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 כזבית המשפט המחוזי מר

  
  מ"פיצוחי הטיב בע'  סיקרון נ4204-12-09צ "ת
 
   2 
  3 
 

  אסתר שטמרהשופטת  ' כב בפני 

 
  אהוד סיקרון המבקש

 ד ניצן גדות"ד אבנר גבאי ועו"כ עו"י ב"ע
  

  נגד

 
  מ"פיצוחי הטיב בע המשיבה

 ד שלומי זיגדון"כ עו"י ב"ע
 
  

 פסק דין
 4 

 5  .אישור תובענה ייצוגיתבקשה לאישור הסדר הסתלקות בבקשה ל

  6 

 7התובענה הייצוגית עוסקת באריזות פיצוחים אשר לטענת המבקש אינן נושאות אזהרה  .1

 8לתקנות בריאות הציבור בניגוד , 5בדבר סכנת חנק מבליעה על ידי ילדים מתחת לגיל 

 9  ").תקנות בריאות הציבור"להלן  (2006-ו"תשס, )סימון אזהרה מסכנת חנק) (מזון(

 10המבקש עתר לפיצוי בסכום הרווח שצמח למשיבה מן הפיצוחים בשנתיים וחצי שמאז 

 11וכן עתר לפיצוי בגין נזק לא ,  מסכום הרכישות10%- העריך בשאותו, פרסום התקנות

 12לכל אחד מחברי  ₪ 100- שאותו העריך בכ, ממוני בגין פגיעה באוטונומיה של הרצון

 13  .הקבוצה

  14 

 15אולם טענה , המשיבה הודתה בכך שלא החלה בסימון האזהרה מיד עם פרסום התקנות

 16עצה הישראלית לצרכנות לאחר שהמו, 25.10.2009החל מיום , מיזמתה, שעשתה כן

 17המשיבה הבהירה כי הסימון , מכל מקום. הפנתה את תשומת ליבה לדרישת התקנות

 18ותוך , לפיכך טענה כי התובענה הוגשה בחוסר תום לב. החל עוד טרם הגשת התובענה

 19  .נגוד ענינים בין המבקש לבין הקבוצה שאותה הוא מתיימר לייצג

  20 

 21אין , כ המבקשים כי למרות הודעת המשיבה"בבשני דיונים שהתקיימו בבקשה טען  .2

 22, ההסבר שהמשיבה נתנה לכך היה תקלה נקודתית. היא עומדת בדרישת התקנות

 23  .לפרסם את האזהרה בשפה נוספת, ואף מעבר לכך, והבטחה לעמוד בדרישת התקנות

  24 

  25 

  26 
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 3  :ולפיו, לאחר הדברים הללו הגיעו הצדדים לכלל הסדר של הסתלקות .3

 4יבה שלא לייצר או לשווק את המוצרים המפורטים בתקנות בריאות המשיבה התחי  .א

 5ולהמנע מפרסום אזהרה , אלא כשהם כוללים אזהרה בנוסח שבתקנות, הצבור

 6  .שאינה על רקע לבן

 7תדביק המשיבה מדבקות , ככל שקיימים מוצרים שהאזהרה בהם אינה על רקע לבן  .ב

 8ת הבקשה לאישור הסדר  ימים ממועד הגש14תוך , שבהן האזהרה, על רקע לבן

 9  .הפשרה

 10המשיבה תהיה רשאית להמשיך ולשווק מוצרים שעל אריזתם האזהרה לפי   .ג

 11 בתקופה שבית המשפט –אך גודל האותיות אינו עומד בדרישת התקנות , התקנות

 12  . חדשים9ואשר לא תעלה על , יקבע

 13  .או שכר טרחה לבא כחו/בית המשפט יקבע גמול למבקש ו דטהחוק- lawdata  .ד

  14 

 15  .להסדר ההסתלקות המתוקן צורפו תצהירים כדין

  16 

 17תהיה ככל הנראה יצרנית , המשיבה הבהירה כי לאחר שתעמוד בהוראות ההסדר  .4

 18כי הוסיפה : ויותר מכך, הפצוחים היחידה בארץ העומדת בהוראות התקנות בדווקאנות

 19 אינם אלו. וגם משולש ובו סימן קריאה המהווה סימן אזהרה, כיתוב בשפה האנגלית

 20  .נדרשים על פי התקנות

  21 

 22כי מנוסח התקנה לא ברור מהו גודל האותיות שצריך להיות בפרסום ,עוד הבהירה

 23סכנת חנק : אזהרה"... בתקנות בריאות הצבור דורשת לרשום 2תקנה : האזהרה

 24באופן בולט לעין הצרכן ובאותיות שחורות ברורות , במסגרת, "5לילדים מתחת לגיל 

 25  ". שגודלן לא יפחת משני שלישים גודל אותיות שם המזון, בןעל רקע ל, וקריאות

 26או מאותיות החלק , האם מאותיות קדמת המוצר? מאלו אותיות נגזר גודל האזהרה

 27  ?ובהן מופיעה האזהרה, האחורי של העטיפה שהן קטנות יותר

 28של אותיות בגודל שני שליש מאותיות שם , המשיבה עומדת בתנאי הפרשנות המקלה

 29לטענתה אף לא אחת מן החברות שמפרסמות . ד האחורי של אריזת המוצרהמזון בצ

 30למרות שאצל , אזהרת חנק מפרסמת אותיות בגודל שני שליש מאותיות קדמת השקית

 31  . חלקן האזהרה ברורה מאוד

  32 

 33כך שהאזהרה שבהן תהיה לפי , למרות האמור הסכימה המשיבה להחליף את האריזות

 34.  חדשים9 אך בקשה להתיר לה לעשות כן תוך ,הפרשנות המחמירה למילות התקנה

 35  .שהתירו שנה של התארגנות מיום פרסומן, תנא דמסייע בתקנות עצמן

 36משום שהחלה , המשיבה סבורה כי היא עצמה זכאית לשכר טרחה: אשר לשכר הטרחה

 37ובלא קשר , לפרסם את אזהרת החנק עוד לפני הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית

 38אלא ,  המבקש לא פנה לשום גורם פיקוח להודיע על הפרת התקנה.לפניה של המבקש

 39ולא , כי המשיבה אינה מפרסמת אזהרה, בטעות, בתביעה נטען. הגיש מיד את התביעה
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 1המבקש לא בצע שום מחקר רציני בטרם הזדרז להגיש : במלים אחרות. כך היה הדבר

 2ן ואת הנושא על די היה במכתב קצר כדי להעמיד את העובדות על דיוק. את הבקשה

 3  .ולא היה צורך בהגשת הבקשה, תיקונו

  4 

 5לאמיתו של דבר המשיכה עוד תקופה , המבקש טוען כי למרות האמור בדברי המשיבה .4

 6, שלא נתבע לכתחילה, וכי מותג אחר שלה, ארוכה לייצר מוצרים ללא אזהרת חנק

 7ל רקע עשתה כן ע, גם כאשר החלה לפרסם אזהרה. ממשיך בכך עוד היום, סלקטד

 8  . כך שהאזהרה לא נראתה בבירור על פני השקית, שקוף

 9  .המבקש סבור כי תביעתו היא שהביאה לשינוי בהתנהגות המשיבה

  10 

 11ובעיקר משום , לאחר עיון בטענות הצדדים: למחלוקת בדבר זמן ההתארגנות .5

 12התיקון כך , שהמשיבה עומדת כבר כיום בפרשנות הפחות מחמירה של התקנות

 13  . חדשים9ות המחמירה יבוצע תוך שתעמוד בפרשנ

  14 

 15שהמשיבה תפעל לפי הפרשנות , החשוב הוא: למחלוקת בדבר תגמול ושכר טרחה .6

 16כי מקום שהשינוי , גם אם אני מקבלת את עמדת המשיבה. המחמירה של הדין

 17ואולי אף יש , בהתנהגות אינו קשור בהגשת התביעה אין מקום לפסוק שכר טרחה

 18בות ענין זה ברור הוא כי הסכמת המשיבה לעמוד בתנאים  בנסי–לפסוק נגד המבקש 

 19האזהרות שתפרסם המשיבה לא , כלומר. המחמירים הושגה בעקבות הגשת התביעה

 20מעבר ,  ובכך נעשה שירות לצבור–ויהיו בגודל אותיות מתאים וגדול , יהיו על רקע שקוף

 21  .לתיקון התנהגות המשיבה בעקבות הודעת המועצה הישראלית לצרכנות

 22ולבא כחו שכר טרחה  ₪ 5,000בשים לב לכל האמור לעיל אני קובעת למבקש גמול בן 

 23  .מ"בצרוף מע ₪ 15,000בן 

  24 

 25ומוחקת את , דוחה את תביעתו האישית של התובע, אני מאשרת את הסדר ההסתלקות .7

 26  . התובענה

 27  .המזכירות תואיל להעביר העתק ההחלטה למנהל בתי המשפט

  28 

 29  .בהעדר הצדדים, 2010 אוגוסט 22, ע"ב אלול תש"י,  ניתן היום

  30 
 31  שטמר אסתר

  32 

               33 

  34 


