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 ת.צ. _______________________                       שלוםבבית המשפט ה

  תל אביבב

  

  050574706ת.ז.  אורי היימן    :המבקש

  תל אביב , 15ויסוצקי מרח'       

  פלם - אירית דרדיקעילי מימן ו/או ע"י ב"כ עוה"ד       

  44104כפר סבא  ,548ת.ד. (בית הפעמון),  20מרח' התע"ש       

  09-7652207  ; פקס':09-7652208טל':       

  -גד  -

  512180886ח.פ.  . כל בו חצי חים בע"מ1    :ותהמשיב

  5885119 , חולון31מרח' המרכבה       

  520026063אסם השקעות בע"מ ח.פ. . 2

 6082929 שהם, 2מרח' רימון       

   

  );לצורכי סמכות עייית( ₪ מיליון 2.5 עדשווי התביעה הייצוגית המשוער: 

  ₪.  20שווי התביעה האישית: 

  בקשה לאישור תובעה כייצוגית

  כדלקמן: להורותבית המשפט הכבד מתבקש 

כתובעה  (המוגשת בד בבד עם בקשה זו) ותלהגיש את התובעה כגד המשיב להתיר למבקש .1

חוק תובעות (להלן: " 2006 –ייצוגית בהתאם להוראות חוק תובעות ייצוגיות, תשס"ו 

  ").ייצוגיות

 ") כדלקמן:הקבוצה המיוצגתלהגדיר את הקבוצה בשמה מוגשת התובעה הייצוגית (להלן: " .2

אותו ערכו המשיבות במהלך החודשים  "מתות"קיץ של כל אדם אשר השתתף במבצע "

  ".2019 סטאוגו- יולי

 כמו כן: .3

) 1(ב)(4-ו) 1(א)(4התאים הקבועים בסעיפים  לקבוע כי מתקיימים בעייו של המבקש .3.1

  לחוק תובעות ייצוגיות;
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(א) לחוק תובעות 8סעיף לקבוע כי מתקיימים בבקשה דא כל התאים הקבועים ב .3.2

 ייצוגיות;

בהוצאות  ותווסחה, ולחייב את המשיבבבקשה זו אופן פרסום ההחלטה  לקבוע את .3.3

 הפרסום;

 ;זו בקשה בסיפת המבוקשים הסעדים תליתן א .3.4

 .דין עורכי טרחת שכר בצירוף אד הבקשה הוצאות בתשלום ותהמשיב את לחייב .3.5

  ה הקדמ  .א

קיץ של ערכו המשיבות מבצע הגרלות אשר כוה " 2019אוגוסט -במהלך החודשים יולי .4

 ".מתות

 ימי הגרלות. 23, וכאשר בסך הכל התקיימו 1מבצע ההגרלות התקיים בשבעת סיפי המשיבה  .5

שלטים עקיים וצבעויים אשר על  1במהלך תקופת המבצע הציבו המשיבות בסיפי המשיבה  .6

 גביהם צילום של גלגל הגרלות ובצדם עמדות ממוחשבות.

, מתוך רשימה 2רי המשיבה השלטים הגדולים הזמיו את ציבור הקוים לרכוש את מוצ .7

  לכל הפחות.₪  49.90סגורה אשר צורפה לתקון המבצע, בסכום של 

מתוך הרשימה הסגורה, העיקה לצרכן  2קיה בסכום המצוין לעיל או יותר ממוצרי המשיבה 

את הזכות "לסובב" פעם אחת את הגלגל בעמדה הממוחשבת ולסות ולזכות באחד הפרסים 

 .אשר מצויים על גביו

 המשיבות הטעו את הצרכים במספר עייים מהותיים:כפי שיפורט בבקשה זו,  .8

 על פי מצגי המשיבות סיכוי הזכייה קבועים, ידועים מראש וגבוהים. .8.1

בפועל סיכוי הזכיה אים ידועים והים תלויים במספר המשתתפים ומספר הפרסים 

  שחולקו.

בעלי ערך וכדאיים ביחס להוצאה על פי מצגי המשיבות כלל הפרסים המחולקים הים  .8.2

  הדרשת להשתתפות.

כאשר ת חטיפים בעלות של שקלים בודדים, שקיו היהרובם המוחלט של הפרסים  בפועל

 ערך עדרו לחלוטיןהפרסים מוכי מיעוט זיח, וכאשר ההפרסים המשמעותיים מהווים 

  . ממצגי המשיבות
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לפתות צרכים קיצוית אשר כל מטרתה מצגי המשיבות כפי שיפורטו בבקשה זו, היוו הטעיה  .9

 .על מת לקות את זכותם להשתתף בהגרלה לרכישת מוגברת של מוצרים

 הצדדים לתובעה וסמכות בית המשפט  .ב

 :המבקש

 ").המבקש(להלן: " , מהדס אלקטרויקה ומחשבים, בעליו ומהלו של בית תוכה69בן  .10

 : ותהמשיב

 : 1המשיבה  .11

סיפים  7, 1ברשותה, כון למועד זה ועל פי מצגיה באתרהרשת מרכולים ישראלית אשר 

  ").1המשיבה במרכז הארץ (להלן: "

בוצעו פיה בסיכאשר ואשר בבסיס בקשה זו,  היה אחת מעורכות מבצע ההגרלות 1המשיבה 

  . ההגרלות

 :2המשיבה  .12

ערכה את מבצע ההגרלות אשר בבסיס  1קבוצת חברות מזון ישראלית אשר יחד עם המשיבה 

 ").2המשיבה " מוצריה או פרסים מטעמה הוגרלו במסגרתו (להלן:כאשר ובקשה זו, 

 סח ה ספח מצורף ות משיבהעתקא'.כ 

ולוכח יותן של המשיבות עורכות במשותף של מבצע ההגרלות אשר בבסיס בקשה זו, לוכח ה .13

ייטען כי לצורך בקשה זו אין כל הבדל או הפרדה  היותן המרוויחות עקב קיומו של מבצע זה,

 בין המשיבות וכלל טעות המבקש מתייחסות אל שתי המשיבות יחד.

 סמכות בית המשפט: 

השתתפותו של המבקש  מקוםו )בעיר חולון( 1ה המשיב ןמע, המוערך לוכח שווי הבקשה .14

 שלוםקמה לבית המשפט ה, במבצע ההגרלות כגדו היו טוען בבקשה זו (גם כן בעיר חולון)

 לדון בבקשה. והמקומית הסמכות העייית תל אביבב

 איסור על הגרלות והיתר כללי לעריכת הגרלות – כללי  .ג

במהלך  מטעמןשערך במסגרת מבצע על ידי המשיבות  כובקשה זו עוסקת בהגרלות אשר ער .15

  .2019אוגוסט -החודשים יולי

                                                           
1
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בין  , וזאת2פרסים שוים מטעם המשיבה  1הוגרלו בסיפי המשיבה מבצע זה במסגרת 

 לכל הפחות. ₪  49.90בסכום של  2מים של המשיבה יצרכים אשר רכשו מוצרים מסו

(להלן:  1977- זבמסגרת סימן יב' לחוק העושין, תשל" ,וככלל אסר ,מוסדר ושא הגרלות .16

 ."משחקים אסורים, הגרלות והימורים: "אשר כותרתו ")חוק העושין"

בין  כי האיסור לא יחול קובע זהלחוק ) 1(א)(231סעיף  ,על אף האיסור הכללי לעריכת הגרלות

 :על הגרלות מסוימות אשר יתן להן היתר על ידי משרד האוצר היתר

   -א, לא יחולו 231(א) הוראות סימן זה, למעט הוראות סעיף "

) על סוגי הגרלות או על הגרלה מסויימת, אשר לעריכתם יתן מראש היתר מאת שר 1(

  ;"האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו לכך

היתר יתן  כגדו טוען המבקשאשר ההגרלות  ועל פי מצגי המשיבות, למבצעכפי שיפורט להלן 

 .) לחוק העושין1(א)(231האוצר כאמור בסעיף ד מאת משר

היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת תחת הכותרת "ו 2אתר משרד האוצרבמסגרת  .17

מפרט ומסביר משרד האוצר כי ההיתר היו למעשה מסמך הכולל תאים אחידים  מסחרית",

  :"ריתפרסומת מסחאשר מטרתן היה " וקבועים כאשר כל העומד בהם רשאי לערוך הגרלות

חוק העושין קובע כי הימורים והגרלות אסורים למעט הגרלות אשר לעריכתם יתן "

  אישור מראש על ידי שר האוצר או מי שהשר הסמיכו לשם כך ...

ד האוצר לעיין מתן היתר לעריכת הגרלות לפרסומת ל משרשר האוצר הסמיך את מכ"

בהיתר. היתר כללי לעריכת . ועדת ההגרלות במשרד אוצר אמוה על הטיפול מסחרית

הגרלות לפרסומת מסחרית היו מסמך הכולל תאים אחידים וקבועים ומאפשר לגופים 

מסחריים העומדים בתאיו לבצע הגרלות. חוק העושין קובע כי הימורים והגרלות 

אסורים למעט הגרלות אשר לעריכתם יתן אישור מראש על ידי שר האוצר או מי 

  ..." שהשר הסמיכו לשם כך

הודעה בדבר " היה מצורף ההיתר עצמו, כאשר כותרתו באתר בהמשך מצגי משרד האוצר .18

, "1977 –מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העושין, התשל"ז 

 ").היתר משרד האוצר(להלן: " 5.9.2018תאריך עדכוו האחרון היו ו

 להיתר משרד האוצר כדלקמן: 1" מוגדרת בסעיף הגרלה לפרסומת מסחרית" .19

כל הגרלה שעורך ההגרלה עורך לפי היתר זה במסגרת מבצע הגרלות מסויים, ואשר "

י העין לפביצועה מיועד לעודד את מכירותיו או את אספקת שירותיו של עורך ההגרלה, 

  ולרבות הגרלת קיון;"

                                                           
2
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 להיתר משרד האוצר כדלקמן: 1" מוגדר בסעיף עורך הגרלה"

מיועד גרלות במסגרת מבצע הגרלות הע הוטובין או ספק שירותים אשר ביצמוכר "

  ;"את מכירותיו או אספקת שירותיו, לפי העין וכן מהל קיון לעודד

20. ית ואר  ,הרשות תבמסגרת היתר משרד האוצראים ו 2010החל מחודש יבכפוף לעמידה בת

הגרלות שערכו על ידי כדוגמת ה לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית ,המפורטים בו

  .המשיבות

, ובייהם: בהם עורכי ההגרלות חייבים לעמוד מפרט תאים שוים אשר משרד האוצרהיתר  .21

מיוי מפקח על ההגרלות, פרסום תקון המבצע, חובה לחלוקת פרסים בשיעור מסוים, אופן 

 פרסום תוצאות ההגרלה ועוד.

, קובע ")חוק הגת הצרכן(להלן: " 1981-"א, תשמכמו כן, ובדומה לאיסור בחוק הגת הצרכן .22

 :על ידי עורכי ההגרלות "איסור הטעיה" את הכלל בדבר משרד האוצרלהיתר  13סעיף 

במעשה או במחדל, בכתב או בעל  –לא יעשו עורך ההגרלה ועוזר לעורך ההגרלה דבר "

העלול להטעות משתתף בהגרלה בכל עיין מהותי הוגע למבצע  –פה או בכל דרך אחרת 

  ".ההגרלות

  ספח ב'.העתק היתר משרד האוצר מצורףכ 

כמצוין לעיל, ככל שידוע למבקש ועל פי מצגי המשיבות, ההגרלות בהן עוסקת בקשה זו ערכו  .23

איסור ד הלרבות ובמיוח שר המשיבות מחויבות לעמוד בתאיווכא ,מכוח היתר משרד האוצר

 .על הטעיה

  להלן יפורט ויתואר מבצע ההגרלות אשר ערך על ידי המשיבות וכגדו טוען המבקש.  .24

 שערך על ידי המשיבות ההגרלותמבצע   .ד

כפי ואותו ערכו המשיבות ההגרלות כלל התוים המפורטים להלן לקוחים מתוך תקון מבצע  .25

 ").תקון המבצע(להלן: " 2באתר המשיבה שפורסם 

  ון המבצע מצורףספח העתק תקגכ.' 

ערכו המשיבות מבצע הגרלות  )9.8.2019 – 15.7.2019( 2019אוגוסט -במהלך החודשים יולי .26

 ").מבצע ההגרלותלהלן: "לעיל ו" (קיץ של מתותאשר כוה "

 הגרלות.ימי  23, וכאשר בסך הכל התקיימו 1המשיבה  סיפי תבשבע םמבצע ההגרלות התקיי

וצבעויים אשר  שלטים עקיים 1סיפי המשיבה ב ההגרלות הציבו המשיבות במסגרת מבצע .27

 :דם עמדות ממוחשבותובצ ")הגלגל(להלן: " , "רולטה",על גביהם צילום של גלגל הגרלות
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 ,2הזמיו את ציבור הקוים לרכוש את מוצרי המשיבה השלטים הגדולים כפי שיתן לראות,  .28

  .לכל הפחות ₪ 49.90סכום של ב ,המבצע מתוך רשימה סגורה אשר צורפה לתקון

 צרכןל העיקה, מתוך הרשימה הסגורה 2מוצרי המשיבה מ או יותר המצוין לעילקיה בסכום 

לזכות באחד הפרסים סות ולו את הגלגל בעמדה הממוחשבתפעם אחת  "לסובב"את הזכות 

 .ואשר מצויים על גבי

  :המבצע תקוןוכלשון 

ועומדים  –. רוכשי המותגים המשתתפים במבצע המבקשים להשתתף במבצע 4.2"

מוזמים להשתתף במבצע על ידי הזת פרטי חשבוית  –בתאים הקבועים בתקון זה 

 רכישת המותגים, בטאבלט –הרכישה ופרטי שובר ההשתתפות אשר קיבלו בעת ביצוע 

המבצע אשר יוצב בחות המשתתפת בה ביצעו את הרכישה. רוכשי המותגים 

המשתתפים יתבקשו בהתאם להחיות שיבואו בפיהם שם להכיס, את פרטי 

החשבוית ו/או פרטי שובר הזכיה, פרטי הרכישה, פרטי שובר ההשתתפות ופרטיהם 

  האישיים.
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יסובב המשתתף את הגלגל . לאחר הזת הפרטים על ידי המשתתף כמתואר לעיל, 4.3

המופיע על מסך הטאבלט ובסיום סיבובו של הגלגל יעלה האם עלה בגורל וזכה בפרס 

  ".במסגרת מצבע ההגרלות

פי כלל אשר קיבלו את ה"ל שלטי העק יהן של המשיבות במצגכפי שעולה באופן ברור מ .29

 :1סיפי המשיבה של  המבקרים

האפשרות "לא זכית" וכאשר  כיהגלגל מייצג אפשרות של זהרוב שטחו של  .29.1

  בלבד.מהווה חלק זעום 

  רוב רובו של הגלגל מורכב מפלחים המצייים זכיה בפרס מכל סוג. כפי שיתן להיווכח,

 סיכוי הזכייה הים גבוהים;קרי, לשיטת המשיבות 

משמעותי  הים פרסים בעלי ערך המוצגים על גבי הגלגל הפרסים המוגרלים לכל .29.2

 יא על מת להשתתף במבצע ההגרלות.להוצ צרכןאשר על ה ₪ 49.90- ביחס ל

 וכאשר סוגי פרסים בלבד 5ישם כפי שעולה באופן ברור ממצגי המשיבות ולשיטתן, 

 : כולם משמעותיים וכדאיים ביחס להוצאה הדרשת

 ;בתווי קיה₪  500 .29.2.1

 ;בתווי קיה₪  300  .29.2.2

 ;בתווי קיה₪  100  .29.2.3

 ;vipכרטיס זוגי לסרט   .29.2.4

 וארוחת בוקר זוגית.  .29.2.5

  ספח העתק מצגי המשיבות מצורףדכ.' 

 על ידי המשיבות ים ה"ל אשר פורסמוהמצגכי כפי שיפורט בהמשך, יצוין כבר בשלב זה ו .30

 לפתות צרכים לרכישת , וכל מטרתםבאופן קיצוי בפי הצרכים הים מצגים מטעים

 יה בפרסים משמעותיים.כי קיים סיכוי גבוה לזכי תוך אמוה מוצרים מוגברת של

הלכה למעשה, אותם פרסים משמעותיים היוו אחוזים בודדים מסך הפרסים שחולקו, וכאשר 

  רובם המכריע, אשר כלל לא הופיעו על גבי הגלגל, הים שווי ערך לשקלים בודדים.

, וזאת הציגו לצרכים סיכויים גבוהים לזכייהכך גם הטעו המשיבות את הצרכים בכך ש .31

 ותלויים במספר המשתתפים שיטת המשיבות עצמן, סיכויים אלו אים ידועיםכאשר ול

  , קל וחומר שאים "גבוהים" כפי שמבקש הגלגל להציג.והפרסים שחולקו
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  רקע עובדתי  .ה

 הגרלותהמבצע השתתפותו של המבקש ב. 1.ה

 ., חולון31ברח' המרכבה  1המשיבה בסיף ערך המבקש את קיותיו  2019במהלך חודש יולי  .32

בקשר ה"ל במצגי המשיבות הבחין המבקש ו בסיף ובטרם החל בקיותיו, במסגרת ביקור

 למבצע ההגרלות.

, יםעל גבי השלט שפורסמו ע ההגרלות כפיצמב לאחר שבחן את המצגים ואת ההסבר אודות .33

כפי שהשתקפו מהמצג וסוג הפרסים בהם יתן  הגבוהים לרבות ובמיוחד סיכויי הזכייה

אשר "משתתפים"  2תוך כווה לרכוש ממוצרי המשיבה לזכות, ערך המבקש את קיותיו 

 במבצע ההגרלות ובסכום הדרש, ולהשתתף במבצע.

על גבי . הציג אסמכתא לרכישת המוצריםו הקיות פה המבקש לעמדה הממוחשבתסיום  עם .34

את תיבת המילים ולבסוף עצר על הפלח המציין  ,סתובב, הלגלגה המצג הממוחשב הופיע

 ".לא זכית"

על מת  , ותר המבקש באזור העמדה הממוחשבת עוד כחצי שעהומתוך סקרות בהמשך לכך

 לבחון האם צרכים אחרים זוכים באיזה מהפרסים.

מבצע במשך זמן זה, יגשו צרכים רבים לעמדה הממוחשבת לצורך מימוש זכותם להשתתף ב

 כאשר איש מהם איו זוכה. ,ההגרלות, וכפי שהבחין המבקש

לאחר שהבחין כי מספר האי זכיות גבוה מאוד ואיו תואם את סיכויי הזכייה המוצגים, 

 .החליט המבקש לבדוק לעומק את מבצע ההגרלות ופה לבחית תקון המבצע

 מבצעתקון ה. 2.ה

תמוה שוה לגמרי מזו אשר הציגו המשיבות עלתה בפי המבקש קריאת תקון המבצע עם  .35

 הן באשר לסיכויי הזכייה והן באשר לסוג הפרסים בהם יתן לזכות. –בפי הצרכים 

36. חולקו במסגרת ון המבצע מעלה סתירה בין מספר הפרסים אשר ראשית יצוין, כי עיון בתק

 תקופת מבצע ההגרלות.

 המבצע לתקון 6.1בסעיף  פרסים, 431 וגרלוהמצוין כי  המבצע לתקון 4.6בסעיף כך למשל 

סוגי הפרסים וכמותם, כל פרסים, ואילו בהמשך הסעיף, בו מפורטים  2,079וגרלו המצוין כי 

 פרסים. 11,641 –עולה מספר גבוה יותר 

גלגל מוצגים העל גבי כי בעוד  , דהם המבקש לגלותמבלי קשר לסתירות שבין התוים ה"ל .37

הרי כולם בעלי ערך לא מבוטל ביחס להוצאה הדרשת להשתתפות,  ,לבדחמישה סוג פרסים ב

של הפרסים אשר חולקו הים פרסים  רובם המוחלטשרשימת הפרסים המלאה מעלה, כי 
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כאשר כל אותם פרסים ופחותי ערך בסך שקלים בודדים (כדוגמת שקיות חטיפים קטות), 

 .)לתקון המבצע 6ף ראה סעי( כלל אים מוצגים על גבי הגלגלפחותי ערך 

, מהווים הלכה גבי הגלגלהמצויים על  בעלי ערךכל אותם פרסים  ,שיתן לראות להלןכפי  .38

, וכאשר היתר הים פחות מארבעה אחוזים – למעשה חלק זעום מתוך כלל הפרסים שחולקו

  :פרסים פחותי ערך אשר כלל לא הוצגו בפי הציבור

חלק יחסי מתוך כלל   כמות  סוג הפרס

  הפרסים

הפרס הופיע על 

  הגלגל

  כן  0.06%  7  ₪ 500תווי קיה בסך 

  כן  0.6%  70  ₪ 300תווי קיה בסך 

  כן  1.56%  182  ₪ 100תווי קיה בסך 

כרטיס קולוע זוגי 

vip  

  כן  0.06%  7

  כן  1.5%  175  ארוחת בוקר זוגית

  לא  33.67%  3,920  גרם 80שקית במבה 

 400שקית בייגלה 

  גרם

  לא  28.86%  3,360

  לא  33.67%  3,920  גרם 70שקית ביסלי 

      11,641  סה"כ

כי סיכוי  ,קובעהמבצע לתקון  5.2אם לא די במצגים מטעים אלו, הרי שסעיף זאת ועוד,  .39

 :והים בהתאם לכמות המשתתפים במבצע ,מראשוידועים קבועים  איםהזכיה 

  סיכוי הזכיה בהגרלה יהיו בהתאם לכמות המשתתפים במבצע.""

למשיבות אין כל בסיס להצגת האפשרות "לא זכית" כבעלת סיכויים מוכים, באשר  קרי,

משתתפים ומספר הפרסים הסיכוי איו קבוע וידוע מראש, אלא משתה בהתאם למספר ה

  .שחולקו

בין אשר בוצע בפועל וכפי שעולה ל גבי הגלגל לעיי כלל הצרכים והה כי כן, בין אשר הוצג ע .40

 שי פערים מהותיים: ישם מתקון המבצע,
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על גבי הגלגל מוצגים רק הפרסים המשמעותיים, בעוד שבפועל הים מהווים  .40.1

 ;מוך ביותרשיעור זיח מכלל הפרסים וכאשר מרבית הפרסים בעלי שווי 

הוא מוך בהרבה, על גבי הגלגל מוצג כי הסיכוי לזכיה היו גבוה, בעוד שפועל  .40.2

 ם.איו ידוע ותלוי במספר המשתתפי

  פיותיו של המבקש. 3.ה

בהמשך לפערים המהותיים שהתגלו לו לאחר השתתפותו במבצע ההגרלות, ו 1.9.2019ביום  .41

 בכתב אל שתי המשיבות.פה המבקש 

 ,ההגרלות מבצעלהטעיית הציבור במסגרת בקשר טעותיו  העלה המבקש את סגרת פייתובמ

  ובייהן:

כי   בפרסים המשמעותיים לעומת סיכוי מוך לאי זכיה;כי הגלגל מציג סיכויי זכיה גבוהים 

מסך מלמד כי שיעורם  המבצע אשר עיון בתקוןוכם המשמעותיים יבגלגל מוצגים רק הפרס

 אשר מהווים את רובם המוחלט שלהפרסים פחותי הערך,  הפרסים היו מוך ביותר; כי

וג מסוים של פרסים או כלל כי ייתכן מצב בו ס הפרסים, כלל אים מוצגים על גבי הגלגל;

  .הפרסים כבר חולקו אולם לקוחות ממשיכים להשתתף במבצע

  יית המבקש מיוםספח מצורף  1.9.2019העתק פ1'הכ.  

המפקח על המבצע אשר  באמצעות יתה תשובת המשיבות לפייה ה"ל, 16.9.2019ביום  .42

 ").המפקחמוה על ידי המשיבות (להלן: "

  טעו המשיבות כדלקמן: במסגרת תשובת המפקח

כי אין , ובכמות הפרסים מספר המשתתפים במבצעים בסיכויי הזכייה תלויכי  .42.1

כל כיתוב או מצג על הגלגל כייה כלשהם, וכי אין כל התחייבות מצד המשיבות לסיכויי ז

 המתיימר לטעון כי סיכויי הזכייה הים משמעותיים;

מתיימר לחקות סיבוב של גלגל "אמיתי" כי הגלגל היו גלגל וירטואלי אשר איו  .42.2

 או להציג את סיכויי הזכייה;

כמעה לטעת המבקש בדבר העלמת הפרסים פחותי הערך מהגלגל, השיבו  .42.3

המשיבות כי מדובר בטעה שגויה וכי כל הפרסים, לרבות ובמיוחד פחותי הערך, הופיעו 

 על הגלגל. 

ר בקשר לטעה זו היו מתבקש ציין המפקח, כי ככל שיש למבקש מידע אח זה בהקשר

 להעבירו לידי המפקח לבחיתו.

  ספח מצורף  16.9.2019העתק תשובת המשיבות מיום2'הכ. 
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 , ובהמשך לתכתובות ה"ל, פה המבקש שוב אל המשיבות.29.10.2019ביום  .43

לקבל מידע וסף בדבר אי בהירות תקון המבצע בכל הקשור  במסגרת פייתו, ביקש המבקש

  .הפרסים אשר ועדו לחלוקהכמות ל

ביקש המבקש לקבל מידע אודות מספרם הכולל של המשתתפים אשר זכה בפרס  כמו כן

  בפועל, ומהו חלקן היחסי של הזכיות מסך כל ההשתתפויות במבצע.

  יית המבקש מיוםספח מצורף  29.10.2019העתק פ3'הכ. 

 המבקש.השיבו המשיבות לפייתו ה"ל של  13.11.2019ביום   .44

 המבצע במסגרת תשובתן טעו המשיבות, כי הפערים במספר הפרסים אשר מצוין בתקון

בפועל הוגדלה כמות הפרסים בהם יתן היה לזכות (ויודגש: לא מקורם בטעות סופר, וכי 

  פרסים. 11,641-פרסים ל 441-בהכרח אלו אשר חולקו בפועל) מ

מספרם  –התוים אותם ביקש המבקש יודגש, כי המשיבות לא מסרו בתשובתן ה"ל את 

  הכולל של המשתתפים ומספר הזכיות בפועל.

  ספח ה'מצורף  13.11.2019העתק תשובת המשיבות מיום4כ.  

לאחר שהמשיבות דחו את טעותיו ה"ל ומעו מהעברת המידע המבוקש, פה המבקש  .45

 כוחו. שלחה פייה למשיבות מטעם בא 2.12.2019לקבלת ייעוץ משפטי, וביום 

 במסגרת פייה זו מסר למשיבות כדלקמן: .46

46.1. ת המשיבות מיום במעכלל הפרסים הוצגו על גבי הגלגל  ולפיה 16.9.2019ה לטע

 וכי ככל שיש למבקש מידע אחר היו מתבקש להעבירו, הועבר במסגרת פייה זו צילום

 הגלגל,, ובמסגרתו גם צילום של בזמן אמת השלט המפרסם את מבצע ההגרלותשל 

 עולה באופן ברור כי צדק המבקש כאשר טען כגד אי גילוי כלל הפרסים; הםמ

כמו כן, ובהמשך לפייתו הקודמת של המבקש אשר לא עתה לגופה, תבקשו  .46.2

תוים בדבר מספר ההשתתפויות במבצע ומספר ההשתתפויות ההמשיבות למסור את 

 אשר זכו בפועל.

  יית המבקש מיוםספח מצורף  2.12.2019העתק פ5'הכ. 

 תשובת המשיבות. שלחה, ובהמשך לפיית המבקש ה"ל, 15.12.2019ביום  .47

במסגרת תשובה זו עמדו המשיבות על התהלות תקיה מצידן. כמו כן, וביגוד למצג הברור 

לא מצאתי בצילום כי " על ידי המפקח של הגלגל אשר שלח אליהן על ידי המבקש, טען
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ממש באשר לטעותיו ולא ותר לי אלא להפות אותך ואת מרשך לאמור שצורף למכתבך כל 

  במכתבי הקודם."

בכל הקשור לבקשת המבקש לקבלת תוים, גם כאן זכתה בקשתו להתעלמות מצד 

  המשיבות.

  ספח מצורף  15.12.2019העתק תשובת המשיבות מיום6'הכ.  

 הטיעון המשפטי  .ו

כי המשיבות הטעו את הצרכים במספר עייים המבקש ייטען כי לאור המקובץ לעיל עולה,  .48

 מהותיים:

והסיכויים  על פי מצגי המשיבות כלל הפרסים המחולקים הים בעלי ערך .48.1

  .לזכות בהם הים גבוהים ביותר

הפרסים בעלי הערך בלבד, וכאשר על פי המצג הסיכוי  המשיבות הציגו על גבי הגלגל את

  "אי זכיה" ו"יסיון וסף". –לזכות בהם היו גבוה ביותר ביחס לאפשרויות האחרות 

בפועל, רובם המוחלט של הפרסים היה שקיות חטיפים בעלות של שקלים בודדים, וכאשר 

לזכות בהם היו מוך  קרי, הסיכוי - הפרסים המשמעותיים מהווים פחות מארבעה אחוזים

  ביותר. 

ובכך הטעו  זאת ועוד, כל אותם פרסים מוכי ערך עדרו לחלוטין ממצגי המשיבות ומהגלגל

  המשיבות את הציבור להאמין כי הפרסים היחידים שיחולקו הים בעלי ערך משמעותי בלבד.

 גבוהים.קבועים, ידועים מראש וסיכוי הזכייה על פי מצגי המשיבות  .48.2

 כפי שצוין לעיל, סיכוי הזכיה אים ידועים והים תלויים במספר המשתתפיםבפועל ו

  .ומספר הפרסים שחולקו

במספר המשתתפים או תלות כל לציבור להאמין כי אין  ה"ל, המשיבות גרמו במצגיהן

  וכי כל סיבוב של הגלגל, על סיכוייו לזכיות, עומד בפי עצמו.סיבובי הגלגל, 

, יכול להיווצר מצב בו מוגבלתהיתה כמות הפרסים לשיטת המשיבות מאחר וזאת ועוד, 

  מבצע ללא כל סיכוי לזכייה או סיכוי מוך יותר.בממשיכים להשתתף  צרכים

אשר סברו כי סיכוי הזכייה גבוהים ואים תלויים  גם עובדה זו עלמה מידיעת הצרכים 

  .בזכיות אחרות

שפעו ממספר המשתתפים ומספר הפרסים ו ללא הרף והובפועל, סיכוי הזכיה השת

 שכבר חולקו.
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 עילות התובעה  .ז

  האוצרמשרד  היתרהפרת . 1.ז

" בדומה לקבוע בחוק הגת איסור הטעיהלהיתר משרד האוצר קובע " 13כמצוין לעיל, סעיף  .49

 הצרכן.

כאשר הציגו  –המבקש ייטען, כי במצגיהן ה"ל המשיבות הטעו את הצרכים, הן במעשה 

אפשרות לזכייה בפרסים משמעותיים בלבד, והן כן ו ויודעים מראש, סיכויי זכייה גבוהים

 כאשר מעו מלהציג את כלל הפרסים המחולקים. –במחדל 

סיכויי הזכייה  –כלל המצגים ה"ל הם בקשר לעייים המהותיים ביותר במבצע ההגרלות 

 וסוג הפרסים שיחולקו.

  הטעיה, השפעה בלתי הוגת ואי גילוי –הפרת חוק הגת הצרכן . 2.ז

 ".מי שמוכר כס או ותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן" כ"עוסקלחוק מגדיר " 1סעיף  .50

כותת שירות  - 1המשיבה  כל אחת בדרכה, מהווה "עוסק" בסיבות בקשה זו: ות,המשיב

 – 2והמשיבה  תקיים מבצע ההגרלות;לציבור וכאשר בסיפיה ה לציבור, כמוכרת טובין

 אשר מוצריה מכרו במסגרת מבצע ההגרלות.טובין וכ כמוכרתית, כיצר

מי שקוה כס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש " מוגדר בחוק כ"צרכן" .51

 ."שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי

המוצרים אשר רכש כלל  המבקש עוה על הגדרת "צרכן" וכיבסיבות דא אין כל מחלוקת כי 

במסגרת מבצע ההגרלות ואשר הקו לו את זכות ההשתתפות במבצע זה הים לצרכיו 

  האישיים.

  איסור הטעיה

 :כדלקמן הגת הצרכן לחוק 2סעיף להיתר משרד האוצר, קובע  13סעיף ל בדומה .52

בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות  במעשה או במחדל,- לא יעשה עוסק דבר"

-העלול להטעות צרכן בכל עין מהותי בעסקה (להלן –מועד ההתקשרות בעסקה  לאחר

  הטעיה);"

 ןומחדליה ןבמעשיהן ייטען כי אכפי שצוין ביחס להפרתן את היתר משרד האוצר, גם כ .53

את  ת הצרכן והטעוהג (א) לחוק2את הוראות סעיף  ותהמשיב והפר המפורטים לעיל

סיכויי הזכייה וסוג הפרסים  – יםמהותי עיייםקשר לב הן במעשה והן במחדל צרכיםה

 .שיחולקו
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 איסור הפעלת השפעה בלתי הוגת

 :(ב) לחוק הגת הצרכן קובע כדלקמן3סעיף  .54

מעשה), בכתב או בעל פה או בכל דרך  –לא יעשה עוסק, במעשה או במחדל (בסעיף זה "

אחרת, דבר העלול לפגוע ביכולתו של צרכן לקבל החלטה אם להתקשר בעסקה עמו, 

באופן שיש בו שלילה של חופש ההתקשרות של הצרכן או פגיעה מהותית בחופש 

  הפעלת השפעה בלתי הוגת)." –ההתקשרות שלו (להלן 

במעשה והן במחדל, באשר הציגו בפיהם  הטעו המשיבות את הצרכים, הןבמקרה דא,  .55

של הצרכים להשפיע על החלטתם  . בכל אלה היה כדים מידע מהותימצגים מטעים ומעו מה

 ברצום להשתתף במבצע ההגרלות תוך עמידה בתאיו.האם 

ל הצרכים, פגעו בחופש ההתקשרות שלהם וגרמו הפעילו המשיבות השפעה בלתי הוגת עבכך 

  .סקה מבלי שכלל המידע הרלווטי עמד בפיהם במועד קבלת ההחלטהלהם להתקשר בע

 חובת גילוי

 מן:קללחוק הגת הצרכן קובע כד 4סעיף  .56

  (א) עוסק חייב לגלות לצרכן:"

כל פגם או איכות חותה או תכוה אחרת הידועים לו, המפחיתים  )1(

 באופן משמעותי מערכו של הכס;

...  

  על שירות." (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם

כי סיכויי הזכייה אים גבוהים וידועים כפי שהוצג  הצרכיםעל המשיבות היה לגלות בפי  .57

 וכי הם תלויים בין היתר במספר המשתתפים והפרסים שיחולקו. ,להם

את כלל הפרסים בהם יתן לזכות ולא רק את  יה על המשיבות לגלות בפי הצרכיםכך גם ה

  מכלל הפרסים. זיחמהווים מיעוט אלו בעלי הערך הגבוה, קל וחומר באשר הים 

הצגת המידע המלא והכון בפי הצרכים היתה מפחיתה באופן יכר מ"כדאיות" ההשתתפות  .58

 , והצרכים היו מכלכלים את צעדיהם בהתאם.במבצע ההגרלות

 ו "משמעותי" בכל הקשור למבצע כאשר מידע זהים, וכאשר מידע זה היע מהצרכמ

 הגרלות, הרי שהמשיבות הפרו את חובת הגילוי.

(א) לחוק הגת הצרכן קובע כי דין מעשה או מחדל ביגוד לאמור 31יצוין, כי סעיף  עוד .59

בגין עוולות  בסעיפים ה"ל כדין עוולה לפי פקודת הזיקין, וכי לצרכן עומדת זכות לסעדים

 כאמור.
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  הטעיהוהפרת הסכם, חוסר תום לב  –1973-הפרת חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג. 3.ז

  בין הצדדים הסכם קיומו של

תעיק קייה של מוצרים מסוימים בסכום מסוים  –הסכם בין הצרכים ובין המשיבות כרת  .60

 לצרכים את הזכות להשתתף במבצע ההגרלות ולזכות בפרסים.

המטיל על כל צד להסכם ההתקשרות את  חוק החוזיםזו, חל בין היתר גם על התקשרות 

לרבות החובה לפעול בתום לב ותוך גילוי אות של כלל הפרטים המהותיים להתקשרותם, 

   שר להתקשרות ותכליתה./או אי דיוק מכל סוג בקובמיוחד כל פגם ו/או ליקוי

 חוסר תום לב

בחוסר תום לב וללא כל גילוי אות, הן בשלב  הצרכיםכלפי המבקש וציבור  הגו ותהמשיב .61

 והן במצגיהן עוד קודם לכן. כריתתו של הסכם ההתקשרות

על המשיבות היה להציג בפי הצרכים את המידע המלא והאמיתי בקשר למבצע ההגרלות על 

להשתתף במבצע  מת שאלו יחליטו, על בסיס מלוא התוים הרלווטיים, האם ברצום

  ההגרלות או אם לאו.

הסתרת מידע מהותי והצגת מידע מטעה מהוות חוסר תום לב מהותי מצד המשיבות עוד 

בשלב המשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם, ויש לבטל כל התקשרות אשר התבססה על 

 מידע מוטעה זה. 

 ואי גילוי  הטעיה

כל מטרתן לגרום לכמה שיותר צרכים לרכוש  אשרהטעו את הצרכים ביודעין כ ותהמשיב .62

ולהשתתף במבצע ההגרלות. לצורך כך, הציגו המשיבות סיכויי זכייה  2יותר ממוצרי המשיבה 

הפרסים הים בעלי ערך  גבוהים, כאשר בפועל סיכויים אלו אים ידועים, וכן כי כלל

 פרסים.בפועל הים מהווים פחות מארבעה אחוזים מסך כל ה כאשרמשמעותי, 

  והפרת חובה חקוקה , תרמיתרשלות – {וסח חדש} פקודת הזיקיןהפרת . 4.ז

  רשלותתרמית ו

ולפיו סיכויי הזכייה ידועים וגבוהים וכי הפרסים אשר יחולקו וזב היצג כ והציג ותהמשיב .63

 הים בעלי ערך משמעותי בלבד.

לפקודת  56היצג זה הטעה את המבקש, הסב לו זקים ומגיע כדי תרמית כמשמעה בסעיף 

  הזיקין.

גם אם ייקבע כי אין כל כווה מצד המשיבות בכל הקשור למצגיהן ואשר כלל ולא כלל בהם,  .64

 הרי שלכל הפחות עסקין ברשלותן של המשיבות ובמצגים רשליים.
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כספים וספים ובעבור מוצרים אשר כלל לא בטוח כי היו מצגים אלו גרמו לצרכים להוציא 

 רכשים על מת לקות את זכותם להשתתפות במבצע ההגרלות.

בסיבות  ומעורך הגרלות סביר כפי שיתן לצפות מותן שירות סביר עלולא פ ותהמשיבבכך, 

 הצרכים.את האמצעים הסבירים להבטחת עיייהם של  ודומות, וכן לא קט

  חובה חקוקההפרת 

היו ו יתן מכוח חוק העושין אשר את היתר משרד האוצרות באופן ברור פרהמשיבות מ .65

 בגדר הוראה מחייבת.

 ועד כל מחלוקת, כי היתר משרד האוצר, לרבות ובמיוחד איסור ההטעיה הקבוע בו, אין

 .כדוגמתו הצרכיםויתר  לטובת ולהגת המבקש

  1979-תשל"ט, חוק עשיית עושר ולא במשפט. 5.ז

הציגו את מבצע ההגרלות באופן כוזב ומטעה שהוביל את ציבור הצרכים לרכישות  ותהמשיב .66

וספות ושל מוצרים מסיימים אשר לא היו רכשים או לא היו רכשים בשווי שהוגבל אלמלא 

 כן.

מצגיהן והיעדר הגילוי הובילו להתעשרותן של המשיבות ועליהן להשיב את הכספים בכך, 

  מקורם בהם.אשר 

 המיוצגת הקבוצה הגדרת  .ח

כל אדם אשר השתתף במבצע "קיץ של מתות" אותו ערכו המשיבות במהלך החודשים " .67

 ".2019אוגוסט - יולי

 ולחברי הקבוצה הזק אשר גרם למבקש  .ט

₪  20-הוסיף לסל הקיות שלו עוד כ 1ביקורו בסיף המשיבה מסגרת כי ב המבקש יעריך .68

אשר כללו ברשימה הסגורה, וזאת על מת לקות את זכותו  2 עבור רכישת מוצרי המשיבהב

  .להשתתפות

שקיות  םשל הפרסים שועדו לחלוקה הי כי לו היה יודע שרובם המוחלטהמבקש ייטען, 

ולה ממו לגבי סיכויי חטיפים השוות שקלים בודדים, וכן אם היה יודע שהגלגל והמצג אשר ע

, היה מע מרכישת אותם את אופן ההגרלה בפועלהזכייה אים כוים ואים משקפים 

  מוצרים.

 ₪. 20היו קרי, סך זקו של המבקש 
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ו/או את גודל  אין בידי המבקש את הכלים לאמוד את שווי התביעה הייצוגית בשלב זה .69

 .הקבוצה המיוצגת

 מספר, , ובייהםבידי המשיבות כל התוים הרלווטיים לבקשה זו ככלל ולכימות הזק בפרט

  לות ומספר ההשתתפויות שזכו בפועל.ההשתתפויות הכולל במבצע ההגר

  לאחר קבלת תוים אלו יתן יהיה לאמוד את גודל הקבוצה המיוצגת.

המבקש פה עובר להגשת בקשה זו לקבלת התוים כי יצוין בהקשר זה וכמפורט לעיל, 

  מהמשיבות, אך עה בהתעלמות.

וככל שלא יתן יהיה לאמוד את  גודל הקבוצה המיוצגת,לאחר שיוצגו התוים ה"ל בדבר  .70

זקו של  הסמכות לקבוע מהושמורה לבית המשפט שק המדויק של כל חבר בקבוצה, הרי הז

 .כל חבר קבוצה או לקבוע זק כללי בהתחשב בסיבות העיין

 מתקיימים בבקשה הקריטריוים לאישורה כתובעה ייצוגית  .י

 להגיש בקשה לאישור תובעה ייצוגית  המבקש רשאי. 1.י

  כללי

 על המבקש להגיש בקשה לאישור תובעה ייצוגית לעמוד בשלושה תאים מצטברים: .71

 ;ייצוגיות תובעות לחוק) א(3 סעיף בגדרי כסת התביעה עילת .71.1

 ;זקעל המבקש להראות כי לכאורה גרם לו  .71.2

 המשותפות לכלל חברי, משפט או עובדה של מהותיות שאלותהתביעה מעוררת  .71.3

 הקבוצה.

  של המבקש בהם. פורטו שלושת התאים דלעיל ועמידתולהלן י

  לחוק תובעות ייצוגיות 3סעיף 

כסת בגדרי סוג תביעה המפורטת בתוספת השייה ואשר בעייה יתן להגיש  התביעה דא .72

 ישור תובעה ייצוגית כמפורט להלן:בקשה לא

 לתוספת השייה:  1סעיף 

"תביעה כגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגת הצרכן, בקשר לעיין שביו לבין לקוח, בין אם 

 התקשרו בעסקה ובין אם לאו":

המבקש , ולחוק הגת הצרכן 1"עוסק" בהתאם להגדרת סעיף  ןהי ותכמפורט לעיל, המשיב .73

  .ות"לקוח" של המשיב היו
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  זק אישי המבקש הראה כי גרם לו

על מת להשתתף במבצע ההגרלות ועל סמך  2ממוצרי המשיבה עוד כמצוין לעיל המבקש רכש  .74

  ., ולפיכך גרם לו זק אישיהמצגים המטעים שהוחו בפיו על ידי המשיבות

המקרה דא מעורר שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה 

 המיוצגת

 במועד חשיפתםמאחר ומצגי המשיבות כגדם טוען המבקש היו אחידים בתוכם ובצורתם  .75

סכת מ מטבעה ההי המסכת העובדתית שבבסיס התובעה ובקשה זולעיי הצרכים, 

 .קבוצה המיוצגתולכלל חברי ה עובדתית אחידה ומשותפת למבקש

משכך, קיימת אפשרות סבירה כי הגשת התובעה כתובעה ייצוגית תוביל להכרעות בשאלות 

 מהותיות ומשותפות, הן של עובדה והן של משפט, לטובת כלל חברי הקבוצה המיוצגת. 

  בית המשפט רשאי לאשר תובעה ייצוגית זו . 2.י

  כללי

 תובעה לאישור המבקש על בהם תאים ארבעה מפרט ייצוגיות תובעות לחוק) א(8 סעיף .76

  .תתקבל שבקשתו בכדי לעמוד ייצוגית כתובעה

 "(א) בית המשפט רשאי לאשר תובעה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו כל אלה:

התובעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי  )1(

  הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובעה לטובת הקבוצה;

 תובעה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגת להכרעה במחלוקת בסיבות העיין; )2(

 קיים יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייוצג ויוהל בדרך הולמת;  )3(

 יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייוצג ויוהל בתום לב." )4(

משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה  תובעה זו מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או

  המיוצגת ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובעה לטובת הקבוצה

 ים, והסיבות אשר הובילו להפרות אלו, מעוררותפורט לעיל, טבען של הפרות המשיבכמ .77

    .חברי הקבוצה המיוצגת שאלות מהותיות של עובדה ושל משפט המשותפות לכלל

להשתכע טרם אישורו את הבקשה לאישור תובעה ייצוגית כתובעה על בית המשפט הכבד  .78

חברי ולטובת  שייצוגית, כי קיימת אפשרות סבירה שהמחלוקות תוכרעה לטובת המבק

  הקבוצה המיוצגת.

כי ההכרעה  א, אשר מקיימות אפשרות סבירהבית המשפט הכבד מופה לעובדות המקרה ד

כל אשר יידרש לבירור הוא היקף הפרות כי וחברי הקבוצה המיוצגת, ו תהא לטובת המבקש

 והזקים הובעים מכך.  ותהמשיב
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  תובעה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגת להכרעה במחלוקת בסיבות העיין

תובעה ייצוגית ועדה בין היתר להבטיח ולהגביר אכיפת זכויות, במיוחד במקרים בהם הזק  .79

  מחברי הקבוצה היו מוך יחסית ואשר איו מצדיק הגשת תביעה אישית. האישי לכל אחד

בייהם עריכת פרסומים ו ,יצוגית להבטחת איטרסים ציבורייםכן ועדה התובעה הי

 .וללא כל הטעיה ראוי, תקין באופןלציבור  והגרלות מסחריות

עסקין בשבעה  – מבוטללא על פי ההערכות ותוים, ראה כי גודל הקבוצה המיוצגת היו  .80

 .סיפים ולמעלה מעשרים ימי הגרלה

 הלא תישא ותאם לא תאושר הגשת התובעה כתובעה ייצוגית סביר להיח כי המשיב

ובכך הצרכים בגין הזקים שגרמו להם, ה את ציבור לא תפצן, ומחדליה ןבתוצאות מעשיה

 ייפגע האיטרס הציבורי.

 היה הדרך היעילה וההוגת להכרעה במחלוקת דן.משכך, דרך התובעה הייצוגית 

  קיים יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייצוג ויוהל בדרך הולמת

בתובעה ייצוגית בשם כלל  תביעתו של המבקש הוגשה בתום לב והיו ראוי לשמש כתובע .81

 חברי הקבוצה.

הליטיגציה כגד גופים גדולים, לרבות סיון בתחום יהים בעלי  באי כוחו של המבקש

 .במיוחד בכל הקשור להגשת תובעות ייצוגיותו

82. ם של כלל חברי הקבוצה המיוצגת ייוצג וייייח כי עסיבות אלו, יש להוהל בדרך הולמת, ב

 .הן על ידי המבקש והן על ידי באי כוחו

  ויוהל בתום לבקיים יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייוצג 

מתוך רצון כן וללא ובעה ייצוגית במקרה דא, הוגשה התובעה והבקשה לאישורה כת .83

ועיקר מטרתה היה מיעת הטעיה דומה של ציבור הצרכים בעתיד, בין אם לים, מיעים פסו

  על ידי המשיבות ובין אם על ידי כל גורם אחר אשר יבקש לערוך הגרלות מסחריות. 

ואת חברי הקבוצה המיוצגת בגין הזקים  לפצות את המבקשהתובעה כמו כן מבקשת 

  .ן של המשיבותומחדליה ןשגרמו להם כתוצאה ממעשיה

אין תכליתה של התובעה דא כל רצון לסחיטת פשרה, כי אם רצון אמיתי לסייע לכל מי 

 לקבל פיצוי אות אשר מגיע לו על פי דין. ותשפגע מהתהלות המשיב

, כי עיים של חברי הקבוצה המיוצגת ייוצג ויוהל בתום לב ובכפיים המבקשיטען משכך,  .84

 קיות.
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  סיכום וסעדים  .יא

 לדין ולהורות כדלהלן: ותבית המשפט הכבד מתבקש בזאת לזמן את המשיב

, הכל כמפורט המיוצגת להל את התביעה כייצוגית בשמם של חברי הקבוצה לאשר למבקש .85

  בבקשה זאת.

 ציווי

לגלות את התוים הבאים: מספר ההשתתפויות  ותהמשיב הורות עלמתבקש לבית המשפט  .86

 ומספר ההשתתפויות אשר זכו בפועל בפרסים ובסוגם. פת המבצעהכולל בתקו

 פיצוי

בכל חברי הקבוצה המיוצגת  את לפצות ותבית המשפט הכבד מתבקש להורות על המשיב .87

  עקב מצגיהן המטעים.הסכומים שגבו 

בסכום אשר ייקבע על ידי בית המשפט כאומדן לזקי חברי ות על פיצוי לחילופין, להור .88

יבור על פי הקבוצה המיוצגת ו/או פיצוי גלובלי לטובת חברי הקבוצה המיוצגת ו/או לטובת הצ

    חוק תובעות ייצוגיות;

, המיוצגת הקבוצה חברי בין גיותוהומ היעדר של בעיה ישה כי יסבור המשפט שבית ככל .89

 הקבוצה את ולפצל ייצוגיות תובעות חוק פי על בסמכויותיו שימוש לעשות בזאת מתבקש

 ;קבוצות לתתי המיוצגת

 המשפט בית ידי על לכון שימצא כפי המיוצגת הקבוצה חברי לטובת אחר סעד כל לפסוק .90

 או בהתאם לסכום המצטבר ממו תהה כל קבוצת הפגעים; הכבד

לחוק תובעות ייצוגיות כפי  22לשלם למבקש גמול מיוחד בהתאם לסעיף  ותלחייב את המשיב .91

 שיפסוק בית המשפט;

לחוק  23של המבקש שכר טרחה בהתאם לסעיף  דיולשלם לעורכי  ותמשיבלחייב את ה .92

 תובעות ייצוגיות כפי שיפסוק בית המשפט.

  

                __________________ 

  , עו"דעילי מימן                         

  ב"כ המבקש     


