12.22.102.

סילבוס להרצאה בנושא "תובענות ייצוגיות בדיני הגבלים עסקיים"
השתלמות של מרכז הלכה ומעשה ,בית התפוצות ת"א123223102. ,
עו"ד אלעד אופיר ,אוניברסיטת בר אילן
חקיקה
 חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח  ,2811 -ס"ח .211 ,2121
 חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו  ,1002 -ס"ח .122 ,1022
פסיקה  -עליון
 .2דנ"א  2222881טבעול ( )299.בע"מ נ' שף-הים ( )2991בע"מ ,פ"ד נו(.22 ,)2
 .1רע"א  122280.ישראכרט בע"מ נ' הווארד רייס תק-על 3.282 ,)2(1002
 ..רע"א  2771821תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ,תעשיות מזון תנובה אגודה
שיתופית חקלאית בישראל בע"מ נ' עו"ד אופיר נאור (פורסם בלאודאטה.)28.07.1021 ,
פסיקה  -מחוזי
.2

ת"א (מחוזי חי')  Tower Air 2222888נ' שירותי תעופה בע"מ ,תק-מח 220. , 2201 ,)1(1007
(.)1007

.1

ת"א (מחוזי נצ')  222887אחמד נסאר נ' "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ,תק-מח ,)2(1002
.)1002( 28.0 , 2812

..

ה"ע (הגבלים עסקיים)  102801בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' הממונה על הגבלים
עסקיים ,תק-מח .)1008( 7282 , 7222 ,)2(1008

.2

ת"א (מחוזי ת"א)  1181802קו מחשבה בע"מ נ' בזק בינלאומי בע"מ ,תק-מח 1111 , 1111 ,)2(100.
(.)100.

.2

ת"א (מחוזי ת"א)  1211881רייס נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ,תק-מח .)100.( 2228 )2(100.

.2

ת"א (מחוזי ת"א)  2272888אהרון אברהמי נ' מת"ב מערכות תקשורת בכבלים בע"מ ,תק-מח
.)1002( 2220 , 2207 ,)2(1002

.7

בש"א (מחוזי ת"א)  1220801אבי רוזנבוים נ' פז שרותי תעופה בע"מ ,תק-מח 22128 ,)1(1007
(.)1007

.1

בש"א (מחוזי ת"א)  1282.801מגורים יזום ובניה בע"מ נ' פלאפון תקשורת בע"מ ,תק-מח ,)2(1001
.)1001( 827. , 8271

.8

תצ  22020-07822אופיר נאור נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ,
תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ (פורסם בלאודאטה.)0..02.102. ,

 .20בש"א (מחוזי ת"א)  272.800ת"א (תל-אביב-יפו)  17.1888שמעון שאבי נ' פלאפון תקשורת בע"מ,
תק-מח .)1001( 1012 ,1028 ,).(1001

 .22בש"א (מחוזי ת"א)  281.0802שרנוע מכונות ממוחשבות תל-אביב בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ,
תק-מח .)1001( 1217 ,1212 ,)2(1001
 .21ת"א (מחוזי ת"א)  2021801בועז יפעת נ' דלק מוטורס בע"מ ,תק-מח .)1002( 22172 ,).(1002
 .2.ת"צ  212-02-01לויט נ' היולט-פקרד (ישראל) בע"מ ואח' (פורסם בלאודאטה3)11.01.1022 ,
 .22ת"צ  .827-08822אמיר יוסף ברוט נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ ,שטראוס
גרופ בע"מ (פורסם בלאודאטה.)22.0..1021 ,
 .22ת"צ (מחוזי ת"א)  22221-02-20מיה אדרי ואח' נ' שלמה אנג'ל בע"מ ואח' (פורסם בלאודאטה,
.)01.21.1022
 .22ת.צ 7211-02-21 .שנית אורן נ' שורש ערכות נוודים בע"מ (לא פורסם).
 .27ת.צ 70..-02-21 .ג'אנט קורמן נ' פליי פוט גרופ בע"מ (לא פורסם).
 .21ת"צ  87-02-21צבי כפתורי נ' חברת ארד בע"מ ואח' (לא פורסם).
 .28ת.צ 202.1-01-2. .הצלחה התנועה הצרכנית ל'קידום חברה כלכלית הוגנת נ' אל על נתיבי אויר
לישראל בע"מ ואח' (לא פורסם).
 .10ת"צ  111.8-08-2.רן טל נ' ארם שירותי מדי מים בע"מ ואח' (לא פורסם).
 .12ת"צ  12.82-20-2.סיון לנגר נ' רשת "ארומה" ואח' (לא פורסם).
ספרות
 י' יגור ,דיני הגבלים עסקיים (מהדורה שלישית ,תשס"ב).
 מ' גל ,מ' פרלמן ,ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים (תשס"ח).
מאמרים
 .2מ' גל ,א' ישראלי" ,דלות הסעדים ההגבליים  -ניתוח מצבת הסעדים הקיימים והצעות לשיפור" עיוני
משפט לה (.20 -2 )1021
 .1מ' מרידור ,מ' פרלמן" ,אכיפה פלילית של דיני ההגבלים העסקיים  -שאלות אמפיריות" תאגידים ו28
(נובמבר .)1008
 ..צ' יגור" ,אכיפה פרטית של דיני הגבלים עסקיים" ,המשפט ,גליון ( ,12תשס"ז) .20
 .2מ' גל ,א' ישראלי" ,על מגבלות ההליך הפלילי באכיפת דיני ההגבלים העסקיים" תאגידים ו( 28נובמבר
.)1008
 .2ת' תורג'מן-קדם "בדרך לאכיפה פרטית בדיני ההגבלים העסקיים" תאגידים ו( 28נובמבר .)1008
 .2א' ישראלי" ,כוחו של השוק :התביעה ייצוגית מכוח חוק ההגבלים העסקיים" ,משפטים ל"ז (תשס"ז)
.2.2
 .7א' ישראלי "פשרה בתובענה ייצוגית הפוגעת בתחרות החופשית בעקבות ת"א  2021801יפעת נ' דלק
מוטורס בע"מ" ,הארת דין ב(( )1התשס"ה) .221
 .1נ' זקלר" ,תביעת צרכן עקיף בעוולה לפי חוק ההגבלים העסקיים" ,תאגידים א(( )2תשס"ד) .2.
 .8אלעד אופיר השימוש בתובענות ייצוגיות כחלק מהאכיפה הפרטית של דיני ההגבלים העסקיים (עבודה
לצורך קבלת תואר "מוסמך במשפטים" ,אוניברסיטת בר אילן  -הפקולטה למשפטים.)1020 ,

