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 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 שנה

131 212 314 433 701 1076 1132 
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 2013 2012 2011 2010 השנה

 274,500 255,000 205,000 185,000 שכר טרחה ממוצע

 2013 2012 2011 השנה

 31,250 27,500 22,000 הוצאות
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 אבני דרך בשמונה השנים. ב





 אבני דרך: שנים 8
 [2006מרץ ]חקיקת חוק תובענות ייצוגיות •

 [2007יולי  לאומיבנק ' ננוני  9590/05א "ע]האישית פיחות בחשיבות העילה •

 [2008ספטמבר ד תנובה "פס]פגיעה באוטונומיה •

 [2009ינואר פרשת טיב טעם ]פשרות קופונים •

 [2010ינואר ]קרן לתובענות ייצוגיות מוקמת •

 [2010' אוגבעלי מוניות ' אילן גפני נ]הפרטים בתוספת •

 [2011ינואר ד וירון "פס]דיני עבודה •

 [2011יולי  יינה'כימצפרשת ]ניירות ערך •

 [2012]הסתלקויות כמגמה שלטת •

 [2012אפריל פרשת אשל היאור ]כבעל מעמד עצמאי ד "עו•

 [2012מאי שמש ' נ רייכרט]טרחה בייצוגית שכר •

 [2013ינואר ]שרון לין וצפוי מתכות ] ס"גלמ•

 [2013: 2*רשות השידור ] חדילות•

 [2013' אוקפרשת הצלחה ]ארגון כתובע •
 



 
 בבית המשפט העליון  מגמות . ג

 
 ערעורים •

 ?הרחבה או הצרה •

 



 ופתאלספיר : ערעורים
 מיליון 22 –השבה לציבור  – פתאל השבה לציבור – ספיר

נוכח הטענות והטענות שכנגד 

הצענו לבעלי הדין כי הסכום 

שנפסק על ידי בית המשפט  

, המחוזי יוקטן ויועמד על מחצית

בלא שיחול שינוי לגבי הגמול 

כל זאת תוך . ושכר הטרחה

דינו  -דיננו יבוא חלף פסק-שפסק

 . של בית המשפט המחוזי

בעלי הדין קיבלו את ההצעה 

ולפיכך נותנים אנו לה תוקף של  

לא ייפסקו הוצאות  . דין-פסק

 ."בערעור

 

לאחר שמיעת טענות ועל פי הצעתנו הושגה   

:  בין הצדדים בהסכמה הפשרה הבאה

הסכומים שנקבעו בפסק הדין קמא בסעיפים 

,  קרי ההחזר ובהתאם שכר הטרחה, 54-ו 46

הגמול יושאר לשיקול דעתנו . 50%-יופחתו ב

-ד"תשמ חוק בתי המשפטא ל79לפי סעיף 

  54-ו 48-46הביצוע ייעשה לפי סעיפים . 1984

 .ככל משפטם וחוקתם, לפסק הדין

 2.5%אנו מעמידים את הגמול לתובעות על  .ב

  בשוהסכום זה יחולק . מסכום ההשבה בפועל

 .בין התובעות

שביצועה יביא לידי סיום את , הכרעתנו זו .ג

בנתון  , תבוא חלף פסק הדין קמא, ההתדיינות

אין צו להוצאות בבית משפט  . לביצוע כאמור

 .זה

'  מ נ"פלאפון תקשורת בע 5662/12עא 

 (01.01.2014, פורסם בנבו)דוד ספיר 

 

מ  "סלקום ישראל בע' נ פתאלטל  685/12עא 

 (02.02.2014, פורסם בנבו)
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   ופתאל עמוסיפרשיות 

 מול

 ואינסלרצפוי מתכות פרשיות 

 

 



 סלקום' נ בפתאל גרוניסהשופט ' כב
  על ערעור רשות ליתן או ערעור רשות בבקשת לגופה לדון יש אם לשאלה התשובה .5

  תוך ,השונים השיקולים של איזון פרי היא ייצוגית תובענה אישור בעניין החלטה
 נוסחה מראש לשרטט הנמנע מן .ומקרה מקרה כל של הספציפיים בנתונים התחשבות

 יש אשר ,תבחינים של ממצה לא רשימה על שנצביע בכך נסתפק .זו בשאלה מוחלטת
  יש אותו אחד עניין .זו בסוגיה המשפטית המדיניות בהתוויית לסייע כדי לשיטתנו בהם

  ,כזכור .הנתבע מבחינת הייצוגית התובענה קבלת של המשמעות הוא בחשבון להביא
  חובה שקיימת לכך הטעמים אחד היא ייצוגית תובענה של בסיטואציה הנתבע של פגיעותו

 החלטת על שההשגה למסקנה להביא כדי בכך אין ,כאמור .להגשתה אישור לקבל
  מבחינת כאשר ,אולם .הערעור ערכאת ידי על מיידי באופן מקרה בכל תיבחן האישור
  בסכום בהתחשב - במיוחד חמורה היא הייצוגית התובענה קבלת של המשמעות הנתבע

 שיקול בכך יש - לעניין השייכים הנתונים ויתר הנתבע של הפיננסית איתנותו ,התביעה
  נוגע בו להתחשב שיש שני עניין .האישור החלטת על ההשגות של מיידי בבירור התומך
 בקשת בגדר המתעוררות ,והעובדתיות המשפטיות ,השאלות של משקלן מה לשאלה

  יש זה בעניין .הייצוגית התובענה בגדר בהן לדון שנותר לשאלות ביחס הערעור רשות
  כאשר .בבירורן הכרוכה ובמורכבות בטיבן ,ובעיקר ,והן השאלות במספר הן להתחשב
 בהחלטת שהוכרעו השאלות זאת ולעומת ,ומורכבות רבות הינן פתוחות שנותרו השאלות
  מיידי באופן לדון הערעור ערכאת שעל בטענה היגיון יש ,יחסית פשוטות הינן האישור
  הצורך את לייתר עשויה שנדונו בסוגיות שהכרעה בהנחה ,האישור החלטת על בהשגות

  רשות בקשת לסיכויי נוגע נציין אותו שלישי עניין .המורכבות בשאלות בהמשך לדון
  גבוהים להיות נחזים ערעור לרשות הבקשה שסיכויי ככל ,העקרונית הבחינה מן .הערעור

 פסק שלאחר לשלב ההשגות בירור את לדחות ולא לגופה בה לדון הצדקה יש כך ,יותר
  הליך של סיכויים להעריך רב קושי לשיטתי קיים פרקטית מבחינה ,זאת עם .הדין

  בקשת סיכויי של מדוקדקת מקדמית בבחינה ותוחלת טעם אין כי ,סבורני .ערעורי
 כאשר ,היינו .קצה במקרי רק מקום יש ההליך לסיכויי הנוגע לשיקול .הערעור רשות

   .הדברים פני על בולטים ,היעדרם או ,האישור שבהחלטת הקשיים
 



 עמוסי' הפניקס נ 2128/09רעא 
 של מקדמית בחינה לבצע המשפט לבית להורות היא החוק תכלית כי ברי ,כן על אשר .15 

 לעקוב המשפט לבית לו די ,זה לעניין .הנתבעים זכויות על מידתית הגנה לשם התובענה סיכויי
 קבוצת לטובת להכרעה "סבירה אפשרות" קיימת האם ולראות המחוקק לשון אחר בדקדקנות
 התביעה של רובה רוב ובירור ,כייצוגית תובענה לאישור התנאים החמרת .לא ותו ,הא ;התובעים

 נוסף .ראויה אינה היא כן ועל ,המחוקק שקבע מהאיזון חורגת ,כייצוגית התובענה אישור בשלב כבר
 הדיון לבין התובענה בגוף הדיון בין כפילות שנוצרת מכיוון ,יעיל אינו זה באופן שמתבצע דיון ,כך על

  לערכאת פעמיים הצדדים פונים בו מקום גדל זו בכפילות הטמון היעילות חוסר ;האישור בבקשת
 האישור הליך .קבע למשכן הפרוזדור את להפוך אין" :ברק 'א הנשיא דברי זה לענין יפים .הערעור

 תביעה מלהגיש ראויים תובעים המצנן גורם להוות ,זה להליך ,לו אסור .ויעיל רציני להיות צריך
  בירור כי לציין יש עוד .((1996) 787 ,774 (5)מט ד"פ ,זילברשץ 'נ טצת 94/4556 א"רע) "ייצוגית

 כי ברור כאשר .הנתבעים על להגן החוק מטרת את מסכל אף ,המקדמי בשלב התובענה עיקר
  הרב והסיכון הנתבע של במוניטין הפגיעה ,התביעה לקבלת למעשה שקול כייצוגית התובענה אישור

  בקשת ,זו בדרך .כנגדו ייצוגית תובענה לאישור בקשה כשהוגשה כבר ביטוי לידי באים חשוף הוא לו
 שנים במשך נתבע כנגד ועומדת תלויה נותרת פעמים אשר ,עתק בסכום ייצוגית תובענה אישור

  התכוון לכך לא כי ברי .הנתבע כנגד ועומדת תלויה אשר עתק לתביעת זהה לאפקט גורמת ,ארוכות
 המשפט מבית דרש האמריקאי המחוקק ,השוואה לשם .שלבים לשני הדיון את בפצלו המחוקק
 At an early practicable time after" – שניתן ככל מוקדם כייצוגית התובענה אישור בשאלת להכריע

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 ,זאת כל נוכח  

  בירור על להקפיד יש .הייצוגית התובענה אישור של המקדמי בשלב היריעה להרחבת הצדקה
 .לבדם והם ,בחוק המוגדרים התנאים

  והעובדתיות המשפטיות השאלות בכל יכריע המשפט בית כי צורך אין אמנם :ודוק 
  .מהן אחת לא באף להכריע לו אל כי לומר כדי בכך אין אך ,הייצוגית התובענה אישור בשלב

  בית עשוי ,רבות ועובדתיות משפטיות שאלות מכיל אשר מורכב בתיק מדובר כאשר ,פעמים
 אפשרות קיימת כי לקבוע שיוכל מנת על ,מהן בחלק פוזיטיבית להכרעה להידרש המשפט

  להכריע המשפט בית ידרש לפעמים ,למשל כך .התובעים לטובת כוללת להכרעה סבירה
  על חל זה חוק כי סבירה אפשרות קיימת כי לקבוע יוכל בטרם ,מסוים חוק של פרשנותו בשאלת
   .שבפניו המקרה
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 חפרעמק  ז"המוא' נ אינסלר 4303/12ברם 
 פוגלמןהשופט ' כב

 תובענה לאישור בקשה של לתיקון בקשה :דבר של סיכומו
 לתיקון בפסיקתנו שהתוותה המידה-אמת לפי תיבחן ייצוגית

  הליך של הייחודיים למאפייניו משקל מתן תוך ,טענות כתבי
  :המתחרים האינטרסים על והשלכתם הייצוגית התובענה

  בעיית ,מוצדקות ייצוגיות תובענות בניהול הציבור אינטרס
  והצורך ,הצדדים בין האינהרנטי המידע פער ,המובנית הנציג

  ,העובדתית התשתית את האישור בקשת הגשת במועד לפרוש
 בחשבון יביא המשפט בית ,מנגד .כולה והראייתית המשפטית

 התובענה מוסד של לרעה בניצול הטמונות הסכנות את
 מגלות שאינן סרק מתובענות החשש :ולנתבע לציבור הייצוגית

  לחץ יצירת לצורך הייצוגית בתובענה לשימוש והחשש עילה
   .הנתבע על הוגן בלתי

 



 

 השופטת דפנה ברק ארז

 

 מ"חברת צפוי מתכות עמק זבולון בע' מ נ"חברה לביטוח בעמגדל  3489/09א "רע
 

 שהם זמינים דיוניים כלים עמדו המשיבים שבפני מכך להתעלם אין ,העניין בנסיבות ,לשיטתי .62
 פערי חרף ,בקשתם ביסוס לשם לכאורית תשתית להעמיד כדי שימוש בהם מלעשות כליל נמנעו

 פערי עם התמודדות של לשאלה בעבר נדרש כבר זה משפט בית כי ,אדגיש .הצדדים בין המידע
  הוא ,כן בעשותו .ומתוחכמים גדולים כלכליים גופים לבין הייצוגי התובע בין אחת לא הקיימים המידע

 את המאיינת במידה לא אך ,זה דברים במצב הייצוגי התובע של הנחיתות בעמדת התחשב
 להסתפק יוכל הייצוגי התובע מתאימים במקרים כי נפסק ,למשל כך .האישור שלב של משמעותו

  716 ,701 (5)נט ד"פ ,רייס 'נ ישראכרט 03/2616 א"רע ראו) היפותטית כלכלית דעת חוות בהגשת
 לב בשים ,האישור בקשת של הגשתה לאחר הטענות כתבי את לתקן לו יתאפשר ואף ((2005)

  פורסם] שמיע כבירי 'נ מ"בע לפתוח חברה בי די אי 12/6762 א"רע) בפניו העומדים ההוכחה לקשיי
 בסיס להניח החובה מן אותו לפטור כדי אלה בקשיים אין ,אולם .(5 בפסקה ,(3.12.2012) [בנבו

 בישראל חקלאית תוצרת לשיווק שיתופי מרכז תנובה 12/4778 א"רע :והשוו ראו) לתביעה ראשוני
 של הגשתה שבהם במקרים כי ולהזכיר להוסיף ניתן .(8 בפסקה ,(19.7.2012) [בנבו פורסם] מ"בע

 של מכוחו למעלה שהיא משאבים בהשקעת כרוכה להיות עשויה ציבורית חשיבות בעלת תביעה
  חוקל 27 סעיף לפי שהוקמה ייצוגיות תובענות למימון לקרן לפנות רשאי הוא הייצוגי התובע

 "מורכבים" דיוניים בכלים נקטו לא שהמשיבים בלבד זו לא שבפנינו במקרה .ייצוגיות תובענות
 מיצו לא אף שהם אלא ,מטעמם אקטוארית דעת-חוות הגשת כמו ,טענתם את לבסס כדי לכאורה

  צודק ,אכן .הביטוח חברות מטעם המצהירים חקירת כמו ,"בסיסיים" דיונייים בכלים השימוש את
  ייצוגית תובענה לאשר מחוזי משפט בית של החלטה ביטול כי בהסבירו ,פוגלמן השופט ,חברי

 ,אולם .כלל בדרך יעילה ואינה רצויה אינה העובדתי בבירור להמשיך מנת על אליו התיק והשבת
  ואינה רעועה היא שהונחה העובדתית התשתית כאשר ,שבפנינו זה כמו חריג במקרה ,לדידי

  שלהתדיינות לכך לב ובשים ,האישור בקשת בלב העומדות המשפטיות בשאלות הכרעה מאפשרת
  המשפט בית אל התיק את מלהשיב מנוס אין ,וציבוריות כלכליות משמעויות ישנן הייצוגית בתובענה

   .לעשות לחבריי שהצעתי כפי ,קמא
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 סוף דבר
  שהדיון זה במובן הערעור יתקבל דעתי תשמע לו   .63 

 הדיון זה ובכלל ,הייצוגית התובענה לאישור בבקשה
  קמא המשפט לבית יוחזר ,במסמכים ועיון לגילוי בבקשה

  כדי זו בהחלטה אין .לעיל שפירטתי העקרונות לאור
  ,הדברים של לגופם הצדדים של בטענותיהם להכריע

  תשתית להנחת הנודעת החשיבות את לבטא רק אלא
  של האישור בשלב כבר התביעה לעילות לכאורית

  העניין בנסיבות נעשה שלא דבר ,הייצוגית התובענה
  מחד ,המצהירים מחקירת ההימנעות לזו זו חברו שבו

  ,מסמכים גילוי של בהליך מנקיטה וההימנעות ,גיסא
 צו אין ,העניין נסיבות למכלול לב בשים .גיסא מאידך

   .להוצאות

 



 פוגלמןדברי השופט 
 

 

 הכלים במכלול שימוש לעשות התובע זכאי ,האישור רף את התובענה משעברה ,מכך להבדיל
  המידע פער על ולגשר ,העובדות לבירור האזרחי הדין סדר תקנותב לרשותו העומדים הדיוניים

  בקשת בשלב לו המוקנית לזו ביחס יותר רחבה במסמכים ולעיון לגילוי זכותו :קלות ביתר
 לבקש ;בעובדות הודאה לדרוש ;שאלונים לשלוח ;נוספים פרטים לבקש זכאי הוא ;האישור
  .באלה כיוצא וכל ;יותר רחב בהיקף אותם ולחקור עדים לזמן ;נכס בדיקת

  
  סיכויי בדבר בלבד לכאורית קביעה אפוא משקפת ייצוגית תובענה ניהול לאשר החלטה

 שבית ייתכן .בהכרח תתקבל התובענה כי משמיע אינו ייצוגי לניהול אישור .להתקבל התובענה
 לאחר לגופה התובענה את ידחה דבר של ובסופו ,כייצוגית תובענה לנהל יאשר המשפט
 החלטת היא ייצוגית תובענה לאשר החלטה כי לזכור יש .אחריות לנתבע קמה לא כי שימצא
  המצדיק נסיבות שינוי חל אם לשנותה מוסמך הוא ,מכסאו קם לא המשפט בית עוד כל .ביניים

  מצלח 08/8205 א"רע ;(2002) 508 ,505 (4)נו ד"פ ,שמי 'נ אוקו 02/3604 א"ע :השוו) זאת
  הליך לניהול אישור .((12.11.2008) [בנבו פורסם] 9 פסקה ,מ"בע לביטוח חברה כלל 'נ

  ככל ,כן על .כאמור הליך לניהול הנדרש הלכאורי ברף עמדה שהבקשה אך משמעו כייצוגי
 כבכל לבררה הדין בעלי זכאים ,עובדתית מחלוקת הצדדים בין נותרה האישור שלב שלאחר
 – המלאה הראייתית התמונה סמך על הייצוגית בתובענה יכריע המשפט ובית ,רגילה תביעה

  פסק בתתו .גופה בתובענה הדיון בשלב שהובאה זו הן ,האישור בקשת בשלב שהובאה זו הן
  בשלב אליהן שנדרש הלכאוריות בקביעות כבול המשפט בית אין ,הייצוגית בתובענה דין

 – זמני לסעד בבקשה לכאוריות לקביעות ,המחויבים בשינויים ,דומה הדבר .האישור בקשת
 מזו שונה לתוצאה להגיע רשאי המשפט ובית ,ההליך סיכויי לגבי מסמרות לקבוע כדי בהן אין

 א"ע :השוו) לפניו שהונחה החלקית התשתית על בהתבסס מלכתחילה הגיע שאליה
 [בנבו פורסם] 4 פסקה ,בנימינה הדתית המועצה 'נ בנימינה המקומית המועצה 03/10861

(20.9.2006)).  
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 פוגלמן' השהמשך דברי 
  משמעו ייצוגית תובענה לניהול בקשה אישור ,לסיכום
 אפשרות שיש בתובענה עסקינן כי לכאורית קביעה
  חברי לטובת תוכרענה בה המועלות שהטענות סבירה

   .לא ותו הא .הקבוצה

  עלולה הנדרשת לתשתית ביחס מזה גבוה נטל הטלת
  הרף את תעבורנה לא מוצדקות שתובענות לכך לגרום

  הצדדים שבין המובנה המידע פער עקב ,זאת .הדרוש
  הדיוניות המגבלות ונוכח ,המבקש לרעת הפועל

  בקשת בשלב זה פער על לגשר עליו המקשות
   .האישור

 לאופיו מספק ביטוי נותנת אינה אשר ,כזו תוצאה
 ואינה יעילה אינה ,האישור בקשת הליך של המקדמי

  .רצויה
 



 

 הסתלקויות. ד



2011 2012 2013 

 50% 45% 35% אחוז ההסתלקויות

 373 228 72 הסתלקויות

 746 499 208 סך הליכים שהסתיימו

 מחוזי

2012 2013 

 46 40 ש"ב

 208 128 חיפה

 60 46 ירושלים

 212 141 מרכז

 73 74 נצרת

 427 557 א"ת

 1026 מחוזי  כ"סה



 חרסט•

 סופרפארם' נ אלמלם•

 חברת החשמל' נ רושרוש•

 אוליביה גורמה' פרידמן נ –השופט ענבר •

 ?אגרה•

 ?ט וגמול בהסתלקות"הגבלת שכ•

 



 

 ?והעתיד. ה



 הפרטים הזנוחים
 3.9%=  1132ייצוגיות מתוך  48

  

 

 

 

  

 

מספר ייצוגיות   הפרט

 2013ב שהוגשו

 אחוז מכלל

 הייצוגיות

 1.1% 11 הגבלים עסקיים

 1.1% 11 מפגעים סביבתיים – 6פרט 

 1% 10 חוק השוויון – 9פרט 

 0.8% 8 מפרסם' נ' ת – 12פרט 

 0.6% 6 איסור אפליה – 7פרט 

 0.2%  2  אפליה בעבודה – 8פרט 

 0% 0 מסלקה – 13פרט 
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2011 2012 2013 

 הגבלים 4פרט 

 מפגעים  6פרט 

 שוויון 9פרט 

 ספאם 12פרט 

 אפליה במוצרים 7פרט 

 אפליה בעבודה 8פרט 

 מסלקה 13פרט 



 דגשים בפרטים הזנוחים
 קביעות ממונה , קושי ראייתי: הגבלים

 

 מפגעים

 מארג חקיקתי, בקשר ל, ורשויות ס"הגנמשרד  ,מומחים
 

 שוויון

 נטלים, פיצוי לא ממוני, שירות ולא רק כסף, מארג חקיקתי
 

 פרטיות - ספאם
 

 נטלים, שירותים, סקרים, עּובדות -איסור אפליה 
 
 

 נטלים, עּובדות, שנים 5חוק שכר שווה  -אפליה בעבודה 
  

 ארגונים כשותפים וכתובעים  , קרן: כללי
 

 



 נקודות להמשך

 ד כיזם"עו•

 שלביות –חד •

 תקיפה עקיפה•

 התנגדויות•

 חברות בינלאומיות•

 מומחים•

 הממונה•

 ???תיקון החוק•

 

 



 

 

 ....תודה רבה
 

 :לתגובות

asaf@pinklaw.co.il 
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