השתלמות עומק  -סוגיות בתובענות ייצוגיות למתקדמים
פסיקה שנזכרה בהרצאתו של עו"ד מיכאל בך
"הליכים מקדמיים בתובענות ייצוגיות (גלמ"ס ושאלונים ,זימון עדים ,המצאה לחו"ל ועוד)"
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גילוי ועיון בשלב בקשת האישור
ת.צ 1756/09 .שליידר נ' חברת החשמל [נבו]23.1.11 ,
ת.צ 18453-10-11 .לבנשטיין נ' חברת הדואר [לא פורסם]
ת.צ 10600-05-10 .לין נ' סלקום [נבו]27.1.13 ,
רע"א  10052/02יפעת ואח' נ' דלק מוטורס[ ,נבו]3.6.03 ,
ת.צ 36635-01-14 .לייטקום (ישראל) בע"מ ואח' נ' מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ [נבו]6.10.14 ,
רע"א  3489/09מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' חברת צפוי מתכות עמק זבולון בע"מ [נבו]11.4.13 ,
רע"א  8224/15תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית נ' פרופ' ירון זליכה [נבו]29.3.16 ,
רע"א  8855/15הראל חברה לביטוח בע"מ נ' מרב שמאי קינג [נבו]24.2.16 ,
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שאלונים בשלב בקשת האישור
ת.צ( .מחוזי חיפה)  34200-06-11אקו טק בע"מ נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ[ ,נבו;]21.5.12 ,
ת.צ( .מחוזי ת"א)  1487/09בוריס כהן נ' קל אוטו תחבורה  1994בע"מ[ ,נבו;]1.6.11 ,
ת.צ( .מחוזי ת"א)  23132-11-10מרדכי נ' מט"ח  24בע"מ [נבו.]4.7.14 ,
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מינוי מומחה בשאלה שבמומחיות בשלב בקשת האישור
ת.א 51891-05-10 .צוק נגד סנו וחוגלה [נבו]25.7.12 ,
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זימון עדים בשלב הדיון בבקשת האישור
רע"א  3839/15פרופסור ירון זליכה נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית [נבו]6.8.15 ,

.5

מינוי מומחה לבדיקת היקף התופעה או היקף הנזק לאחר אישורה של התובענה כייצוגית
ת.צ 17789-05-12 .קרני נגד פלאפון [לא פורסם]
ת.צ 48006-03-10 .גרניט נגד כלל [נבו]10.5.16 ,
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פסיקה בנושא המצאה מחוץ לתחום וסמכות שיפוט בתובענות ייצוגיות
ת.צ 19529-06-14 .חוטה נ' [ onn mocogni ooBנבו]19.7.15 ,
ת.צ( .מרכז)  46065-09-14אוהד יחיאל בן חמו נ' [ Facebook Incנבו]10.6.16 ,
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צו מניעה זמני בתובענה ייצוגית והאם יש לחייב בהפקדת ערובה לנזקים
ת.צ 1756/09 .שליידר נ' חברת החשמל [לא פורסם]
רע"א  4866/13חברת החשמל נ' שליידר [נבו]8.9.13 ,

.8

תחרות בין תביעות על פי מועד הגשתן
ת.צ 40065-03-16 .גולדשמידט נ' אסם השקעות בע"מ[ ,נבו]2.7.2016 ,
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דחיית תביעה ייצוגית לאחר שאושרה כייצוגית
ת"צ  38449-04-11שטיין נ' יוניליוור ישראל מזון בע"מ[ ,נבו]18.12.14 ,

