המציאו הצדדי% עותק  05/12/17

 24מהבקשה לאישור הסדר הפשרה ועותק מבקשת האישור על נספחיה" ליוע1 המשפטי 

 25  לממשלה, למנהל בתי המשפט ולממונה על הגנת הצרכ". 

  26 

 27  עמדת היוע, המשפטי לממשלה  

  28 

 29אחר מספר אורכות שניתנו לבקשת באת כוח היוע1 המשפטי לממשלה לש% הגשת עמדה ל  .7

 30, הודעת התנגדות להסדר הפשרה מטע% היוע1 25/04/18להסדר הפשרה, הוגשה ביו% 

 31  המשפטי לממשלה, המבוססת על מספר הערות, כמפורט להל": 

  32 

 33תו של ההסדר, הסדר הפשרה נעדר נתוני% ופירוט, הנדרשי% לצור� ההכרעה בסבירו  א.

 34לרבות העדר פירוט באשר לפער בי" הפיצוי הכספי המוצע בהסדר הפשרה, בשווי של 

 35, לבי" הסעד שחברי הקבוצה היו עשויי% לקבל אילו היה בית המשפט / 380,000
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 1), וזאת בשי% לב לכ� כי על /מיליו"  8.4מכריע בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה (

 2  תביעה גבוהי%, בהינת" ההפרות של המשיבה. פני הדברי% נראה כי סיכויי ה

   3 

 4מעצ% טיבו וטבעו של הפיצוי המוצע, ומבלי לגרוע מ" ההערה בדבר העדר נתוני%   ב.

 5ופירוט נדרשי%, צוי" כי הסדר הפשרה אינו ראוי הוג" וסביר בהתחשב בעניינ% של 

 6חברי הקבוצה, שכ", הפיצוי המוצע מציע למעשה אקט של שיווק עצמי חריג, 

 7יטת "קנה אחד קבל אחד" במסגרתו יינתנו לציבור הרצאות, ספרי% ומוצרי% בש

 8  אשר ספק רב א% לציבור "הנהנה" על פי הסכ% הפשרה יש בה% עניי". 

  9 

 10הפיצוי המוצע מוצג במונחי שווי לצרכ" להבדיל מעלותו למשיבה, זאת הג% שלפחות   ג.

 11ביחס לחלק ממרכיביו (תבלי" הזעתר וחליטות הסיידר) נית" בנקל למסור את נתוני 

 12  עלות% למשיבה. 

  13 

 14בנסיבות בה" לא נית" לזהות את חברי הקבוצה המיוצגת, כמבקרה הנדו", הפיצוי   ד.

 15המוצע מהווה למעשה פיצוי שעל פי טיבו ומהותו נועד להוות תרומה לציבור, ועל כ" 

 16עליו להתבצע באמצעות כימותו הכספי והעברת הכספי% לקר" לניהול וחלוקת 

 17  ק תובענות ייצוגיות. לחו 27כספי% הנפסקי% כסעד, שהוקמה על פי סעי� 

  18 

 19על המשיבה להמציא לבית המשפט העתק מ" הדיווח בדבר ביצוע החלק בהסדר   ה.

 20הפשרה המתייחס למכירת תבלי" הזעתר והסיידר, שהוסכ% כי המשיבה תמסור לבא 

 21(ו) 20�) ו1(ד19כוח המבקש, זאת בהתא% לסמכותו של בית המשפט לפי סעיפי% 

 22  לחוק תובענות ייצוגיות. 

  23 

 24להסכ% הפשרה  4.1.1לבקשה לאישור הסדר הפשרה וסעי�  19.6ש לתק" את סעי� י  ו.

 25בה% מתחייבת המשיבה שלא לפרס% פרסומי% אסורי% על פי די", ביחס למוצריה, 

 26באופ" שיקבע במפורש, כי הרצאות שיועברו על ידי מנהלה ובעליה של המשיבה 

 27 13ות בהתא� לסעיפי� "ובלבד שלא מדובר בפרסו� אסור על פי הדי�, לרביועברו 

 28לתקנות בריאות הציבור מזו�  2(א) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזו�) תקנה 256
ו

 29, ושלא עושה זאת למטרות פרסו� של 1145לתק� ישראלי מס'  3.3
3.4וסעיפי� 

 30מוצר ממוצרי המשיבה ושאי� פניה או סוג של הקשר בי� מאמר לבי� מוצר או קבוצת 

 31  של המשיבה". מוצרי� באתר המרשתת 

  32 

 33סכומי הגמול ושכר הטרחה עליה% המליצו הצדדי% אינ% הולמי% את נסיבות   ז.

 34המקרה, בהתחשב בתועלת המועטה, א% בכלל, אשר צמחה לחברי הקבוצה המיוצגת 

 35מהסדר הפשרה. מכל ומקו%, צוי" כי ראוי שתשלו% החלק הארי משכר הטרחה 
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 1י ההסדר ולא קוד% לכ", וזאת על מנת יעוכב עד לביצוע כל התחייבויות המשיבה על פ

 2  לתמר1 את באי כוח המבקש לפקח על יישומו. 

  3 

 4  תגובת הצדדי� לעמדת היוע, המשפטי לממשלה וההליכי� שהתקיימו לאחר מכ�  

  5 

 6הגישו הצדדי% תגובה משותפת להתנגדות היוע1 המשפטי לממשלה להסדר  14/06/18ביו%   .8

 7ה% מסכימי% להערות היוע1 המשפטי לממשלה פשרה. בפתח תגובת%, ציינו הצדדי% כי 

 8לעניי" מסירת דיווח לבית המשפט אודות ביצוע החלק בהסדר הפשרה המתייחס למכירת 

 9לבקשה  19.6.ה. לעיל, וכ" לעניי" תיקו" סעיפי% 7תבלי" הזעתר והסיידר כאמור בסעי� 

 10י לממשלה להסכ% הפשרה, כמוצע על  ידי  היוע1 המשפט 4.1.1 �לאישור הסדר הפשרה ו

 11  .ו. לעיל. 7כאמור בסעי� 

  12 

 13כמו כ", ביקשו הצדדי% להדגיש כי בבוא% להתדיי" לפשרה עמדה ברקע המשא ומת", העובדה 

 14עובדי%, חלק%  25כי המשיבה הינה חברה פרטית קטנה, המצויה בפרפריה, ואשר מעסיקה 

 15  בעלי צרכי% מיוחדי%, אות% היא מעסיקה כחלק מהאידאולוגיה שלה. 

  16 

 17של עניי", ציינו הצדדי% כי סוגיית הפער בי" הסעד המוצע בהסדר הפשרה לבי" הסעד לגופו 

 18שהתבקש בבקשת האישור, קיבל התייחסות במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה. יתר 

 19כל כ", צוי" כי לנוכח השלב בו מצוי ההלי�, טר% אישור התובענה כתובענה ייצוגית, לא נית" 

 20טובת חברי הקבוצה בתובענה הייצוגית, וממילא ספק א% לקבוע מהו הסעד שהיה נפסק ל

 21נית" לעשות שימוש בסכו% שנקבע על ידי המבקש בעת שהגיש את בקשת האישור, כנקודת 

 22התייחסות לסכו% שהיה נפסק ככל שבית המשפט היה מכריע בתובענה הייצוגית לטובת 

 23  הקבוצה. 

  24 

 25נלקחו בחשבו", ההתעניינות הגדלה מכל מקו%, ציינו הצדדי% כי בעת קביעת הפיצוי המוצע 

 26בוק של �והולכת לאור� השני% של הציבור בהתחברות לאתר המרשתת של המשיבה ולפייס

 27המשיבה, אשר מעידי% על הביקוש הרב של הציבור להרצאות למאמרי% ולספרי ההדרכה 

 28  המוצעי%. 

  29 

 30סיידר ומוצרי% עוד ציינו הצדדי% כי נתוני עלות המוצרי%, לרבות תבלי" הזעתר, חליטות ה

 31לתגובת המשיבה לבקשת האישור, ומה% עולה כי עלות המוצרי%  4נוספי%, קיימי% בנספח 

 32ביחס למחיר% לצרכ" מש� השני%. מכל מקו%, צוי" כי מעיו" בדוחות  10%�60%נטו, נעה בי" 

 33הכספיי% שצורפו לתגובת המשיבה לבקשת האישור, נית" ללמוד כי סכו% הפיצוי בפועל קרוב 

 34  ותית לסכו% הפיצוי במונחי עלות למשיבה. משמע

  35 
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 1לבסו�, ציינו הצדדי% כי התייחסות היוע1 המשפטי לממשלה לנושא הגמול לתובע המייצג 

 2ושכר הטרחה של באי כוחו איננה עניינית וחוטאת למציאות, בשי% לב להשקעה ולטרחה 

 3שטרחו המבקש ובאי כוחו לצור� הגשת בקשת האישור וניהול המשא ומת" שהוביל להסדר 

 4  הפשרה, ולחיסכו" בזמ" שיפוטי. 

  5 

 6התקיי% דיו" בו השלימו הצדדי% התייחסות% לעמדת היוע1 המשפטי  05/07/18ביו%   .9

 7לממשלה. בתו% הדיו" הודיעו הצדדי% כי יגישו הסדר פשרה מתוק", בשי% לב להערות היוע1 

 8  המשפטי לממשלה והערות בית המשפט.  

  9 

 10ר התיקו" שבוצע הגישו הצדדי% בקשה מתוקנת לאישור הסדר פשרה. עיק 29/07/18ביו%   .10

 11מתייחס לנושא ההטבה הכספית לגביה הוסכ% כי המשיבה תישא בפיצוי בשווי כולל לצרכ", 

 12, שישול% על דר� מכירת מוצרי% (תבלי" זעתר, חליטות תות / 380,000שווה ער� לס� של 

 13) וכ" תרומת / 360,000(בשווי כולל של  1+1וניל, חליטות הדרי% וחליטות הסיידר) בשיטת 

 14), וזאת חל� אופ" מימוש ההטבה הכספית עליה סוכ% / %20,000 (בשווי כולל של ספרי

 15  בהסדר הפשרה המקורי, ואשר כללה העברת הרצאות על ידי מנהל המשיבה. 

  16 

 17הגישה באת כוח היוע1 המשפט לממשלה התייחסות, לפיה הודיעה כי לאחר  02/08/18ביו%   .11

 18יי% במשרד המשפטי% וברשות להגנת הצרכ", בחינת ההסדר בשנית על ידי הגורמי% המקצוע

 19לא נמצא לנכו" להוסי� או לגרוע מ" האמור בהתנגדות שהוגשה ומנימוקיה, וכי ה% מותירי% 

 20  את ההכרעה לשיקול דעת בית המשפט. 

  21 

 22  מינוי בודק  

  23 

 24הצדדי% סבורי% כי בנסיבות המקרה הנדו", ובי" היתר לנוכח העלויות הנוספות והעיכוב   .12

 25ינוי בודק, יהיה זה נכו" וראוי כי בית המשפט ייעשה שימוש בסמכותו לפי סעי� הכרו� במ

 26) לחוק תובענות ייצוגיות וידו" באישור הסדר הפשרה מבלי לקבל חוות דעת בודק 1(ב)(19

 27  שימונה לש% כ�. 

  28 

 29כידוע, בבואו של בית המשפט לדו" בבקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת של תובענה ייצוגית,   .13

 30הוא כי בטר% אישור ההסדר, יימנה בית המשפט בודק חיצוני לבדיקת יתרונותיו  הכלל

 31וחסרונותיו של הסדר הפשרה, למעט במקרי% בה% השתכנע בית המשפט כי חוות דעת 

 32  ) לחוק תובענות ייצוגיות). 1(ב)(19כאמור, אינה נדרשת, מטעמי% מיוחדי% שיירשמו (סעי� 

  33 

 34יצוגיות, נעשה ביחס לחלק קט" מהתובענות הייצוגיות. בפועל מינוי בודק בתובענות י  .14

 35השיקולי% להעדר מינויי% של בודקי% לבדיקת התאמת% של הסדרי פשרה מתחלקי% 

 36לשלושה: ראשית, מבחינה פרקטית אי" זה יעיל למנות בודק. מצב דברי% זה מתקיי% כאשר 
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 1ית, והעיכוב ביישו% ערכו הכספי של הסדר הפשרה מוגבל, ואינו מצדיק את העלות המשמעות

 2ההסדר, הכרוכי% במינוי בודק; שנית, כאשר מבחינה עניינית אי" הצדקה למינוי בודק, וזאת 

 3כאשר מדובר בהסדר פשרה המבוסס על השבה כספית מלאה לכלל חברי הקבוצה; שלישית, 

 4כאשר מבחינה דיונית אי" צור� במינוי בודק, לרוב מאחר שבית המשפט היה מעורב בגיבושו 

04�30028בעיצובו של הסדר הפשרה. ראה: ת"צ (מרכז) ו� 5מגדל חברה לביטוח בע"מ נ'  11

 6  ). 29/06/15( איל יצחקי

  7 

 8במקרה הנדו", בשי% לב לטיב המחלוקות שבי" הצדדי%, אשר נוגעות בעיקר לנזק שנגר%   .15

 9לחברי הקבוצה כתוצאה מההפרות הנטענות כלפי המשיבה בבקשת האישור, בהינת" ערכו 

 10הכספי המוגבל יחסית של הסדר הפשרה, ולנוכח העלויות שעשויות להיגר% כתוצאה ממינוי 

 11מבחינה פרקטית להורות על מינוי בודק, אשר עשוי א� להביא  הבודק, סבורני כי אי" זה יעיל

 12לעיכוב ביישו% הסדר הפשרה ולעלויות מיותרות. לפיכ�, מצאתי כי נית" לדו" בבקשה לאישור 

 13  הסדר הפשרה, ללא צור� במינוי בודק. 

  14 

 15 דיו� באישור הסדר הפשרה המוצע

  16 

 17יצוגית, והנתוני% שעל בית המשפט אופ" אישורו של הסדר פשרה המוגש במסגרת של תובענה י  .16

 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, הקובעי% 19�(א) ו19לבחו" בהקשר זה, מוסדרי% בסעיפי% 

 19  כדלקמ":  

  20 

 21"(א) בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא א� כ� מצא, כי ההסדר ראוי, הוג� 

 22וסביר בהתחשב בענינ� של חברי הקבוצה, וא� הבקשה לאישור הסדר הפשרה 

 23ג� כי קיימות, לכאורה, שאלות  
לפני שאושרה התובענה הייצוגית  הוגשה

 24מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיו� ההלי� 

 25  בהסדר פשרה הוא הדר� היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני�".

...  26 

 27מקת ) החלטת בית המשפט א� לאשר הסדר פשרה או לדחותו תהיה מנו1"(ג)(

 28  ותכלול, בי� השאר, את כל אלה: 

 29  (א) הגדרת הקבוצה שעליה חל הסדר הפשרה; 

 30(ב) עילות התובענה, השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל 

 31חברי הקבוצה והסעדי� הנתבעי� כפי שפורטו בבקשה לאישור או כפי שהוגדרו 

 32  , לפי העני�; 14בהחלטת בית המשפט לפי סעי/ 

 33  י הסדר הפשרה. (ג) עיקר

 34  ) יתייחס בית המשפט, בי� השאר, לשיקולי� אלה: 1) בהחלטתו לפי פסקה (2(

 35(א) הפער בי� הסעד המוצע בהסדר הפשרה לבי� הסעד שחברי הקבוצה היו 

 36עשויי� לקבלו אילו היה בית המשפט מכריע בתובענה הייצוגית לטובת 

 37  הקבוצה; 

 38  כרעה בה�; (ד), והה18(ב) התנגדויות שהוגשו לפי סעי/ 

 39  (ג) השלב שבו נמצא ההלי�; 

 40  ); 5(ד) חוות דעת של הבודק שניתנה לפי סעי/ קט� (ב)(

 41(ה) הסיכוני� והסיכויי� שבהמש� ניהול התובענה הייצוגית אל מול יתרונותיו 

 42  וחסרונותיו של הסדר הפשרה; 
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 1(ו) העילות והסעדי� שלגביה� מהווה ההחלטה לאשר את הסדר הפשרה מעשה 

 2  כלפי חברי הקבוצה שעליה� חל ההסדר".  בית די�

  3 

 4בנסיבות העניי", לאחר עיו" בהסכ% הפשרה, ולאחר ששקלתי את מכלול השיקולי% שעל בית   .17

 5(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, סבורני כי המדובר בהסדר 19המשפט לשקול בהתא% לסעי� 

 6  שהינו ראוי וסביר בנסיבות העניי", שנית" לאשרו.

  7 

 8ור עוסקת, כאמור, בהתנהלות בלתי תקינה של המשיבה אשר נהגה לפרס% לגבי  בקשת האיש  .18

 9מוצריה פרסומי% אסורי% על פי די" היוצרי% מצג שווא כאילו מדובר בתרופות בעלות סגולות 

 10רפואיות המסוגלות למנוע לטפל ולרפא מחלות, לרבות, מחלות קשות ומסכנות חיי%, וא� 

 11פואיי% מסוכני%. התנהלותה המתוארת של המשיבה, כפי למנוע תסמיני%, בעיות ומצבי% ר

 12לחוק  13שעולה מעמדת היוע1 המשפטי לממשלה, מגלמת למעשה הפרה של הוראות סעי� 

 13סימו"  1145; תקנות בריאות הציבור; תק" 2015�ההגנה על בריאות הציבור (מזו"), תשע"ו

 14הגנת הצרכ". כ" יוחסו  ; חוק1981�מזו" ארוז מראש; פקודת הרוקחי% [נוסח חדש] תשמ"א

 15למשיבה במסגרת בקשת האישור התנהלות ברשלנות ובניגוד לדיני עשיית עושר ולא במשפט 

 16  ).  "הוראות הדי� הרלוונטיות"(להל" ביחד: 

  17 

 18חברי הקבוצה המיוצגת, ה% "כל אד% אשר רכש מהמשיבה תבליני%, חליטות תה, תערובות 

 19שונות, פירות יבשי%, ירקות מיובשי%, גרנולות, עשבי תיבול וחליטה, אשר יוחסו לה% סגולות 

 20רפואיות בניגוד לדי" ו/או כל אד% אשר עשה שימוש במוצרי%, בתקופה שתחילתה שבע שני% 

 21  תובענה ועד למועד אישור הסכ% זה". עובר למועד הגשת ה

  22 

 23השאלות המהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה הינ% הא% הפרה 

 24  המשיבה את הוראות הדי" הרלוונטיות, והא% כתוצאה מההפרה נגר% נזק לחברי הקבוצה. 

  25 

 26; סעד /מיליו"  8.4הסעדי% שנתבקש בבקשת האישור הינ%: סעד כספי בס� כולל של 

 27הצהרתי לפיו יקבע כי המשיבה הפרה את הוראות הדי"; צו עשה המורה למשיבה לשנות את 

 28התנהלותה ולחדול לאלתר מכל פרסומיה המייחסי% סגולות רפואיות למוצרי%; וצו עשה 

 29המורה למשיבה להשתמש בכל האמצעי% בה% השתמשה כדי ליצור מצג מטעה, כדי ליידע 

 30רפואיות למוצרי%, וכי המוצרי% לא הוכחו כבעלי  את הציבור בכ� שאי" לייחס סגולות

 31 סגולות כאלה ואינ% תרופות. 

  32 

 33עיקרי הסדר הפשרה, כפי שפורטו לעיל, כוללי% תיקו" של הפרסומי% המטעי%, וכ" תרומה 

 34, על דר� חלוקת ספרי% ומכירת מוצרי% בשיטת / 380,000לציבור בשווי כספי כולל בס� של 

 35, לחילופי", וככל שלא נית" לממש את מכירת המוצרי% בשיטה האמורה, תרומת מוצרי% 1+1

 36 לעמותת לתת. 
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  1 

 2ינת" האמור, נדרש כאמור בית המשפט לבחו" א% הסכ% הפשרה משק� את הסיכויי% בה  .19

 3והסיכוני% בהמש� ניהולה של התובענה הייצוגית? לעניי" זה שוכנעתי, כי מדובר בתובענה 

 4העוסקת בנושא חשוב, ה" ברמת הפרט וה" ברמה הציבורית הרחבה, אשר ראוי כי תסתיי% 

 5י המשיבה תיקנה את דרכיה ומתו� התחשבות בכ� בדר� של פשרה, בשי% לב לעובדה כ

 6עובדי%, חלק% בעלי  25שמדובר בחברה פרטית קטנה, המצויה בפרפריה, ואשר מעסיקה 

 7צרכי% מיוחדי%. בנסיבות אלה, והג% שיתכ" שהסדר הפשרה שהושג אינו משק� באופ" מלא 

 8את המשיבה את היק� השלכות ההפרות על הקבוצה המיוצגת, לא ראיתי כנכו", לחייב 

 9בתנאי% שלא תוכל לעמוד בה%, ושתוצאת% עלולה להיות פגיעה בהמש� קיומה של המשיבה 

 10ובהתא% פגיעה במקו% תעסוקת% של העובדי% שחלק% הגדול כאמור הינו מבעלי 

 11  המוגבלויות. 

  12 

 13לעניי" הפער בי" סכו% הפיצוי הנדרש בבקשת האישור לבי" הפיצוי המוסכ% עליו עמד היוע1   .20

 14טי לממשלה בהתנגדותו, יש לציי" כי סכו% זה הוער� על ידי המבקש באופ" שרירותי המשפ

 15למדי וללא אסמכתאות מתאימות, ולכ" אי" למעשה משמעות של ממש לפער זה. בכל מקרה 

 16וזאת לנוכח העובדה שהמשיבה תיקנה את דרכיה וחדלה  –ההטבה היא סבירה והוגנת 

 17גה לפרסמ%, ובהינת" כי קיי% קושי מובנה בהערכת מפרסו% מוצריה באופ" המטעה בו היא נה

 18  נזק% של חברי הקבוצה שבחלקו הוא נזק בלתי ממוני. 

  19 

 20בנוס�, ועל א� עמדת היוע1 המשפטי לממשלה, סבורני כי אופ" חישוב ההטבה לחברי הקבוצה   .21

 21נו , חישוב שבוצע לפי שווי ההטבה לצרכ" חל� שוויה ליצר", הי/ 380,000בשוויו כולל של 

 22סביר, ולא מצאתי מקו% להתערב בהסכמות הצדדי% בעניי" זה. ראה: ת"צ (מחוזי חי') 

29191�09� 23). כ� ג% לעניי" עצ% מת" פיצוי 03/02/15(אבידור נ' שטראוס גרופ בע"מ  13

 24באמצעות תרומת מוצרי%. סבורני כי ג% בהיבט זה ההסדר ראוי והוג", שעה שמדובר בחברי 

 25יתור בדר� יעילה, כ� שפיצוי כספי ישירות לחברי הקבוצה אינו קבוצה שאינ% ניתני% לא

 26רלוונטי. לאור נתוניה המיוחדי% של המשיבה, לא ראיתי לכפות עליה העברת שוויו הכספי 

 27לחוק תובענות  27של ההסדר שנפסק כסעד לקר" לניהול וחלוקת כספי%, שהוקמה על פי סעי� 

 28  ייצוגיות. 

  29 

 30כי הסדר הפשרה שהוגש על ידי הצדדי%, הינו סביר, ראוי והוג", בהינת" כל האמור, סבורני   .22

 31  בהתחשב במכלול השיקולי%, ולפיכ�, יש לאשרו. 

  32 

 33  גמול ושכר טרחה לתובע המייצג ובאי כוחו

  34 

 35ימי% מהיו%, וכ" שכר  30, תו� / 10,000הצדדי% המליצו על תשלו% גמול למבקש בס� של   .23

 36ספת מע"מ אשר ישול% בתשעה תשלומי%, כמפורט בתו 120,000טרחה לבאי כוחו בס� של 
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 1בהסדר הפשרה. היוע1 המשפטי לממשלה סבור כי סכומי הגמול ושכר הטרחה עליה% המליצו 

 2הצדדי% אינ% הולמי% את נסיבות המקרה, בהתחשב בתועלת המועטה, שצמחה לחברי 

 3  הקבוצה המיוצגת מהסדר הפשרה. 

  4 

 5לתובע המייצג ושכר טרחה לבא כוח המייצג קבועי%  כידוע, העקרונות המנחי% לפסיקת גמול  .24

 6. סעיפי% אלה מוני% שורה של שיקולי% שעל בית חוק תובענות ייצוגיותל 22�23בסעיפי% 

 7גמול ושכר טרחה, ואלה כוללי%, בי" היתר, את התועלת  המשפט להביא בחשבו" בבואו לפסוק

 8שהסב ההלי� הייצוגי לחברי הקבוצה; הטרחה שטרחו התובע המייצג ובא כוחו והסיכו" 

 9  שנטלו על עצמ% בהגשת ההלי� וניהולו; וכ" מידת החשיבות הציבורית הגלומה בהלי�. 

  10 

 11ה ובבואו לפסוק גמול ושכר ההלכה הפסוקה קובעת, כי שיקולי% אלו אינ% רשימה סגור  .25

 12טרחה בתובענה ייצוגית, רשאי בית המשפט להביא בחשבו" ג% שיקולי% נוספי% אשר אינ% 

 13עע"% ); 11/04/16( נחמיה נ' סלקו� ישראל בע"מ 471/15מנויי% בסעיפי% אלה. ראה: ע"א 

 14). בי" השיקולי% הנוספי% אשר נפסק כי יש 25/12/12( בוטבולמדינת ישראל נ' א 6687/11

 15לתת עליה% את הדעת בפסיקת גמול ושכר טרחה בתובענה ייצוגית נמנו מידת הצור� בהגשת 

 16התובענה הייצוגית על מנת לזכות בסעד שנפסק, מידת ההצלחה שנחל התובע המייצג בניהול 

 17ויות ולהרתיע מפני הגשת" של תובענות ההלי�, והרצו" לעודד הגשת תובענות ייצוגיות רא

 18"פסק די� ) (להל": 23/05/12( עזבו� המנוח שמש נ' רייכרט 2046/10סרק. ראה: ע"א 

 19). בפסק די" רייכרט נקבעה ג% ההלכה העקרונית לפיה, ככל שמדובר בתובענות רייכרט"

 20ענות שבה" הסעד הסופי הינו סעד כספי, הרי שהשיטה המובילה לפסיקת שכר טרחה בתוב

 21ייצוגיות היא "שיטת האחוזי%", שבמסגרתה נפסק שכר הטרחה כאחוז מסוי% מתו� הסכו% 

 22  שנפסק לטובת הקבוצה בהסכ% הפשרה. 

  23 

 24בפסיקה מהעת האחרונה קבע בית המשפט העליו", כי ישנ% מקרי% שבה% התועלת הצומחת   .26

 25מהסדר הפשרה הינה תועלת בעלת משמעות ציבורית כזו שאינה ניתנת לכימות או לאומד" 

 26 נסאר נ' עיר השעשועי� בע"מ 689/16 ע"אשאז שיטת האחוזי% לא תסכו". ראה:  –כספי 

 27ש% דובר על סוגיה בעלת חשיבות ציבורית מיוחדת הנוגעת להפליית ציבור  –) 07/05/18(

 28  תלמידי% ממגזר מסוי%.  

  29 

 30בענייננו, אי" ספק כי קיי% פער גדול בי" הפיצוי שנתבקש בבקשת האישור עבור הקבוצה לבי"   .27

 31שווי ההטבה שניתנה בסופו של יו% בהסדר הפשרה. החשש במקרי% כגו" אלה הוא מפני 

 32הגשת הליכי% ייצוגיי% "מנופחי%" שכל מטרת% היא הפעלת לח1 פסול על הנתבע. אלא 

 33וטמונה  –בהלי� הייצוגי חורגת משוויה הכספי של ההטבה שבענייננו, התועלת הגלומה 

 34בעיקר בער� החברתי והציבורי שבהרתעה ובאכיפת הדי" האוסר על פרסומי% מטעי%, 

 35במיוחד כאלה שיש לה% השפעה ישירה על בריאותו של הציבור. במקרה הנדו" כאמור, אי" 

 36איות למוצריה בניגוד מחלוקת כי התנהלותה של המשיבה, שייחסה בפרסומיה סגולות רפו

http://www.nevo.co.il/law/74020/23;22
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/case/5596556
http://www.nevo.co.il/case/5596556
http://www.nevo.co.il/case/20937929
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 1להוראות הדי", הינה התנהלות פסולה וראויה לביקורת. בנוס�, ג% א% המשיבה תיקנה את 

 2פרסומיה בטר% הוגשה בקשת האישור כפי שציי" היוע1 המשפטי לממשלה, סוגיה שלנוכח 

 3השלב המוקד% בו הוגש הסדר הפשרה, בטר% נדונה בקשת האישור לגופה לא לובנה עד 

 4עצ% הגשת בקשת האישור הביאה להגברת ההרתעה בתחו%, דבר שהינו בעל ער�  תומה, עדי"

 5  ציבורי ניכר. 

  6 

 7  בנסיבות אלה, לא מצאתי מקו% להתערב בהמלצת הצדדי% לגבי סכומי הגמול ושכר הטרחה.   .28

  8 

 9  סו/ דבר 

 10 

 11סיכומו של דבר, אני מאשרת את הסדר הפשרה המתוק", בנוסח שהוגש לתיק בית המשפט   .29

 12  , ונותנת להסכמות הצדדי% תוק� של פסק די".  %29/07/18 ביו

  13 

 14המשיבה תגיש מדי שלושה חודשי% תצהיר של נציג מוסמ� מטעמה, בו תפרט את השלב אליו   

 15הגיעה ביחס למימוש ההטבה הכספית עליה הוסכ% בהסדר הפשרה, וזאת עד למיצוי שווי 

 16  ההטבה. 

  17 

 18. כ" תשל% המשיבה שכר / 10,000גמול בס� של ימי% מהיו% למבקש  30המשיבה תשל% תו�   .30

 19בתוספת מע"מ שישול% במספר פעימות,  120,000טרחה לבאי כוח המבקש בס� כולל של 

 20  .ו. לעיל. 5כמפורט בסעי� 

  21 

 22לחוק תובענות ייצוגיות, הנני מורה על פרסו%  19נוכח אישורו של הסדר הפשרה לפי סעי�   .31

 23  לחוק תובענות ייצוגיות.) 4(א)(25ההודעה השנייה לפי סעי� 

  24 

 25) לחוק תובענות ייצוגיות וכ" הפניה 2(�) ו1(ג)(19בהודעה יפורטו הפרטי% המנויי% בסעי� 

 26(ד) 25ייצוגיות בו נית" יהיה לעיי" בפסק הדי" ובהסדר פשרה, כאמור בסעי�  תובענותלפנקס 

 27בעלויות לחוק תובענות ייצוגיות. למע" הסר ספק יובהר, כי המשיבה, היא זו שתישא 

 28  הפרסו%.

  29 

 30(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, יובא נוסח ההודעה השנייה לאישור בית 25בהתא% לסעי� 

 31יו% מהיו%. לאחר אישור נוסח ההודעה, תשלח המשיבה עותק מההודעה  14המשפט בתו� 

 32  . ת(ז) לחוק תובענות ייצוגיו25השנייה למנהל בתי המשפט בהתא% לסעי� 

 33 

 34סח ההודעה השנייה בשני עיתוני% ארציי% בעלי תפוצה רחבה. המשיבה תדאג לפרס% את נו

15�גודל ההודעה בעיתונות לא יפחת מX15 .35  ס"מ 
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 12מתו�  12

  1 

 2הצדדי% ימציאו העתק מפסק הדי" בצירו� הסדר הפשרה ובצירו� ההודעה השנייה למנהל   .32

 3(ה) לחוק 19בתי המשפט לש% רישומ% בפנקס תובענות ייצוגיות, בהתא% להוראת סעי� 

 4  תובענות ייצוגיות. 

 5 

 6, וכ� 26/08/18המזכירות תמציא העתק פסק הדי� לצדדי�, ותביא את התיק לעיוני ביו�   .33

 7   שלושה חודשי� לאחר מכ� לצור� מעקב אחר ביצוע הסדר הפשרה.מדי 

  8 

 9  , בהעדר הצדדי%.2018אוגוסט  13, ב' אלול תשע"חנית" היו%,  

                   10 

 11 

  12 




