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תיאור מקוצרפרט תיאור מקוצרפרט

של הפליה בעבודה לפי  בעילהתביעה (1)8תביעה נגד עוסק  1

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה  

חוק שכר שווה(2) תביעה נגד מבטח2

לחוק  1ה' ה' פרקים דלפיבעילהתביעה (1)9תביעה נגד תאגיד בנקאי3

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

ב"תוהוראות הנגישות לפי חוק (2)

טלויזיההוראות חוק שידורי (3)
חוק לפיבעילהתביעה 4

ההגבלים העסקיים

הנובעת  בעילהתביעה 5
מזיקה לנייר ערך

לעבודההאיזוריד"שלביהבעילהתביעה(1)10

סעיףלפיבהלדוןהייחודיתהסמכות

(3)או,(א1),1()א)24

לחוקא6סעיףלפיבעילהעובדשלתביעה(2)

הזכותלחוק3ו2סעיפים,מינימוםשכר

י"עעובדיםהעסקתחוק,בישיבהלעבודה

א"כקבלני

עליושחלעובדשלתביעהלמעטזהט(3)

קיבוציהסכם

למפגעבקשרתביעה6
המפגעגורםנגד,סביבתי

איסורחוקלפיבעילהתביעה7

בשירותים,במוצריםאפליה

ציבורייםלמקומותובכניסה

להשבת סכומים שגבתה שלא כדין כמס אגרה או תשלום חובה אחרתביעה נגד רשות11

א30'בסכהגדרתומפרסםנגד'ת12

(ושידוריםבזק)התקשורתלחוק

האמורהסעיףלפיבעילה

סליקהמערכתלהפעלתחברה'נ'ת13
מידעלהעברתבקשר,מרכזיתפנסיונית

סליקהמערכתבאמצעותכספיםאו
מרכזיתפנסיונית



חלוקת מתודית של הפרטים

עילהבקשר ל

הגבלים עסקייםעילה חוק–4פרט עוסק לקוח–1פרט 

עילה חוק איסור אפליה–7פרט ביטוח-2פרט 

בעבודה' הזעילה חוק שוויון–8פרט בנקאות-3פרט

'עילה חוק שוויון אנשים עם מוג–9פרט ניירות ערך–5פרט 

עילה דיני עבודה–10פרט מפגעים סביבתיים–6פרט 

א לחוק התקשורת30סעיף עילה–12פרט מסלקה פנסיונית–13פרט 

או תשלום חובה אחר שנגבו שלא כדין/ומס או אגרה11פרט 



לחוקהשניהפילוח לפי הפרט בתוספת 
ירדעלה201420152016הפרט בתוספת  

+66%83765%90269%10664%צרכנות-1פרט 

-17%20915.5%21710.3%1595.2%רשויות-11פרט 

-4%487%985.5%851.5%ביטוח–2פרט 

+1.9%220.7%103.63%562.9%דיני עבודה–10פרט 

+2%252.5%352.8%430.35מפרסם' נ' ת–12פרט 

+3%342.25%312.5%380.25%בנקאות–3פרט 

3%332.25%312.25%35ניירות ערך–5פרט 

-1%162.65%371.7%261%מפגע סביבתי–6פרט 

-1%161%140.85%130.15%הגבל עסקי–4פרט 

-1%151.25%170.77%120.5%חוק השוויון–9פרט 

+0.4%40.15%20.65%100.5%איסור אפליה–7פרט 

0%00%00%0אפליה בעבודה–8פרט 

0%00%00%0מסלקה–13פרט 
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ד אילן גפני"פס
שביןבקשר–רחבהפרטהיקף.בעסקהיתקשרושהצדדיםדורשאינוהחוק

כהגדרתו"עוסק"במדוברכיהיאהמצמצמתההגדרה.הלקוחלביןהעוסק
מיהוהשאלהבהגדרתיסייעהצרכןהגנתחוק,ודוק.הצרכןהגנתחוקב
הצרכןהגנתבחוקהמפורטותלעילותמוגבלאינוהתביעהנושאברם,"עוסק"

לשם.שנוסחכפימנוסחהחוקבכדיולא,להרחיבבחרהמחוקק.בלבד
התובענותבחוקהשנייהלתוספת4פרטאתלדוגמהניטול,ההשוואה
לפיעילה"בייצוגיתתובענהלאישורבקשהשלהגשתההמאפשר,הייצוגיות

לאישורבקשהשלהגשתהמאפשר,כמוהו,7פרט."העסקייםההגבליםחוק
ובכניסהבשירותים,במוצריםהפליהאיסורחוקלפיעילה"בייצוגיתתובענה

לעניינוהואכךלא."2000-א"התשס,ציבורייםולמקומותבידורלמקומות
המנויהספציפיתלעילהמפנהאינוזהפרט.השנייהלתוספת1פרטשל

תובענהלאישורבקשהשלהגשתהמאפשראלא,הצרכןהגנתחוקב
בחוקהאחרוןכמשמעות,ועוסקלקוחליחסיהנוגעקשרכלבגיןייצוגית

.חוזההכרתולאהצדדיםאםאפילו,הצרכןהגנת

[אגודת בעלי מוניות' אילן גפני נ]ד של השופט הנדל "לפס6' ס•

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/089_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/089_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/083_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/018m1k1_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/089_001.htm


-המשך-

התביעותשלניסיוןפריגםהינההשנייהשבתוספתהרשימה•
קריאהיצאהת.ש.אדיןבפסק.התיקוןטרםשהוגשוהייצוגיות

,ביניש'ד(דאזכתוארה)השופטת'כבמפיזהמשפטמבית
להסדירהמשפטיםמשרדכוונתלמימושולהביאחקיקהלקדם

הקשייםצוינו,עוד.בראשיתהאזשהייתהפעולה–הנושאאת
רקעעל.ייצוגיותבתובענותלדוןבבואוהמשפטביתבפנישעמדו

שמפניםהשנייהבתוספתפריטיםישנןשכאמורלהעירהועיל,זה
הפנייהתוך,"בעילהתביעה"בנוסחמסויםלחוקישירבאופן
3פרטכגוןלחוקמפניםשאינםפרטיםגםקיימים.קונקרטילחוק

בקשר,בנקאיתאגידנגדתביעה":1פרטאתבלשונושמזכיר
."לאואםוביןבעסקההתקשרואםבין,לקוחלביןשבינילעניין
עלורקאך,כאמור,זאת.לחוקמפנהגםאך,כלליהינו1פרט
."עוסק"המונחלהגדירמנת



תשלומיםל מדור "צהמדינת ישראל ' יוסי לוי נ7373/10עעמ

ייצוגיותתובענותחוקלהשנייההתוספת

עלעל-ממבטהתבוננותמתוךהמתקבלתבתמונהגםנתמכתחובהבתשלוםהמדובראיןכיהמסקנה
להגישניתןשבגינןהעילותאתלהגבילבחרהמחוקק.הייצוגיותהתובענותלחוקהשנייההתוספת
עליחולזהחוק"כיקובעלחוק29סעיף.לחוקהשנייהשבתוספתהסגורהלרשימהייצוגיתתובענה
קיימות,"רשות"כנגדלתביעהמפורשותמתייחסאשר,11לפריטמחוץשגםהדברופירוש,"המדינה

עלהמדינהאתלתבועניתן,כךבתוך.המדינהנגדייצוגיתתביעהלהגישניתןבסיסןשעלנוספותעילות
אתלאבחןניתן.עובד-מעבידויחסי,ערךוניירותבנקאות,לקוח-עוסקיחסישלבהקשריםהתנהלותה

ששארבעוד:המדינהאתלתבועניתןשמכוחןהשנייהבתוספתהמנויותהתביעהעילותמיתר11פריט
,הפרטיהמשפטמתחוםפעולות,המדינהשלומסחריותעסקיותלפעילויותמתייחסותהתביעהעילות

פיעלשלטוניתסמכותהפעלתשלבהקשרים,ציבוריתכרשותהמדינהנגדתביעהמאפשר11שפריטהרי
"לעתידומבטבינייםסיכום-הצרכניתהייצוגיתלתובענהעשור"דויטשסיני'פרופזהלענייןראו.דין

תובענותחוקהצעתתזכירפרסוםלאחרנכתבזהמאמר.(ה"התשס)15'עמ(1)דמשפטשערי
,11פריטללא,בלבדעילותעשרהשנייההתוספתכללה,נכתבבובשלב.החוקחקיקתובטרם,ייצוגיות

פעולותשלבהקשריםרקהמדינהנגדתביעותלאפשרהמחוקקשבכוונתמכךמסיקדויטש'ופרופ
התווסף11פריטכי,מכךללמודניתן.שלטוניתכרשותפעילותהשלבהקשריםולאומסחריותעסקיות

.זהבכובעהגםהמדינהאתלתבועלאפשרהמחוקקכוונתמתוךלרשימה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/safrut/book/8210
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm


תשלוםקרי,חובהתשלוםשלהקריטריוניםעלעונהאינוהגמלאיםמןהפרמיותניכוי
קבעדרך,מנכהאשרחברהשל:עסקיתלפעילותיותרודומה,בדיןהסמכהנדרשתשלהטלתו

ניהולדמיהגובהפנסיהקרןשלאו;מלקוחותיהמאחדתשלומים,(לכאורה)הסכמהוללא
מתשלומים,צדדיחדבאופן,המקזזתהרשותשלאףאו;העמיתהסכיםשלהםמאלוגבוהים

שתאושרכדי,לאמורבהתאם.הספקיםלהשחביםחובות,שלהלספקיםמעבירההיאאותם
כזו,11בפריטשאינה,אחרתתביעהעילתעללהצביעהיהצריךהמערער,כייצוגיתתביעתו

האםלשאלהלהידרשהמקוםזהאין.המדינהשלמסחרית-העסקיתלפעילותהשמתייחסת
האחריםהפריטיםמןאחדשללתחולתוטעןלאעצמושהמערערכיוון,כזועילהקיימת

.הענייןבנסיבותהשנייהבתוספת

ניתןאכןאלובעילותכילצייןראוי,שלפנינוהענייןנסיבותלמלואלהידרשומבלי,זאתאף-על
יכולאכןהמערערכירמזבכךשישמבלי)דומיםמאפייניםבעלותלתובענותמקוםלמצוא
עילותאתמגדיר10פריט,למשל.(התוספתשלאחרתחלופהשלבגדרהטענותיואתלהביא

נגדעמיתיםשלייצוגיתתביעהגםמאפשר,היתרובין,עבודהיחסיבנושאיהאפשריותהתביעה
(3)24סעיף)"ומעבידעובדמיחסיהנובעתלקצבהתובענהכלוכן",פנסיהקרנות,גמלקופות

מבלי,כלומר.(השנייהלתוספת(1)10פריטמפנהאליו,1969-ט"תשכ,לעבודההדיןביתחוקל
עובדידיעלהוגשהאילו,המערערשללזודומהתביעהכינראה,בדברמסמרותלקבוע

בסייגהתובעעמדאילו)10בפריטמעוגנתלהיותהיתהיכולה,מדינהעובדאפילו,לשעבר
.(ייצוגיתתובענהלהגשתבדרךבחוקהמפורטיםהמחסומיםובשאר,(3)10קטןבפריטהמנוי

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/042_001.htm


1פרט 
, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תביעה נגד עוסק

,  שבינו לבין לקוחלעניןבקשר 
.אם התקשרו בעסקה ובין אם לאובין 

:רק על פי חוק הגנת הצרכןהיתההתביעה בעבר 

במהלך  מעוסקשקונה נכס או מקבל שירות מי :כצרכן הוגדר בחוק 
"ביתי או משפחתי, עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי

:חידושים תוספות בחוק תובענות ייצוגיות

.ולא רק צרכן–החוק הרחיב את מעגל התובעים וכלל בהם לקוח •

[.אילן גפני]בין עוסק ללקוח ולא רק עילה מכוח חוק הגנת הצרכן כל עילה•

וגם אם בסוף לא נערכה התקשרות  . ניתן לתבוע גם על השלב הטרום חוזי•
.בין הצדדים

ניתן לתבוע בעסקה שהתבצעה ללא תמורה•



"לקוח"הגדרת 

:דניאל פרחן בית המשפט בפסק הדין בעניין 

ויש,הצרכןהגנתבחוקמוגדראיננו"לקוח"המונח"
קיבלאונכסשרכשמיכלעלשיחולכך,כפשוטולפרשו
"...עיסוקובמהלך"עוסק"משירות

קבלת"שאלתאך,פשוטהבהגדרהמדובר•

הגדרותאין.ברורהתמידאיננה,"מעוסקהשירות

הגדרתלהקיםמנתעלהנדרשלקשרחתוכות

."לקוח"



פסיקה מצמצמת": לקוח–עוסק "יחסי 

אשרתהיה,הסטודנטיםמןתשלומיםגביית:(סובולד"פס)אוניברסיטה•
כמוסדהאוניברסיטהשלמפעילותהנפרדבלתיחלקהיא,מהותםתהיה

.גבוההלהשכלה

לאהתשתיתהקמתבשלב:(דאוסד"פס)ההקמהבשלבBOTפרוייקט•
.לקוחעוסקיחסימתקיימים

יוצריםזכויותבעל:(בראונרד"פס)בספריםהזכויותובעליספריםגוגל•
.שירותממנהמקבלואינומגוגלנכסרוכשאינובגוגלמתפרסםשספרו

ניהולשירותי:(נוהיהושעד"פס)במלוןנופשיחידותובעליניהולחברת•
.לקוחעוסקיחסייוצריםלאופיקוח

עמיתים-לעובדיםאופקיםוהרחבתהעשרהפעילויותהמעניקהעמותה•
-ציבוריהינוהפעילותמכלול.עוסקבגדראינהכזועמותה:(דיקשטייןד"פס)

.הפעולותביןלהפרידניתןלאעסקיותפעולותישאםאף,תעסוקתי-חינוכי

שלהשימושעיקרבאם:(כהן-פולתמרד"פס)במוצרמסחרישימוש•
ניתןשלאהרי,עבודתולצורךאלא,"משפחתיאוביתיאישי"איננוהלקוח
.הצרכןהגנתחוקפ"עלתבוע



מרחיבהפסיקה ": לקוח–עוסק "יחסי 
עוסקכיחסיולקוחותיהםהחוליםקופותביחסילהכירניתן:(קורלד"פס)חוליםקופת•

.מוסכמתלאההלכה.לקוח

אףלקוחעוסקיחסייוצרת:(רוטשילדד"פס)אינטרנטבאתרלרישוםחברהשלהזמנה•
.בפועלהתקשרותללא

אין,עקרונית:(ציגלרד"פס)ל"עוקשרלהקיםעושיהעקיפהצרכניתקשריםמערכת•
המספקתחברהלביןפלוניתחברהשללקוחביןלקוחעוסקבקשרמלהכירמניעה

.פלוניתחברהלאותהשירותים

:משיקותהלכות•

בעילתדי,ישיריםביחסיםצורךאין:(שפיראליאורד"פס)המבטחכנגד'גצד-
תביעה

.ללקוחהעוסקבין"עניין"שלובקיומו

שאינו'גוצדבנקיחסי:(בעליון,שפיראליאורד"פס)שלישייםוצדדיםבנקיחסי-

המונופוליסטיכוחועקב,3פרטלצורךלקוחעוסקכיחסימוכרים,שלוישירלקוח
של

לאהיחסיםאםאףלקוחעוסקביחסילהכירניתן.(רובינשטיין)הציבורמולהבנק

(פוגלמן)מגובשים/ישיריםחוזייםיחסיםאו/והדדירצוניבסיסעלהושתתו



הצעה למבחני זיקה אפשריים: 1פרט 

?מעניק שירות לציבור" עוסק"האם הגוף המוכר כ•

עומדת אפשרות להימנע " לקוח"האם ל•

[מעין מונופוליסטיכח]? מהתקשרות עם אותו גוף

האם קיים קשר לפוטנציאל  , אף אם לא קיים כעת•

?עסקי עתידי בין הצדדים

,  אף אם מדובר בגוף הממלא פונקציה שלטונית•

?האם ניתן להפריד בין הפעילויות השונות שלו



דגשים1פרט 

בעלי מוניותאגודת ' נד אילן גפני "פס•

ד דאוס"ופסליאור שפירא ד "פס: לקוחעוסק •

וברזנישטנדלד "פס•

ד תנובה"ופסשירותים משפטיים ד אביב "פס•

([אמיתי)לקוח –עוסק ]גליזרד "פס•

עסקה בפעילות שניתן  שהמדינה מקום : רטוק'צד "פס•
במהותה ניתן יהיה " פרטית"-או כ, "עסקית"לראותה כ

.  נגדה תביעה ייצוגיתלהגיש לראות בה כעוסק 

מקרקעי ישראלמינהל' ישראל אסל נ7752/12עעמוראו גם 



11פרט 

שלאשגבתהסכומיםלהשבתרשותנגדתביעה"
".אחרחובהתשלוםאואגרה,כמס,כדין

ללשון החוקהשוואה •

ץ שני כהן"בג•

הסדר שלילי או חיובי  •

?סעדים הצהרתיים•



הרלוונטייםהחוק סעיפי 
בעניןאוהשניהבתוספתכמפורטבתביעהאלאייצוגיתתובענהתוגשלא-(א)3סעיף

תוגשלא,האמוראףעל;ייצוגיתתובענהבולהגישניתןכימפורשתחוקבהוראתשנקבע
אוהפעלהשעילתה,שלישיצדידיעלשנגרםנזקבגיןלפיצוייםייצוגיתתובענהרשותנגד
;שלישיצדלאותוביחסהרשותשלאכיפהאוהסדרה,פיקוחסמכויותשלהפעלהאי

בתילחוק2בסעיףכהגדרתה–"רשות",21-ו9,(2()ב)5ובסעיפיםזהקטןבסעיף
.מינהלייםלעניניםמשפט

רשות,המדינהמרשויותרשות"-"רשות"-מנהלייםלענייניםמשפטבתילחוק2סעיף
."דיןפיעלציבורייםתפקידיםהממלאיםאחריםואנשיםגופיםוכן,מקומית

ושהסעדהרשותשלהחלטהשעילתהבתביעהרשותנגדלאישורבקשה-(2()ב)5סעיף
אגרה,כמסהרשותשגבתהסכומיםהשבתלרבות,השבהאופיצוייםהואבההמבוקש

שלהחלטה",זהקטןבסעיף;מינהלייםלעניניםמשפטלביתתוגש,אחרחובהתשלוםאו
.מינהלייםלעניניםמשפטבתילחוק2בסעיףכהגדרתה–"רשות

רשותשלהחלטה-"רשותשלהחלטה"-מנהלייםלענייניםמשפטבתילחוק2סעיף
.מחדלאומעשהוכןהחלטההעדרלרבות,דיןפיעלציבוריתפקידבמילוי

רשות,מרשויותיהרשות,המדינהנגדלאישורבקשההוגשה"-לחוק(1()ב)8סעיף
כתובענהההליךניהולעצםכיהמשפטביתושוכנעדיןפיעלשהוקםתאגידאומקומית
בכללותולציבוראוהנתבעשללשירותיוהנזקקלציבורחמורנזקלגרוםצפויייצוגית
אתלמנועניתןולא,ולציבורהקבוצהלחבריזובדרךמניהולוהצפויההתועלתלעומת

בכךלהתחשבהמשפטביתרשאי,13בסעיףכאמורבשינוייםאישורשלבדרךהנזק
."ייצוגיתתובענהלאשראםלהחליטבבואו

."המדינהעליחולזהחוק"-29סעיף



ארגון נכי הפוליו בישראל' לביטוח לאומי נהמוסד 24332-02-12( א"ת)תצ

:קובעייצוגיותתובענותלחוק(א)3'סע.4

בהוראתשנקבעבעניןאוהשניהבתוספתכמפורטבתביעהאלאייצוגיתתובענהתוגשלא"

."ייצוגיתתובענהבולהגישניתןכימפורשתחוק

הםנסמכיםאלא,השנייהבתוספתהמפורטלגדרנכנסתתביעתםכיטועניםאינםהמשיבים

חוקבהוראתשנקבעבעניין"ייצוגיתתובענההגשתהמאפשר,ל"הנלסעיףהסיפאעל

לחוק(2()ב)5'סעהוראת,המשיביםלשיטת."ייצוגיתתובענהבולהגישניתןכימפורשת

:בקבעול"הנ(א)3'סעשלסיפאדרישותעלעונה

הואבההמבוקשושהסעדהרשותשלהחלטהשעילתהבתביעהרשותנגדלאישורבקשה"

,אחרחובהתשלוםאואגרה,כמסהרשותשגבתהסכומיםהשבתלרבות,השבהאופיצויים

בסעיףכהגדרתה–"רשותשלהחלטה",זהקטןבסעיף;מנהלייםלענייניםמשפטלביתתוגש

".מנהלייםלענייניםמשפטבתילחוק2

תובענותלהגשתהדלתאתפותחת(א)3'סעבתנאישעמידהבעוד.זוטענהלקבלאין

(ב)5'סעשלעניינו,השנייהבתוספתכאמורמצומצםונתבעיםענייניםלמספרככזוייצוגיות

ותעמודהיהבתובענהתדוןאשרהערכאהשלומקומיתענייניתסמכותקביעתהואלחוק

מפורשתחוקבהוראתשנקבעענין"מהווהאינו(2()ב)5'סע–משמע.לחוק(א)3'סעבתנאי

לחוק5'בסעהדיןהוא.לעיל(א)3'סעשלבסיפאכאמור"ייצוגיתתובענהבולהגישניתןכי

ביתשלהענייניתסמכותואת(3הבתוספת)הקובע,2000,מנהלייםלענייניםמשפטבתי

.ייצוגיותתובענותלחוק(2()ב)5'בסעכאמורייצוגיותבתובענותלדוןמנהלייםלענייניםמשפט



השנייהבתוספתכאמורוהנתבעיםהנושאיםהגבלת,המשיביםלטענת.5

הואילל"הנלחוק(2()ב)5'סעהוראתאתמתוכןתרוקן,ייצוגיותתובענותלחוק

אתמגבילההשנייההתוספתשכןרשותנגדפיצוילתבועיהאניתןלאולעולם

11לפריטרשותנגדייצוגיתתובענהלהגישניתןבגינםוהעילותהעניינים

,כדיןשלאשגבתהסכומיםלהשבתרשותנגדתביעה":בלבדהשנייהבתוספת

אינההשנייההתוספת-שגויהזוטענה."אחרחובהתשלוםאואגרה,כמס

,11בפריטכאמורהשבהלתביעתורקאךרשותנגדייצוגיתתביעהמגבילה

נגדאחרותייצוגיותלתביעותבנוסף,ייצוגיתכתביעהזאתמאפשרתאלא

כך.השנייהבתוספתהמנוייםמהפריטיםאחדלגדריהןשנכנסותובלבד,רשות

ייצוגיתתביעהלאישורבקשהשלהסףעללסילוקבקשהנדחתה,למשל

,השנייהבתוספת1פריטלגדריהנכנסת,(נשרעיריית)רשותנגדלפיצוים

ולאחרהצרכןהגנתבחוקכהגדרתו"עוסק"-נשרעיריית–הרשותבהיות

1230-02-12('חי)תמ)חינםטלפונישרותלספקבהתחייבותהעמדהשלא

לפיצוירשותנגדייצוגיתתובענהלהגישניתןאופןבאותו;(נשרעיריית.נכהן

כלעםאחדבקנהעולהשהיאככוללחוק(2()ב)5בסעיףכאמורהשבהאו

.השנייהבתוספתהמנוייםמהפריטיםאחד



'  חברה בפירוק מרצון נ-רואה חשבון -מחלב איתמר 4345/10עא 
רשות המיסים בישראל-מדינת ישראל 

בתביעהאלאייצוגיתתובענהתוגשלא":כיקובעייצוגיותתובענותחוקל(א)3סעיף.8

תובענהבולהגישניתןכימפורשתחוקבהוראתשנקבעבעניןאוהשניהבתוספתכמפורט

לאישורבקשהלהגישניתןבגינןהעילותאתהגבילהמחוקק,בסעיףשנזכרכפי."...;ייצוגית

,זהבחוקשימושהמאפשרותהעילותמהןייצוגיותתובענותחוקבוהגדירייצוגיתתובענה

להגישניתןולאסגורההיאהשנייהבתוספתהמופיעההרשימה.לחוקהשנייהבתוספת

חוקלפרשנותמנחיםקווים"קלמנטאלוןראו)בהנכללתשאינהבעילהייצוגיתתובענה

המערערותביססוהאם.((2006)131מטהפרקליט2006-ו"התשס"הייצוגיותהתובענות

.לפתחנוהעומדתהשאלהזו?לחוקהשנייהבתוספתנכללתאשרעילהבבקשתן

המשפטמתחומירבותתביעהעילותבסיכומיהןוהעלוכרימוןטענותמלאותהמערערות.9

לההמרכזיתהתביעהעילת,המחוזיהמשפטביתשקבעכפי.והחוקתיהמנהלי,הפרטי

עילתלמערערותמקימהאינהזועילה,לטעמי.ההטעיהעילתהיאהמערערותטוענות

.להלןשיפורטומהטעמיםוזאת,ייצוגיותתובענותחוקלהשנייהבתוספתכנדרשתביעה

:בענייןייצוגיתתובענהלאישורבקשהלהגישניתן,לחוקהשנייהלתוספת11סעיףלפי.10

"אחרחובהתשלוםאואגרה,כמס,כדיןשלאשגבתהסכומיםלהשבתרשותנגדתביעה"

כדילהתקייםשצריכותמצטברותדרישותבשתיעסקינן.['ג"ס-במקוראינהההדגשה]

הרשותידיעלגבייהלקיוםהדרישה–לחוקלתוספת11סעיףשלכנפותחתלהיכנס

בוצעההאםבשאלהחלוקיםהצדדים,לגבייהבאשר.כדיןשלאתעשהזוגבייהכיוהדרישה

כדרישת,התובענההגשתלמועדשקדמוהחודשים24-בהמשיבהידיעלפיגוריםקנסגביית

וביןהגבייהדרישתמולאהאםביןשכןזהבענייןבהכרעהצורךאיןלטעמי.לחוק21סעיף

מתמלאתאיןכןועל,כדיןבוצעההמיסיםרשותידיעלהפיגוריםקנסותגביית,לאואם

.11סעיףשלהשנייהדרישתו

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/safrut/book/3377
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm


ץ שני כהן"בג
עילותהרחבת,לעתירותבתגובהלממשלההמשפטיהיועץשצייןכפי

לפיכמעסיקהרשותנגדתובענותלהגישבאפשרותביטוילידיבאההתביעה
ציבורייםשירותיםהמפעילהרשותנגדתובענה;לתוספת10-ו8,9פרטים

עםאנשיםשלציבורלמבניבנגישותהעוסקלתוספת9לפרטבהתאם
המזיקכלפיומכווןסביבתייםבמפגעיםהדן6פרטפיעלותובענה;מוגבלות

.(23.10.2006מיוםלממשלההמשפטיהיועץלתגובת100פסקה)בפועל

פיעל,העבודהדיניאכיפתמתחוםחדשותתביעהעילותבחוקנוספו,בנוסף
-כוחקבלניידיעלעובדיםהעסקתחוק;1987-ז"התשמ,מינימוםשכרחוק
הדיןביתשבסמכותנושאיםהכוללתסלעילתומכוח1996-ו"התשנ,אדם

במפגעיםשעניינהייצוגיתבתובענההשימושהורחבדומהבאופן.לעבודה
התובענהבמסגרתכספיסעדגםלתבועהחוקמתירוכעת,סביבתיים
בפרטנוספהשהורחבוהעילותבצד,מזאתיתירה.מניעהצורקולאהייצוגית

בגיןהשבהתביעותהגשתהמאפשרתחדשהעילההשניהלתוספת11
גם–כדיןשלאהרשותידיעלשנגבואחריםהיטליםאואגרות,מסיםגביית

.בחוקכמפורטמוגבליםבתנאיםאם

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P222K11_001.htm


10פרט –דיני עבודה 

לדוןהייחודיתהסמכותלעבודהאזורידיןלביתאשרבעילהתביעה(1)
-ט"התשכ,לעבודההדיןביתלחוק(3)או(א1),(1()א)24סעיףלפיבה

פיצויי,קצבההלנתפיצויישלסעדבמסגרתהנדרששלאובלבד,1969
20-ו16,17סעיפיםהוראותלפיפיטוריםפיצוייהלנתפיצוייאושכרהלנת
.1958-ח"התשי,השכרהגנתלחוק

-ז"התשמ,מינימוםשכרלחוקא6סעיףלפיבעילהעובדשלתביעה(2)
לעבודההזכותלחוק3-ו2סעיפיםלפיבעילהעובדשלתביעה,1987

,אדםכוחקבלניידיעלעובדיםהעסקתחוקלפיאו,2007-ז"התשס,בישיבה
.1996-ו"התשנ

הסכםעליושחלעובדשלתביעהלמעט–"תביעה"–זהבפרט(3)
מעבידיםארגוןאועובדאותושלוהמעביד,עבודתותנאיאתהמסדירקיבוצי
;הקיבוצילהסכםצד,בוחברשהוא

או,1957-ז"התשי,קיבוצייםהסכמיםחוקלפיקיבוציהסכם–"קיבוציהסכם"
.בכתבקיבוציהסדר



המשך דיני עבודה

ד וירון"פס•

ת"הממונה על הסכמי עבודה בתמ•

פניה להסתדרות או לארגון היציג  •

:פניה מוקדמת•
,מ"הוט מערכות תקשורת בע' נאסף איילד"עו12842-07-10( ארצי)ע "ע

'מ ואח"לישראל בעשרותיםקלינור' ילנה נ87001-70-88ש"דמ

ד מי גליל"פס, צ וירון"בג

מתח בין משפט העבודה הקיבוצי לתובענה ייצוגית•



"הזנוחים"הפרטים 

20' ס+ שוויון 9פרט •

אפליה בעבודה8פרט •

אפליה במוצריםאיסור 7פרט •

עסקייםהגבלים 4פרט •

מפרסם' נ' ת12פרט •

מסלקה ' נ' ת13פרט •



20' ס

פיצוייםייצוגיתבתובענהיפסוקלאהמשפטבית(ה)•
למעט,נזקהוכחתבלאפיצוייםיפסוקלאוכן,לדוגמה
באמוראיןואולם,השניהבתוספת9בפרטכמפורטבתביעה

.ממוןנזקשאינונזקבשלפיצוייםפסיקתלמנועכדי



ניירות ערך

ערךלנייר מזיקהעילה הנובעת : הגדרה

(.מחוק ניירות ערך)פרטים מטעים בדיווחים שוטפים , מטעים בתשקיףפרטים •

כגון הצעת רכש מיוחדת כאשר  , רכש במקרים שנדרשיםללא הצעת מניות מכירת •
(.מחוק החברות)על ידי הרכישה הרוכש נעשה בעל שליטה 

קרן מיוחדת–רשות לניירות ערך •

.שווי התביעה גבוה מאוד. מעט משרדים עוסקים בזה. תביעות מורכבות•

ייצוגיתנגזרת מול תביעה •

גם בעל מניות גדול ומוסדי" פיאהראל "גרוסקופףהחלטה השופטת •



מפגעים סביבתיים

לענין;המפגעגורםנגדסביבתילמפגעבקשרתביעה:6פרט
בחוקכמשמעותם–"סביבתימפגע","המפגעגורם",זה

.סביבתייםמפגעיםלמניעת

,רעש,אוירזיהום–"סביבתימפגע":סביבתייםלמניעתחוק
עלזיהום,פסולתידיעלזיהום,ים-מיזיהום,מיםזיהום,ריח
בסביבהפגיעה,קרינהידיעלזיהום,מסוכניםחומריםידי

,לצו,לחיקוקבניגודכשהםוהכל,אסבסטמפגע,החופית
בהםשישאו,אחררשיוןאוהיתרלכלאועסקלרשיון,לתכנית
לענין;לאדםממשיסבלגרימתאואדםשלבבריאותופגיעה

;1965-ה"תשכ,והבניההתכנוןבחוקכהגדרתה–"תכנית"זה



מפגעים סביבתיים המשך

הגדרה רחבה מאוד" בקשר למפגע סביבתי"•

עשרות חוקים רלבנטיים•

שימוש בכל המשפט הפרטי•

השוואה בין ייצוגית לתובענה קבוצתית•

'ואחבעמאמות השקעות ' נ' שוורץ ואחדניאל 21679-11-11( ירושלים)צ "ת? גם וגם•

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http://www.takdin.co.il/searchg/%D7%AA %D7%A6 %D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D 21679 11 11 %D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C %D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A5 %D7%95%D7%90%D7%97 %D7%A0 %D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA _hd_3479702.html&ei=S24TUa6oFMW10QWJsoGoAQ&usg=AFQjCNHNUAaw29SJ8Sdw5cDHtNK-m3jutw&bvm=bv.42080656,d.d2k


?סעדים הצהרתיים

,הייצוגיתבתובענההמשפטביתהכריע(א).22•
,חלקהאוכולה,הקבוצהלטובת,חלקהאוכולה

תשלוםעליורה,פשרההסדראישורשלבדרךלרבות
כאמורבשיקוליםבהתחשב,המייצגלתובעגמול

מיוחדיםמטעמים,מצאכןאםאלא,(ב)קטןבסעיף
.העניןבנסיבותמוצדקאינושהדבר,שיירשמו

ביתיתחשבהגמולשיעורבקביעת(ב)•
:אלהבשיקולים,השארבין,המשפט

עלשנטלוהסיכוןהמייצגהתובעשטרחהטרחה(1)•
בפרט,ובניהולההייצוגיתהתובענהבהגשתעצמו

;הצהרתיסעדהואבתובענההמבוקשהסעדאם



?מה המתודה
פירוט עובדתי של המקרה•

בחינת העילות המשפטיות•

[עילות מול שערים]בחינה לפי פרטים ספציפיים •

1בחינה לפי פרט •

עשיית עושר, הנזיקיןפקודת , חוק החוזים•

גם במחיר של ]הגשה לפי מספר פרטים בתוספת •
[הבדלת עילות

סיכום

מהווה שער כניסההשניההתוספת •

התוספת מערבבת עילות ועניינים•

כ יהווה כניסה  "בלי מפתח לא ניתן להיכנס לפרוזדור שאח•
לטרקלין

asaf@asafplaw.co.il-לתגובות 


