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 מטרות התובענה הייצוגית

 שינוי הסדרים

 שיח ודיון

 הרתעה

 אכיפה



בתל אביב שלא מנע עישון בתחומו  " בלה שלומקינס"-מועדון ה

מיליון שקל שיועבר לאגודה למלחמה   1.1-ישלם פיצוי בסך של כ

שופטי בית המשפט  הרכב ( לפני שבוע)( 'ה)כך קבע היום . בסרטן

. העליון  

 

לבית המשפט המחוזי   2008התביעה הייצוגית הוגשה בשנת 

מרכז על ידי שלושה בליינים שטענו כי הם הגיעו לבילוי ליל שישי  

במועדון והבחינו כי העישון התקיים בכל שטח המועדון כולל  

ד עמוס  "השלושה טענו באמצעות עו. בשולחן הקרוב אליהם

אז תעשו מה  , נכון"האוזנר כי הם העירו למלצרית וזו ענתה להם 

  .נתקלו בתשובה זהה, כשפנו לעובד נוסף, "שאתם רוצים

 

לאחר שמספר ניסיונות לחפש מקום במועדון בו  "הם טענו כי 

מנגד ". הם נאלצו לעזוב את המקום, האוויר נקי יחסית לא צלחו

טענו בעלי המועדון כי אין לאשר את התביעה מפני שמדובר  

.במועדון קטן שציבור המשתמשים בו אינו רב  
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 חששות
 הרתעת יתר

 תובענות שווא והשלכותיהן

 זילות התובענה הייצוגית



 מגמת עלייה

 

גידול  , 2012–בקשות לתביעות ייצוגיות הוגשו לבתי המשפט ב 1,076

 .מגמת עלייה 2013-גם ב(.701) 2011לעומת  53%של 

האם הנתונים משקפים את המטרה הראויה של שינוי חברתי או את  

 ?החששות



 ?האם נדרש? תובע מייצג



 :חפרעמק ' אינסלר נ 4303/12ם "בר

  של מעמיקה בדיקה לערוך מבלי לאישור בקשה הגשת

  עלולה הרלוונטית והמשפטית העובדתית התשתית

 להניח סביר יסוד יש כי למסקנה להוליך כשלעצמה

  .לב בתום הקבוצה את ייצגו לא כוחו ובא הייצוגי שהתובע

  בין להבחין יש ,מספקת תשתית שחסרה בקשה משהוגשה

 חסרת אישור בבקשת כשמדובר ,האחד :עיקריים מצבים שני

 ברי כזה במצב .זאת ישנה לא ותיקונה ,הדברים פני-על יסוד

 בקשת מוגשת השני במצב .התיקון את להתיר טעם אין כי

  שהיא עליה לומר אין אך ,מספיקה תשתית שנעדרת אישור

  לבחון עשוי המשפט בית כזה במצב .יסוד כל חסרת

  מתן תוך כוחו ובא האישור מבקש את להחליף אפשרות

 .האישור בקשת את לתקן אפשרות





 

michalag@court.gov.il 


