עד  2.5מיליון ₪
בין  15 - 2.5מיליון ₪
בין  50 - 15מיליון ₪
בין  150 - 50מיליון ₪
בין  500 - 150מיליון ₪
בין  - 500למיליארד ₪
מעל מיליארד ₪

15
35
42
35
23
6
5

סה"כ

161

• ב 30%מהבקשות לא פורט סכום התביעה

מס' הליך :נתבעת:

ביהמ"ש:

באי כח
תובעים:

סיבת התביעה:

 25015-10סיטיפס בע"מ;
העמותה לתכנון
ופיתוח י-ם.

מחוזי י-ם

עוה"ד יעקב
ואסף פינק,
עו"ד טל ליפר.

נזקי הרכבת
הקלה
בירושלים.

1,208

 34418-05פלאפון; סלקום;
פרטנר; מירס.

מחוזי מרכז עו"ד רוני
קרדונר.

סיכוני קרינה.

1,300

2971-12

סלקום.

מחוזי ב"ש

תקלה ברשת
סלקום.

1,300

2274-12

סלקום.

מחוזי מרכז עו"ד יוסף פוקס .תקלה ברשת
סלקום.

1,180

מחוזי מרכז עו"ד מירי ורסנו .אי השבת 30
אג' פיקדון על
בקבוקים.

2,969

 46323-11פז ,סונול ,דלק
ועוד.

עו"ד יאסר אבו
גאמע.

סכום
במיליונים:

 .1יגאל ארנון ושות'.
 .2אגמון ושות'.
 .3ברקמן וקסלר בלום ושות'.
 .4ארדינסט ,בן-נתן.
 .5פישר בכר חן.
 .6עמר ,רייטר ,ז'אן ,שגיא כהן ושות'.
 .7רון גזית ,רוטנברג ושות'.
 .8שדות ושות'.
 .9שרגא בירן.
.10מ.פירון ושות'

מדינה ורשויותיה
חברות תקשורת
בנקים וגופים פיננסיים
חברות מזון ומשקאות
חברות ביטוח
חברות דלק
אחר

50
41
22
18
13
6
84

17.5%
17.5%
9.4%
7.7%
5.6%
2.6%
35.9%

הבקשה נדחתה
הבקשה אושרה כייצוגית
הבקשה נמחקה/התובע הסתלק
הסדרי פשרה הממתינים לאישור בימ"ש
הסדר פשרה הושג לאחר אישור הבקשה
הסדר פשרה אושר ע"י בימ"ש

11
20
21
32
6
22

10.4%
18.9%
19.8%
30.2%
5.7%
20.8%

פרט
בתוספת

מס' תביעות:

אחוזים:

פירוט העילה:

1

תביעה נגד עוסק.

107

45.7%

2

תביעה נגד מבטח.

2

0.9%

3

תביעה נגד תאגיד בנקאי.

15

6.4%

4

עילה לפי חוק ההגבלים העסקיים

3

1.3%

5

עילה הנובעת מזיקה לנייר ערך

2

0.9%

6

תביעה בקשר למפגע סביבתי

2

0.9%

9

תביעה בעילה לפי חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות

3

1.3%

10

דיני עבודה

11

4.7%

11

תביעה נגד רשות

50

21.4%

12

תביעה נגד מפרסם כהגדרתו בחוק הבזק.

7

3.0%

לא פורטה עילה

47

20.1%

מחוזי

סה"כ
מחוזי

10
ב"ש
18
חיפה
ירושלים 41
111
מרכז
4
נצרת
211
ת"א
395

עבודה

ב"ש

2

חיפה

1

שלום

נצרת
ת"א

13

סה"כ עבודה

21

חיפה

2

ראשל"צ 1

ירושלים 2

3

פ"ת

3

ת"א

סה"כ
שלום

4
9

תביעות ייצוגיות בהגנה על זכויות של אנשים בעלי מוגבלויות
חניונים
נגישות בתחבורה ציבורית
ביטוח לאומי ומשרד הביטחון
חברות ביטוח
שונות
תאריך
12.7.07

מס .הליך

עו"ד מייצג

שמואל
אהרונסון /אמיר
קדרי

18.7.10

בש"א
5240/07

29.4.10

ת.א
1398/06

3.8.09

ת"צ 1925-
08-09

גיל בריצמן /עדי
הראל

ת"צ (ת"א)
4671-03-10

עו"ד גבאי

ת"א 1300-
07

ש' ולר /ד' קורן

תמצית עניינה של התובענה
מי נגד מי
טענה כי המוסד מעקל חשבונות של
חולה אפילפסיה נ'
מקבלי הבטחת הכנסה וזאת בניגוד
המוסד לביטוח
לחוק ולמרות ההתחייבות להימנע
לאומי
מכך שניתנה למבקר המדינה.
הפרת החובה לנגישות התחבורה
עיוורים וארגון
"בזכות" נגד אגד ודן הציבורית
נגד חברות הדלק
דור אלון ,דלק ,פז,
סונול ועוד

חיוב בעלי תו נכה בתשלום עבור
שירותי דלק בתחנות שיש בהן שירות
עצמי.

רוזנברג נ' אי.פי .איי גביית תשלום עבור חניה לנושאי תו
נכה בחניונים של מקומות בהם אין
(חניון)
גישה אחרת
גביית תשלום עבור חניה לנושאי תו
מלכה מושיקו נ'
נכה בחניונים של מקומות בהם אין
מרכז הירידים
והקונגרסים
גישה אחרת
בישראל בע"מ
הפרת חברת הרכבת את זכותו של
אפרת וקנין ואיגור
גונופולסקי נ' רכבת נכה לבקש הפעלתו של מתקן הרמה
עבור כיסא גלגלים (במקום לשון
ישראל
החוק "להודיע" הרכבת מיישמת את
זה בתור צורך בתיאום – יאשרו או
לא יאשרו בשעות מסוימות)

סטאטוס

הבקשה אושרה

סכום התביעה
 11,307,780ש"ח

 ₪ 5,000לאדם

הבקשה סולקה .החברות
התחייבו כי רכב הנושא תו נכה
יקבל שירות מלא ללא תוספת
במחיר וכן יתלו שלטים
המורים על זכויותיהם
 7מיליון ש"ח
אושר הסדר פשרה
 21.7מיליון

התקבל הסכם פשרה .התובע
הייצוגי יקבל גמול בשיעור של
 ,₪ 25,000ובאי כוחו – שכר
טרחה בשיעור של .₪ 65,000
הבקשה אושרה

 12.4מיליון ש"ח

17.3.10

ת"צ 25559-03-
10

שמואל אהרונסון/
אמיר קדרי

18.6.06

ראובן ברון (עיוור) וארגון
"בזכות" נ' רכבת ישראל

הרכבת אינה מיישמת את התקנות המחייבות
אותה להפוך את התחנות לנגישות לעיוורים
ולקויי ראייה.

מנחם דויטש נגד משרד
הביטחון

כל הנכים שלא תוגמלו מכיוון ששיעור הנכות
שלהם הוא נמוך מ 10%-לדבריו הטענה ששיעור
זה אינו מזכה בתגמול ,הינה פרשנות מוטעה של
החוק

נגד חברת מבטחים

מבטחים פועלת בניגוד לתקנונה בנוגע לחישוב
פנסיית נכות ושארים ,וכתוצאה מכך משולמים
לעשרות אלפי זכאים סכומים מופחתים.

ישראל קנדל נ' חברת
הביטוח מגדל

מגדל מפעילה נוסחה המקטינה באופן משמעותי
את הפיצוי בפוליסות ביטוח החיים הכוללות
כיסוי בגין נכות שנגרמה בתאונה

בדיון

הטעיית צרכנים והפרת חובה חקוקה לספק חניה בחינם
מכוח חוק חנייה לנכים

הוגש לאחרונה

29.6.06

ע.ב 4981/06

22.5.06

ת.א 1646/06

עו"ד רון ועו"ד
בינהורן

11.4.2011

ת"צ 16278-04-
11

אוריה ירקוני /נמרוד
קוזלובסקי

יצחק חשן אוצר מפעלי ים
בע"מ

ת"צ 49381-12-
10

שרון ענבר פדלון

יוחאי דוק נגד  .1בריטיש
ישראל השקעות בע"מ; .2
מרכזי מסחר (אזו-ריט)
בע"מ;  .3אלרוב נדלן
ומלונאות בע"מ

גביית תשלום עבור חניה בקניון נתניה

ת"צ 28705-10-
10

גיל בריצמן /עדי דראל

ד"ר אורלי שלמה נגד
חברה לניהול דיזינגוף
סנטר בע"מ ועוד  5נתבעות
אחרות

הזכות לעשות שימוש בחניונים ללא תשלום,

ת"צ 2611-10-
10

גיל בריצמן /עדי דראל

תומר אמדו נגד מחצית
היובל בע"מ

הזכות לעשות שימוש בחניון ללא תשלום,

ת"צ 38942-01-
10

שמואל אהרונסון/
אמיר קדרי

מרק לאוטמן נגד מטרודן
באר שבע בע"מ

נגישות באוטובוסים

אין פרטים

 25מליון

 420מיליון

אין פרטים

1,918,785

6,764,619

•
•
•
•
•

פיננסים
צרכנות
שוויון זכויות אדם ומפגעים סביבתיים
עבודה
רשויות

פרט

תיאור מקוצר

1

תביעה נגד עוסק

2

תביעה נגד מבטח

3

תביעה נגד תאגיד בנקאי

4

תביעה בעילה לפי חוק ההגבלים
העסקיים

5

תביעה בעילה הנובעת מזיקה
לנייר ערך

6

תביעה בקשר למפגע סביבתי,
נגד גורם המפגע

7

תביעה בעילה לפי חוק איסור
אפליה במוצרים ,בשירותים
ובכניסה למקומות ציבוריים

11

תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין כמס אגרה או תשלום חובה אחר

12

ת' נגד מפרסם כהגדרתו בסעיף
30א לחוק התקשורת

פרט תיאור מקוצר
8

) (1תביעה בעילה של הפליה בעבודה לפי
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
) (2חוק שכר שווה

9

) (1תביעה בעילה לפי פרקים ד' ה' ה1
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלויות
) (2הוראות הנגישות לפי חוק תו"ב
) (3הוראות חוק שידורי טלויזיה

10

) (1תביעה בעילה שלביה"ד האיזורי לעבודה
הסמכות הייחודית לדון בה לפי סעיף
(24א)(1( ,1א) ,או ()3
) (2תביעה של עובד בעילה לפי סעיף 6א
לחוק שכר מינימום ,סעיפים  2ו 3לחוק
הזכות לעבודה בישיבה ,חוק העסקת
עובדים ע"י קבלני כ"א
) (3בפרט זה למעט תביעה של עובד שחל
עליו הסכם קיבוצי

13

ת' נ' חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית
מרכזית ,בקשר להעברת מידע או כספים
באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

•
•
•
•
•
•
•
•

תיקון ל-סעיף (4א)(( )3מועצה לצרכנות)
תיקון התוספת הראשונה
תיקון התוספת השניה
החלפת תובע מייצג
החלפת עו"ד
התנגדויות
קרן לתובענות ייצוגיות
מודל ייצוג

"מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים
לענין הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות,
לשם שיפור ההגנה על זכויות"
בברכת קידום זכויות פורה!
תם ולא נשלם...
לתגובות asaf@pinklaw.co.il -

