
 
כתיבת בקשה לאישור 

 תביעה ייצוגית



 

    2010-ע"תש, לתקנות תובענות ייצוגיות 2תקנה 

  
 

 הפרט בתוספת השנייה לחוק

 העובדות המקימות את עילת התביעה האישית  

 העובדות המקימות את עילת התביעה של הקבוצה

 הוראות הדין המקימות את עילות התביעה

 הגדרת הקבוצה  

 דרך לאתר את חברי הקבוצה

 שווי התביעה של הקבוצה  

 ייצוג הולם ובתום לב  

 שאלות משותפות  

 אפשרות סבירה להכרעה לטובת הקבוצה

 תובענה ייצוגית הדרך היעילה וההוגנת להכרעה בענין

 שכר טרחה וגמול  

 סעדים*

 נזק*

 תצהיר

 נוסח התביעה שמבוקש לאשר*
 

   



 הגדרת הקבוצה

 

(  התרשלה)חברת ביטוח הפרה את חובת הזהירות 

וחייבה את המבוטחים בפרמייה בסכום העולה על  

 .הסכום שנקבע בפוליסה

 

 ?איך נגדיר את הקבוצה



 הגדרת הקבוצה

 

כל מי שהמשיבה גבתה ממנו פרמיה תוך  

 הפרה של חובת הזהירות

 

 

כל מי שהמשיבה גבתה ממנו פרמיה מעבר  

 לסכום שנקבע בפוליסה

 

 

 לא נכון

 

 

 נכון

 

 תיאור משפטי

 

 

 עובדתי תיאור



 נקודת ההתחלה –הגדרת הקבוצה 

 ?  מתי מתחילה התקופה•

האם נכון להגביל את התקופה לנקודת התחלה  •

 ?   כלשהי

 

 

 

 

 



 נקודת ההתחלה –הגדרת הקבוצה 

 ?  מתי מתחילה התקופה•

האם נכון להגביל את התקופה לנקודת התחלה  •

 ?   כלשהי

נדרש התובע " –צדקני נגד פלאפון  668/13א "רע•

ובגדר בקשת , הייצוגי להבהיר באופן ברור

את התקופה שלגביה הוא מבקש לנהל  , האישור

 ".  את התובענה הייצוגית

 

 

 



 נקודת סיום –הגדרת הקבוצה 

 ? מתי מסתיימת התקופה של הקבוצה

 ?מתי התביעה נחשבת כמוגשת

 .מועד הגשת בקשת האישור –הגישה המקדימה 

 מועד הגשת התביעה לאחר אישורה –הגישה המאחרת 

 

נוסח  "לבקשת האישור יש לצרף את  –לחוק ( 1()א)5סעיף 

 ".התובענה

יראו את נוסח התובענה "בעקבות אישור התביעה כייצוגית  – 5תקנה 

 ".שצורף לבקשה לאישור ככתב תביעה ויראו את המבקש כתובע

 מדינת ישראל  ' מנירב נ 115-07( א"ת)מ "ת

 

 



 נקודת סיום –הגדרת הקבוצה 

לא יכלל בקבוצה אדם שעילתו נוצרה לאחר  "•

 –" המועד שבו אושרה התביעה הייצוגית כאמור

 .לחוק( א)10סעיף 



 סיכום –הגדרת הקבוצה 

כל לקוחות המשיב אשר חוייבו בעמלת אי הודעה "•

בתקופה שהחלה שבע שנים לפני  , מוקדמת

ועד למועד הגשת התביעה  , הגשת בקשה זו

 ".הייצוגית לאחר אישורה



 העובדות -עילת התביעה 

העילה האישית של התובע והעילה של הקבוצה •

 .(לתקנה 5-ו 2ק "ס)

חגי נגד חברת פרטנר   24912-03-10צ "ת –הוכחת שיטה •

חגי נגד חברת פרטנר תקשורת   3948/11א "מ וע"תקשורת בע

    .מ"בע

  –חשיבות עילת התביעה האישית •

 .על מנת שהמבקש יוכל לשמש כתובע ייצוגי. א

העילה של הקבוצה נגזרת מהעילה האישית של  . ב

פינק נגד בזק החברה  11255-07-10צ "ת –התובע 

 (.5.6.2011)מ "הישראלית לתקשורת בע

  



 העובדות -עילת התביעה 

 

העובדות והמסמכים הקיימים  , להציג את כל הטענות

 .במסגרת בקשת האישור  -



 ביסוס משפטי –עילת התביעה 

 .עילות התביעה•

 פלאפון' רוטמן נ 55296-12-11צ "ת –התשתית המשפטית •

 אלסינט' גדיש נ 2718/09א "ע –העמסת עילות מיותרות •

 



 (לחוק( 4()א)14סעיף )סעדים 

 .סעדים לעתיד•

 .סעדים לעבר•

 .ממונה•

 



 (7)5תקנה  -סכום התביעה 

 .סכום התביעה האישית של התובע הייצוגי•

 .סכום התביעה של הקבוצה•



 התקיימות התנאים לאישור התביעה

 .מתאים לאחד הפרטים בתוספת•

 .שאלות משותפות•

 .נזק•

 .אפשרות סבירה להכרעה לטובת הקבוצה•

 .ניהול בתום לב•

 .תביעה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת•

 



 הפרט המתאים בתוספת השניה לחוק 

 (לתקנה 5-ו 1ק "ס)

 .  שער הכניסה•

-11319-04צ "ת - על הסףסילוק  –חוסר התאמה •

11 Google Inc. בראונר' נ. 

חשוב לזהות את הפרט המתאים למקרה שבפנינו •

 .מדינת ישראל' לוי נ 7373/10מ "עע -

 



 שאלות משותפות

אין כל צורך שכל השאלות  " –גישה מקלה בפסיקה •

די . המתעוררות ביחס לקבוצה תהיינה משותפות

בכך שהיסוד המשותף מהווה מרכיב מהותי  

 (.טצת נגד זילברשץ 4556/94א "רע)" בהתדיינות

 .הפרדה לשלב קבוצתי ושלב אינדיבידואלי•

הבחנה בין שאלות משותפות ובין הוכחת קיומה  •

 .של עילת תביעה קבוצתית

 



 נזק

לכאורה "על המבקש להראות כי  –דרישה מקלה •

 . לחוק( 1()ב)4סעיף  –" נגרם לו נזק

 .עיקר הדיון בנזק ייערך בשלב הדיון בתובענה•

 



 אפשרות סבירה להכרעה לטובת הקבוצה

 לאחרונה ננקטת גישה מקלה •

די לו לבית המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשון "•

'  אפשרות סבירה'המחוקק ולראות האם קיימת 

.  הא ותו לא; להכרעה לטובת קבוצת התובעים

...  החמרת התנאים לאישור תובענה כייצוגית 

ועל כן היא אינה  , חורגת מהאיזון שקבע המחוקק

 .עמוסי' מ נ"הפניקס חברה לביטוח בע 2128/09א "רע -" ראויה



 תצהיר

 8232/03א "ת –מבקש האישור חייב להיות המצהיר •

   .  לוק נגד בנק המזרחי

 .תצהירים נוספים•

 .עדות שמועה•

 



 חוות דעת

 ?מתי יש צורך לצרף חוות דעת לבקשת האישור

בשונה  )כאשר חוות הדעת נדרשת להוכחת העילה 

 (.מהוכחת הנזק
 

 



 נוסח התובענה

 .ללא חתימה•

 .ללא תאריך•

 .בשם כל חברי הקבוצה -התובע •

 .סמכות מקומית•

 .סמכות עניינית•

 צווים, כספיים–סעדים •

 סכום התביעה•

 .תיקון נוסח התובענה בהתאם להחלטת האישור•



 תשובה לתגובה

אין לחרוג מהמסגרת של מענה לטענות שהוצגו •

 .בתגובת המשיב

 .חריגה מזמינה בקשות למחיקה•

 .תנובה נגד נאור –בקשה להוספת ראיות •

 .אינסלר –בקשה לתיקון בקשת האישור •



 

 לתקנות תובענות ייצוגיות   2תקנה  -סיכום 

  
 

 הפרט בתוספת השנייה לחוק

 העובדות המקימות את עילת התביעה האישית  

 העובדות המקימות את עילת התביעה של הקבוצה

 הוראות הדין המקימות את עילות התביעה

 הגדרת הקבוצה  

 דרך לאתר את חברי הקבוצה

 שווי התביעה של הקבוצה  

 ייצוג הולם ובתום לב  

 שאלות משותפות  

 אפשרות סבירה להכרעה לטובת הקבוצה

 תובענה ייצוגית הדרך היעילה וההוגנת להכרעה בענין

 שכר טרחה וגמול  

 סעדים*

 נזק*

 תצהיר

 נוסח התביעה שמבוקש לאשר*
 

   



 תודה רבה

 

 -להערות 

 אהרון רבינוביץ

aharon@ronlaw.co.il 

 אסף פינק

pinkasaf@gmail.com 

 

mailto:aharon@ronlaw.co.il

