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הערות מתודולוגיות  
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2018סיכום כללי שנת 

('ה-'א)בקשות ביום 5-כ: בקשות לאישור1,250-הוגשו כ2018בשנת •

בקשות לאישור1,441-כהוגשו 2017בשנת •

בקשות לאישור1,500-כהוגשו 2016בשנת •

בקשות לאישור1,385-כהוגשו 2015בשנת •

בקשות לאישור1,233-כהוגשו 2014בשנת •

2014בשנתמאשריותרלאישורבקשות152-כהוגשו2015בשנת•

2015בשנתמאשריותרלאישורבקשות115-כהוגשו2016בשנת•

2016בשנתמאשרפחותלאישורבקשות59-כהוגשו2017בשנת•

2017בשנתמאשרפחותלאישורבקשות191-כהוגשו2018בשנת•

שהוגשולאישורהבקשותבמספר13%-כשלירידהקיימת•
.2017שנתלעומת2018בשנת



701

1,076

1,205
1,261

1,385

1,500
1,441

1,250

894

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019תחזית 

2011-2018ייצוגיות שהוגשו בפילוח לפי שנים 

הוגשו



לפי חודשים–הגשות 
2018חודש הגשה

16012.8%ינואר

1139%פברואר

907.2%מרץ

1189.4%אפריל

21817.4%(1-7)מאי 

614.9%(8-31)מאי 

433.4%יוני

544.3%יולי

907.2%אוגוסט

725.8%ספטמבר

635%אוקטובר

947.5%נובמבר

745.9%דצמבר

1,250כ"סה



ניתוח משמעות הירידה במספר ההגשות

ביותרהרבהייצוגיותמספרעםהשנהאתהיוותה2016שנת•
1,500-כ–החוקחקיקתמאז

לתוקףהאגרותכניסתלאחר–2018שנתשלהשנייהבמחצית•
לחודש74.5עלעמדייצוגיותשלחודשיממוצע-

.ייצוגיות894יוגשוזההיהיההממוצע2019באם•
7באחרתשנהמכלפחותאך2011מיותריוגשו2019בקרי•

.האחרונותשנים
!!!אחוזים40-כשלירידהיהווההדבר•
אחוזעםנותריםעדייןההסתלקויותכלאתומנפיםבמידה•

אוהסתלקויותבמניעתרקמוסברלהיותיכולשאיננוירידה
.סרקתובענות



2018דירוג משרדי תובעים לפי הסדרי פשרה 
דירוג 
דירוג שם משרד2017

2018
שם משרד

דוד מזרחי ואורלי בן עמי1'גיל רון קינן ושות1

סיני אליאס  2אייל גולדנברג2

אסף שילה3מצקיןשפירא בר אור 3

אמיר ישראלי4שפיגלמן  4

לדרמן-בך5אבי רוקח5

רענן בשן6לדרמן-בך 6

אסף פינק7גורודיסקי7

דנציגראריה 8ורד-גרימברג8

אברהם רוקח9זקבך-ואנונו 9

יוחי גבע10אזרואל-מוסקוביץ10

.בחדילהאובפשרהדיןבפסקשהסתיימוהתיקיםמספרלפיובוצעוניסיוניראשוניהנוההליךסיוםלפיהדירוג•

.החלטותצמדאובודדיםדיןלפסקימתייחסואיננופשרותאודיןפסקימספרשלהםלמשרדיםהיאההתייחסות•

.הגדוליםהתיקיםעשרתלדירוגלפנותישהשנהביותרהגבוההטרחהלשכר•



1-10משרדי תובעים לפי מספר הגשות 
עולה  
יורד

2012201320142015201620172018

3ספורימוחמד 1
1

במנהלי
23111

21432242+גבע וטל לביאיוחי 2

1-טנוסוהאני ניזאר3
2

במנהלי
11323

4יניב דוד4

4245455פדלון&לופו5

3161036-אחמד מסאלחה6

281267-גולן נפתלי7

98קלעי רוזן8

111316579מאור בן דוד9

10
יצחק אבירם שחר

בן מאיר
10



11-22משרדי תובעים לפי הגשות 
2018

/ עולה 
יורד

2012201320142015201620172018

1-1011גיל אייזנברג11

12חאיקליאור 12

3-1013מזרחי.ד+עמיבן.א13

14אסף פינק14

4זקבךואנונו 15
במנהלי

67181915

1916פלסראבני 16

17עידו שטיינר17

18גיל רון  18

18שטייןחן18

18לירן דדו18

18פרמינגרלירון 18

(משרדים7)השנהלדירוגנכנסו2017בשנתהראשונים20-הבדירוגהיושלאמהמשרדיםכשליש•
.נגישותוכעתהרשויותהצרכנותבתחוםעוסקים,הגשותכמותמבחינתהראשונים20-בהמדורגיםהמשרדיםמרבית•
מהייצוגיות  49%-מהמשרדים הגישו כ22•
מהמשרדים לא הופיעו כלל בשנים האחרונות בדירוג25%-כ•



1-10ייצוג בייצוגיות משרדי נתבעות 

שם המשרד
עולה  
יורד

20112012201320142015201620172018

144652211פירון.מ1

2+33313342פישר בכר חן וול אוריון2

2-11121113יגאל ארנון3

4
הכהן  רוזנברג' אגמון ושות

'ושות
1-12234434

20207675הרצוג פוקס נאמן5

65868866אן'רייטר זעמר 6

47395557זליגמןגולדפרב7

8הורביץ.ש8

1611109779גורניצקי9

910מגריזוד"ראבעם שבלת10



11-20ייצוג בייצוגיות משרדי נתבעות 
עולה 
יורד

20112012201320142015201620172018

איתן מהולל  
שדות

4-99510681211

148131012121212ארדינסט בן נתן

12בליזובסקיאייל 

3+18151011161213פרידמן.ש

5+788815101014גזית רוטנברגרון

15אלוניגוטבלטר

קלינהנדלרגרוס 
'ושות

1216

17בועז בן צור

2-171918מאירליפא

2+1715191819חיים פרוכטר

46%-כעלמדובר.שהוגשו1,250מתוךייצוגיות578במעלייצוגקיבלוהראשוניםהמשרדים10•
הייצוגיותמהתובענות

מהייצוגיות11%-כעלמדובר.ייצוגיות142במעלמייצגים11-20שלבדירוגהמשרדיםעשרת•

ומזוןתעבורהבנקים,ביטוח,תקשורתחברותקבועבאופןהמייצגיםמשרדיםקיימיםהמשרדים20מתוך•
.הקבועותהנתבעותשהנן



מחוזי

20142015201620172018

3525382031באר שבע

4737446053נצרת

14324518518898חיפה

138288204106108ירושלים

472390416334314תל אביב

317314288398380מרכז

1,1521,2991,1751,106984כ"סה

בתי משפט מחוזיים פילוח הגשה לפי מחוזות



3.2%

5.4%
10.0%

11.0%

38.6%

31.9%

משפט מחוזיים  -בתיפילוח הגשה לפי 
2017שנת 

ש"ב

נצרת

ירושלים

חיפה 

מרכז  

א"ת



בתי משפט מחוזיים

(בקשות פחות122)11%-כבהגשות של ירידה

(בקשות פחות90: )בהגשות בחיפה48%-משמעותית של כירידה•

(פחותבקשות7)12%-כ:בנצרתבהגשותירידה•

(פחותבקשות20)6%-כ:א"בתבהגשותירידה•

(פחותבקשות18)4.5%-כ:במרכזבהגשותירידה•

שלמועטמספרלאורעליהמשמעותה:בירושליםבהגשותיציבות•
השנהכלליבאופןשהוגשייצוגיות

(יותרבקשות11)55%-כ:ש"בבבהגשותמשמעותיתעליה•



שלום
20172018

3445חיפה

4344א"ת

2230ת"פ

716צ"רשל

1415הרצליה

4114עפולה

179כפר סבא

47רחובות

296נתניה

106נצרת

76ירושלים

22ש"ב

31עכו

11אשדוד

60בית שאן

20חדרה

242202כ"סה

משפט-בתי משפט שלום פילוח הגשה לפי בתי



22.3%

21.8%

14.9%

7.9%

7.4%

6.9%

4.5%

3.5% 3.0%
3.0% 3.0% 1.0% 0.5%0.5%

משפט שלום-בתיפילוח הגשה לפי 
2018שנת 

חיפה

א"ת

ת"פ

צ"רשל

הרצליה

עפולה

כפר סבא

רחובות

נתניה

נצרת

ירושלים

ש"ב



משפט שלום-בתי

(בקשות פחות40)בהגשות 16.5%-כשל ירידה

לאישורבקשות202-כהשלוםמשפט-בבתיהוגשו2018בשנת•
(2017בשנת242-כלעומת)

הבקשותמכלל16%-כהשלוםמשפט-בבתיהוגשו2018בשנת•
(2017לשנתבדומה)שנהבאותהשהוגשולאישור

לשניםבדומה)ההגשותבמספרמובילא"בתהשלוםמשפט-בית•
(קודמות

,חיפה:תיקיםשלגבוהמספרעםנקודתייםמשפטבתיקיימים•
ת"ופא"ת



2018שופטים המטפלים בתיקים שהוגשו בשנת 

מספר תיקיםשופטמשפט-בית

*123שטמראסתר מרכזמחוזי 1

59קינריחזקאל מחוזי מרכז 2

58עובדיה הדסמחוזי מרכז3

57ב"נדמיכל מחוזי מרכז4

51עילבוניעאטףנצרתמחוזי 5

43אניסמן-מיכל עמיתא"תמחוזי 6

42עידית ברקוביץא"מחוזי ת7

42סלאמהאינאסחיפהשלום8

36צבי ויצמןמחוזי מרכז9

36חיאטאסתר נחליאלי א"מחוזי ת10

חלוקהידהעלמתבצעתמכןלאחרורקשטמרלשופטתאוטומטיתהקצאהמתבצעתמרכזבמחוזי*
.השופטיםליתרממנה



(11-20)2018שופטים המטפלים בתיקים שהוגשו בשנת 

מספר תיקיםשופטמשפט-בית

34כהןרחמיםא"תמחוזי 11

34חסדאידורון א"תמחוזי 12

33שטייניץ-גילה כנפימחוזי ירושלים13

32סוקולרון מחוזי חיפה14

30פורגאבי מחוזי מרכז15

28גל-לוקשינסקיאמיר ת"פשלום16

27צפתצילהמחוזי חיפה17

24יגאל גרילמחוזי חיפה18

24רניאלמנחם מחוזי חיפה19

18ברקאי-רחל לביאא"מחוזי ת20



שופטים וייצוגיות  

בקשות לאישור984–מחוזי 

בקשות לאישור761-שופטים מטפלים בכ18•

בקשות לאישור223-שופטים נוספים מטפלים בכ34•

בקשות לאישור202–שלום 

בקשות לאישור70-שופטים מטפלים בכ2•

בקשות לאישור13-שופטים נוספים מטפלים בכ38•



שופטים שנתנו את מספר ההחלטות הרב

2018מכלל ההחלטות שניתנו בשנת 37%-החלטות המהוות כ407-עשרה שופטים נתנו כ
(דין לאחר ניהול התובענה ומחיקה-פסק, חדילה, הסתלקות, פשרה, אישור תובעה כייצוגית)

2017

מחוזי תל אביבכהן רחמים1

מחוזי ירושליםרפפורט-תמר בזק2

מחוזי תל אביבאלמגור שושנה3

מחוזי מרכזמיכלב"נד4

מחוזי חיפהגריל יגאל5

מחוזי חיפהרזיאל מנחם6

מחוזי חיפהבטינהטאובר7

מחוזי מרכזעופרגרוסקופף8

מחוזי מרכזאסתרשטמר9

מחוזי תל אביבצפת צילה10

2018

מחוזי נצרתעילבוניעאטף1

מחוזי ירושליםשטייניץ-גילה כנפי2

מחוזי מרכזב"נדמיכל 3

מחוזי תל אביבחסדאידורון 4

מחוזי מרכזהדס עובדיה5

שלום מרכזקינריחזקאל 6

מחוזי תל אביבשושנה אלמגור7

מחוזי ירושליםרפפורט-בזקתמר 8

חיפהשלוםאמיר סלאמה9

מחוזי מרכזשטמראסתר 10



פילוח לפי פרט בתוספת השנייה-הגשות 

מיקום2015201620172018הפרט בתוספת 

65%90269%1,06690261.03%70756%1צרכנות-1פרט 

15.50%986%85926.22%393%5ביטוח–2פרט 

7%312%38553.72%383%6בנקאות–3פרט 

40.3%12שירותים פיננסיים-א 3פרט 

0.70%141%13130.88%202%10הגבלים עסקיים–4פרט 

2.50%312%35261.76%242%8ניירות ערך–5פרט 

2.25%372%26432.91%232%9מפגע סביבתי–6פרט 

2.25%21%1090.61%141%14איסור אפליה–7פרט 

2.65%00%010.07%0013אפליה בעבודה–8פרט 

1%171%12372.50%15112%3חוק השוויון–9פרט 

1.25%104%56513.32%464%4דיני עבודה–10פרט 

0.15%21710%15920013.42%15813%2רשויות–11פרט 

0353%43493.45%282%7ספאם–12פרט 

0000000013מסלקה–13פרט 



בסדר הגשה2פילוח לפי פרט בתוספת ה-הגשות 

מיקום20172018הפרט בתוספת  

90261.03%70756.47%1צרכנות-1פרט 

81% 20013.42%15812.62%2רשויות–11פרט 

372.50%15112.06%3חוק השוויון–9פרט 

513.32%533.67%4דיני עבודה10–פרט 

19%

553.72%423.12%5פיננסייםבנקאות ושירותים–3פרט 

926.22%313.04%6ביטוח–2פרט 

493.45%282.24%7ספאם–12פרט 

261.76%241.92%8ניירות ערך–5פרט 

432.91%231.84%9מפגע סביבתי–6פרט 

130.88%201.60%10הגבלים עסקיים–4פרט 

90.61%141.12%11איסור אפליה–7פרט 

10.07%0012אפליה בעבודה–8פרט 



פילוח לפי פרט בתוספת השנייה-הגשות 

56.47%

12.62%

12.06%

3.67%

3.12%

3.04%

2.24%
1.92%

1.84%
1.60%

1.12% 0.32% 0.00%

0.00%

צרכנות-1פרט 

רשויות–11פרט 

חוק השוויון–9פרט 

דיני עבודה–10פרט 

ביטוח–2פרט 

בנקאות–3פרט 

ספאם–12פרט 

ניירות ערך–5פרט 

מפגע סביבתי–6פרט 

הגבלים עסקיים–4פרט 

איסור אפליה–7פרט 

שירותים פיננסיים-א 3פרט 

אפליה בעבודה–8פרט 

מסלקה–13פרט 



הפרט בתוספת

ירידה)מהבקשות לאישור 57%-כ: 1פרט הראשוןבמקום •
(2017משנת 4%-של כ

(2017זהה ל)לאישור מהבקשות 13%-כ: 11פרט השניבמקום •

של עלייה)מהבקשות לאישור 12%-כ: 9פרט השלישיבמקום •
(2017משנת 10%-כ

עלייה קלה: 10פרט הרביעיבמקום •

81%-שלושת הפרטים הראשונים בתוספת מהווים כ•
(.2017בדומה לשנת )מהבקשות לאישור 

.13טרם הוגשו תביעות לפי פרט •

ירידה בתביעות כנגד חברות ביטוח•



הגשות בפילוח לפי תחומים
204רשויות מקומיות

157מזון
96תקשורת

92גופים ממשלתיים
74בנקים

50תאגידים בינלאומיים
42רכב

35אנרגיה
33תחבורה
32תיירות
29בריאות

22חברות אחזקה והשקעות
20תאגידים עירוניים

20פארמה
15יבוא ושיווק

14תרבות
10כרטיסי אשראי



2018הליכים שהסתיימו בשנת 
אחוז2015201620172018תיאור

1991191238410.1%דחיית בקשה

378861566.7%אישור בקשה כייצוגית

29040248449959.9%הסתלקות

11314317213716.4%הסדר פשרה

854529516.1%הודעת חדילה

79760.7%דין-פסק

731806880833כ"סה



2018הליכים שהסתיימו בשנת 

59.90%16.45%

10.08%

6.72%

6.12% 0.72%

הסתלקויות

הסדרי פשרה

דחיית בקשה

אישור בקשה

הודעות חדילה

דין-פסקי



הליכים שהסתיימו עם הישג לקבוצה
אחוז20172018תיאור

*הסתלקות
10התייחסות לתיקון + מתוגמל

238261

48.1%

172129הסדר פשרה

296הודעת חדילה

76דין-פסק

446402כ"סה

החדילותבמספר 43%-של כעליהקיימת •

במספר ההסתלקויות3%-של כעליהקיימת •

במספר הסדרי הפשרה20%-של כירידהקיימת •

במספר הבקשות שאושרו כייצוגית8%-של כירידהקיימת •



ט וגמול בהסדרי פשרה"שכ
(מ"לא כולל מע₪ 50,000-1,000,000ט בין "נלקחו בחשבון שכ)

ט שהתבקש"שכ

(624,211₪: בכל הסדרי הפשרה)₪ 240,763: ממוצע•

(150,000₪: בכל הסדרי הפשרה)₪ 120,000: חציון•

ט שנפסק"שכ

(פחות ממה שהתבקש21.5%-כ)₪ 188,967: ממוצע•
(518,946₪: בכל הסדרי הפשרה)

(פחות ממה שהתבקש12.5%-כ)₪ 105,000: חציון•
(120,000₪: בכל הסדרי הפשרה)

גמול שהתבקש

₪ 58,175: ממוצע•
(91,687₪: בכל הסדרי הפשרה)

20,000₪: חציון•
(30,000₪: בכל הסדרי הפשרה)

גמול שנפסק

( פחות ממה שהתבקש15%-כ)₪ 49,579: ממוצע•
(82,704₪: בכל הסדרי הפשרה)

(זהה)₪ 20,000: חציון•
(25,000₪: בכל הסדרי הפשרה)

(1/6)1/4: שנפסקט"לשכההיחס בין הגמול 



פילוח לפי פרט בתוספת השנייה-הסדרי פשרה 

20172018הפרט בתוספת  

10184צרכנות-1פרט 

58ביטוח-2פרט 

810בנקאות-3פרט 

10שירותים פיננסים–א 3פרט 

30הגבל עסקי-4פרט 

46ניירות ערך-5פרט 

64מפגע סביבתי-6פרט 

01איסור הפליה-7פרט 

10הפליה בעבודה-8פרט 

42חוק השוויון-9פרט 

65דיני עבודה-10פרט 



הסתלקויות
20172018הפרט בתוספת 

352388צרכנות-1פרט 
1114ביטוח-2פרט 
98בנקאות-3פרט 
11הגבל עסקי-4פרט 
32ניירות ערך-5פרט 
1420מפגע סביבתי-6פרט 
12איסור הפליה-7פרט 
01הפליה בעבודה-8פרט 
613חוק השוויון-9פרט 
1210דיני עבודה-10פרט 
2230רשויות-11פרט 
010ספאם-12פרט 

431499כ"סה

זההסתלקויות בתחום מספר שבהם הוגשה הסתלקות1תחומים מתוך פרט 

175מזוןומשווקייצרני

62קמעונאות

28וסלולרתקשורת

21רכב

10ותובלהתחבורה

7ותרבותבידור

5פיננסיםושירותיםבנקים



1עילות שהרכיבו את פרט -הסתלקות 
מספר התביעות תחת עילה זו 1שם העילות שהרכיבו את פרט 

173 מוצריםסימון

49 כדיןשלאחיובאוגביה

44 שונותחוקהוראותעלעבירה

30 מטעהשיווקאופרסום,שם

23 מדויקתלאכמות/שקילה/גודל

22 הלקוחכלפיהתחייבותקיוםאי

20 בפיקוחמחיר

7 וקופוניםשוברים

7 מרפאסגולותייחוס

7 פגוםמוצרשיווק

4 בלועזיתוסימוניםהוראות

3 הרמטיתלאאריזה



10המשפט לתיקון -שכר טרחה בהסתלקויות והתייחסות בית
(המשפט באשר לפסיקת טובת הנאה במסגרת הסתלקות-שיקולי בית)

(61%-כ)שכר טרחה נפסקהסתלקויות 303-בכ•

(71%-כ)הסתלקויות שכר הטרחה שהתבקש הוא שכר הטחה שנפסק 215-בכ-

אך הסכום לא צוין  , המשפט אישר את הסכמת הצדדים לעניין שכר הטרחה-הסתלקויות בית23-בכ-
(7.55%-כ)הדין -בפסק

(34%-כ)שכר טרחה לא נפסק הסתלקויות 168-בכ•

הסתלקויות הצדדים כלל לא ביקשו שכר טרחה115-בכ-

(אף הסכמת הצדדים-על)שכר טרחה לא נתן או כלל הפחיתש "הסתלקויות ביהמ75-בכ•

שכר הטרחההופחתהסתלקויות 65-בכ-

שכר טרחהלא ניתןהסתלקויות 10-בכ-

(77%-כ)1היו לפי פרט ( 75-מתוך ה)הסתלקויות 58-כ-

(ט"או שכ/הסתלקויות בהן נפסק גמול ו319מתוך )10ש לתיקון "התייחסות ביהמ•

(82%-כ)10התייחסות לתיקון הייתההסתלקויות 261-בכ-

(22%-כ)10התייחסות לתיקון לא הייתה 70-בכ-



מוצרי  מרקיט375/15א "דין ע-פסקהשפעות 
(05.08.2018)מ "סונול ישראל בע' ייעול נ

:מרקיטד "לפני פס

(:טרחהושכר שצוין בהן סכומי גמול )הסתלקויות 295-כ

(11%-כ)או שכר טרחה /או לא נתנו כלל גמול והפחיתו הסתלקויות 32-בכ•

:מרקיטד "לאחר פס

(:הדין-פסקאל שהפנו )הסתלקויות 56-כ

(91%-כ)או שכר טרחה /או לא נתנו כלל גמול והפחיתו הסתלקויות 51-בכ•



2017VS2018: הסתלקויות

(31%-כ)כלל הסתלקויות לא נתבקש גמול 156-בכ: 2018•
(22.5%-כ)כלל לא נתבקש גמול הסתלקויות 86-בכ: 2017

(61%-כ)טרחה נפסק שכר הסתלקויות 303-בכ: 2018•
(.72%-כ)טרחה הסתלקויות נפסק שכר 273-בכ:2017

(38%-כ)טרחה הצדדים לא ביקשו כלל שכר הסתלקויות 115-בכ: 2018•
(23.5%-כ)טרחה הצדדים לא ביקשו כלל שכר הסתלקויות 89-בכ: 2017



ט וגמול בהסתלקויות"שכ
(ד בהם צוינו סכומים"הנתונים מתייחסים לפס)

ט שהתבקש"שכ

₪  29,664: ממוצע•

15,000₪: חציון•

ט שנפסק"שכ

(פחות ממה שהתבקש25%-כ)22,336₪: ממוצע•

(ממה שהתבקשפחות 13%-כ)13,000₪: חציון•

גמול שהתבקש

₪ 9,185: ממוצע•

2,500₪: חציון•

גמול שנפסק

( ממה שהתבקשפחות49%-כ)₪ 4,708: ממוצע•

(פחות ממה שהתבקש20%-כ)2,000₪: חציון•

1/5: שנפסקט"לשכההיחס בין הגמול 



בחדילותט וגמול "שכ
שהתבקשט "שכ

₪  281,472: ממוצע•

₪  38,000: חציון•

ט שנפסק"שכ

(פחות ממה שהתבקש82%-כ)₪ 49,904: ממוצע•

(פחות ממה שהתבקש47%-כ)₪ 20,000: חציון•

גמול שהתבקש

₪  43,419: ממוצע•

6,900₪: חציון•

שנפסקגמול 

(פחות ממה שהתבקש77%-כ)₪ 10,025: ממוצע•

(פחות ממה שהתבקש28%-כ)₪ 5,000: חציון•

1/5: שנפסקט"לשכההיחס בין הגמול 



דחיית הבקשה ובעת פסק דין/ט בעת אישור"שכ
ט ביניים בעת אישור הבקשה"שכ

₪  43,822: ממוצע•

27,000₪: חציון•

הוצאות בעת דחיית הבקשה

₪  14,811: ממוצע•

₪  10,000: חציון•

פסק דין סופי בתובענה

ט"שכ

₪  248,120: ממוצע•

₪  180,000: חציון•

גמול

47,500₪: ממוצע•

₪  35,000: חציון•

1/5: ט"לשכההיחס בין הגמול 



(1-5)2018של הסדרי הפשרה הגדולים 
פרטכ משיבה"בכ מבקש"בשופט

הסכום שנפסק  

קבוצה/לציבור
ט"שכגמול

'מ ואח"איילון מוטור בע' הלל נ52524-02-16צ "ת& מ "דלק מוטורס בע' נ' ירון ואח55792-06-15(חיפה)צ "ת

גריל
דוד מזרחי  

בן עמיואורלי 

זליגמןגולדפרב

בכרופישר 

1פרט 

עוסק

50,000,000  ₪

20,000,000₪-ו

(אחריותהארכת שווי )

150,000₪10,105,156  ₪

חריותוהארכת א ₪ 1,400כל חבר קבוצה יקבל פיצוי של -תקלות ברכבים 

'מ ואח"ישראל פרמצבטיקה בעפריגו' נ' פלג ואח16584-10-11( מרכז)צ "ת

גרוסקופף
'דוידוביץ

, אורחן, כהן.ע, גבע

גראפי  , נוי, פלג
'אגמון ושות

1פרט 

עוסק
45,768,900  ₪1,080,000₪6,000,000  ₪

פיצוי לכל הטוען לתופעות לוואי כתוצאה משימוש בתרופה-האלטרוקסיןשינוי תרכיב תרופת 

חברת הדלק הישראלית" דלק"' נ' משרד עורכי דין ואח, סולמי לביא20119-08-11( מרכז)צ "ת

'שותפות כללית ואח, דלק קמעונאות' מ נ"קט בע. יי'ג. סי4649-09-11צ "ת

גרוסקופף
סיני אליאס  

פשדצקיצבי 
'אגמון ושות

1פרט 

עוסק
28,456,601₪

20119-08-11צ "ת

668,195 ₪

4649-09-11צ "ת

195,105 ₪

20119-08-11צ "ת

6,037,220  ₪

4649-09-11צ "ת

1,762,800

הסכומיםהשבת-מכרו לעוסקים בסכום גבוה מאשר לבעלי רכבים פרטיים 

מ"בנק לאומי לישראל בע' רשף נ34724-04-15( א"ת)צ "ת

יחיאל כשררון רשףכהן. ר
3פרט 

בנקאות
20,303,136₪325,000 ₪925,000 ₪

השבה לחברי קבוצה שיאותרו והיתרה לקרן-הפרת הוראת הדין ביחס ללקוחות המנהלים פיקדון ללא תנועה 

מ"בע( 1988)אלון אנרגיה בישראל -דור' מ נ"סניוריטה בע32204-08-12( מרכז)צ "ת

אורי ששוןאסף שילהגרוסקופף
1פרט 

עוסק
15,509,841 ₪319,196 ₪3,266,372₪

לעומת לקוחות מזדמנים" דלקן"גביית תעריף גבוה מבעלי 



(6-10)2018של הסדרי הפשרה הגדולים 
פרטכ משיבה"בכ מבקש"בשופט

הסכום שנפסק  

קבוצה/לציבור
ט"שכגמול

מ"כלל פנסיה וגמל בע' צדקני נ59823-03-15( ם-י)צ "ת

-בזק

רפפורט
יגאל ארנוןאורי מקובסקי

2פרט 

ביטוח
15,075,000  ₪370,000  ₪2,260,000₪

השבת הסכום המשקף את החלק היחסי של היתרות הצבורות של כל חבר קבוצה  -משלוח הודעה על העלאת  דמי הניהול -אי

'בנזקן ואח' כהן נ43055-07-11( א"ת)צ "ת

רות רונן
צמח שאשא  

ואמיר ישראלי

דקל, כספי

זליגמןוגולדפרב

5פרט 

ע"ני
14,000,000₪420,000 ₪2,200,000  ₪

פיצוי לבעלי המניות-טענות למעורבות בפעולות אסורות במניות מנופים פיננסים לישראל 

'מ ואח"המגן חברה לבטוח בע' נ' ואחמוסאי2010-06-11( מרכז)צ "ת

'כספי ושותולרשחר גרוסקופף
1פרט 

2ופרט 
13,800,536₪242,810₪2,576,053  ₪

חברי הקבוצה יפנו  -פ דין מכח צו עיקול "עלשלמםהוספת הפרשי הצמדה וריבית לתגמולי ביטוח במקרים בהם לא ניתן 

לחברה לבדיקת זכאותם לפיצוי

עיריית רעננה' ברוך נ64969-06-15( מרכז)צ "ת

מיכל  

ב"נד
מוסקוביץעדי 

לימור דניאלי  

שוסטר

11פרט 

רשויות
12,500,000₪40,000₪400,000₪

מנגנון להבטחת גביה כדין בעתיד והשבה לאחור-תוספת להיטל תיעול שגבתה המשיבה בשיעור גבוה מהמותר 

'מ ואח"אמות השקעות בע' נ' שוורץ ואח22700-11-11( א"ת)תצ

שושנה  

אלמגור

פינקאסף 

ישראליואמיר 

גורניצקי

ואקסלרוד

6פרט 

מפגע  

סביבתי

12,400,000  ₪272,000₪1,853,000₪

יועבר לשירות בתחנה₪ מיליון 7.4-יועבר לעמותות ו₪ מיליון 5סכום של -זיהום אוויר בתחנה מרכזית בירושלים 



2018הסדרי הפשרה הגדולים של 

247,814,014₪: השבה לציבור-
₪  408,231: גמול ממוצע, 3,738,560₪: ט ממוצע"שכ-

(*צרכנות)1תיקים לפי פרט חמש -

(*ביטוח)2שני תיקים לפי פרט -

(בנקאות)3אחד לפי פרט תיק -

(ע"ני)5תיק אחד לפי פרט -

(מפגע סביבתי)6תיק אחד לפי פרט -

(רשויות)11פרט תיק אחד לפי -

2פרט + 1תיק אחד לפי פרט * 



חברי קבוצה/פיצוי לציבור
קבוצה/פיצוי לציבורפרט

₪ 272,436,536צרכנות  1פרט 

₪ 35,507,666השבה מרשויות11פרט 

28,784,536₪בנקים3פרט 

₪ 23,664,774חברות ביטוח2פרט 

36,388,527₪ניירות ערך5פרט 

₪ 19,075,000סביבתייםמפגעים6פרט 

₪ 5,403,886דיני עבודה10פרט 

₪ 3,500,000חוק איסור אפליה7פרט 

₪ 595,000חוק הספאם12פרט 

₪ 110,000עם מוגבלות  הנגשה לאנשים9פרט 

₪ 425,465,925כ"סה

.ייצוגיותבתובענותחדשיםשקליםמיליון400מעללציבורהוחזר2018בשנת•
272מעלהושבבהלמיניההצרכנותבתחוםהיתהביותרהגבוההההשבה•

.ח"מלש
.ח"מלש35מעלרשויותשלכדיןשלאמגבייההושבמכןלאחר•
ביטוחוחברותמבנקיםהושב₪מיליון50עוד•
16%=₪מיליון70,000כטרחהשכר•



66.21%
8.63%

7.00%

5.75%

5.44%
4.64% 1.31%

0.85% 0.14% 0.03%

חברי קבוצה/פיצוי לציבור
1פרט 

11פרט 

3פרט 

2פרט 

5פרט 

6פרט 

10פרט 

7פרט 

12פרט 

9פרט 



ש"יועמהתערבויות
כ"סההערות בהליכים בהם לא התנגדלא התייצב/ לא התנגדהתנגדשנה

2014208760108

20152510280140

20161534124176~

20171910364186

2018378266185

.19%ל2018בלעיונושהוגשוהפשרהמהסדרי10%-לכהתנגדהיועץ2017ב•

2017בשנת34%לעומת)התנגדשלאאףעלהערותלוהיו34%-בכ•
.(2016בשנת70%-וכ2015בשנת56%-כ

.עמדות11הוגשו2018וברגולטורעמדות21הוגשו2017ב•
עמדההוגשהלאתיקים6ב2018ב•



הקרן לתובענות ייצוגיות במשרד המשפטים
התקבלו בחיוב64מתוכן , בקשות127-כהוגשו לקרן 2018בשנת •

1,231,000₪:(בסיס)השנתיהקרןתקציב•

הקרןתקציבעלעולהההתחייבויותסך-1,582,126₪:שהוגשוסיועלבקשותהקרןהתחייבויותכלסך•
שהכספיםמבלי,זובשנהוהסתיימושאושרוהבקשותלאור,מהתקציבבחריגהמדובראין,אולם.השנתי

איסור-5;סביבתייםמפגעים-6;עבודהדיני-7;1פרט-27:לפרטיםחלוקה.נוצלובהןשאושרו
11פרט-2;עסקייםהגבלים-2;ביטוח-3;נגישות-5;אפליה

109,435: סך הסבות הכספים שאושרו•

-3; מפגעים סביבתיים-9; צרכנות-8: חלוקה לפרטים. בחיובבקשות 42הקרן קיבלה 2017בשנת •
עבודה-2; הגבלים עסקיים-3; אפליה-1; ספאם-1; בנקאות-1; נגישות-3, רשויות-1; ביטוח

.בקשות51-לכבחיובנענתההקרן.(חוזרותבקשותחלקן)לסיועבקשות124-כלקרןהוגשו2016בשנת•
-4;עבודה-4;ביטוח-4;עסקייםהגבלים-6;סביבתייםמפגעים-9;1פרט-19:לפרטיםחלוקה

ספאם-1;בנקאות-1;נגישות-2;אפליה-3;אגרותהחזר

בקשות41-לבחיובנענתההקרן.(חוזרותבקשות10מתוכן)לסיועבקשות88לקרןהוגשו2015בשנת•

.28מספר הבקשות שאושרו . בקשות60הוגשו לקרן 2014בשנת •

http://index.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/TovanotYitzugiyot/Pages/TovanotYitzugiyot.aspx

הכלסך תרגומים והמצאותערבונות ואגרותחוות דעת הוצאות משפטשנה

2017450,000287,00046,00040,000823,000

2018820,000488,175165,25267,6341,582,126

http://index.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/TovanotYitzugiyot/Pages/TovanotYitzugiyot.aspx


2018-המשפט העליון -הליכים בבית

שנפתחוהליכים 

5מ"בר47מרכז

11א"בש47א"ת

8מ"בש21חיפה

1מ"דנ16ירושלים

40א"רע6ש"ב

22מ"עע3נצרת

53א"ע

140: כ"סה



2018-המשפט העליון -הליכים בבית
68–( הרכב)כ הליכים שהסתיימו "סה

21ענת ברון

20דוד מינץ

19מנחם מזוז, אסתר חיות

17אלרוןיוסף

15ארז-דפנה ברק

14יצחק עמית

11אורי שהם

9וילנריעל , חנן מלצר, ('אוג)אלכס שטיין 

5פוגלמןעוזי, ניל הנדל, קרא'ורג'ג, (מרץ)גרוסקופףעופר 

43–( דן יחיד)כ הליכים שהסתיימו "סה
29ברון
8חיות

1סולברג
1גרוסקופף, מינץ, מזוז,אלרון, הנדל



2018מגמות 
.הייצוגיותבמספרירידהשלחדהמגמה•
האגרותשהשנההעובדלאור]2019בשנתתגברהירידהמגמת•

[השנהבאמצעלתוקףנכנסות

אחוז10בכעולההנגישותעילת•
יש,להישגיםאינדיקציהאיננהמוגשותייצוגיותכמות•

לקבוצהההישגאךייצוגיותעשרותשמגישיםדיןעורכי
.נמוכיםהטרחהושכר

שימושעושיםשופטים.בהסתלקויותט"בשכירידההמשך•
מרקיטד"ובפס10בתיקון

.הציבורלטובתמסתיימיםגדוליםהליכיםיותר•
₪מיליון250-כלציבורהושבהגדוליםהתיקים-10ב•
בינלאומיותחברותכנגדרביםהליכים•



לתגובות
asaf@asafplaw.co.il

"  הלכה ומעשה"כל הזכויות שמורות למרכז 

המרכז להשתלמויות והכשרות מקצועיות  

153-3-5101090' פקס, 02-5003060: 'טל

www.knowit.org.il

המרכז והמחבראין לעשות שימוש מסחרי במצגת ובנתונים ללא אישור 
,במידה ונעשה ציטוט אקדמי או לצרכי עבודה

יש להפנות למצגת תוך ציון שנת המצגת המחבר והפניה לאתר המרכז

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

