
 הסתלקויות –צאה הר –רשימת קריאה 

 ליאמיר ישראעו"ד 

 

 לחוק תובענות ייצוגיות 16סעיף  -
 

 , פורסם ב"נבו"( 8.12.2011) מיה אדרי נ' שלמה א. אנג'ל בע"מ  10-05-41418תצ )ת"א(  -
 

 (26.11.2014,)פורסם ב"נבו" עידן לוי נ' פסטה נונה בע"מ  1469-02-13תצ )ת"א(  -

 

 , פורסם ב"נבו"(8.11.2016) נ' רכבת ישראל בע"מ רנין חנא  15-10-38578ם( -תצ )י -
 

 , פורסם ב"נבו"(4.3.2015) אמיר זיו נ' בבילון בע"מ  59092-07-14)ת"א(  -
 

, 4.11.2015) אירית הרשקוביץ נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ  47113-06-13ם( -בתצ )י -
 פורסם ב"נבו"(

 

 , פורסם ב"נבו"(.1.7.2015) ישראכרט בע"ממ.צ.ש. חי בע"מ נ'   43283-04-14תצ )מרכז(  -

 

 2016-( תשע"ו10הסתלקות מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית )תיקון מס' 

מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או   )א(     .16
מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, 

הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית טובת 
 המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה:

אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה    (1)
 האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה; –הייצוגית 

לאישור או התובענה הייצוגית לחברי התועלת שהביאה הבקשה    (2)
 הקבוצה.

מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, המבקש להסתלק מבקשה לאישור   )ב(           
או מתובענה ייצוגית, יצרף לבקשת ההסתלקות המוגשת לבית המשפט, תצהיר ובו 

 יגלה, בגילוי נאות, את כל הפרטים המהותיים הנוגעים להסתלקות.

הסתלק מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג מבקשה לאישור או מתובענה    )ג(           
ייצוגית או שבית המשפט מצא שנבצר מאחד מאלה להמשיך בתפקידו בבקשה או 
בתובענה, לא יהיה בכך כדי להשפיע על המשך ניהול הבקשה לאישור או התובענה 

 יצג אחר, לפי הענין.הייצוגית בידי מבקש אחר, תובע מייצג אחר או בא כוח מי

אישר בית המשפט את הסתלקותם של כל המבקשים או כל באי הכוח    (1)  )ד(           
המייצגים מבקשה לאישור או שבית המשפט מצא שנבצר מהם להמשיך 
בתפקידם בבקשה לאישור, רשאי בית המשפט לקבוע כי ניתן להגיש 
בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקומם, לפי הענין, בתוך 

ית המשפט להורות על פרסום הודעה על כך, תקופה שיקבע, וכן רשאי ב
והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין ובהתחשב בשלב שבו מצוי 

 (.4הדיון בבקשה לאישור; בהודעה יצוין האמור בפסקה )

אישר בית המשפט את הסתלקותם של כל התובעים המייצגים או כל    (2)
ט מצא שנבצר מהם באי הכוח המייצגים מתובענה ייצוגית או שבית המשפ

להמשיך בתפקידם בתובענה ייצוגית, ולא הוגשה לבית המשפט, בתוך 
תקופה שקבע, בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקומם, לפי 
הענין, יורה בית המשפט על פרסום הודעה על כך, בהתאם להוראות סעיף 

 (.4; בהודעה יצוין האמור בפסקה )25



( תימסר למנהל בתי המשפט, לשם 2( או )1קאות )הודעה כאמור בפס   (3)
 רישומה בפנקס.

(, לפי 2( או )1הורה בית המשפט על פרסום הודעה כאמור בפסקאות )   (4)
הענין, רשאי כל מי שהיה רשאי להגיש בקשה לאישור התובענה הייצוגית 

ימים מיום  45)א(, לבקש מבית המשפט, בתוך 4לפי הוראות סעיף 
למנותו כתובע המייצג בתובענה הייצוגית, וכן רשאי  הפרסום כאמור,

עורך דין, בתוך אותו מועד, לבקש מבית המשפט למנותו כבא כוח המייצג 
בתובענה; הוגשה בקשה למינוי כאמור לאחר שבית המשפט אישר תובענה 
ייצוגית, לא יאשר בית המשפט את הבקשה למינוי אלא אם כן מצא כי 

 (.4)-( ו3)א()8בסעיף  התקיימו התנאים המפורטים

אישר בית המשפט את הסתלקותם של כל המבקשים, כל התובעים    (5)
המייצגים או כל באי הכוח המייצגים או שמצא כי נבצר מהם להמשיך 

(, לפי הענין, ולא הוגשה בקשה 2( או )1בתפקידם, כאמור בפסקאות )
זה, או למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג לפי הוראות סעיף קטן 

שהוגשה בקשה כאמור ולא אושרה, יורה בית המשפט על מחיקת הבקשה 
 לאישור או התובענה הייצוגית, לפי הענין.

(, יחולו, בשינויים 5הוראות סעיף זה, למעט הוראת סעיף קטן )ד()  )ה(           
 קבוצה.-המחויבים, גם על מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג מטעם תת


