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נושאים לדיון
8מבחני סעיף •
המועצה  ' נאינסלרתמר 4303/12ם"בר–תיקון בקשה לאישור •

עמק חפרהאיזורית
הוראות התקנות  •
?הוכחת הנזק בשלב הבקשה•
ס"גלמ•
חברת צפוי מתכות עמק  ' מ נ"מגדל חברה לביטוח בע3489/09א "רע•

הפניקס הישראלי  ' עמוסי רחמים נ5666/12א "דנמולמ"בעזבולון 
מ"בעחברה לביטוח 

החלפת תובע•
פניה מוקדמת  •
סילוק על הסף•
הוצאת צו•
ד מול לקוח  "עו•
ד לקוח ותובע"עו•



לחוק8סעיף 
(א. )8

:אם מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית
המשותפותמשפטאועובדהשלמהותיותשאלותמעוררת'התוב(1)

לטובתבתובענהיוכרעושהןסבירהאפשרותויש,הקבוצהחברילכלל
;הקבוצה

במחלוקתלהכרעהוההוגנתהיעילההדרךהיאייצוגיתתובענה(2)
;העניןבנסיבות

וינוהלייוצגהקבוצהחבריכללשלענינםכילהניחסביריסודקיים(3)
החלטהעללערערלבקשאולערעררשאילאהנתבע;הולמתבדרך
;זהבענין

וינוהלייוצגהקבוצהחבריכללשלענינםכילהניחסביריסודקיים(4)
.לבבתום



8המשך סעיף 
–(א)קטןסעיףהוראותאףעל(ב)    

ושוכנעדיןפיעלשהוקםתאגידאומקומיתרשות,מרשויותיהרשות,המדינהנגדלאישורבקשההוגשה(1)
שללשירותיוהנזקקלציבורחמורנזקלגרוםצפויייצוגיתכתובענהההליךניהולעצםכיהמשפטבית

ניתןולא,ולציבורהקבוצהלחבריזובדרךמניהולוהצפויההתועלתלעומתבכללותולציבוראוהנתבע
בבואובכךלהתחשבהמשפטביתרשאי,13בסעיףכאמורבשינוייםאישורשלבדרךהנזקאתלמנוע

;ייצוגיתתובענהלאשראםלהחליט
,מבטחאומסלקה,בורסה,בנקאיתאגיד,לציבורחיונישירותהמספקגוףנגדלאישורבקשההוגשה(2)

לשירותיוהנזקקלציבורחמורנזקלגרוםצפויייצוגיתכתובענהההליךניהולעצםכיהמשפטביתושוכנע
הצפויההתועלתלעומת,הנתבעשלהכלכליתביציבותומפגיעהכתוצאה,בכללותולציבוראוהנתבעשל

בסעיףכאמורבשינוייםאישורשלבדרךהנזקאתלמנועניתןולא,ולציבורהקבוצהלחבריזובדרךמניהולו
.ייצוגיתתובענהלאשראםלהחליטבבואובכךלהתחשבהמשפטביתרשאי,13
או(3()א)קטןבסעיףהאמוריםהתנאיםהתקיימולאאםאףייצוגיתתובענהלאשררשאיהמשפטבית(1)(ג)
אומייצגכוחבאאומייצגתובעצירוףשלבדרךאלהתנאיםשלקיומםאתלהבטיחניתןכימצאאם,(4)

בהחלטתויתן,זופסקהלהוראותבהתאםייצוגיתתובענההמשפטביתאישר;אחרתבדרךאו,החלפתם
.קטןסעיףבאותוכאמורלבובתוםהולמתבדרךהקבוצהחברישלענינםוניהולייצוגהבטחתלשםהוראות
לגבימתקיימיםלאואולם,(א)קטןבסעיףהאמוריםהתנאיםכלהתקיימוכיהמשפטביתמצא(2)
יורהאךהייצוגיתהתובענהאתהמשפטביתיאשר,העניןלפי,(3)עד(1()א)4שבסעיףהתנאיםהמבקש

.המייצגהתובעהחלפתעלבהחלטתו
ביתמאתאוההחלטהבגוףלכךרשותניתנהאםלערעורניתנת,זהסעיףלפיייצוגיתתובענהלאשרהחלטה(ד)

.שלערעורהמשפט



?מה בוחנים

קיום שאלות משותפות של עובדה ומשפט•

שתוכרענה לטובת הקבוצהואפשרות סבירה 

[מונחי שסתום]יעילות והוגנות •

בדרך הולמתיסוד סביר שעניינה של הקבוצה ייוצג וינוהל •

ל"בתויסוד סביר שעניינה של הקבוצה ייוצג וינוהל •



שאלות משותפות ואפשרות סבירה

[ת"דוחו,תצהירים,סקר]קבוצהלהראותיש•

משותפתמשפטיתשאלהלהראותאפשרות•

לאותוהאסבירהאפשרות•

נוספותראיותלהביאאפשריהיההתובענהבשלב•

סבירהבאפשרותשתעסוקמספיקמומחהד"חוו•

אותהעםחברותכמהשישבמקרהקורהמה•
?משפטיתשאלהאותהאועוולה

הארגוןאו/והאדםעילתאתלבחוןאפשרות•



יעילות והוגנות

?מי נתבע•

האם ניתן להגיע לתוצאה בדרך אחרת•

התנהלות מקדימה•

גודל הקבוצה ושמא גם סכום התביעה•

הוגנות בניהול הליך מול נתבעת מסוימת•

[ז"לפקנ6סעיף ]עמדת הרגולטור •

שיקול דעת רחב לבית משפט•



בדרך הולמת ובתום לב
בדרך הולמת

צורת הבקשה  •

ראיות  •

[כ"צירוף ב]? ניסיון מקצועי האם להותיר רק למנוסים•

:'ואחמ"בעאלסינט'נבארי(846/06'א)11905/06א"בש•
ומשפטעובדהשלנכבדותשאלותמעלההבקשהאםאף"

."התביעהאתלנהליכולתחסרוהמבקשהיותלמוחקהיש

תום לב
סיבת הגשת התביעה •

?מתחרה עסקי•

פנייה מוקדמת•

?תובע סדרתי•

?כ באין כאחד"תובע וב•



ובסעיף(3()א)8בסעיףהמנויים,כייצוגיתתובענהשללאישורההנוספיםהתנאיםשני.מט
כילהניחסביריסודקיים"שכךעליצביעוהמבקשיםכידורשים,ייצוגיותתובענותחוקשל(4()א)8

שלעניינםכילהניחסביריסודקיים"שוכן"הולמתבדרךוינוהלייוצגהקבוצהחבריכללשלעניינם
,שם)במאמרוקלמנט.א'פרופכתב,אלהתנאיםבעניין."לבבתוםוינוהלייוצגהקבוצהחבריכלל
:(148-147'בעמ

הייצוגיתהתובענהלניהולהנדרשיםהכישוריםלהשישלהראותנדרשתהדיןעורכת:הולםייצוג”
המשפטשביתלהדגישיש,זאתעם.המיוצגתהקבוצהחברישלעניינםאתנאמנהשישרתבאופן
צריךהואואין,הנדרשיםהסףבתנאיעומדתהקבוצהאתלייצגהמבקשתהדיןשעורכתלוודאצריך

יכולהמשפטשביתאף.ממנהמנוסיםאוטוביםדיןעורכישישמשוםרקמלייצגאותהלפסול
ומגישיםטורחיםאשרדיןעורכימדיקלהבידמלפסוללהיזהרעליו,באחרתהדיןעורכתאתלהחליף

יכולים,אלותביעותשלותוצאותיהןדומהבהיקףתובענותבניהולעברניסיון.הייצוגיתהתובענהאת
תנאיהנוכאמורשניסיוןלקבועאיןאולם,ההולםהייצוגדרישתנבחנתכאשרבחשבוןלהילקחודאי

...בתובענהמלייצגהדיןעורכתאתפוסלושהיעדרולייצוגהכרחי

ובתמריציבתחרותלפגיעהתביא,ייצוגיותתובענותבניהולקודםניסיוןתוכיחהדיןשעורכתדרישה
משרדישלקטןמספרבידיייצוגיותתובענותשלגדולמספרולריכוז,זהבתחוםהדיןלעורכיהיזמות

שיקוליםישקלומשרדיםשאותםלכךלגרוםעלולההיאשכן,רצויהאינהזותוצאהגם.דיןעורכי
עלוזאת-והנתבעיםהדיןעורכי-שמנגדבצדהחוזריםהשחקניםעםליחסיהםשנוגעיםטווחארוכי

“.בתביעההמיוצגתהקבוצהחשבון

בדרךהתובענהאתולנהללייצגכוחםובאיהמבקשיםשלבידיהםאיןכיהמשיבותמטענותשוכנעתילא
שלליבותוםחוסרבדברטענהלהוכיחהנטלכיבמאמרועמדההביעקלמנט.א'פרופ,ועודזאת.הולמת

:(150-149'בעמ,שם)המבקשעלולאהמשיבעלמוטלכייצוגיתתובענהשלאישורהאתהמבקש

התובענהלאישורלתנאיםבניגוד,אותההטועןעלרובץזהמסוגלטענהההוכחהשנטללהדגישיש”
התובעשלשמניעיוהנתבעטועןכאשרלפיכך.המבקשעל,ככלל,מוטללהוכיחםשהנטל,כייצוגית
הראוישמןכךעלולהצביעזובטענההמשפטביתאתלשכנעמוטלעליו,לבתוםחוסרעלמעידים
“.זהמטעםהייצוגיתבתובענההקבוצהאתמלייצגהתובעאותואתלפסול

מ"ישראל מזון בעיוניליוור' שטיין טל נ38449-04-11( 'חי)צ "ת

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm


ייצוג הולם/ המשך תום לב 

חקלאיתתוצרתלשיווקשיתופימרכז–תנובה'ננאור46010-07-11צ"ת
אתלהגישראויהבשקידההיהניתןהאםלשקוליש:'ואחמ"בעבישראל

הגשתעםביחדהנוכחיבנוסחה,כעתלצרףמבקשיםאותההדעתחוות
בניהולהציבוראינטרסאתלשקוליש:אינסלרד"פסאתמצטט.הבקשה
האינהרנטיהמידעפער,המובניתהנציגבעיית,מוצדקותייצוגיותתובענות

התשתיתאתהאישורבקשתהגשתבמועדלפרושוהצורךהצדדיםבין
אתבחשבוןיביאש"ביהמ,מנגד.כולהוהראייתיתהמשפטית,העובדתית

.ולנתבעלציבורהייצוגיתהתובענהמוסדשללרעהבניצולהטמונותהסכנות

:שירותי בריאות כללית' נ' ר אפרים רימון ואח"ד10270-12-10צ "ת

נסוביהמסמכיםאתלצרףאפשרהיה"ראויהבשקידה"האםלשקוליש
.הגשתהעםכברלאישורלבקשההבקשה



שמן' יוגב חלפון נ4253/14א "רע
ייצוגיתתובענהלאישורבקשהשלרבותמיניאחתדוגמההינודנאהמקרה.10

שלהליךהגשת.ראויההכנהובלאמספקתבדיקהבלא,בחופזהשמוגשת
,ההליךנשואהאירועאחריבלבדספוריםימים,ייצוגיתתובענהלאישורבקשה
ראשוןלהיותדינועורךשלאוהמבקששלמרצונו,נראהכך,לעתיםנובעת

בפיסקה,תנובהעניין,ראו)דומההליךלנקוטשעשוייםאלהמבין,ההליךבהגשת
כשהמבקש,הדיןעורךהואהמשפטלביתהאמיתיהפונהשלפעמיםלזכוראףיש.(7

זהמעיןבמקרים.ייצוגיותתובענותחוקשלדרישותיוסיפוקלשםכסותאךמשמש
רציניתבעילהשמדוברייתכן,אחדמצד:דילמהבפניהמשפטביתניצבהנוכחי
שמדובראףייתכן.רביםמאנשיםמורכבתהנפגעיםקבוצתכאשר,משקלובעלת

התובענהלאישורהבקשהאתלתקןאפשרותמתן.הציבורבכללבפגיעה
ועשויה,הקבוצהחברישללטובתם,המשפטביתמניחכך,יפעלהייצוגית
בזריזותבקשהשהגישו,דינוועורךהמבקששלשחטאומדועהשאלהלהישאל
לבקשותהיעתרות,שנימצד.הקבוצהבחברייפגע,מספקתהכנהובלאמופרזת

תובענותלאישורבקשותשלהגשתןלעודדעלולה,פעםאחרפעםבוודאי,תיקון
בתחוםמספיקידעלהםשאין,דיןועורכיראוייםבלתיתובעיםידיעלייצוגיות

אחד,לחוק(3()א)8סעיףלפיכי,לזכוריש,ועודזאת.הייצוגיותהתובענות
שלעניינםכילהניחסביריסודקיים"כיהואייצוגיתתובענהלאישורהתנאים

למעשהלהתעוררעשויהזוסוגיה."הולמתבדרךוינוהלייוצגהקבוצהחבריכלל
כאשרלמשל,האישורמתןבשאלתהכרעהבטרם,ההליךשלמוקדםבשלב

הוכנהשהבקשהברורוכאשרהבקשהלתיקוןונשנותחוזרותבקשותמוגשות
הנוכחיבמקרה,מקוםמכל.(לחוק17וסעיף(4()א)8סעיףראווכן)רשלניבאופן

בקשתלתיקוןהבקשהאתמשדחהקמאמשפטביתצדקולכןהסאההוגדשה
בשאלההכרעהלפנימתעוררותאינןההולםלייצוגבנוגעאלושאלותאםגם.האישור

שבפנינולזהדומהבמקרהתעלינהשהןברור,הייצוגיתלתובענהאישורליתןהאם
.האישוראתליתןהאםיבחןהמשפטשביתעת

http://www.nevo.co.il/law/74020/8.a.3
http://www.nevo.co.il/law/74020/8.a.4
http://www.nevo.co.il/law/74020/17


:אמות המידהלאישורתיקון בקשה 

עמק חפרהאיזוריתהמועצה ' נאינסלר4303/12ם"בר

האמיתיותהשאלותבירורלשםדרושהתיקוןהאם•
.במחלוקתהשנויות

שמבוקשהעובדהאוהטענהבהעלאתלשיהויהסיבה•
התיקוןבקשתמוגשתשבוולעיתוילהוסיפה

היריבהדיןלבעליסבשהתיקוןהפגיעה•

לבבתוםהוגשההתיקוןבקשתהאם•

מ"בעתקשורתפלאפון'נ'ואחרוטמן55296-12-11צ"ת:גםוראו



תקנות תובענות ייצוגיות

יסודעללאישורבבקשהלהחליטרשאיהמשפטבית(ה)
,בכךצורךראהאם,אובלבדזאתתקנהלפילושהוגשהחומר
.תצהיריהםעלהמצהיריםחקירתלאחר

ערובהבהפקדתלאישורבקשההגשתיתנהלאהמשפטבית(ו)
מיוחדיםמטעמיםאלא,הנתבעשלהוצאותיולתשלום
.שיירשמו



המשך

משפטכבקדםדיון

לאישורבבקשהכימשפטביתראה(א).4

למשפטלהקדיםהראוימן,בהלדוןעומדשהוא

לייעלבמגמה,בוהדיוןודרכיהריבנושאשלבירור

אםלבררכדיאוולהחישולקצרו,לפשטו,הדיוןאת
להורותהוארשאי–הדיןבעליביןלפשרהמקוםיש

שהוארשםלפניאושופטלפנימשפטקדםקיוםעל
.(משפטבקדםשופט–להלן)שופט



?הוכחת הנזק בשלב הבקשה

בגוףוהראיותההוכחותשמיעתשלביגיע,כייצוגיתתובענהלאישורבקשהקבלתלאחררק"
שלהנטענתהזכותאתמהותיתמבחינהלבחוןמקוםאין,לפיכך;ורכיביההעיקריתהתביעה
תביעתםלאישורבבקשתםהחלטההתקבלהבטרםעוד,ותקתוספתלתשלוםהתובעים
".כייצוגית

בשנילפעוליש,ייצוגיתכתובענהתביעתםלאישורהתובעיםבבקשתבדיוןכיצייןד"ביה
יש,2006-ו"התשס,ייצוגיתתובענותלחוק(א)8סעיףלפי,ראשוןבשלב:עיקרייםשלבים

חברילכללהמשותפותמשפטאועובדהשלמהותיותשאלותמעוררתהתובענהכילהשתכנע
היעילההדרךזוהי;הקבוצהלטובתבתובענהיוכרעושהןסבירהאפשרותויש,הקבוצה
חבריכללשלעניינםכילהניחסביריסודקיים;הענייןבנסיבותבמחלוקתלהכרעהוההוגנת
הקבוצהחבריכללשלעניינםכילהניחסביריסודוקייםהולמתבדרךוינוהלייוצגהקבוצה

הינו,כייצוגיתבתביעתםלהכירהמבקשיםעלהמוטלהנטל,זהבשלב.לבבתוםוינוהלייוצג
עתידהתביעתםכימוחלטתוודאותברמתלהוכיחחייביםהםואין,"סבירהאפשרות"שלנטל

,ייצוגיתכתובענהתביעתםלאישורהתובעיםבקשתהתקבלהאם,שניבשלב.להתקבל
הוכחותלשמיעתהנכוןהשלבהואזהשלב.רגילהתובענהשלכבדרךהתובענהמתנהלת

יגיעאזרק,כייצוגיתהתובענהלאישורהבקשהשתתקבלככל.התביעהרכיביבדברוראיות
.ורכיביההעיקריתהתביעהבגוףוהראיותההוכחותשמיעתשלהשניהשלב

מ"סער ביטחון בע' נ' אילן ואחבוסקילה 899-08( 'חי)צ "ת•



(י"ב לתקנות ת4סעיף : )גילוי מסמכים

, המשפט בדונו בבקשה תהיה הסמכות למתן צו לגילוי ועיון במסמכיםלבית ( ב)
:ובלבד שנתקיימו תנאים אלה

שגילוים נדרש נוגעים לשאלות הרלוונטיות לאישור התובענה כתובענה המסמכים ( 1)
;ייצוגית

העמיד תשתית ראייתית ראשונית לגבי קיומם של התנאים הקבועים המבקש ( 2)
.לחוק( א)8בסעיף 

רשאי הוא לתת כל הוראה לשם , בית המשפט על גילוי ועיון במסמכיםהורה ( ג)
.בלי לגרוע מהוראות כל דין, שמירה על סודיות המסמכים שיימסרו למבקש



(י"ב לתקנות ת4סעיף : )גילוי מסמכים בשלב הבקשה

הרלוונטיותלשאלותנוגעיםהמבוקשיםהמסמכים:ראשוןתנאי
כייצוגיתהתובענהלאישור

קיומםלגביראשוניתראייתיתתשתיתהעמידהמבקש:שניתנאי
לחוק(א)8בסעיףהקבועיםהתנאיםשל

אומראינוהתנאיםשנימילוי:סלקום'נליןשרון10600-05-10צ"ת
השניםבשבעלמשיבהשהוגשוהתלונותתיקי-המסמכיםכלשלגילוי

שלפנימייםודיוניםפרוטוקוליםלאוכן,התוכןספקיכלכנגד,האחרונות
שהינםמסמכיםלקבלתהזכותביןבאיזוןצורךיש.התביעהבנושאהמשיבה
שלאהצורךלבין,הייצוגיתהתובענהלאישורהתנאיםהוכחתלשםרלוונטיים

הבקשהאושרהטרםבומקדמיבשלבהמשיבהעלהמידהעליתרלהכביד
להציגצריכההמבקשתאיןההליךשלזהבשלב.הייצוגיתהתובענהלהגשת

.קבוצהשללקיומהראשוניתראייתיתתשתיתאלא

?הוכחתואונזקחישובלצורך(3הכבדה(2פרטיות(1?האישורולאחר



מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע' פינק נ11255-07-10צ "ת

לטענההראויההעובדתיתהתשתיתאתכוללתשאינהייצוגיתתובענה.8
בעוד,כך.האישיתהעילהמבחינתחסרהתובענההיא,הנטענתהמשפטית
לגבי,הדקות500מסלולבדברלטענתועובדתיתתשתיתהקיםשהמבקש
לאישורבקשהבבחינתהראשונההשאלה.דוקאלאו–האחריםהמסלולים

עצמוהמבקש,בעניננו.המבקששלהאישיתלעילהנוגעתייצוגיתתובענה
כזוכאללבקשהמתיחסשאיננוללמדך,"למשל","לדוגמא"מינוחנקט

הלכאוריתהראייתיתהתשתית,מנגד.בלבדהאישיענינואתשמייצגת
רחבמסמכיםלגילויהדרישהאיןכךמשום.בלבדהאישיענינואתמביאה
מסמכיםלגילויהפסיקהבדרישתעומדתהתשלוםמסלוליכלאתהכולל

.((2003)513,519(4)נזד"פ,מוטורסדלק'ניפעתבועז10052/02א"רע)
צ"תראההמתבקשהמסמכיםגילוילביןהעילהרוחבביןהיחסלשאלת

תקשורתפרטנרחברת'נ'יבלינוביץציוןבן12241-09-10(מרכז)
.(5.6.2011,פורסםלא)מ"בע

לקוחותבתביעתככולהרובהעוסקתמסמכיםלגילוישהבקשהכיוון.9
לעילתועניניתמצומצמתבקשהלהגישרשאיהמבקשאך,נדחיתהיאאחרים

.כדיןותשובהתגובה.יום15תוךכןשיעשהובלבד,הנדונההתביעה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%F8%F2%E0 10052/02&Pvol=%F0%E6
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סלקום  8761/09א"ברעגרוניסהשופט ' כב
פתאלטל ' מ נ"ישראל בע

עלערעוררשותליתןאוערעוררשותבבקשתלגופהלדוןישאםלשאלההתשובה.5
תוך,השוניםהשיקוליםשלאיזוןפריהיאייצוגיתתובענהאישורבענייןהחלטה

נוסחהמראשלשרטטהנמנעמן.ומקרהמקרהכלשלהספציפייםבנתוניםהתחשבות
ישאשר,תבחיניםשלממצהלארשימהעלשנצביעבכךנסתפק.זובשאלהמוחלטת

ישאותואחדעניין.זובסוגיההמשפטיתהמדיניותבהתווייתלסייעכדילשיטתנובהם
,כזכור.הנתבעמבחינתהייצוגיתהתובענהקבלתשלהמשמעותהואבחשבוןלהביא

חובהשקיימתלכךהטעמיםאחדהיאייצוגיתתובענהשלבסיטואציההנתבעשלפגיעותו
החלטתעלשההשגהלמסקנהלהביאכדיבכךאין,כאמור.להגשתהאישורלקבל

מבחינתכאשר,אולם.הערעורערכאתידיעלמיידיבאופןמקרהבכלתיבחןהאישור
בסכוםבהתחשב-במיוחדחמורההיאהייצוגיתהתובענהקבלתשלהמשמעותהנתבע

שיקולבכךיש-לענייןהשייכיםהנתוניםויתרהנתבעשלהפיננסיתאיתנותו,התביעה
נוגעבולהתחשבשיששניעניין.האישורהחלטתעלההשגותשלמיידיבבירורהתומך
בקשתבגדרהמתעוררות,והעובדתיותהמשפטיות,השאלותשלמשקלןמהלשאלה

ישזהבעניין.הייצוגיתהתובענהבגדרבהןלדוןשנותרלשאלותביחסהערעוררשות
כאשר.בבירורןהכרוכהובמורכבותבטיבן,ובעיקר,והןהשאלותבמספרהןלהתחשב
בהחלטתשהוכרעוהשאלותזאתולעומת,ומורכבותרבותהינןפתוחותשנותרוהשאלות
מיידיבאופןלדוןהערעורערכאתשעלבטענההיגיוןיש,יחסיתפשוטותהינןהאישור
הצורךאתלייתרעשויהשנדונובסוגיותשהכרעהבהנחה,האישורהחלטתעלבהשגות

רשותבקשתלסיכויינוגענצייןאותושלישיעניין.המורכבותבשאלותבהמשךלדון
גבוהיםלהיותנחזיםערעורלרשותהבקשהשסיכוייככל,העקרוניתהבחינהמן.הערעור

פסקשלאחרלשלבההשגותבירוראתלדחותולאלגופהבהלדוןהצדקהישכך,יותר
הליךשלסיכוייםלהעריךרבקושילשיטתיקייםפרקטיתמבחינה,זאתעם.הדין

בקשתסיכויישלמדוקדקתמקדמיתבבחינהותוחלתטעםאיןכי,סבורני.ערעורי
כאשר,היינו.קצהבמקרירקמקוםישההליךלסיכוייהנוגעלשיקול.הערעוררשות

.הדבריםפניעלבולטים,היעדרםאו,האישורשבהחלטתהקשיים



עמוסי' הפניקס נ2128/09א "רע
שלמקדמיתבחינהלבצעהמשפטלביתלהורותהיאהחוקתכליתכיברי,כןעלאשר.15

לעקובהמשפטלביתלודי,זהלעניין.הנתבעיםזכויותעלמידתיתהגנהלשםהתובענהסיכויי
קבוצתלטובתלהכרעה"סבירהאפשרות"קיימתהאםולראותהמחוקקלשוןאחרבדקדקנות
התביעהשלרובהרובובירור,כייצוגיתתובענהלאישורהתנאיםהחמרת.לאותו,הא;התובעים

נוסף.ראויהאינההיאכןועל,המחוקקשקבעמהאיזוןחורגת,כייצוגיתהתובענהאישורבשלבכבר
הדיוןלביןהתובענהבגוףהדיוןביןכפילותשנוצרתמכיוון,יעילאינוזהבאופןשמתבצעדיון,כךעל

לערכאתפעמייםהצדדיםפוניםבומקוםגדלזובכפילותהטמוןהיעילותחוסר;האישורבבקשת
האישורהליך.קבעלמשכןהפרוזדוראתלהפוךאין":ברק'אהנשיאדבריזהלעניןיפים.הערעור

תביעהמלהגישראוייםתובעיםהמצנןגורםלהוות,זהלהליך,לואסור.ויעילרצינילהיותצריך
בירורכילצייןישעוד.((1996)774,787(5)מטד"פ,זילברשץ'נטצת4556/94א"רע)"ייצוגית

כיברורכאשר.הנתבעיםעללהגןהחוקמטרתאתמסכלאף,המקדמיבשלבהתובענהעיקר
הרבוהסיכוןהנתבעשלבמוניטיןהפגיעה,התביעהלקבלתלמעשהשקולכייצוגיתהתובענהאישור

בקשת,זובדרך.כנגדוייצוגיתתובענהלאישורבקשהכשהוגשהכברביטוילידיבאיםחשוףהואלו
שניםבמשךנתבעכנגדועומדתתלויהנותרתפעמיםאשר,עתקבסכוםייצוגיתתובענהאישור

התכווןלכךלאכיברי.הנתבעכנגדועומדתתלויהאשרעתקלתביעתזההלאפקטגורמת,ארוכות
המשפטמביתדרשהאמריקאיהמחוקק,השוואהלשם.שלביםלשניהדיוןאתבפצלוהמחוקק
At"–שניתןככלמוקדםכייצוגיתהתובענהאישורבשאלתלהכריע an early practicable time

after a person sues or is sued as a class representative, the court must determine by order
whether to certify the action as a class action"(Fed. R. Civ. P. 23(c)(1)(a)).אין,זאתכלנוכח

בירורעללהקפידיש.הייצוגיתהתובענהאישורשלהמקדמיבשלבהיריעהלהרחבתהצדקה
.לבדםוהם,בחוקהמוגדריםהתנאים

והעובדתיותהמשפטיותהשאלותבכליכריעהמשפטביתכיצורךאיןאמנם:ודוק
.מהןאחתלאבאףלהכריעלואלכילומרכדיבכךאיןאך,הייצוגיתהתובענהאישורבשלב

ביתעשוי,רבותועובדתיותמשפטיותשאלותמכילאשרמורכבבתיקמדוברכאשר,פעמים
אפשרותקיימתכילקבועשיוכלמנתעל,מהןבחלקפוזיטיביתלהכרעהלהידרשהמשפט

להכריעהמשפטביתידרשלפעמים,למשלכך.התובעיםלטובתכוללתלהכרעהסבירה
עלחלזהחוקכיסבירהאפשרותקיימתכילקבועיוכלבטרם,מסויםחוקשלפרשנותובשאלת
.שבפניוהמקרה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא 4556/94&Pvol=מט


חפרעמק ז"המוא' נאינסלר4303/12ם"בר
פוגלמןהשופט ' כב

תובענהלאישורבקשהשללתיקוןבקשה:דברשלסיכומו
לתיקוןבפסיקתנושהתוותההמידה-אמתלפיתיבחןייצוגית

הליךשלהייחודייםלמאפייניומשקלמתןתוך,טענותכתבי
:המתחריםהאינטרסיםעלוהשלכתםהייצוגיתהתובענה

בעיית,מוצדקותייצוגיותתובענותבניהולהציבוראינטרס
והצורך,הצדדיםביןהאינהרנטיהמידעפער,המובניתהנציג

,העובדתיתהתשתיתאתהאישורבקשתהגשתבמועדלפרוש
בחשבוןיביאהמשפטבית,מנגד.כולהוהראייתיתהמשפטית

התובענהמוסדשללרעהבניצולהטמונותהסכנותאת
מגלותשאינןסרקמתובענותהחשש:ולנתבעלציבורהייצוגית

לחץיצירתלצורךהייצוגיתבתובענהלשימושוהחששעילה
.הנתבעעלהוגןבלתי



חברת  ' מ נ"חברה לביטוח בעמגדל 3489/09א"ברעדפנה ברק ארז' הש' כב
מ"צפוי מתכות עמק זבולון בע

נמנעושהםזמיניםדיונייםכליםעמדוהמשיביםשבפנימכךלהתעלםאין,הענייןבנסיבות,לשיטתי.62

ביןהמידעפעריחרף,בקשתםביסוסלשםלכאוריתתשתיתלהעמידכדישימושבהםמלעשותכליל

לאהקיימיםהמידעפעריעםהתמודדותשללשאלהבעברנדרשכברזהמשפטביתכי,אדגיש.הצדדים

בעמדתהתחשבהוא,כןבעשותו.ומתוחכמיםגדוליםכלכלייםגופיםלביןהייצוגיהתובעביןאחת

כך.האישורשלבשלמשמעותואתהמאיינתבמידהלאאך,זהדבריםבמצבהייצוגיהתובעשלהנחיתות

היפותטיתכלכליתדעתחוותבהגשתלהסתפקיוכלהייצוגיהתובעמתאימיםבמקריםכינפסק,למשל

כתביאתלתקןלויתאפשרואף((2005)701,716(5)נטד"פ,רייס'נישראכרט2616/03א"רעראו)

אי6762/12א"רע)בפניוהעומדיםההוכחהלקשיילבבשים,האישורבקשתשלהגשתהלאחרהטענות

אלהבקשייםאין,אולם.(5בפסקה,(3.12.2012)[בנבופורסם]שמיעכבירי'נמ"בעלפתוחחברהבידי

שיתופימרכזתנובה4778/12א"רע:והשווראו)לתביעהראשוניבסיסלהניחהחובהמןאותולפטורכדי

כיולהזכירלהוסיףניתן.(8בפסקה,(19.7.2012)[בנבופורסם]מ"בעבישראלחקלאיתתוצרתלשיווק

שהיאמשאביםבהשקעתכרוכהלהיותעשויהציבוריתחשיבותבעלתתביעהשלהגשתהשבהםבמקרים

27סעיףלפישהוקמהייצוגיותתובענותלמימוןלקרןלפנותרשאיהואהייצוגיהתובעשלמכוחולמעלה

"מורכבים"דיונייםבכליםנקטולאשהמשיביםבלבדזולאשבפנינובמקרה.ייצוגיותתובענותחוקל

אתמיצולאאףשהםאלא,מטעמםאקטואריתדעת-חוותהגשתכמו,טענתםאתלבססכדילכאורה

,חבריצודק,אכן.הביטוחחברותמטעםהמצהיריםחקירתכמו,"בסיסיים"דיוניייםבכליםהשימוש

והשבתייצוגיתתובענהלאשרמחוזימשפטביתשלהחלטהביטולכיבהסבירו,פוגלמןהשופט

,לדידי,אולם.כללבדרךיעילהואינהרצויהאינההעובדתיבבירורלהמשיךמנתעלאליוהתיק

מאפשרתואינהרעועההיאשהונחההעובדתיתהתשתיתכאשר,שבפנינוזהכמוחריגבמקרה

בתובענהשלהתדיינותלכךלבובשים,האישורבקשתבלבהעומדותהמשפטיותבשאלותהכרעה

כפי,קמאהמשפטביתאלהתיקאתמלהשיבמנוסאין,וציבוריותכלכליותמשמעויותישנןהייצוגית

.לעשותלחבריישהצעתי

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא 2616/03&Pvol=נט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא 6762/12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא 4778/12
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm


דברסוף 
(מ"בעחברת צפוי מתכות עמק זבולון ' מ נ"מגדל חברה לביטוח בע3489/09א "רע)

שהדיוןזהבמובןהערעוריתקבלדעתיתשמעלו.63
הדיוןזהובכלל,הייצוגיתהתובענהלאישורבבקשה
קמאהמשפטלביתיוחזר,במסמכיםועיוןלגילויבבקשה

כדיזובהחלטהאין.לעילשפירטתיהעקרונותלאור
,הדבריםשללגופםהצדדיםשלבטענותיהםלהכריע

תשתיתלהנחתהנודעתהחשיבותאתלבטארקאלא
שלהאישורבשלבכברהתביעהלעילותלכאורית

הענייןבנסיבותנעשהשלאדבר,הייצוגיתהתובענה
מחד,המצהיריםמחקירתההימנעותלזוזוחברושבו

,מסמכיםגילוישלבהליךמנקיטהוההימנעות,גיסא
צואין,הענייןנסיבותלמכלוללבבשים.גיסאמאידך

.להוצאות



פוגלמןהשופט ' דברי כב
(מ"חברת צפוי מתכות עמק זבולון בע' מ נ"מגדל חברה לביטוח בע3489/09א "רע)

הכליםבמכלולשימושלעשותהתובעזכאי,האישוררףאתהתובענהמשעברה,מכךלהבדיל
המידעפערעלולגשר,העובדותלבירורהאזרחיהדיןסדרתקנותבלרשותוהעומדיםהדיוניים

בקשתבשלבלוהמוקניתלזוביחסיותררחבהבמסמכיםולעיוןלגילויזכותו:קלותביתר
לבקש;בעובדותהודאהלדרוש;שאלוניםלשלוח;נוספיםפרטיםלבקשזכאיהוא;האישור
.באלהכיוצאוכל;יותררחבבהיקףאותםולחקורעדיםלזמן;נכסבדיקת

סיכוייבדברבלבדלכאוריתקביעהאפואמשקפתייצוגיתתובענהניהוללאשרהחלטה
שביתייתכן.בהכרחתתקבלהתובענהכימשמיעאינוייצוגילניהולאישור.להתקבלהתובענה
לאחרלגופההתובענהאתידחהדברשלובסופו,כייצוגיתתובענהלנהליאשרהמשפט
החלטתהיאייצוגיתתובענהלאשרהחלטהכילזכוריש.אחריותלנתבעקמהלאכישימצא
המצדיקנסיבותשינויחלאםלשנותהמוסמךהוא,מכסאוקםלאהמשפטביתעודכל.ביניים

מצלח8205/08א"רע;(2002)505,508(4)נוד"פ,שמי'נאוקו3604/02א"ע:השוו)זאת
הליךלניהולאישור.((12.11.2008)[בנבופורסם]9פסקה,מ"בעלביטוחחברהכלל'נ

ככל,כןעל.כאמורהליךלניהולהנדרשהלכאוריברףעמדהשהבקשהאךמשמעוכייצוגי
כבכללבררההדיןבעליזכאים,עובדתיתמחלוקתהצדדיםביןנותרההאישורשלבשלאחר
–המלאההראייתיתהתמונהסמךעלהייצוגיתבתובענהיכריעהמשפטובית,רגילהתביעה

פסקבתתו.גופהבתובענההדיוןבשלבשהובאהזוהן,האישורבקשתבשלבשהובאהזוהן
בשלבאליהןשנדרשהלכאוריותבקביעותכבולהמשפטביתאין,הייצוגיתבתובענהדין

–זמנילסעדבבקשהלכאוריותלקביעות,המחויביםבשינויים,דומההדבר.האישורבקשת
מזושונהלתוצאהלהגיערשאיהמשפטובית,ההליךסיכויילגבימסמרותלקבועכדיבהןאין

א"ע:השוו)לפניושהונחההחלקיתהתשתיתעלבהתבססמלכתחילההגיעשאליה
[בנבופורסם]4פסקה,בנימינההדתיתהמועצה'נבנימינההמקומיתהמועצה10861/03

(20.9.2006)).

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_060.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא 3604/02&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא 8205/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא 10861/03


פוגלמן' השהמשך דברי 
(מ"חברת צפוי מתכות עמק זבולון בע' מ נ"מגדל חברה לביטוח בע3489/09א "רע)

משמעוייצוגיתתובענהלניהולבקשהאישור,לסיכום
אפשרותשישבתובענהעסקינןכילכאוריתקביעה
חברילטובתתוכרענהבההמועלותשהטענותסבירה

.לאותוהא.הקבוצה

עלולההנדרשתלתשתיתביחסמזהגבוהנטלהטלת
הרףאתתעבורנהלאמוצדקותשתובענותלכךלגרום

הצדדיםשביןהמובנההמידעפערעקב,זאת.הדרוש
הדיוניותהמגבלותונוכח,המבקשלרעתהפועל

בקשתבשלבזהפערעללגשרעליוהמקשות
.האישור

לאופיומספקביטוינותנתאינהאשר,כזותוצאה
ואינהיעילהאינה,האישורבקשתהליךשלהמקדמי

.רצויה



החלפת תובע
החלפת תובע

אפשרותהיאתובעהחלפת:לעבודההארציהדיןבית'נמן'תורג62/13ץ"בג•
עלנשענתכייצוגיתתביעהלאישורהבקשהבהםבמקריםרקישקולש"שבימ

היהניתןשלאנסיבותבשלושרק,כדבעימבוססתומשפטיתראייתיתתשתית
.אישיתעילההמקוריהתובעבידיאיןכיהתברר,סבירבאופןמראשלצפות

התובענהאתלאשרכינקבע(58039-11-11ע"ע)בארצימן'תורגבעניין•
היחידהטעםבהםבמקריםהיא,מייצגתובעהחלפתעלולהורותהייצוגית
בתנאיהמייצגהתובעשלעמידתואיהיאהתובענהלאישורהבקשהלפסילת

שניישזהשבמקרההרי,2006-ו"תשס,ייצוגיותתובענותלחוק(א)4סעיף
איןוממילא,הייצוגיתהתובענהלאישורהבקשהלדחייתנוספיםעיקרייםטעמים

המערערבבחירתנעוץהראשוןהטעם:המייצגהתובעהחלפתעללהורותחובה
אישיתתביעהעילתלושאיןמלכתחילהברורהיהכאשרבבקשההמייצגכתובע

תביעהעילהשללקיומההוכחהבהעדרהינוהשניהטעם;המשיבהכנגד
.המשיבהידיעלהפנסיהלקרןהפרשהאישלקבוצתית

(בפירוק)מ"בעתיירותגדבולוס'נרוזנברג5286-08-07(מרכזמחוזי)צ"ת•
.(13.3.2011,בנבופורסם)



פניה מוקדמת
עשוימוקדמתפניההיעדר-ערערהמקומיתמועצה'ניונס19836-05-12מ"ת

.ד"העוט"שכשיעורעללהשפיע

שהמבקשהעובדהעצם-מ"בע2010אביביםמי'נליבוביץ21832-02-12צ"ת

אך)לבתוםהעדרבהכרחמוכיחלאתביעתואתשהגישלפנילמשיבהפנהלא

המוקדמתוהפנייהל"בתושלאהיתההמשיבשלשההתנהלותהיכןדווקאשזהנראה

(דברמשנההיתהלא

מ"בעלישראלשרותיםקלינור'נילנהסאולוב10778-07-11(א"ת)ש"דמ

אינטרנטידיעות'נחרסטאסף׳׳דעו36086-07-11(מרכז)צ"ת

מ"בעתקשורתמערכותהוט'נאיילאסףד"עו12842-07-10(ארצי)ע"ע

יונסאחמדיוסף'נמ"בעהאזוריוהביובתאגיד-הגלילמי2978/13מ"עע



איחוד תביעות
איחוד תביעות

:'ואחבשתאוויפתחי'נמ"בעמפיציםדיפלומט8226/12א"בש
7תקנהלביןי"תלחוק7סעיףביןביחסדןגרוניסהנשיא

במספרהדיוןאיחודשלבשאלהעסקינןכאשרככלל:א"לתקסד
לבחוןיש(ייצוגיותתובענותלאישורבקשותאו)ייצוגיותתובענות

אך.ייצוגיותתובענותלחוק7סעיףלהוראתבהתאםהסוגיהאת
7תקנהאתלהפעיליהיהיותרנכוןומעלהבקשות3במדוברכאשר

א"לתקסד

יש:'ואחמ"בעאלסינט'נבארי(846/06'א)11905/06א"בש
האםלשאלהבנוסף,הדיוןאתיסרבלהתיקיםאיחודהאםגםלבחון

"ועומדתתלויה"בגדררקהתביעה



וגוף ציבורי–סעד של צו 

נזק

,30₪שלסכוםמראשסומןשבוטופסלכל20₪מחשבהמבקשידיעלשנערךהנזקתחשיב.11
השינוילפניהטפסיםמכלל30₪שלהטפסיםאחוזמהשוואת.10₪היהבוביותרהנמוךשהסכוםבעוד

נערךההוכחותשמיעתעדההפרהחודשיולאורך,5.23%-בעלהכיהתבררמכןשלאחרלאלובטופס
.4,240,330₪עלזהסכוםעמדכברבסיכומים.(2/מב)3,731,492₪שלחישוב

אינה(5.23%)שנוספההקבוצה:הבאותאתומדגישה,שונותמסיבותהחישובלאופןמתנגדתהמשיבה
ניתןכיצד,כךאם.30₪שלטפסיםבכוונהממלאהואלעתיםכימבהירעצמווהמבקש,הומוגניתקבוצה
רכישהורכשובכוונהזהבסכוםהשתתפואםלקבועניתןוכיצד?"הגידולקבוצת"חבריאתלזהות

לושזומילביןהטופססימוןללאראשונהפעםשהשתתףמיביןלהבחיןישהאם,זהולענין?מושכלת
בהשתתפותטבעימגידולנובעהגידולמןחלק:וכן?30₪-בחויבכישידעלהניחויש,ויותרשניהפעם

.המחדלברירתעםלואיןשדבר,במשחקים

ועלהמועצהלטענת.שחילקההפרסיםסכומיגםגדלוכך,גדלוהמועצהשהכנסותבשעהבה,כולםועל
.כפרסיםמחולקיםהרכישהמסכומי60%-כנתוניהפי

עלכיאם,הנזקשאלתשללעמקהלרדתהראויהשלבאינוהייצוגיתהתובענהאישורשלב,ככלל.12
[בנבופורסם]ל"זשמשמשההמנוחיורשי'נרייכרטדן345/03א"ע)להוכיחושניתןלהראותהמבקש
'נברוןראובן9177/07(ם"ימחוזי)צ"ת;(7.6.2007)עדיאלהשופט'כבשלהדיןבפסק59-66פסקאות

זהשלבלצורך.((18.7.2010)90בפסקה[בנבופורסם]מ"בעבישראללתחבורהשיתופיתאגודה"אגד"
האינטרנטבאמצעותשהימרהמשחקממשתתפימיאצללפחותהתקייםנזקכינאמראםדי,הדיוןשל

.20₪ושיעורו,הראשוןבהימורולפחות,30₪שלהמחדלברירתקביעתלאחר



:במחלוקתלהכרעהוההוגנתהיעילההדרךהיאהייצוגיתהתובענה.16

:המחלוקתלניהולמתאימההייצוגיתהתובענהאיןמדועהמשיבהנתנהנמוקיםשני

,שלוההשתתפותאופןאתלבחון,הקבוצהמחבריאחדכלשלענינואתלבחוןיש(א)
שונהאדםשכלעולםשלמדרכו:זהנמוקלקבלאוכללא.הוטעההפרטיבמקרהאכןאםולראות
השקוליםמערכתכלאתבוחניםאיןהתובענהלצורך,זאתלמרות.אופןבאותופעלואםגם,מרעהו
עצם,לעילנאמרשכברכפי,עסקינןהנזקבעניןואם.עניינםעלהדיןהחלתאתאלא,שלהם

במסגרתלדיוןהעניןמהתאמתמפחיתהאינההנזקבשאלתמעמיקבבירורצורךשיהיההעובדה
.ייצוגיתתובענהשל

מןתועלתכלתצמחלאכןעל.ציבוריותלמטרותנתרמיםהמועצהרווחיכלממילא(ב)
.הצבורחשבוןעלכוחוולבאילמבקשתהאהיחידהוהתועלת,הייצוגיתהתובענה

ייצוגיתתובענהבמסגרתהמועצהאתלתבועהאפשרותתחתחותרת–תתקבללו–כזוטענה
האפשרותלרבות,למועצההקשורבכלייצוגיותתובענותחוקמטרותהשגתאתמונעתוכך,בכלל
נדרשתכמהעדיוכיחענייננודוקא.הדיןאתלקייםולהמריצההמועצהעלהפיקוחאתלהדק

.בירורכדימגיעיםהדבריםהיולאהבקשהאלמלאשהרי.המבקששל,זוחיצוניתהתערבות

שנגבוהסכומיםאתלהשיביהיהניתןשלאיתכןכי,להוסיףראויהקודמיםהנמוקיםבשולי.17
ובמקרה,פרטיהביןלהבחיןהאפשרותחוסרמשוםבין,גדלהמשוםבין,הקבוצהמחבריכדיןשלא
אוהקבוצהלטובתסעדמתןשמאפשר,ייצוגיותתובענותבחוק(ג)20סעיףיחול,לכאורה,כזה

.אחרבאופןהצבורלטובת

להסדרבחוק9-ו.ג8סעיפיםשלפי,בספורטהימוריםלהסדרהמועצהשלהמיוחדבמקרה
לקידומם"מוסביםוהוצאותהזכיותתשלוםלאחררווחיהכל1967-ז"תשכ,בספורטההימורים
במתןיהאפרשהשלשסופהיתכן-"בישראלוהספורטהגופניהחינוך,הגוףתרבותשלולפיתוחם

עליטילולא,עתידפנייצפהאשר,זובבקשהשנגלתההעוולהלתיקוןשישמש,בלבדמניעהצו
המועצהשלהציבוריותמטרותיהמילויחשבוןעלשיבואוחמוריםחיוביםהמועצה

המועצה  להסדר ההימורים בספורט' נצרשניה49683-08-10צ "ת



ע"וברסילוק על הסף 

הסףעללסילוקבבקשהידוןלאש"ביהמככלל•
שהיאלאישורהבקשהמבחינתכחלקאלאבנפרד
סלקום8761/09א"רע]לטרקליןפרוזודורממילא
[פתאלטל'נמ"בעישראל

שאלהאו/ומשפטיתשאלהעלמדובראם•
קיים[בתוספתפרט/התיישנות]אמיתיתמקדמית

דאוסגבי25015-10-10(ם-י)צ"ת]בנושאד"שק
[מ"בעסיטיפס'נ

על החלטות ביניים ככלל לא תתקבלע"בר•



לחוק  17' ס

בנאמנותמייצגכוחבאיפעל,תפקידיובמילוי.17

הבקשההוגשהשבשמההקבוצהלטובתובמסירות

התובענהמנוהלתשבשמההקבוצהאולאישור

בשינויים,שולחתוהיתהכאילו,העניןלפי,הייצוגית

.ייצוגיהליךהואשההליךמכךהמחויבים



לקוח-ד "יחסי עו
תובע מייצג לנקוט כלפי בא כוח מייצג המועל בתפקידו/הפעולות שיכול מבקש

הסמכותאתייצוגיתתובענהאישורבמסגרתהמשפטלביתמקנהייצוגיותתובענותלחוק(1()ג)8סעיף.27
הראויההדרךזוכימצאאם,"החלפתםאומייצגכוחבאאומייצגתובעצירוף"עללהורות

סבורהואאםדהיינו,כייצוגיתתובענהלאישור(4)–ו(3()א)8בסעיפיםהמנוייםהתנאיםהתקיימותאתלהבטיח
וינוהלייוצגהקבוצהכללחברישלעניינםכילהניחסביריסוד"שיתקייםכדידרושיםכאמורהחלפהאושצירוף

."לבבתוםוינוהלייוצגהקבוצהחבריכללשלענינםכילהניחסביריסוד"או"הולמתבדרך

,ההרחבהדרךעלהחוקאתלפרשראויואולם,אישורהחלטתמתןבעתרקקיימתזוסמכותלכאורה,ודוק.28
באשלאומבקששלהחלפהאומצירוףמנוסאיןכי,בבקשההדיוןבשלבכבר,המשפטביתסבוראםכיולקבוע

בסכמותשמדוברהואלכךהטעם.האישורבבקשתהחלטהיקבלבטרםעודכןלהורותהוארשאי,מייצגכוח
אם,יותרמאוחרלשלבכאמורצירוףאוהחלפהלדחותטעםכלאיןשהרי,הדיוןייעוללצורךהנדרשת,טבועה

תידרשהיאכיוגלויברור

כוחבאשלהחלפהאולצירוףביחסגםאמוריםדומיםדברים.כייצוגיתהתובענהאישוראתלאפשרמנתעל
ואתהמייצגהתובעמינויאתשאישרהואהמשפטבית.כייצוגיתהתובענהאישורלאחרמייצגתובעשלאומייצג

.כאמורצירוףעלאוהחלפהעל,מתאימותבנסיבות,להורותהיאהטבועהוסמכותו,המייצגהכוחבא

,כמובן,רשאי,הקבוצהלטובתפועלואינו,בתפקידומועלהמייצגהכוחבאכיהסבורמייצגתובע/מבקש.29
צירוףעלאוהמייצגהכוחבאהחלפתעלויורה,האמורהבסמכותושימושיעשהכיבבקשההמשפטלביתלפנות

ובאהמייצגהתובע/המבקש)הצדדיםשניאתלשמועזהמעיןבמקרהנדרשהמשפטבית.נוסףמייצגכוחבא
האינטרסיםאתלכךובכפוף,הקבוצהטובתאתובראשונהבראשבחשבוןהמביאההחלטהולקבל(המייצגהכוח

ממילא,נוסףמייצגכוחבאצירוףעלאוהמייצגהכוחבאהחלפתעלויחליטהיה.המעורביםהגורמיםיתרשל
אוהמייצגהכוחבאלהחלפתהצדקהאיןכייסבורהמשפטוביתהיה.סיפוקועלהמייצגהתובע/המבקשיבוא

לחוק17סעיףלפיהקבוצהכמייצגמעמדומכוחפעולתואתהמייצגהכוחבאימשיך,נוסףמייצגכוחבאלצירוף
ייצוגיותתובענות

[כבוד השופט גרוסקופף]פרטנר ' אשל היאור נ4263-03-11צ "ת



ד כלקוח ותובע"עו
מ"ספרינט מוטורס בע' ד צבי שילה נ"עו2728-07( א"ת)צ "ת

תובע מייצג המבקש לשמש גם כבא כוח מייצג

שבנסיבותהגם,האישורבבקשתהייצוגהלימותלנושאולהתייחסלהוסיףלנכוןמוצאתאניהדיןפסקאתאחתוםבטרם.14

ד"עוביקשבמסגרתהכאשר,שילהד"ועוקובסון'גידיעלהוגשההאישורבקשת.הצורךמןלמעלהנאמריםהדבריםהמקרה

בתובענהמייצגכוחבאלתפקידלהתמנותוהןמייצגכתובעלשמשהן:כובעיםשנילראשולחבושלויאפשרהמשפטביתכישילה

עםאחדבקנהעולהאינולכאורהזהדבריםמצבכיציינתיהאישורבבקשתשנערךמקדמידיוןבמסגרת.המשיבותנגדייצוגית

ד"עו.המייצגהכוחולבאהמייצגלתובענפרדותפקידעצמאימעמדמעניקשהחוקשעה–ייצוגיותתובענותחוקשלהוראותיו

שהואבכךפסולכלאיןכינותרהעמדתוואולם,הקבוצהאתשייצגעורךשלשירותיואתונטלהמשפטביתהערתאתקיבלשילה

מספרלהקדישלנכוןמצאתידבריולנוכח;(7-5'ש,8/7/09יוםלפרוטוקול9'בעמראו)התפקידיםשניאתבעצמושימלאזה

.לסוגיהמילים

כוחבאידיעלוהןמייצגתובעידיעלהןתנוהלייצוגיתתובענהכימורהייצוגיותתובענותחוק,רגילהלתובענהבניגוד

הכוחובא,(לחוק4סעיףראו)כולההייצוגיתלתובענהיסודהמשמשתהאישיתהתביעהעילתבעלהואהמייצגהתובע:מייצג

תפקידיםקובערקלאהחוק.(לחוק17סעיףראו)הקבוצהחבריכללשלהאינטרסיםייצוגעלהאמוןהמקצועבעלהואהמייצג

,(לחוק8סעיףראו)המשפטביתידיעלפרטניבאופןיאושרמהםאחדכלכימחייבאףאלא–מייצגכוחולבאמייצגלתובעשונים

ושכרהמייצגלתובעגמול)אחדלכלשונהשכרלפסוקומורה,(לחוק16סעיףראו)מההליךמהםאחדרקשלהסתלקותמאפשר

.(לחוק23-22סעיפיםראו,המייצגהכוחלבאטרחה

היא.גרידאפורמאליתאינהמייצגכוחבאידיעלוהןמייצגתובעידיעלהןתנוהלייצוגיתתובענהכיהדרישה:ודוק

שלטובתוביןלהתעוררשעלולענייניםמניגודייפגעולאחבריהכילהבטיחובכדי,הקבוצהשלעניינהעללהגןמנתעלנחוצה

פוגעתאךהמייצגלתובעהרצויההסתלקותאופשרההצעתעולהשבובמקרה,למשל,כך.הקבוצהטובתלביןהמייצגהתובע

–התובענהאתלחזקמנתעלמייצגיםתובעיםלהוסיףרצויהמייצגהכוחבאשלדעתושיקוללפיכאשראו.הקבוצהשלבעניינה
חברת'נמ"בעהיאוראשל4263-03-11צ"בתגרוסקופף'ע'פרופהשופטכבודדבריראו]הקייםהמייצגלתובערצוישאינודבר

כיצייןשונותהחלטותשבשתי,בנימיני'ער"דהשופטכבודגםהביעדומהדעה.([5/4/12)[בנבופורסם]מ"בעתקשורתפרטנר

רקלאלמוחשיהופךכזהשבמצבהקושילדבריו.ייצוגיתבתובענהכוחוכבאוגםהמייצגכתובעגםישמשדיןשעורךראויזהאין

מעלהבעתובה–אישורלבקשתבתמיכהשניתןתצהירעלנחקרהמייצגהתובעשבובמצבאפילואלא,ענייניםניגודשלבמצב

ובלתיעצמאיגורםיהיההמייצגהכוחבאכיאפואראויזהמטעםגם.הקבוצהכוחכבא,שנשאללשאלותמשפטיותהתנגדויות

[בנבופורסם]מ"בענידיואול'נפלד1437/09(א"ת).א.ת:ראו]הקבוצהלטובתכראוישיפעלמנתעל,המייצגבתובעתלוי

.([29/4/12)[בנבופורסם]מ"בעופנסיהגמלנשואהאקסלנס'נגולדברג(א"ת).א.ת;(11/6/12)

גם,מייצגכוחכבאוהןמייצגכתובעהןלשמשאחדלאדםמאפשראינוייצוגיותתובענותחוקשככללדומה,האמורלנוכח

.בהכשרתודיןעורךהואהלהאם



פסיקה
ועיון בשלב בקשת האישורגילוי 

חברת החשמל  ' נשליידר 1756/09צ "ת•

חברת הדואר  ' נלבנשטיין18453-10-11צ "ת•

מוטורסדלק ' נ' יפעת ואח10052/02א "רע•

מ"בעמפעלים פטרוכימיים בישראל ' נ' מ ואח"בע( ישראל)לייטקום36635-01-14צ "ת•

זליכהירון ' פרופ' מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית נתנובה 8224/15א "רע•

מרב שמאי קינג  ' מ נ"חברה לביטוח בעהראל 8855/15א "רע•

בשלב בקשת האישורשאלונים 

מ"בעכרטיסי אשראי לישראל ' מ נ"אקו טק בע34200-06-11( מחוזי חיפה)צ "ת•

מ "בע1994קל אוטו תחבורה ' כהן נבוריס 1487/09( א"מחוזי ת)צ "ת•

מ  "בע24ח "מט' מרדכי נ23132-11-10( א"מחוזי ת)צ "ת•

האישורמומחה בשאלה שבמומחיות בשלב בקשת מינוי 

צוק נגד סנו וחוגלה  51891-05-10א "ת•

עדים בשלב הדיון בבקשת האישורזימון 

חקלאיתתנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת ' נזליכהירון פרופסור 3839/15א "רע•

מומחה לבדיקת היקף התופעה או הנזק לאחר אישור התובענה כייצוגיתמינוי 

נגד פלאפון  קרני 17789-05-12צ "ת•

גרניט נגד כלל 48006-03-10צ "ת•

תחרות בין תביעות על פי מועד הגשתן

מ"בע. ס. מאודיסיי' מ נ"אסם השקעות בע40065-03-16( א"ת)צ "ת•

תביעה ייצוגית לאחר שאושרה כייצוגיתדחיית 

ישראל מזוןיוניליוור' שטיין נ38449-04-11צ "ת•



פסקי דין והחלטות שהוזכרו בהרצאה הקודמת

מרכזי זכויות  -עמותת ידיד 37319-08-11צ "ת•

'מ ואח"סיעוד ורווחה בע. ש.א' בקהילה נ

'  נפירסקצדוק לוי 12017-12-14( ש"ב)צ "ת•

'אח4ד "מ ועו"חברת קו צינור אילת אשקלון בע

'  נפירסקצדוק לוי 49319-12-14( ש"ב)צ "ת•

(  א"קצא)מ "חברת קו צינור אילת אשקלון בע

-קולך ' מ נ"רדיו קול ברמה בע6897/14א "רע•

פורום נשים דתיות



:לשאלות

asaf@asafplaw.co.il
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