






ד עופר לוי"הוגשו בשיתוף עם עוה', אביעד סרן ושות& קינן  -י גיל רון"חלק מהייצוגיות שהוגשו ע*





  190הגישו מעל , ד שהוצגו"עו/ עשרת המשרדים •

.שהוגשו 433ייצוגיות מתוך 

. מהתובענות הייצוגיות 44% -מדובר על כ •

ד שהגישו יותר "י עו"ייצוגיות נוספות הוגשו ע 102 •

.25% -כ –מייצוגית אחת 

".מזדמנים"י עורכי דין "מהייצוגיות מוגשות ע 30% •

בולט    מוסקוביץ, דויטש, כהן, ד פלג"משרד עו •

.בהגשת ייצוגיות כנגד רשויות



₪15מיליון  2.5עד 

₪35מיליון  15 - 2.5בין 

₪42מיליון  50 - 15בין 

₪35מיליון  150 - 50בין 

₪23מיליון  500 - 150בין 

₪6למיליארד  - 500בין 

₪5מעל מיליארד 

161כ"סה

מהבקשות לא פורט סכום התביעה 30%ב•



  כחבאי :ש"ביהמ:נתבעת:הליך' מס

:תובעים

סכום  :סיבת התביעה

:במיליונים

 ;מ"בע סיטיפס25015-10

העמותה לתכנון 

.ם-ופיתוח י

ד יעקב  "עוהם-מחוזי י

, פינק ואסף

.ליפרד טל "עו

נזקי הרכבת  

הקלה  

.בירושלים

1,208

; סלקום; פלאפון34418-05

.מירס; פרטנר

ד רוני "עומחוזי מרכז

.קרדונר

1,300.סיכוני קרינה

ד יאסר אבו "עוש"מחוזי ב.סלקום2971-12

.גאמע

תקלה ברשת 

.סלקום

1,300

תקלה ברשת .ד יוסף פוקס"עומחוזי מרכז.סלקום2274-12

.סלקום

1,180

דלק  ,סונול, פז46323-11

.ועוד

 30אי השבת .ד מירי ורסנו"עומחוזי מרכז

פיקדון על  ' אג

.בקבוקים

2,969



.'יגאל ארנון ושות1.

.'אגמון ושות2.

.'ברקמן וקסלר בלום ושות3.

.נתן-בן, ארדינסט4.

.פישר בכר חן5.

.'שגיא כהן ושות, אן'ז, רייטר, עמר6.

.'רוטנברג ושות, רון גזית7.

.'שדות ושות8.

.שרגא בירן9.

'ושות פירון.מ10.



סכום  :נימוק:ש"ביהמ:הנתבעת:הליך' מס

:הוצאה

-צ"ת

742-11-09

.  הסתלקות התובע.מחוזי מרכז.י"ממ

התובענה לא ראויה להידון  

.כייצוגית

3,500

-צ"ת

18956-08-09

אשמורת 

.מ"בע

היעדר . הסתלקות התובע.מחוזי מרכז

.עילה

2,500

-א"ת

3571/09

. הבקשה נמחקה על הסף.ם-מחוזי י.פלאפון

.אי עמידה בכללי הגשה

4,000

ש"דמ

5771-08

 עמישב

שירותים 

.מ"בע

לא ניתן להגיש ייצוגית  .ם-י אזורי

.הסדר קיבוצי בעניין

6,500

י  "שולם ע

.לעובד -קו



5017.5%מדינה ורשויותיה

4117.5%חברות תקשורת

229.4%בנקים וגופים פיננסיים

187.7%חברות מזון ומשקאות

135.6%חברות ביטוח

62.6%חברות דלק

8435.9%אחר



 ייצוגיות הוגשו לפשרה 54 -כ.

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

 47,000₪גמול ממוצע לתובעים הינו.

 3:1היחס הממוצע בין עורך הדין לתובע הינו.

  ¾ לתובע הייצוגי¼ מסכום הגמול לעורך הדין ו.



משרדמשרד

ד שלמה כהן"עו ,ד אמיר ישראלי"עו6.מיכאל בך ד"עו1

ד עופר לוי"עו7.'נתן ושות-בן, ארדינסט2

ד יעקב פינק"משרד עו8.ד חגית חופי"רם אפרתי ועו ד"עו3

.פילובסקיד בנימין "עו9.'מרדכי תגר ושות4

.ד אייל גולדנברג"עו10.ד יוחי גבע"עו5





1110.4%הבקשה נדחתה

2018.9%הבקשה אושרה כייצוגית

2119.8%התובע הסתלק/הבקשה נמחקה

3230.2%ש"פשרה הממתינים לאישור בימהסדרי 

65.7%הבקשהאישור הושג לאחר הסדר פשרה 

2220.8%ש"י בימ"הסדר פשרה אושר ע



פשרות' מסד"עוה

10אמיר ישראלי

9יחיאל גבע

5שלמה כהן

4אבנר גבאי

2מיכאל בך

2'ושות גורודיסקי

2ניצן גדות

2רן שפירא& אלמוג רפאל 



:אחוזים:תביעות' מס:פירוט העילה:עילה' מס

10745.7%.תביעה נגד עוסק1

20.9%.תביעה נגד מבטח2

156.4%.תביעה נגד תאגיד בנקאי3

31.3%.עילה לפי חוק ההגבלים העסקיים4

20.9%.עילה הנובעת מזיקה לנייר ערך5

תביעה בקשר למפגע סביבתי נגד  6

.גורם המפגע

20.9%

תביעה בעילה לפי חוק שוויון זכויות 9

.לאנשים עם מוגבלות

31.3%

114.7%.דיני עבודה10

תביעה נגד רשות להשבת סכומים 11

.שגבתה שלא כדין

5021.4%

תביעה נגד מפרסם כהגדרתו בחוק  12

.הבזק

73.0%

4720.1%לא פורטה עילה



10ש"במחוזי

18חיפה

41ירושלים

111מרכז

4נצרת

211א"ת

כ  "סה

395מחוזי

2ש"בעבודה

1חיפה

2ירושלים

3נצרת

13א"ת

21כ עבודה"סה

3ת"פשלום

2חיפה

1צ"ראשל

4א"ת

כ  "סה

9שלום







asaf@pinklaw.co.il -לתגובות 


