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 בנט המשפט –הפנקס השני 





 כללי

 



 ~28.12.13נכון ל 2013סיכום כללי שנת 

 (248[ )522]{ 919} 967: הוגשו ונרשמו בפנקס•

 [185( ]85){ 157} 165: הוגשו ולא נרשמו בפנקס•

 ייצוגיות  1132-הוגשו כ 2013ב: כ"סה•
 (2010ב 433כ) [ 2011ב* 701כ]{  2012ב 1076כ}  

 

  (2010סוגריים עגולים [ )2011סוגריים מרובעים ]{ 2012סוגריים מסולסלים }  

 חלק מהייצוגיות ממחוזי מרכז לא הופיעו בנט המשפט 2011ב*

 2011נתון מתוקן לאחר השלמת סוף שנת *



 2010-2013השוואה בין השנים 

 .2010 בשנת מאשר יותר ייצוגיות 177 הוגשו 2011 בשנת•

 .2011מב יותר ייצוגיות 375 הוגשו 2012ב•

 2012מב יותר ייצוגיות 60 הוגשו 2013ב•

   .הייצוגיות הגשת בכמות בהתייצבות מדובר•

 'כב להחלטת קשורה מההתייצבות וחלק יתכן•

   דיפלומט 8226/12 א"בש בעניין גרוניס הנשיא

 'ואח בשתאווי פתחי 'נ מ"בע מפיצים
      

 

 



 2013כ תובעים לפי בקשות שהוגשו ב"ב

 2010 2011 2012 שם המשרד

 2 2 2 אמיר ישראלי ושלומי כהן 1

 - 11 4 לופוטלי &  פדלוןשרון ענבר  2

 - - 8 דן אשכנזי 3

 1 1 1 יוחי גבע 4

 - - 16 דוד גואטה 5

 4 12 5         גורודיסקיוגל  רם 6

 - - 7 אברהם רוקח 7

 - - - גולן משעלי 8

 7 13 18 דן נחליאלי אסף שילה 9

 - - - מאור בן דוד 11

 21 רוזיןמיכאל  12

 6 6 8 יעקב ואסף פינק 13



 
 המשך - 2013כ תובעים לפי בקשות שהוגשו ב"ב

 2010 2011 2012 שם המשרד 

 'שמש מנור ושות 14

 'מיכאל בך ושות

 יוסי פוקס

 'קדם ושות פינץ

 21 מואסימוחמד 

 מנהלי 20 גרימברגגליה  19

 5 21 יעקב אביעד &רון קינן  גיל 20

 'יצחק מיוחס ושות

 26 עידן ומירב איידן

 9 21 אורלי בן עמי

 יצחק אבירם 24

 13 יצחק מירון

 אמנון גולן

 אבנר גבאי 27

 נאסר סבאר

 18 חגית חופי



 11פרט  -דירוג משרדים מנהלי 
 2011 2012 המשרד שם 2013דירוג 

 - 3 ספורימוחמד  1

 - - טנוסהאני  2

 - - דריסאבו  בסאל 3

 - - 'ושות זקבךמרים  4

 - 6 'ושות איצקוביץגבע  כץ 5

 - - דוד מזרחי 6



 סטטיסטיקה
   הגישו מנהלי + 1 טייר :משרדים 20כ•

 !מהייצוגיות 56% -כ  

  מתוך ייצוגיות 740 מעל הגישו משרדים 35•
 מהייצוגיות 65% = 1132

 מהייצוגיות 24% הגישו רשויות משרדי 6•

  ייצוגיות 150-כ הגישו נוספים משרדים 57•
 מהייצוגיות 13% = נוספות

  מזדמנים דין עורכי ידי על הוגשו הייצוגיות שאר•
 מהייצוגיות 21% = ייצוגיות 242כ

 



 סטטיסטיקה משרדי תובעים
 

 

 

 

 

 
 מהייצוגיות 65%משרדים הגישו  34 2011בשנת 

 מהייצוגיות 66%משרדים הגישו מעל  30 2012בשנת 

 מהייצוגיות 65%משרדים הגישו מעל  35 2013בשנת 

2013 2012 2011 

 15 56% משרדים 19

 משרדים

53% 13 

 משרדים

36% 

 14 10% משרדים 15

 משרדים

משרדים  7 12.5%

 רשויות

15% 

  משרדים 57

 נוספים

13% 29 

משרדים  

 נוספים

11% 18 

 משרדים

 נוספים

16% 

משרדים   6

 רשויות

24% 35 

 משרדים  

  30כ 6.5%

 משרדים

10% 

 135 15% ד"עו 165 21% ייצוגיות 242

 ייצוגיות  

23% 



 פילוח לפי משרדים

32% 

10% 

24% 

13% 

21% 

 פילוח הגשה לפי משרדים

 משרדים מובילים 14

 2משרדים טייר  15

 משרדים מנהלי 6

 משרדים נוספים 57

 י מזדמנים "ייצוגיות ע 242



   1-10ייצוג בייצוגיות משרדי נתבעות 

 2010 2011 2012 שם משרד דירוג

 1 1 1 יגאל ארנון 1

 2 1 2 ושות אגמון 2

 - 5 4 3 7 3 זליגמן גולדפרב חן וול אוריון פישר בכר 3

 8 9 9 'איתן מהולל שדות ושות 5

 10 14 4 א"פרקליטות מחוז ת 'ושות פירון 6

 4 7 14 'בן נתן ושות ארדינסט 8

 6 6 5 'ושות שוכטוביץאן 'רייטר ז עמר

 7 8 8 'רון גזית רוטנברג ושות



   11-20ייצוג בייצוגיות משרדי נתבעות 

 2010 2011 2012 שם המשרד דירוג

 16 'ושות גורניצקי 'בן אריה ושות אליאס 11

 3 15 5 'ושות עפר שפיר 'ושות בלום וקסלרברקמן  13

 18 פרידמן.ש 15

 בירן.ש

 גיטדוד 

 ברטנטל ויינברגר 18

 16 15 15 טויסטרהררי  19

 הרצוג פוקס נאמן 20



 כ נתבעות"סטטיסטיקה ב
  מתוך ייצוגיות 340מ במעל ייצוג קיבלו הראשונים המשרדים 10•

   .הייצוגיות מהתובענות 30% -כ על מדובר .שהוגשו 1132

  מתוך ייצוגיות 140 במעל מייצגים 20-11מ של בדירוג המשרדים 10•

 מהייצוגיות 12.5%כ על מדובר 1132

  התקשורת חברות המייצגים משרדים קיימים המשרדים 20 מתוך•

  באופן הגדולות הנתבעות גם שהינן קבוע באופן נוספות וחברות

 .['וכו ביטוח חברות בנקים ,בזק ,הוט ,פלאפון ,פרטנר ,סלקום] :קבוע

 .רשויות בייצוג המתמחים משרדים 5-כ קיימים 20ה דירוג בתוך•

 מהייצוגיות  42.5%-בכ מייצגים ראשונים המדורגים המשרדים 20•

 רשויות המייצגים כאלה בעיקר חדשים משרדים נוספו•



 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

 עבודה

 
2012 2013 

 3 4 חיפה

 3 4 ירושלים

 6 3 ש"ב

 25 2 א"ת

כ עבודה"סה  37 

 שלום
 

 14 10 א"ת

 1 עפולה

 1 אשקלון

 2 6 ת"פ

 7 6 חיפה

 3 1 ירושלים

 2 4 הרצליה

 22 3 ס"כ

 1 בית שמש

 4 2 צ"ראשל

 2 אשדוד

 59  שלוםכ "סה



 בתי משפט מחוזיים
 באר שבע

4% 
 ירושלים

6% 

 נצרת
7% 

 חיפה
20% 

 מרכז
21% 

 אביב-תל
42% 



 לחוק השניהפילוח לפי הפרט בתוספת 
 אחוזים 2011 אחוזים 2012 אחוזים 2013 הפרט בתוספת  

 61% 372 66% 742 48% 481 צרכנות - 1פרט 

 23% 140 16.3% 184 35.5% 353 רשויות - 11פרט 

 4% 23 4.5% 51 5% 49 ביטוח – 2פרט 

 4.5% 27 2.5% 29 2% 20 דיני עבודה – 10פרט 

 11 1.5% 17 2.1% 21 בנקאות – 3פרט 

 9 1.4% 16 2.3% 23 ניירות ערך – 5פרט 

 3 1.1% 12 1.1% 11 הגבלים עסקיים – 4פרט 

 8 1% 11 1.1% 11 מפגעים סביבתיים – 6פרט 

 3 4.5% 50 1% 10 חוק השוויון – 9פרט 

 10 1% 9 0.8% 8 מפרסם' נ' ת – 12פרט 

 2 0.7% 8 0.6% 6 איסור אפליה – 7פרט 

 ? 0.01% 1 0.2% 2 אפליה בעבודה – 8פרט 

 מסלקה – 13פרט 



 לחוק 2פילוח לפי פרטים בתוספת ה

48% 

36% 

5% 
1% 

2% 
2% 

2% 

1% 
1% 1% 

 צרכנות - 1פרט  1%

 רשויות - 11פרט 

 ביטוח – 2פרט 

 חוק השוויון– 9פרט 

 דיני עבודה – 10פרט 

 בנקאות – 3פרט 

 ניירות ערך – 5פרט 

 הגבלים עסקיים – 4פרט 

 מפגעים סביבתיים – 6פרט 

 מפרסם' נ' ת – 12פרט 

 איסור אפליה – 7פרט 



 הפרט בתוספת

 ממשיך להוביל 1פרט •

 כמות הייצוגיות הוכפלו 11פרט •

 מהייצוגיות 84%מהווים [ 11&1]פרטים  2•

 [ע"ניי, ביטוח, בנקאות]מהייצוגיות  9%פרטים מהווים  3•

 מכלל הייצוגיות 4.8%פרטים מהווים רק  7•

 חברות ביטוח הינן במקום השלישי •

 



 מזון
  כנגד 100כ עוד המזון בתחום ייצוגיות 200 מעל•

 שונים בתחומים רשתות

  שאינו שוקולד ,בריאות/טבעי/טרי :העילות בין•

  שוברים ,בקבוקים פקדונות ,כשרות ,שוקולד

 ,מדוייקת לא ותכולה מידה יחידות ,בתוקף שאינם

 .מטעים מבצעים ,ויין ארק ,זית שמן

 
 12 תנובה

 12 שופרסל  

 10 גרופשטראוס 

 6 מ"תעשיות בע מילקו

 4 רמי לוי שיווק השקמה

 4 מקנדונלדס

 3 מ"שסטוביץ בע. ש  

 3 מ"מיה תעשיות מזון בע



 

 2013בייצוגיות שהסתיימו 

 2011 2012 2013 תיאור 

 72 79 85 בקשות שנדחו

 14 22 58 כייצוגית אושרה הבקשה

 10 30 69 חדילה הודעות

 פשרה הסדרי
121 

94 31 

 42 26 לאישור ותממתינש פשרות

 72 228 373 הסתלקויות

 10 17 15 אחרות מחיקות

 2 3 - דין יפסק

 25 דחיות על הסף

~499 ~746 כ"סה  208~  



 סיכום הליכים

2013 

2011 0

100

200

300

400

2013 
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 חדילה ודחיית הבקשה

 ₪  15,000גמול ממוצע לתובע בהודעות חדילה •

 ₪   56,000ד "ט ממוצע לעו"שכבהודעות חדילה •

 בהתאמה  ₪  93,000ו₪  35,000: 2011ב•

 בהתאמה  ₪  67,700ו₪  17,700: 2012ב•

לזכות  שנפסקו הסכום הממוצע של ההוצאות •
 ₪  31,250לאישור שנדחו נתבעת בבקשות 

 ₪ 22,000כ 2011ב₪  27,500-כ: 2012ב•



 ארגונים בייצוגיות

 2013דין בייצוגיות בשנת פסקי  2ניתנו •

 פסקי דין בתובענה ייצוגית

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 1כן לזקן  1ידיד  עמותת 1בזכות  ? ? 1בזכות 

 1קולך 

 1הצלחה 

 3הצלחה 

עמותת  

 1תהודה 



 הסתלקויות
 עמד הוא לתובע גמול שנפסק בהסתלקויות•

  על עמד ד"לעוה ט"ושכ ₪ 6,300 על בממוצע

30,000 ₪.  

 בהסתלקויות ט"ושכ גמול בפסיקת ירידה קיימת•

 וגמול ט"שכ נפסק ההסתלקויות ברוב•

 כלומר – הסתלקויות 373-כ בוצעו 2013 בשנת•

 .הסתלקויות היו שהסתיימו מההליכים 50%



 בקשות והסדרי פשרה שאושרו

58  [2012ב 22, 2011-ב 14]בקשות אושרו כתובענות 

45,500-ד כ"ביניים ממוצע שנפסק לעוהט "שכ ₪ 

אושרו הסדרי פשרהייצוגיות  121 – בכ. 

274,500לכל הסדר פשרה הינו ט ממוצע "שכ ₪. 

 68,500הינו גמול ממוצע לתובעים ₪. 

 



 K500ט מעל "שכ 2012פשרות 
שנת 
 הגשה

 תובע ערכאה ב"כ נתבעת נתבעת מספר הליך
ב"כ 

 תובעים
 שכ"ט גמול

עיקרי 
 הפשרה

 שופט

 2376-00ת"א  2000
מדינת 
 ישראל

עמליה לב ויעל 
מימון; נאוה 
 שוחט ברגר

 מחוזי ירושלים

קיבוץ אורים; 
קיבוץ נתיב 

הל"ה; רותם 
אמפרט נגב; 
מפעל המים 

 נחלת יהודה

בלטר גוט 
 אלוני

500,000 X 
4 

11,500,000 

רכישת המניות 
שבידיהם 

 98תמורת 
 מיליון ₪

תמר בזק 
 רפפורט

 2460-07ת"צ  2007
די.בי.אס 
 שירותי לוויין

ארדניסט בן 
 נתן ושות'

 יגאל גרינדלר מחוזי ת"א
שי מילוא; 
 יניב אינסל

200,000 1,300,000 
הטבות ומזומן 

 350Kבשווי כ-
 ₪ 

 מאיר יפרח

 101-07ת"מ  2007
רשות 
 השידור

רון גזית 
 רוטנברג ושות'

בימ"ש לעניינים 
 מנהליים )ת"א(

 דורון לוי

ארדינסט; בן 
נתן; עופר 

 לוי
167,000 1,038,000 

התחייבות 
להוספת 
 כתוביות

 שרה גדות

 1263/07ת"א  2007
תרכובות 
 ברום בע"מ

 אריה נייגר

APM 
 מחוזי ב"ש

מוחמד 
אלגרגואי: 

אחמד 
 אלגרגואי

 יוחי גבע
50,000 X 

2 
812,000 

השקעה בשווי 
 מליון $ + 9.2

 מיליון ₪ 
 אריאל ואגו

 6493-01-10ת"צ  2010
השטיח 
 המעופף

גולדפרב 
 זליגמן

 מחוזי )מרכז(
ענת שרה גינר; 

 792,000 198,000 רונן עדיני דן גינר

 ₪ 70הטבה של 
למי מהקבוצה 
שירכוש שוב 

 600ותרומה של 
 אש"ח 

אסתר 
 שטמר

 24499-12-10ת.צ  2010
הוט טלקום 

 בע"מ;
 720,000 110,000 גבעיוחי  יחיאל ברזילי "אמחוזי ת פישר בכר חן

הנגשת שידורי 
הטלויזיה ללקויי 

 שמיעה
 יצחק ענבר

 1936-06ת"א  2006
בנק מזרחי 

 טפחות
 אליעז צימרמן המחוזי בת"א נשיץ ברנדס

אליאס, 
 אדלשטיין

120,000 600,000 
 מיליון ₪ 2.3

 700לקבוצה 
 אש"ח תרומה 

 ענת ברון

 2764-03-10ת"צ  2010
מדינת 
 ישראל

 ליס
בימ"ש לעניינים 
 מנהליים )מרכז(

 500,000 100,000 דקל, אנטמן רונן גמליאל
 מיליון 5-10בין 

 ₪ 
 מיכל נד"ב

 מח' משפטית עיריית ת"א 40267-12-10ת"צ  2010

המחוזי בשבתו 
כבית משפט 

לעניינים מנהליים 
 )ת"א(

שאול גיא חיון; 
עדי חיון; מ.א 
נתנאל חברה 

 לבניין

- 150,000 
500,000 

 
 הודעת חדילה

מיכל אגמון 
 גונן



 2013הפשרות הגדולות  10
מספר  

 הליך

כ  "ב נתבעת

 נתבעת

גמול   פרט   תמצית   כ תובעת"ב ש"בימ

 לתובע

ט  "שכ

 ד"עו

עקרי הפשרה   שופט

 (ההסכם)

2009 3118-

09 

חברת השקעות    

 מ"דיסקונט בע

'  אגמון ושות

 'כספי ושות

 מחוזי 

 ם-י

הנפקת זכויות  רון דרור

בחברה תוך ניצול  

השוק כדי לדלל  

את החזקת 

המניות שבידי  

 הציבור  

בין  ₪ מיליון  18חלוקת  רם וינוגרד 3,240,000 325,000 5

 חברי הקבוצה

2006 2103-

06 

ס  .מ.מפעלי פ  

 מ"מיגון בע

מחוזי  'כספי ושות

 א"ת

או  \יעקב סבו ו

דורון רדעי  

או ניצן  \ו

שמש  ; גדות

 מנור  

העדר דיווח לבעלי  

המניות הגרם  

 הפסדים

מגן   2,180,000 350,000 5

 אלטוביה

סכום הפיצוי לבעלי  

המניות בקבוצה הוא  

בסך כולל של  

9,800,000 

צ  "ת   2012

46597-

01-12 

מדינת ישראל  

מנורה מבטחים 

והסתדרות 

המהנדסים ניהול  

 מ"קופות גמל בע

ברמן   אחוה

;  (המדינה)

  גלרטאלון 

ועידן לרון  

 (מנורה)

-מחוזי י

 ם

,  גלילי, רז

  עזורי, ובר

 וקרט

אי העברת  

התמורה למכירת 

האחזקות  

לעמיתים בקופות  

 הגמל

תמר בזק   2,000,000 40,000 5

 רפפורט

תשלום של  

לסילוק   23,810,498

 התביעה

2012 18040-

11-12 

טבע תעשיות    

פרמצבטיות  

 בע״מ

ינסקי  'טולצ

שטרן  

מרציאנו  

כהן לויצקי  

 'ושות

מחוזי 

 א"ת

גיל רון קינן  

אביעד  '; ושות

 'סרן ושות

הפרת החובה 

לגילוי תגמולים  

בדוחות  

התקופתיים  

 השנתיים

דניה   1,588,500 264750 5

 מאיר-קרת

טבע תפרט החל מדוח  

את תגמול   2013

נושאי המשרה בה על  

 בסיס אישי

2011 5763-

09-11 

;  מ"שופרסל בע

אלון החזקות  

-ברבוע כחול

 מ"ישראל בע

'  אגמון ושות

בירן  .ש

 'ושות

מחוזי 

 מרכז

,  מושקוביץ

';  סיטס ושות

,  ויקמן, פולינג

 כהן

תווי קניה שלא  

 בתוקף

עופר   1,575,000 175,000 1

 גרוסקופף

הארכה אוטומטית של  

תוקף תווי הקנייה של  

החלפת תווי  , שופרסל

 ,הקנייה בכרטיס מגנטי



 2013הפשרות הגדולות  10המשך 

צ "ת  2007

2223-

07 

Glaxo Smith   ישראל

רון  , לשם

אלעד , פלג

 שיף

מחוזי  

 א"ת

,  חן-דוד אור

 צבי כהנא

הטעית הצרכנים  

בשל הסתרת 

תופעות לוואי של  

 התרופה

מיליון   12תרומה של  ענת ברון 1,500,000 450,000 1

לפעילות למניעת  ₪ 

 סכרת  

צ "ת  2010

38109

-01-10 

עיריית הוד  

 השרון

ירון סולברג  

ואביעד  

 שדה

מחוזי  

 א"ת

אלון אידלמן  

 ושלומית סלע

גביית היטלים  

 שלא כדין

מרים   1,192,000 663,000 11

 סוקולוב

עדכון תעריפי התשלום  

והשבת הסכומים  

אחרי  ]שנגבו ביתר 

 [אישור הבקשה

2010 4425-

01-10  

  +

47000

-02-10   

מקסאל השקעות  

פמה  '; מ ואח"בע

חברה להשקעות  

 'ונכסים בעמ ואח

ישראל  

;  הולדשטיין

;  חגי שלו

 פנחס רובין

מחוזי  

 א"ת

יצחק אבירם  

 או רונן עדיני\ו

שווי המניות  

שהוצע במסגרת  

הצעת הרכש לא 

 היה שווי הוגן

,  מסירת דוח יתרות רות רונן 1,000,000 200,000 5

פיצויים על פי הנתונים  

 ,שכתוצאה מהצו

2010  7395-

11-10 

דרך ארץ   

( 1997)הייווייז 

 מ"בע

מחוזי   רווה יהודה

 מרכז

גבית חיובי שווא   בשןרענן 

 6עודפים בכביש 

אסתר   700,000 150000 1

 שטמר

מיליון   4תרומה בסך 

 לחשבון נאמנות

2010 11255

-07-10 

בזק החברה  

הישראלית  

 .מ"לתקשורת בע

מחוזי   'פירון ושות

 מרכז

גיל רון קינן  

 ואביעד סרן  

הטעיה צרכנית  

לעניין כדאיות  

המסלולים אליהם  

הצרכנים  

וכן  , מצטרפים

 פגיעה בפרטיותם

ורדה   700,000 130,000 1

 מרוז

חדילה מהודעת  

החיסכון לכאורה  

סעד כספי  , ללקוחות

  4.6, מיליון 5.4של 

מיליון לחברי הקבוצה 

תרומה   810,000ו

 לעמותות



 מסקנות מייצוגיות שהסתיימו

 הסתלקויות ממשיכות להיות דומיננטית ביותר•

 ט עולה וכן הוצאות עולות"שכ•

 ט וגמול בהסתלקויות ובחדילה יורד"שכ•

 יותר בקשות מאושרות כתובענות•

 ט הגבוה ביותר"מהוות שכ ע"ניי•

 רוב הפשרות הגדולות ההשבה היא בעין•



 בית המשפט העליון
 

 (  20.12.2012נכון ליום ) 2012במהלך שנת 

ש  "בביהמ* בעלות תוכןהחלטות  65ניתנו 

 .העליון בנושא תובענות ייצוגיות

 .בעלות אופי מהותי לנושאמהן  28%-כ
 

 'וכד ארכותהחלטות לגופו של התיק ולא * 



 2013החלטות מהותיות ב –ש העליון "ביהמ

 סך ההחלטותמתוך %  מספר ההחלטות שנת הגשת ההליך

2008 2 8% 

2009 1 4% 

2010 0 0% 

2011 2 8% 

2012 3 12% 

2013 20 77% 

26 



 ייצוגיות בבית המשפט העליון

 פילוח על פי התוצאה בהחלטה

 

 התקבל  
 (מספרים)

 התקבל  
מסך  )% 

 (שהוגשו

 /נדחה

 נמחק 
 (מספרים)

 /נדחה

נמחק 
מסך  )% 

 (שהוגשו

  אחר
 (מספרים)

 אחר 
מסך  )% 

 (שהוגשו

 6.6% 1 53% 8 40% 6 נתבע

 3% 0 64% 6 33% 3 תובע



 ש העליון"יוזם ההליך בביהמ
 

 מתוך סך ההחלטות%  מספר ההחלטות המגיש

 58% 15 נתבע

 35% 9 תובע

 8% 2 אחר

 100% 26 כ"סה



 ש"התערבויות יועמ

 כ"סה הערות בהליכים בהם לא התנגד לא התנגד התנגד שנה

2008 1 1 1 

2009 3 1 1 4 

2010 11 20 2 31 

2011 16 36 8 52 

2012 20 66 39 86 

2013 18 71 51 89 

 263 102 195 68 כ"סה

 .מהסדרי הפשרה שהוגשו לעיונו 26%היועץ התנגד לכ•
 .היו לו הערות על אף שלא התנגד 39%בכ•
 ש גוברת"קרי מעורבות היועמ –מגמת ההערות להסדרים גם ללא התנגדות עולה •
 



 הקרן לתובענות ייצוגיות  
אישרה מימון הרשות לניירות ערך הקרן של •

 (:  ייצוגיות 2-נגזרות ו 3)הליכים חדשים  5-עקרוני ל
://www.isa.gov.il/Default.aspx?Site=MAINhttp& 4457,6ID= 

הקרן לתובענות ייצוגיות במשרד המשפטים   •
index.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/TovanotYitzugiyot/Pages/TovanotYitzugiyot.aspxhttp:// 

 

אשר נידונו  , במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיותבקשות לסיוע  56הוגשו לקרן  2013בשנת •

 .בקשות 27-מתוכן הוחלט להיענות בחיוב ל, ישיבותבארבע 
 

שוויון  , בריאות, ביטוח, הגבלים עסקיים, תקשורת -ביניהם, הבקשות שנענו עסקו בתחומים מגוונים•

  .ועוד, שלטון מקומי, צרכנות, מיסוי, איכות הסביבה, זכויות עובדים, זכויות לאנשים עם מוגבלויות

 .  ₪ 1,371,000 :השנתיהקרן תקציב •

 .₪ 1,305,196: כל התחייבויות הקרן לבקשות סיוע שהוגשו סך•

הסיוע  לאפשרויות למטרת פרסום פעילותה והגברת המודעות מתקציבה החליטה להקצות סכום הקרן •

 .₪ 40,000בסך שלא יעלה על , בנושאח מבקר במדינה "בעקבות דו, שהיא מעניקה

 

http://www.isa.gov.il/Default.aspx?Site=MAIN&ID=6,4457
http://www.isa.gov.il/Default.aspx?Site=MAIN&ID=6,4457
http://www.isa.gov.il/Default.aspx?Site=MAIN&ID=6,4457
http://www.isa.gov.il/Default.aspx?Site=MAIN&ID=6,4457
http://www.isa.gov.il/Default.aspx?Site=MAIN&ID=6,4457
http://www.isa.gov.il/Default.aspx?Site=MAIN&ID=6,4457
http://www.isa.gov.il/Default.aspx?Site=MAIN&ID=6,4457
http://index.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/TovanotYitzugiyot/Pages/TovanotYitzugiyot.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/TovanotYitzugiyot/Pages/TovanotYitzugiyot.aspx


 מגמות ושאלות לסיכום
 

 דומיננטיות מוחלטתהסתלקויות לא כמגמה אלא 

 הכפילו את כמותןייצוגיות כנגד רשויות 

 נפרץחזון  –פסקי דין בייצוגיות 

גדילה בשיעור הבקשות המאושרות כייצוגיות 

הגודל והמספר לא קובע 

א מטפל במעל מחצי מהייצוגיות"מחוזי ת 
ט עולה באופן מתון"פסיקת הוצאות עולה ואף שכ 

 יורד וחדילותט בהסתלקויות "ושכגמול 

הפנקס? 

 מנגנון –חלוקת כספים והשבה לציבור? 

 ס"גלמפסיקה בנושא 

 התנגדויות והתייצבויות  , יצוגייםארגונים כתובעים 

השלבים 2שינוי חקיקה ל 
 

 



 
 בשנה הבאה  נתראה 

 לתובענות ייצוגיות 5 -השנתי הבכנס 
 :לתגובות 

asaf@pinklaw.co.il 
 

 "  הלכה ומעשה"כל הזכויות שמורות למרכז 

מיסודה של דעת   -המרכז להשתלמויות והכשרות מקצועיות 
 מ  "ומסחר בע

 153-3-5101090' פקס, 03-5101090: 'טל
 www.knowit.org.il 

 

אין לעשות שימוש מסחרי במצגת ובנתונים ללא אישור  
 המרכז

 
 

mailto:asaf@pinklaw.co.il
http://www.knowit.org.il/

