


2006חוק תובענות ייצוגיות 

מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לעניין  
לשם שיפור  , הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות

:ובכך לקדם בפרט את אלה, ההגנה על זכויות
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.הוגן וממצה של תביעות, ניהול יעיל. 4
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השניההתוספת –הסף הראשון 

כמפורטבתביעהאלאייצוגיתתובענהתוגשלא(א)
מפורשתחוקבהוראתשנקבעבעניןאוהשניהבתוספת

;ייצוגיתתובענהבולהגישניתןכי



תביעה נגד רשות–הסף השני 

ייצוגיתתובענהרשותנגדתוגשלא,האמוראףעל•
שעילתה,שלישיצדידיעלשנגרםנזקבגיןלפיצויים

אוהסדרה,פיקוחסמכויותשלהפעלהאיאוהפעלה
;שלישיצדלאותוביחסהרשותשלאכיפה

–"רשות",21-ו9,(2()ב)5ובסעיפיםזהקטןבסעיף•
לעניניםמשפטבתילחוק2בסעיףכהגדרתה
.מינהליים



מי רשאי להגיש 
בקשה לאישור תובענה ייצוגית

אדם שיש לו עילה בתביעה או (1)•

המעוררת  , (א)3כאמור בסעיף בענין

של עובדה או משפט  מהותיותשאלות 

המשותפות לכלל החברים הנמנים עם  
;בשם אותה קבוצה–קבוצת בני אדם 



מי רשאי להגיש בקשה לאישור  
תובענה ייצוגית

,(א)3בסעיףכאמורבעניןאובתביעהציבוריתרשות(2)
הרשותעוסקתשבהןהציבוריותהמטרותאחתשבתחום
אותואותביעהאותהאשראדםבניקבוצתבשם–הציבורית

המשותפותמשפטאועובדהשלמהותיותשאלותמעוררים,ענין
;עמההנמניםהחבריםלכלל

;גוף המנוי בתוספת הראשונה–" רשות ציבורית: "הגדרות2סעיף 

"(רשות ציבורית"ההגדרה –1סעיף )תוספת ראשונה 

.נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.1

.הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.2

.נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.3



מי רשאי להגיש בקשה לאישור  
תובענה ייצוגית

,(א)3בסעיףכאמורבעניןאובתביעהארגון(3)
–הארגוןעוסקשבהןהציבוריותהמטרותאחתשבתחום

עניןאותואותביעהאותהאשראדםבניקבוצתבשם
המשותפותמשפטאועובדהשלמהותיותשאלותמעוררים

שוכנעהמשפטשביתובלבד,עמההנמניםהחבריםלכלל
אדםבידיהבקשהאתלהגישקושיקיים,העניןבנסיבות,כי

לצרכנותהישראליתהמועצה,ואולם(1)בפסקהכאמור
-ח"התשס,לצרכנותהישראליתהמועצהבחוקכהגדרתה

תובענהלאישורבקשהלהגישרשאיתתהיה,2008
בידיהבקשהאתלהגישקושיאיןאםאף,ייצוגיתכתובענה

.(1)בפסקהכאמוראדם



לכאורה-הוכחת הנזק 

כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק  , סעיף זהלענין(ב)
–
בסעיףכאמוראדםבידישהוגשהלאישורבבקשה(1)

לונגרםלכאורהכייראהשהמבקשבכךדי–(1()א)קטן
;נזק

כאמורציבוריתרשותבידישהוגשהלאישורבבקשה(2)
–(3()א)קטןבסעיףכאמורארגוןבידיאו(2()א)קטןבסעיף

הקבוצהלחברנזקנגרםלכאורהכייראהשהמבקשבכךדי
שבשמהלקבוצהנזקשנגרםסבירהאפשרותקיימתכיאו

.הבקשההוגשה



5סעיף –פרוצדורה 

בקשה לאישור תוגש בליווי תצהיר•

לבקשה יצורף נוסח התובענה•

:התקנות מסדירות את צורת הבקשה•

:לרבות בעניינים האלה, כולל אסמכתאות, לאישור יפרט בעל הדין את טיעוניובבקשה ( א)
הפרט בתוספת השנייה  ( 1)
העובדות המקימות את עילת התביעה האישית של המבקש והוראות  –בקשה על ידי אדם  ( 2)

;הדין המקימות לו את עילת התביעה
הטעמים המצביעים על כך שהתביעה היא בתחום אחת  –בקשה על ידי רשות ציבורית ( 3)

;המטרות הציבוריות שבהן עוסקת הרשות
העובדות המצביעות על היותו ארגון כהגדרתו בחוק והטעמים  –בקשה על ידי ארגון( 4)

;המצביעים על כך שהתביעה היא בתחום אחת המטרות הציבוריות שעוסק הארגון



2' תקנות ס–צורת הבקשה 
התביעהעילתאתהמקימותהדיןהוראות,הקבוצהשלהתביעהעילתאתהמקימותהעובדות(5)

השנייהבתוספתהפרטשלבגדרוהתביעהעילתבאהפיהםשעלוהנימוקיםלקבוצה
ניתןשלאשסבורככל;חבריהשלהמשוערוהמספר,לייצגמבקשהואשאותההקבוצההגדרת(6)

;לכךהסיבהאתיפרט–הקבוצהחברימספראתלשער
אוחושבשבווהאופןהקבוצהעםהנמניםכלשלתביעותיהםשלהמשועריםהשוויאוהסכום(7)

–כאמורהמשועריםהשוויאוהסכוםאתלשערניתןשלאשסבורככל;התביעהסכוםהוערך
;לכךהסיבהאתהואיפרט

שלעניינםאתוינהלוייצגוכוחוובאהמבקשכיסביריסודשקייםכךעלהמצביעיםהטעמים(8)
;לבובתוםהולמתבדרךהקבוצהחבריכלל

כךעלהמצביעיםוהנימוקיםלקבוצההמשותפותמשפטאועובדהשלמהותיותשאלות(9)
;הקבוצהלטובתיוכרעוכאמורשהשאלותסבירהאפשרותשקיימת

;הענייןבנסיבותבמחלוקתלהכרעהוההוגנתהיעילההדרךייצוגיתתובענהלהיותהטעמים(10)
23שבסעיףכאמוראישורולצורך,חישובוודרךהמייצגהכוחבאשלהמוצעהטרחהשכר(11)

;לחוק
;לחוק22בסעיףכאמוראישורלצורך,חישובוודרךלמבקשהמוצעהגמול(12)
אועובדהשלהמהותיותהשאלותאשראחרתייצוגיתתובענהאולאישוראחרתבקשהפרטי(13)

לשאלותבעיקרןדומותאוזהות,חלקןאוכולן,בההמתעוררותהקבוצהלחבריהמשותפותמשפט
;בפנקס,לאישורבבקשההמתעוררות

העובדעלחללאכיהצהרה–בחוקהשנייהלתוספת10פרטלפילאישורבקשההוגשה(14)
.לוצדבוחברשמעבידוהמעבידיםשארגוןאושמעבידוקיבוציהסכם



ועניניתסמכות מקומית 

לואשרהמשפטלביתתוגשלאישורבקשה(1)(ב)
הייצוגיתבתובענהלדוןוהמקומיתהעניניתהסמכות

,תאושראם

אוהתביעהסכוםאתיראו,העניניתהסמכותולענין
תביעותיהםשלהמצטברכשוויאוכסכוםנושאהשווי
הבקשהמוגשתשבשמההקבוצהעםהנמניםכלשל

.לאישור



רשות

שעילתהבתביעהרשותנגדלאישורבקשה(2)(ב)5
פיצוייםהואבההמבוקשושהסעדהרשותשלהחלטה

,כמסהרשותשגבתהסכומיםהשבתלרבות,השבהאו
לעניניםמשפטלביתתוגש,אחרחובהתשלוםאואגרה

–"רשותשלהחלטה",זהקטןבסעיף;מינהליים
.מינהלייםלעניניםמשפטבתילחוק2בסעיףכהגדרתה



הפנקס

בתילמנהלהודעההמבקשישלח,לאישורבקשההוגשה(א)6
ומנוסחמהבקשההעתקלהודעהויצרףהגשתהבדברהמשפט

.בפנקסרישומםלשם,הבקשהנושאהתובענה
מסירתאופןבדברהוראותלקבוערשאיהשר(ב)
הוארשאיוכןבהלכלולשישוהפרטיםזהסעיףלפיהודעה
,לאישורבקשההגשתבדברהודעהמסירתחובתלקבוע
דרך,הבקשהנושאהתובענהומנוסחמהבקשההעתקבצירוף

,תפקידלבעלאולגוף,לאישורבקשותשללסוגיםאוכלל
מסירתעללהורותרשאיהמשפטבית;שיקבעכפיהכל

גםמהבקשההעתקאולאישורבקשההגשתבדברהודעה
.אחרלגורם

http://elyon1.court.gov.il/heb/tovanot_yezugiyot/list.htm

http://elyon1.court.gov.il/heb/tovanot_yezugiyot/list.htm




הפנקס בנט המשפט1.9.14החל מ



בקשה לאישור קודמת
קודמתייצוגיתתובענהאוקודמתלאישורבקשה

אוקודמתלאישורבקשהועומדתתלויהכילאישורבקשההוגשהשאליוהמשפטביתמצא(1)(א).7
דומותאוהזהות,משפטאועובדהשלמשותפותשאלותבהמתעוררותאשר,קודמתייצוגיתתובענה
עללהורות,הענייןבנסיבותמוצדקשהדברמצאאם,הוארשאי,לאישורבבקשההמתעוררותלשאלותבעיקרן
הייצוגיתהתובענהאוהקודמתלאישורהבקשההוגשהשאליוהמשפטלביתלאישורבבקשההדיוןהעברת

.מותבאושופטלאותו–הקודמתבתובענהאוהקודמתבבקשהשידוןהמותבאוהשופטנקבעואם,הקודמת

לאישורהבקשההוגשהשבשמההקבוצהוהיתה,(1)בפסקההאמורמתקייםכיהמשפטביתמצא(2)
הייצוגיתהתובענהאוהקודמתלאישורהבקשההוגשהשבשמהלקבוצהבעיקרהדומהאוזהההמאוחרת

הבקשההוגשהשאליוהמשפטלביתהמאוחרתלאישורבבקשההדיוןהעברתעלהמשפטביתיורה,הקודמת
אוהקודמתבבקשהשידוןהמותבאוהשופטנקבעואם,הקודמתהייצוגיתהתובענהאוהקודמתלאישור

.מותבאושופטלאותו–הקודמתבתובענה

:העניןלפי,להלןכמפורטההוראותיחולו(א)קטןבסעיףכאמורהדיוןהועברשאליומשפטביתעל(ב)

הבקשהצירוףעללהורותרשאיהמשפטבית–בההדיוןהחלשטרםקודמתלאישורבקשהלענין(1)
ורשאי,חלקהאוכולה,הבקשותאחתמחיקתעלאו,יחדיובהןולדוןהקודמתלאישורלבקשההמאוחרתלאישור

וינוהלייוצגהקבוצהשלשענינהכדיוהכל,מייצגכוחבאשלאומבקששלהחלפהאוצירוףעללהורותהוא
;ביותרוהיעילההטובהבדרך

ובלבד,(1)בפסקהכאמורלהורותרשאיהמשפטבית–בההדיוןשהחלקודמתלאישורבקשהלענין(2)
שוכנעכןאםאלא,המייצגהכוחבאאוהקודמתלאישורהבקשהאתשהגישהמבקשהחלפתעליורהשלא

שבובשלבבהתחשבוהכל,ביותרוהיעילההטובהבדרךוינוהלייוצגהקבוצהשלשענינהכדידרוששהדבר
;לאישורבבקשההדיוןנמצא

עליורההמשפטבית–חלקהאוכולה,קבוצהאותהבשםשהוגשהקודמתייצוגיתתובענהלענין(3)
,שיירשמומיוחדיםמטעמיםאחרתלהורותהוארשאיואולם,חלקהאוכולה,המאוחרתלאישורהבקשהמחיקת
עילותלגביהתקיימוכימצאכןאםאלאנוספיםקבוצהחבריאונוספותתביעהעילותצירוףעליורהשלאובלבד
הורה;ייצוגיתתובענהאישורלשםזהחוקלפיהנדרשיםוההליכיםהתנאיםכלכאמורקבוצהחבריאותביעה

.לאישורבבקשהכהחלטההחלטתואתיראו,כאמורצירוףעלהמשפטבית

אתלטעוןהזדמנותלצדדיםשנתןלאחראלא(3)עד(1()ב)קטןבסעיףכאמוריורהלאהמשפטבית(ג)
.זהלעניןטענותיהם



?ואם הקודמת לא דווחה לפנקס
מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע' נדבח17712-09-10צ "ת
'  מ ואח"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע' נ' ואחדינרי38346-01-11צ "ת

:מחוזי מרכז–שטמרכבוד השופטת אסתר 
פוסע(א)7שסעיףמשוםרקלא,עלימקובלתהמוקדמתהתובענההעדפתשלהמלךדרך"

להגיששמבקששמיבכךגדולתה.וברורהאחידה,פשוטהבהיותהגםאלא,זובדרך
התובענותבפנקסעיוןמתוךהקודמתהתובענההגשתדברלהוודעיכולתובענה

מהגשתולהמנע,לכןקודםשהוגשהמזושלוזושונהבכללאםבמהלבחון,הייצוגיות
במלים.נרשמהשכברמזוולהבדילה,שיגישהתובענהאתלהתאיםאו,בכללהתובענה

העדפת.הייצוגיתהתובענהבהכנתנזקעצמולולגרוםשעלולממהלךלהמנע,אחרות
שכברתובענותחלקיאותובענותלהעתקתשליליתמריץתיצורגםהמוקדמתהתובענה

.הוגשו
פנקסמולאלענינםאתלבחוןהמאוחרתבבקשההמבקשיםמןנמנעשלפניבנסיבות

.המוקדמתבתובענההמבקשכ"באצלשאירעהמתקלהנובעהדבר.הייצוגיותהתובענות
.הכלחזותהתובענותהגשתבסדרלראותאין,כןעל

תרמהשלאהמאוחרתהבקשהאתלהעדיףיש,המוקדמתהבקשהמןהבכורהמשניטלה
אתגםבפרשהשעירבהבכך,יותררחבה–לכאורהרק–ולכאורה,המשפטיתלתקלה
".הדוארבנקחברת



מה בוחן בית המשפט בשלב  
?האישור

:אם מצא שהתקיימו כל אלה, ייצוגית' בית המשפט רשאי לאשר ת(א. )8

משפטאועובדהשלמהותיותשאלותמעוררתהתובענה(1)•
שהןסבירהאפשרותויש,הקבוצהחברילכללהמשותפות

;הקבוצהלטובתבתובענהיוכרעו

להכרעהוההוגנתהיעילההדרךהיאייצוגיתתובענה(2)•
;העניןבנסיבותבמחלוקת

הקבוצהחבריכללשלעניינםכילהניחסביריסודקיים(3)•
לבקשאולערעררשאילאהנתבע;הולמתבדרךוינוהלייוצג

;זהבעניןהחלטהעללערער

הקבוצהחבריכללשלעניינםכילהניחסביריסודקיים(4)•
.לבבתוםוינוהלייוצג



?53ואם יש 
חוקל(1()א)7סעיףכיהיא,להשקפתי,המתבקשתהמסקנה,לפיכך8.

שעשויים,המעשייםהדיונייםלקשייםשלםמענהנותןאינוייצוגיותתובענות
שאלותהמעוררות,ייצוגיותתובענותמספרמהגשתכתוצאהלהיווצר

בשלושהעסקינןכאשרלמצער,זאת.משותפותומשפטיותעובדתיות
,זאתלעומת.שוניםמשפטבבתינדוניםהםאםובמיוחד,ומעלההליכים
במספרהדיוןריכוזאתמאפשרתהאזרחיהדיןלתקנות7תקנההוראת

כללשלהמלאההתמונהראייתתוךוזאת,אחדמשפטבביתרבתובענות
7תקנהמאפשרתכןכמו.הפרקעלעומדבהםהדיוןשאיחודהתיקים
,מערכתייםכללועומסיעילותבשיקולילהתחשבהעליוןהמשפטביתלנשיא
.ייצוגיותתובענותחוקל(1()א)7סעיףלפיבהליךמתאפשרשאינובאופן

תובענותחוקל(1()א)7סעיףאתלראותישכיסבוראיניאלהבנסיבות
7תקנהתחולתאתהשוללת,"הנדוןלענייןאחרתהוראה"כייצוגיות

תובענותלאישורבקשותאוייצוגיותתובענותעלהאזרחיהדיןסדרתקנותל
.ייצוגיות

בשתאויפתחי ' מ נ"בע( 1968)דיפלומט מפיצים 8226/12א "בש

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_060.htm


?רשאי או חייב
–( א)על אף הוראות סעיף קטן (ב)

פיעלשהוקםתאגידאומקומיתרשות,מרשויותיהרשות,המדינהנגדלאישורבקשההוגשה(1)
הנזקקלציבורחמורנזקלגרוםצפויייצוגיתכתובענהההליךניהולעצםכיהמשפטביתושוכנעדין

הקבוצהלחבריזובדרךמניהולוהצפויההתועלתלעומתבכללותולציבוראוהנתבעשללשירותיו
המשפטביתרשאי,13בסעיףכאמורבשינוייםאישורשלבדרךהנזקאתלמנועניתןולא,ולציבור

;ייצוגיתתובענהלאשראםלהחליטבבואובכךלהתחשב

מסלקה,בורסה,בנקאיתאגיד,לציבורחיונישירותהמספקגוףנגדלאישורבקשההוגשה(2)
לציבורחמורנזקלגרוםצפויייצוגיתכתובענהההליךניהולעצםכיהמשפטביתושוכנע,טחמבאו

,הנתבעשלהכלכליתביציבותומפגיעהכתוצאה,בכללותולציבוראוהנתבעשללשירותיוהנזקק
בדרךהנזקאתלמנועניתןולא,ולציבורהקבוצהלחבריזובדרךמניהולוהצפויההתועלתלעומת

לאשראםלהחליטבבואובכךלהתחשבהמשפטביתרשאי,13בסעיףכאמורבשינוייםאישורשל
.ייצוגיתתובענה

קטןבסעיףהאמוריםהתנאיםהתקיימולאאםאףייצוגיתתובענהלאשררשאיהמשפטבית(1()ג)
אומייצגתובעצירוףשלבדרךאלהתנאיםשלקיומםאתלהבטיחניתןכימצאאם,(4)או(3()א)

להוראותבהתאםייצוגיתתובענההמשפטביתאישר;אחרתבדרךאו,החלפתםאומייצגכוחבא
הולמתבדרךהקבוצהחברישלענינםוניהולייצוגהבטחתלשםהוראותבהחלטתויתן,זופסקה
.קטןסעיףבאותוכאמורלבובתום

מתקיימיםלאואולם,(א)קטןבסעיףהאמוריםהתנאיםכלהתקיימוכיהמשפטביתמצא(2)ג
התובענהאתהמשפטביתיאשר,העניןלפי,(3)עד(1()א)4שבסעיףהתנאיםהמבקשלגבי

.המייצגהתובעהחלפתעלבהחלטתויורהאךהייצוגית



הגדרת הקבוצה

יגדיר,ייצוגיתתובענההמשפטביתאישר(א).10
לא;התובענהתנוהלשבשמההקבוצהאתבהחלטתו

המועדלאחרנוצרהתביעתושעילתאדםבקבוצהייכלל
.כאמורהייצוגיתהתובענהאושרהשבו

נכללשלאנוסףאדםשלצירוףלהתיררשאיש"בימ
בקבוצה

שוניישאםקבוצה-תתלהגדיררשאימשפטבית
משפטאועובדהשלבשאלות



יציאה מהקבוצה לעומת הצטרפות

opt-outוopt-inהסדרי•

opt-outהכלל הוא 11סעיף •

-optהסדרלהגדירניתןמיוחדותבנסיבות12סעיף•
outחבריאתולאתרלזהותשקלבמקריםכ"בד

בעילותתובענותשיוגשואפשרותקיימת,הקבוצה
התובענהסכום,הקבוצהשלניכרחלקבידיהתביעה

.מהקבוצהאחדלכלביחדניכר

ייצוגיתלאשרניתןלא3ההתוספתלפיבעילה•
.ערךוניירותעסקייםהגבלים:opt-inכ



אישור הבקשה והפיכתה לתובענה

שיחליטשינויבכלייצוגיתתובענהלאשררשאיהמשפטבית.13
הבטחתלשםראוילושייראהכפיוהכל,לאישורלבקשהביחסעליו

.הייצוגיתהתובענהשלויעילהוגןניהול
:אלהכלאתיפרט,הייצוגיתהתובענהש"ביהמאישר(א)14

,הייצוגיתהתובענהתנוהלשבשמההקבוצההגדרת(1)
;המייצגהכוחובאהמייצגהתובעזהות(2)
;לקבוצההמשותפותמשפטאועובדהושאלות'התובעילות(3)
.הנתבעיםהסעדים(4)

אוייצוגיתתובענהאישורבדברמשפטביתהחלטתעלהודעה(ב)
בצירוףהמשפטבתילמנהלתימסרלאישורבקשהשלדחיהבדבר

.בפנקסרישומהלשם,ההחלטההעתק



השתתפות בדיונים
שבשמהקבוצהלחברלהתיררשאיהמשפטבית(א).15

לקידוםהפועלתציבוריתלרשותוכן,ייצוגיתתובענהמנוהלת
אוהייצוגיתהתובענהעוסקתשבולעניןבקשרציבוריתמטרה

,המייצגהתובעאינםאשר,כאמורמטרהלקידוםהפועללארגון
דרושהדברכימצאאם,הייצוגיתבתובענהבדיוניםלהשתתף

חברלענין,וכן,הייצוגיתהתובענהשלוההוגןהיעילניהולהלשם
רשותולענין,קבוצהחבראותושלענינועלהגנהלשם–קבוצה

.הקבוצהחברישלענינםעלהגנהלשם–ארגוןאוציבורית
כאמורבדיוניםלהשתתףלבקשההמשפטביתנעתר(ב)

ההשתתפותאופןבדברהוראותליתןהוארשאי,(א)קטןבסעיף
.כאמור

גם,המחויביםבשינויים,יחולוזהסעיףהוראות(ג)
.לאישורבבקשהבדיוניםהשתתפותלענין



הסתלקות מבקשה

מבקשהיסתלקלא,מייצגכוחבאאומייצגתובע,מבקש(א)
,יקבללאוכן,המשפטביתבאישוראלא,ייצוגיתמתובענהאולאישור
בקשראחרמאדםאומהנתבעהנאהטובת,בעקיפיןאובמישרין

.המשפטביתבאישוראלא,כאמורלהסתלקותו
להסתלקהמבקש,מייצגכוחבאאומייצגתובע,מבקש(ב)

ההסתלקותלבקשתיצרף,ייצוגיתמתובענהאולאישורמבקשה
הפרטיםכלאת,נאותבגילוי,יגלהובותצהיר,המשפטלביתהמוגשת

.להסתלקותהנוגעיםהמהותיים
לאישורמבקשהמייצגכוחבאאומייצגתובע,מבקשהסתלק(ג)

מאלהמאחדשנבצרמצאהמשפטשביתאוייצוגיתמתובענהאו
עללהשפיעכדיבכךיהיהלא,בתובענהאובבקשהבתפקידולהמשיך

,אחרמבקשבידיהייצוגיתהתובענהאולאישורהבקשהניהולהמשך
.העניןלפי,אחרמייצגכוחבאאואחרמייצגתובע



עורך הדין בתובענה ייצוגית  

בעדהמייצגהכוחבאשלהטרחהשכראתיקבעהמשפטבית(א)23
המייצגהכוחבא;לאישורבבקשהלרבות,הייצוגיתבתובענההטיפול

המשפטביתשקבעהסכוםעלהעולהבסכוםטרחהשכריקבללא
.כאמור

:בשיקולים אלה, בין השאריתחשב , המשפטבית 
;שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצההתועלת ( 1)
הטרחה שטרח בא הכוח המייצג והסיכון שנטל על  , ההליךמורכבות ( 2)

;וכן ההוצאות שהוציא לשם כך, התובענה הייצוגית ובניהולהבהגשת עצמו 
;החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגיתמידת ( 3)
;שבו ניהל בא הכוח המייצג את ההליךהאופן ( 4)
ש  "ביהמשפסק הסעדיםהנתבעים בבקשה לאישור לבין הסעדיםהפער בין (5)

.הכוללעל חשבון שכר הטרחה ט חלקי "כ מייצג שכ"לברשאי לקבוע ש "בימ(ג)



17' חובות בא כוח מייצג ס

בנאמנותמייצגכוחבאיפעל,תפקידיובמילוי
הבקשההוגשהשבשמההקבוצהלטובתובמסירות

התובענהמנוהלתשבשמההקבוצהאולאישור
בשינויים,שולחתוהיתהכאילו,העניןלפי,הייצוגית

.ייצוגיהליךהואשההליךמכךהמחויבים



הסדר פשרה

התנגדות

ש"יועמ*/ארגון/רשות ציבורית אדם הנמנה עם הקבוצה

פרסום

ש"הנהלת בימ+ ש "יועמ כל בעל גוף או תפקיד אחר

הגשת בקשה להסדר פשרה

גילוי נאות תצהיר

באישור השר* 



הסדר פשרה

פרסום פסק הדין

התיישנות מעשה בית דין

ש לאשר את הסדר הפשרה או לדחותו"החלטת ביהמ

ד"ט לעו"שכ פסיקת גמול לתובע ואף לארגון  

מינוי בודק

*  אי מינוי מטעמים מיוחדים שירשמו ד"לחווימים 60

ד סבו"פס* 



הממונה ועוד–חלוקת הפיצויים 

זכאותואתיוכיחקבוצהחברשכלכךעלהמשפטביתהורה(ב)•
–בדברהוראותליתןהוארשאי,אחרלסעדאוכספילפיצוי

,חלוקתוודרךהקבוצהחבריידיעללסעדהזכאותלהוכחתוהמועדהדרך(1)•
;(ממונה–זהבסעיף)מתאימיםכישוריםבעלאדםכךלשםלמנותהואורשאי
נפגעעצמואתהרואהאדםכלרשאי,ממונהמינויעלהמשפטביתהחליט

,המינויעלהורהאשרהמשפטלביתלפנות,הממונהשלמהחלטהאוממעשה
כלוליתן,ההחלטהאוהמעשהאתלשנותאו,לבטל,לאשררשאיהמשפטובית

,תשלומםאופןוכן,הממונהשלוהוצאותיושכרו;לנכוןשימצאכפיהכל,בעניןצו
;השרבידיייקבעו

,הממונהאוהמשפטביתשיקבעבסכום,קבוצהלחבר,הוצאותתשלום(2)•
.כאמורלסעדאולפיצויהזכאותבהוכחתהכרוכההטרחהבעד

,חלקםאוכולם,הקבוצהלחבריכספיפיצויכיהמשפטביתמצא(ג)•
התשלוםאתולבצעלזהותםניתןשלאמשוםבין,העניןבנסיבותמעשיאינו

לטובתאחרסעדכלמתןעללהורותהוארשאי,אחרתמסיבהוביןסבירהבעלות
.העניןבנסיבותלנכוןשימצאכפי,הציבורלטובתאו,חלקהאוכולה,הקבוצה



המשך פיצויים ופיצויים לדוגמא

(1()ב)20סעיףלפיההוכחהדרךבקביעת:לתקנות13'ס
למולהקבוצהלחברהצפויבסעדהמשפטביתיתחשבלחוק

.ההוכחהדרךשלהצפויההעלות

(ה)20סעיף
וכן,לדוגמהפיצוייםייצוגיתבתובענהיפסוקלאהמשפטבית•

,נזקהוכחתבלאפיצוייםיפסוקלא
,השניהבתוספת9בפרטכמפורטבתביעהלמעט•
שאינונזקבשלפיצוייםפסיקתלמנועכדיבאמוראיןואולם•

.ממוןנזק



פרסומים
יפורטוזופסקהלפיבפרסום;8סעיףהוראותלפי,ייצוגיתתובענהלאשרהמשפטביתהחלטת(1)

;(א)14בסעיףהמנוייםהפרטים
הכוחבאיכלשלאוהמייצגיםהתובעיםכלשלהסתלקותםאתלאשרהמשפטביתהחלטת(2)

הכוחובאיהתובעיםשלנבצרותםבדברהמשפטביתקביעתאוייצוגיתמתובענההמייצגים
תובענהמחיקתעלהחלטהאומייצגכוחבאאומייצגתובעמינוי,בתפקידםלהמשיךכאמור
.ייצוגית

,פשרההסדרלאישורבקשההגשת(3)
;פשרההסדרלאשרהמשפטביתהחלטת(4)
,ייצוגיתבתובענההמשפטביתשלדינופסק(5)

אוכללדרך,זהסעיףלפיהקבוצהלחבריהמפורסמתהודעהמסירתחובתלקבוערשאיהשר(ג)
;שיקבעכפיהכל,תפקידלבעלאולגוף,ייצוגיותתובענותשלאולאישורבקשותשללסוגים

.זהסעיףלפיהקבוצהלחבריהמפורסמתהודעהמסירתעללהורותרשאיש"ביהמ

ביתלאישוריובאוהצגתןואופןצורתן,(ב)-ו(א)קטניםבסעיפיםכאמורההודעותנוסח(ד)
תכלול,פשרההסדראומשפטביתשלהוראהאוהחלטהשענינההודעה;פרסומןבטרםהמשפט

אחריםולמקומותלפנקסהפניהוכן,העניןלפי,הפשרההסדראוההוראה,ההחלטהעיקריאת
.נספחיהםלרבות,המלאבנוסחםלעייןניתןשבהם



דוגמא להודעה  



הודעה על אישור בקשה כתובענה



למי מדווחים

הגורם שאליו יש לשלוח את ההודעה2-הפרט בתוספת ה

הממונה על הגנת הצרכן1

המפקח על הביטוח2

המפקח על הבנקים3

הממונה על ההגבלים העסקיים4

הרשות לניירות ערך5

המשרד להגנת הסביבה6

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה8

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות9

הממונה הראשי על יחסי עבודה10



קרן למימון תובענות ייצוגיות

לסייעשתפקידה,(הקרן–זהבסעיף)ייצוגיותתובענותלמימוןקרןבזהמוקמת(א)
ציבוריתחשיבותישאשר,ייצוגיותותובענותלאישורבקשותבמימוןמייצגיםלתובעים
.ובבירורןבהגשתןוחברתית

ואלה,(ההנהלה–זהבסעיף)השרשימנהחבריםתשעהבתהנהלהבידיתנוהלהקרן(ב)
:חבריה

יהיהוהוא,המדינהעובדאינואשר,מחוזימשפטביתשלשופטלהיותהכשיראדם(1)
;ראשהיושב

;הצרכןהגנתבחוקכמשמעותוהצרכןהגנתעלהממונהשלנציג(2)
;העסקייםההגבליםבחוקכמשמעותועסקייםהגבליםעלהממונהשלנציג(3)
;1941,הבנקאותבפקודתכמשמעותוהבנקיםעלהמפקחשלנציג(4)
;גמלקופותעלהפיקוחבחוקכהגדרתוהממונהנציג(5)
;הסביבהלאיכותהמשרדנציג(6)
;מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןנציבותנציג(7)
;לממשלההמשפטיהיועץנציג(8)
.הקרןשלפעילותהבתחוםוניסיוןידעבעלציבורנציג(9)



שינוי התוספות
–בצו,רשאי,הכנסתשלומשפטחוקהחוקהועדתבאישור,השר.30

;הראשונההתוספתאתלשנות(1)

;האוצרשרעםהתייעצותלאחר,השניההתוספתעללהוסיף(2)

.השלישיתהתוספתעללהוסיף(3)

:המשאלות שלי

תביעה בעילה לפי חוק הדיור הציבורי

חוק פיצוי לנפגעי פוליו

חוק הגנת הפרטיות

הסתה לגזענות



שונות

נוספותנקודות
אגרה•
מוקדמתפנייה•
ערעורים•
שקיפות•
הצהרתיסעד•
הוצאות•

דיברנולא
חדילה•
ההסתלקותהליך•
אולסיילד"פס-הוצאות•



–לתגובות 
asaf@asafplaw.co.il

...ולא נשלםתם 


