
         
 

 

 

 זהירות, תובענות ייצוגיות! הטרנד החדש (יחסית), אשר אורב לחברות גדולות וקטנות כאחד

כך שניתנת , קיימת חשיבות לא מבוטלת לשל עניין המחוקק מחזק, תומך ומעודד הגשת תובענות ייצוגיות כנגד גופים פרטיים וציבוריים אשר עברו על החוק. ואכן, בבסיסו
המנסים להעשיר את קופתם  גופים יצרניים, מסחריים ואחרים,אותם בנשק התובענה הייצוגית, הן ככלי מגן והן לצורכי הרתעה בפני לעשות שימוש אפשרות האזרח הקטן ל

כל פעם מחדש, הגבול במדינה לבנטינית כישראל, שבה מיטשטש ב באמצעים פסולים ומנוגדים לחוק.  לאפשרות השימוש (הנכון!) בכלי זה, חשיבות כפולה ומכופלת במיוחד
, בין סימון רכיבי המוצר בסדר משקלי יורד, לבין סימונם בסדר אקראי  וכו' וכו'... "אמת בפרסום"שבין האסור למותר, בין הסופרלטיב לבין ה  

י כללי התחום האפור והילכנו על חבל דק, בחינת . עוד טרם היכנסו לתוקף ועד לא מכבר (שנים מעטות), נהגנו חלקנו עפ"2006חוק התובענות הייצוגיות נכנס לחיינו במרץ 
 "לית דין ולית דיין".  

חריים ויצרניים. ייתכן בשנים האחרונות אנו מתבשרים חדשות לבקרים, על שימוש הולך וגובר, על גבול ההפרזה ממש, בכלי התובענה הייצוגית כנגד גופים פרטיים, מס
שיוצרו בבתי החרושת למשפטים, ייתכן שבהיעדר סנקציות כנגד קנטרנים ומציקים למיניהם, חלק ניכר אנושיים ם שה"התעוררות" הזו נובעת ממלאי עודף של מוצרי

  מהתובעים רואה בעצם הגשת הבקשה לאישור התביעה כייצוגית, גם אם לא תוכר בסופו של יום כייצוגית, כלי לעשיית רווחים קלים.

גם אם ניתנה החלטת שופט הדוחה  חשוב שתדע: בתהליך התביעה, מגיעים הצדדים להסכם פשרה או להליך של גישור.  דא עקא שבמרבית המקרים, מתוך רצון שלא לדשדש
, בעל מוניטיןכנתבע להכניס את ידך לכיס ולשחרר סכום של עשרות אלפי שקלים לטובת עורך הדין שמייצג אותך. שכר הטרחה שדורש עו"ד  תיאלץ, את התביעה על הסף

בתובענה הייצוגית, תצטרך בחלק מהמקרים  חייביצאת  ,אגב, ה יותר, שלא לדבר על הסכם פשרה שיגרור אחריו במקרים רבים הוצאה של מאות אלפי שקלים. אםיהיה אף גבו
  !ממיליוני שקליםאפילו להיפרד 

  

חברות קטנות ו"נחבאות אל אף חברה אינה חסינה בפני הגשת תובענה כנגדה. רשימת הנתבעות ארוכה וכוללת בצד חברות ענק, גם 
  הכלים".

  

  :בחודש מרץ האחרון בלבדקטן של תביעות שהוגשו  מדגם

חברה *  בית המשפט  עילת התביעה  סכום התביעה  תאריך הגשה
  קטנה/גדולה

  קטנה  מחוזי ת"א  אי סימון תפקיד טכנולוגי לרכיבים לא פעילים  ₪ 3,000,000  15.3.16
  קטנה  מחוזי חיפה  רכיבים המזוהים עם שם המוצר, באחוזים למאהאי סימון   ₪ 2,700,000  16.3.16
  גדולה  מחוזי מרכז  ייחוס סגולות מרפא לתוסף תזונה בטלויזיה ובאינטרנט  ₪ 26,850,000  17.3.16
  קטנה  מחוזי נצרת  סימון משקל המוצר וציונו כברוטו ולא כנטו   ₪ 5,000,000  24.3.16
  גדולה  מחוזי חיפה  כטבעי, למרות שאינו עומד בהגדרות לכךסימון מוצר   ₪ 3,000,000  29.3.16
  קטנה  מחוזי מרכז  אי סימון רכיבים המזוהים עם שם המוצר, באחוזים למאה  ₪ 2,590,000  29.3.16

  .עם אלה שבעבר הלא רחוק היו עמיתיינובע מתוך קולגיאליות הנתבעות,  ותהחברשל  מןאי ציון ש*

      

  מוצריכם בהתאם לכללי הרגולציה.  סמן אתאני א !בידי המלאכההשאירו את 
באתרי האינטרנט שהעליתם מידע שיווקי  , תוך הקפדה על התקנות והתקנים הרלוונטיים,שכתב בקפדנותאבנוסף לכך, 

  וכיוצא באלה.חוברות בוכן בעלונים, 
  !בוכתהתסמן  אני אחלץ אתכםשל התובענות הייצוגיות מעיק, מטריד ומדיר שינה.  המרחףצילן 


