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 התובע מתכבד להגיש, להלן, את כתב תביעתו כנגד הנתבעת כדלקמן:

 בק הדברים.כל הטענות בכתב תביעה זה הן משלימות ו/או חלופיות, הכל לפי העניין ו/או הד

 לציבור החרדי.משתייך בקרן הון סיכון ובעלים  –ובמקצועו הוא שותף  **/**/86 יליד התובע הוא  .1

 הודיע לתובע אחיו כי הנתבעת מוכרת ביצים לשוק הפרטי. 30/3/20 -ביום ה א. .2

התובע שמח מאד כי מדובר היה בסמוך לערב פסח ונסע למרכז המכירה של הנתבעת ברח'    ב.
"מ לקנות תבניות ביצים למשפחתו בכמות שתספיק עד לאחר חופשת בכפר סבא ע 5התע"ש    
 הפסח.   

ואולם, משנכנס התובע לחנות הנ"ל המוכרים זיהו אותו על פי לבושו כמי שמשתייך לבני   ג.
העדה החרדית "וזכה" ליחס משפיל ונאמר לו מספר פעמים "לך מפה" "ואל תגיע לכאן"    
 נה באמירה "שאינם מוכרים לחרדים"!ת המוכרים "למה"? הוא נעומששאל א   

יצוין גם כי לאחר שהתובע גורש מהמקום הגיעו למרכז המכירה הנ"ל אנשים נוספים מבני   ד.
העדה החרדית "וזכו" לאותו יחס משפיל ורק לאחר דין ודברים ולאחר שהתברר לעובדי    
החרדים במכשירים הניידים שלהם נעתרו עובדי  הנתבעת כי כל הסיטואציה הזו מצולמת ע"י   
ולחרדים האחרים שהיו שם רק תבנית ביצים אחת לקונה ובו בזמן  הנתבעת ומכרו לתובע   
הם מכרו במזומן למי שלא זוהה על ידם כמשתייך לעדה החרדית מספר תבניות וכפי שאלו    
 ביקשו לקנות.   

לנתבעת אך נדחתה ע"י הנתבעת בטענה  ידון בנ עו"ד בריהאן אבו קאעוד פנתה בשם התובע .3
לביצים עקב משבר בקורונה החליטה הנתבעת "להגביל את יקוש חסר תקדים המתחסדת ש"עקב ב

עט של אירועים, ניסו גורמים וכי "לצערנו במספר לא מו כמות הביצים הנמכרת ללקוחות פרטיים" 
להתחשב בזולת" ואף הוסיפה ברוב  ים מבליצמים בדרכים שונות לרכוש כמות מסחרית של בימסוי

פנה לנציג חברתנו וביקש לרכוש כמות מסחרית של ביצים מעבר לכמות  *******חוצפתה וטענה "שמר 
כי היא סירבה למכור לתובע מה שתואר על ידה "ככמות מסחרית"  מודההמוגבלת" משמע הנתבעת 

 חילוניים.מכרה ללקוחות  הביצים שהיא של ביצים בה בשעה, שכאמור, היא לא הגבילה כלל את כמות



2 

 2א'-ו 1רצ"ב מסומנים באותיותא' 13/5/20ומכתב תזכורת מיום  5/4/20 -עותק הפניה מיום ה .4
מצ"ב אף הוא ומסומן באות ב'  15/5/20 -ומהווים חלק בלתי נפרד מכתב התביעה ומכתב התשובה מ

 ומהווה אף הוא חלק בלתי נפרד מכתב התביעה.

איסור הפליה במוצרים ובשירותים ובכניסה למקומות ציבור ולמקומות ציבוריים מטרת חוק  א. .5
לחוק   1ים ושירותים )ר' סעיף רקת מוצ, בין היתר, היא למנוע הפליה בהספ2000 - התשס"א   
 הנ"ל(.   

לחוק הנ"ל אוסר על מי שעיסוקו בהספקת מוצר להפלות אדם "מחמת גזע דת או קבוצה  3ס'   ב.
והאיסור הנ"ל מוטל גם על פי חוק זה "לרבות בעלים, מחזיק או מנהל של עסק וכן דתית"    
 )ג( לחוק הנ"ל(. 3האחראי בפועל על הספקת המוצר" )ר' ס'    

כן קובע החוק הנ"ל כי מדובר בעוולה אזרחית ובימ"ש רשאי לפסוק בשל עוולה לפי חוק זה   ג.
 ללא הוכחת נזק.₪  50,000פיצוי בסך    

 לפי חוק זה.₪  50,000ל כן תובע התובע מן הנתבעת סך של ע  ד.

כתובת לביהמ"ש הנכבד הסמכות המקומית ו/או העניינית לדון בתביעה הנ"ל לאור מהותה ומקום  .6
 .משרדה הרשום של הנתבעת

 -אשר על כן, מתבקש כב' ביהמ"ש להזמין את הנתבע לדין ולחייבו לשלם לתובע סך שלא יפחת מ .7
ועד מועד התשלום המלא בפועל, וכל זאת בצירוף הפרשי הצמדה  30/3/20 -ד הש"ח ממוע50,000

 וריבית מרביים , הוצאות משפט ולרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ עליו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       _____________  
  אלון לוריה, עו"ד       
  ב"כ התובע         
 מכוח מינוי משפטי       

 2020לאוגוסט,  9ת"א 

 לוט.

  


