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 2011ל 2010השוואה בין 

 מאשר יותר ייצוגיות 177 הוגשו 2011 בשנת•

 .2010 בשנת

  תובענות בהגשת 40% של גידול על מדובר•

 .2011 בשנת ייצוגיות

 על מדובר וחגים פגרות ,שבוע סופי קיזוז לאחר•

 .עבודה ביום ייצוגיות תובענות 3 של הגשה

  הבאה שנה לגדול ימשיך ההגשות וקצב במידה•

 ייצוגיות 850 – כ מוגשות להיות צפויות

 

 



 2011כ תובעים לפי בקשות שהוגשו ב"ב
 2010דירוג ב שם המשרד בדירוג' מס

 1 יוחי גבע 1

 2 אמיר ישראלי ושלומי כהן 2

 - חיים כפיר 3

 - נאסר סאבר 4

 - 'שאשא ושות –צמח  5

 6 יעקב ואסף פינק 6

 - חגית חופי 7

 - צבי ברק 8

 - אורלי בן עמי 9

 - טאנוסהאני  10

 - פדלוןשרון ענבר  11

 4          גורודיסקיוגל  רם 12

 - 'ושות וינרוט.י 13



 המשרדים 7
 בהגשת ייצוגיות כנגד רשויות

 שם המשרד דירוג

 שרעבי דוד גואטה ואילנית 1

 איצקוביץ, גבע ,ץ"כ 2

 גרימברג גליה 3

 מוסקוביץ, דויטש, כהן, פלג 4

 מיכאל רוזן 5

 יצחק מיוחס 6

 רדעידורון  7



 סטטיסטיקה
 .שהוגשו 607 מתוך ייצוגיות 400 מעל הגישו ,ד"ועו משרדים 34•

   .הייצוגיות מהתובענות 65% -כ על מדובר     

  מתוך ייצוגיות 240 מעל הגישו המוביל בדירוג המשרדים 13•
 .מהייצוגיות 36%כ על מדובר 607

 93 הגישו רשויות כנגד ייצוגיות בתובענות העוסקים המשרדים 7•
 .מהייצוגיות 15%כ המהווים נוספות ייצוגיות

  16%כ המהווים ייצוגיות 100 מעל הגישו נוספים משרדים 18•
 .מהייצוגיות

 מתובענה יותר שהגישו ד"עו י"ע הוגשו נוספות ייצוגיות 63•
 .מהייצוגיות 10%כ – אחת ייצוגית

 .ייצוגיות 135כ "מזדמנים" דין עורכי י"ע הוגשו מהייצוגיות 23%•
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 הגשת ייצוגיות בפילוח חודשי השנה
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 מובילים  דירוג משרדים 
 2011נתבעות שנת בייצוג 

 2010דירוג שנת  שם משרד 

 2 1 'אגמון ושות יגאל ארנון 1

 5 פישר בכר חן וול אוריון 3

 - 'ושות זליגמן-גולדפרב 4

 - ם-א וי"פרקליטות מחוז ת* 5

 6 'אן ושות'עמר רייטר ז 6

 4 בן נתן   ארדניסט 7

 7 'גזית רוטנברג ושות רון 8

 8 שדות מהולל 9

 - פדהאל-זיכל* 10



 כ נתבעות"ב –המשך דירוג משרדים 

 2010שנת  דירוג

 ליקוורניקמיתר  11

 - יפו –אביב  מחלקה משפטית עיריית תל* 12

 9 'ושות בירן.ש 13

 10 פירון. מ 14

 3 וקסלרברקמן  15

 -   טויסטרהררי * 16

 - הורביץ.ש 17

 - 'כספי ושות 18

 - ברנדס נשיץ 19

 - ברגרזון 20



 כ נתבעות"סטטיסטיקה ב
  607 מתוך ייצוגיות 200-כ במעל ייצוג קיבלו המובילים המשרדים 10•

   .הייצוגיות מהתובענות 35% -כ על מדובר .שהוגשו

  מתוך ייצוגיות100 במעל מייצגים20-11מ של בדירוג המשרדים 10•

 מהייצוגיות 16.5%כ על מדובר 607

  חברות את המייצגים משרדים קיימים האמורים המשרדים 20 מתוך•

  באופן הגדולות הנתבעות גם שהינן קבוע באופן הגדולות התקשורת

 .[בזק ,הוט ,פלאפון ,פרטנר ,סלקום] :קבוע

  ועוד רשויות של מחלקות 2 לפחות קיימות 20ה של הדירוג בתוך•

 .רשויות בייצוג המתמחה משרד



   2011פילוח נתבעות שנתבעו ב
 

 חברות התקשורת    

 ייצוגיות 60-כ ומירספלאפון סלקום , פרטנר•

 ייצוגיות 25 –כ בזק והוט •

 בנקאות   

בנק  , טפחות-מזרחי, פועלים, לאומי, ל"בנק הבינ•

 ייצוגיות 20-כהדואר 



 נתבעות מרכזיות
 ייצוגיות 5מעל  אגד•

 ייצוגיות 4מפעל הפיס •

 ייצוגיות 5שירותי בריאות  י"מכב•

 ייצוגיות 5מעל שידורי קשת •

 ייצוגיות 4רשות שדות התעופה •

 ייצוגיות 4מגדל חברה לביטוח •

 ייצוגיות 4 גרופשטראוס •

 ייצוגיות 4רכבת ישראל •



 עיריות שנתבעו
 ייצוגיות 11מעל  יפו - עיריית תל אביב 1

 7 עיריית פתח תקווה 2

 6 רמת גן עיריית 3

 5 עיריית מודיעין 4

 5 ציונה-עיריית נס 5

 4 עיריית ירושלים   6

 4  עיריית רחובות 7

 4 עיריית אשדוד 8

 3 עיריית רעננה 9

 2 עיריית חיפה   10



 (10) 21 ש"ב מחוזי

 (18) 60  חיפה  

 (41) 36   ירושלים  

 (111) 150  מרכז  

 (4) 8  נצרת  

 (211) 300 א"ת  

כ   "סה

 575   מחוזי

5  ש"ב עבודה (2) 

 (1) 4  חיפה  

 (2) 7  ירושלים  

 (3) 0   נצרת  

 (13) 20    א"ת  

 36 כ עבודה"סה

 שלום

1 (1) ירושלים  

3  חיפה   (2) 

 1 הרצליה  

4  א"ת   (4) 

כ  "סה

 8   שלום



 הפרט בתוספת
 2011ב אחוזים אחוזים 2011 הפרט בתוספת

 45% 61% 372 צרכנות - 1פרט 

 21% 23% 140 רשויות - 11פרט 

 5% 4.5% 27 דיני עבודה – 10פרט 

 4% 23 ביטוח – 2פרט 

 11 בנקאות – 3פרט 

 10 מפרסם' נ' ת – 12פרט 

 9 ניירות ערך – 5פרט 

 8 מפגעים סביבתיים – 6פרט 

 3 חוק השוויון– 9פרט 

 3 הגבלים עסקיים – 4פרט 

 2 איסור אפליה – 7פרט 

 ? אפליה בעבודה – 8פרט 

 ? מסלקה – 12פרט 



 פילוח לפי הפרטים בתוספת

62% 

23% 

4% 

4% 

2% 2% 

1% 
1% 

1% 
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 צרכנות  1פרט 

 תביעות נגד רשות 11פרט  

 דיני עבודה 10פרט  

 ביטוח 2פרט  

 בנקים 3פרט  

 תביעה נגד מפרסם 12פרט 

 ניירות ערך 5פרט  

 מפגעים סביבתיים 6פרט  

 הגבלים עסקיים 4פרט  

 איסור אפליה 7פרט 



 לתוספת 1נתבעות פרט 

 שונות
46% 

 חברות תקשורת
29% 

 חברות מזון
14% 

 בריאות וביטוח
4% 

 תחבורה
4% 

 חברות דלק
3% 



 פשרות מחיקות ומה שביניהם
 2011ייצוגיות שהסתיימו ב

 2011 2010 

 21 72 הסתלקויות

 11 22 שנדחובקשות 

 10 הודעות חדילה

 10 מחיקות אחרות

 22 31 ש"י בימ"הסדרי פשרה שאושרו ע

 6 5 פשרה שהושגה לאחר אישור הבקשה

 20 14   הבקשה אושרה כייצוגית

 32 42 שממתינים לאישור הסדרי פשרה

 2 פסקי דין

 ~112 ~208 כ"סה



 ייצוגיות שהסתיימו
,  חדילה
5% 

11%, נדחו  

,  הסתלקות
36% 

פשרות  
18% 

אושרו  
כייצוגיות  

7% 

פסקי דין  
1% 

פשרות  
הממתינות  

,  לאישור
21% 



 חדילה ודחיית הבקשה

 ₪  35,000גמול ממוצע לתובע בהודעות חדילה •

ללא ]₪   93,000ד "גמול ממוצע לעובהודעות חדילה •
 [₪ 43,000ד של השופטת אגמון גונן "חישוב פס

  .נפסקו הוצאות 17ב, בקשות שנדחו 21-מתוך כ•

לזכות נתבעת שנפסקו הסכום הממוצע של ההוצאות •
 [אולסיילד "כולל פס]₪  22,000 שנדחולאישור בבקשות 

[  מיליארד 33נגד קניון רמת אביב על ] 1840-09צ "ת•
 .  ₪ 130,000-נפסקו הוצאות של כ

 



 פסקי דין בייצוגיות

 2011בשנת פסקי דין  2התקבלו  הכלבסך •

מדובר על ייצוגיות שעברו את כל המסלול הקבוע •

אישור הבקשה ודיון בתובענה גופה עד  , בחוק

 [כולל הודעות לקבוצה]למתן פסק דין 

בשתיהן הוגשו   2008הייצוגיות הוגשו במהלך •

 לעליון ת"ברעו

 פסקי הדין התקבלו במחוזי מרכז 2•



 פסקי דין בתובענות ייצוגיות  
 [11ינואר ]' מ ואח"בע שלומקינסבלה ' נ' ואח ליטבין 4398-09-08צ "ת    

 ב"נדכבוד השופטת מיכל , מחוזי מרכז•
 תביעה בגין עישון במקום ציבורי•
 האוזנרד עמוס "עו: תובעיםכ "ב•
 ₪  45,000 ד"ט עו"שכ, ₪ 15,000 גמול לתובע•

 ₪  90,000 לקבוצהגמול •
      

 [11דצמבר ]מ "סלקום ישראל בע' ואח נ פתאל 1018-03-08צ "ת    
 שטמרכבוד השופטת אסתר , מחוזי מרכז•
 שיחותתביעה נגד סלקום על תחילת גבייה בגין פירוט •

 'קינן ושות, גיל רון: כ תובעים"ב•
 מ  "מע+  10% ט"שכ, ₪ 200,000  גמול לתובעים•

 [     נומינלי]₪ מיליון  22 לקבוצהגמול •



 הסתלקויות
 הסתלקויות 72•

 להוצאות ממוצע סכום .הוצאות נפסקו 6ב מתוכן•

  ₪ 11,000מ יותר לא

 עמד הוא לתובע גמול שנפסק הסתלקויות 20ב•
 על עמד ד"לעוה ט"ושכ ₪ 15,000 על בממוצע
40,000 ₪. 

 מההסתלקויות 32%תובעים ייצגו ב כחבאי  5•



 בקשות שאושרו

 בקשות אושרו כתובענות 14•

אך לאור  , אלה טרם הושג הסדר פשרה 14ב•

 הנתונים סביר כי ברובם יושג הסדר לאור האישור

 ₪  27,000ד "ט ביניים ממוצע שנפסק לעוה"שכ•

כ לא נפסק כאשר נפסק "הוצאות לתובע בד/גמול•

 ₪  10,000בממוצע כ



 ?2010מה נאמר ב

 ייצוגיות הוגשו לפשרה 54 -כ. 

185,000לכל הסדר פשרה הינו ט ממוצע "שכ ₪. 

 47,000הינו גמול ממוצע לתובעים ₪. 

 3:1היחס הממוצע בין עורך הדין לתובע הינו. 

  ¾ לתובע הייצוגי¼ מסכום הגמול לעורך הדין ו. 



 2011פשרות 
 פשרה הסדרי 72ל הגיעו 2011 בשנת•

 

 .ש"ביהמ לאישור ממתינים הפשרה הסדרי 42•
 

 .נתונים קיימים 29ב ,פשרה הסדרי 31-כ אושרו•
 

 ₪ 45,000 הינו הממוצע כאשר ,ח"אש 100מ פחות ט"שכה מתוכם 16ב•
 .לתובע גמול ₪ 14,000ו ט"שכ

 

 ₪ 205,000 של ט"שכ הינו ממוצע - ח"אש 100-300 בין ט"שכה 8ב•
   .₪ 54,000 וגמול

 
 

 .'וכד נוהל שינוי או/ו דרישה פי על כ"בד היתה ההטבה ייצוגיות28 ב•
 

 ח"ש מיליוני בעשרות לציבור בעין סכומים השבת על מדובר ייצוגיות 3ב•
 

 

   .ד"לעוה ¾ ,לתובע ¼ הינו ט"לשכ גמול בין יחס•
 

 

 



  ט"ושכההייצוגיות עם סכום ההשבה  5
 הגבוה ביותר בסדר עולה

 ט"שכ גמול הקבוצה כחבא  נתבעת תובע מספר הליך

 עופר לוי הוט פלזנר    5028-12-08( מרכז)צ "ת
  ~מיליון 20.6

 600,000 150,000 שווה כסף

 1,537,500 62,500 מיליון 17 פירט וילנסקי בזק קיכל   5731-08-07( מרכז)צ "ת

 [א"מחוזי ת] 2173/02א "ת

רוני  

 סולדובניק

בנק הפועלים  

 מיליון 2.3 600,000 מיליון 17 גיל פלד 'ואח

 מיליון 2.2 200,000 מיליון 22 קינן, גיל רון סלקום פתאל  1018-03-08( מרכז)צ "ת

 דב כהנא 26809-01-11( א"ת)צ "ת

מכתשים אגן  

 $מיליון  2.25 $מיליון  1.35 $מיליון  45 יצחק אבירם תעשיות



 מסקנות מייצוגיות שהסתיימו

 [ ופתאל קיכל]כעוגן לשכר טרחה  10%•

 תנובה' נ ראבי 5%או שמא •

 ?האם משתלם לנהל הליך עד סופו•

,  כמות הפשרות איננו משקף את סכום הפשרות•
 הכמות איננה משקפת את האיכות –לשון אחר 

 פיצוי בהסתלקות קרוב לפיצוי בפשרות קטנות•

 בזירת הייצוגיות" עולה כח"ההסתלקויות הן •



 הקרן לתובענות ייצוגיות
 .בקשות סיוע לקרן 25הוגשו  2011בשנת •
 

 .  בקשות 9מתוכן אושרו •
 

 .  שנים 7ל₪  1,300,000 -תקציב השנתי של הקרן עומד על כ•
 

  .₪ 595,000 -בשנה הנוכחית אישרה הקרן לשלם סך של כ•
 

  שאינן) מקצועיות דעת חוות למימון בבקשות כה עד תמכה הקרן•
 או שנפסקו) משפט והוצאות ערבויות ,תרגום הוצאות ,(משפטיות
 .(משפט הוצאות התובע נגד שיפסקו במקרה שיפוי שהתבקש

 

  ובפרט צרכנות :הבקשות הוגשו בגינן הייצוגיות התובענות תחומי•
 ,עבודה דיני ,המזון תחום ,בנקאות ,השקעה חברות ,ביטוח ,תקשורת

 .סביבתיים עניינים

  הנתונים על מאוטנר לירון ד"לעו רבה תודה  
 



 מגמות ושאלות לסיכום
 

 לאןהפנקס? 

הסתלקויות כמגמה 
 פרטים ועילות לתוספתהוספת? 

 הייצוגיותמשרדים בתחום התמקצעות 

 ט נמוך "גמול ושכפסיקת 
 

 3 -בשנה הבאה בכנס השנתי הנתראה 
 ...לתובענות ייצוגיות

 :לתגובות

asaf@pinklaw.co.il 
 

 "  הלכה ומעשה"כל הזכויות שמורות למרכז 

 . מ"מיסודה של דעת ומסחר בע -מקצועיותלהשתלמויות והכשרות המרכז 

 www.knowit.org.il  5101090-3-153' פקס, 5101090-03: 'טל
 

 אין לעשות שימוש מסחרי במצגת ובנתונים ללא אישור המרכז

 
 

mailto:asaf@pinklaw.co.il
http://www.knowit.org.il/

