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הערות מתודולוגיות  

mailto:office@knowit.org.il
http://www.knowit.org.il/


2016סיכום כללי שנת 

('ה-'א)בקשות ביום 5.8-כ-בקשות לאישור 1,441-הוגשו כ2017בשנת •
('ה-'א)בקשות ביום 6-כ-לאישורבקשות 1,500-כהוגשו 2016בשנת •
('ה-'א)בקשות ביום 5.6-כ-לאישורבקשות 1,385-כהוגשו 2015בשנת •
('ה-'א)בקשות ביום 4.9-כ-לאישורבקשות 1,261-כהוגשו 2014בשנת •
('ה-'א)בקשות ביום 4.5-כ-לאישורבקשות 1,205-כהוגשו 2013בשנת •

2013בשנתמאשריותרלאישורבקשות101-כהוגשו2014בשנת•
2014בשנתמאשריותרלאישורבקשות152-כהוגשו2015בשנת•
2015בשנתמאשריותרלאישורבקשות115-כהוגשו2016בשנת•

2016בשנתמאשרפחותלאישורבקשות59-כהוגשו2017בשנת•

2017בשנתשהוגשולאישורהבקשותבמספר4%-כשלקיטוןקיים•
2016שנתלעומת
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2012-2017ייצוגיות שהוגשו בפילוח לפי שנים 

הוגשו



לפי חודשים–הגשות 
אחוזים2017חודש הגשה

1107.6%ינואר

1248.6%פברואר

1107.6%מרץ

1137.8%אפריל

1208.3%מאי

1198.2%יוני

15911%יולי

815.6%אוגוסט

1329.1%ספטמבר

1238.5%אוקטובר

1107.6%נובמבר

1409.7%דצמבר

1,441כ"סה



דירוג משרדי תובעים לפי סיום ההליך

לפיובוצעוניסיוניראשוניהנוההליךסיוםלפיהדירוג•
.בחדילהאובפשרהדיןבפסקשהסתיימוהתיקיםמספר

דיןפסקימספרלהםשישלמשרדיםהיאההתייחסות•
.החלטותצמדאובודדיםדיןלפסקימתייחסואיננו

עשרתלדירוגלפנותישביותרהגבוההטרחהלשכר•
.הגדוליםהתיקים



דירוג משרדי תובעים לפי הסדרי פשרה

שם משרדדירוג
'גיל רון קינן ושות1
אייל גולדנברג2
מצקיןשפירא בר אור 3
שפיגלמן  4
אבי רוקח5
לדרמן-בך 6
גורודיסקי7
ורד-גרימברג8
זקבך-ואנונו 9
אזרואל-מוסקוביץ10



1-10משרדי תובעים לפי מספר הגשות 
2017

עולה  
יורד

20122013201420152016

231במנהלי31ספורימוחמד 1

113במנהלי1+2טנוסוהאני ניזאר2

7+1610אחמד מסאלחה3

2-14322יוחי גבע4

1-42454פדלון&לופו5

6+812גולן נפתלי6

2+1113165מאור בן דוד7

דדוששקד 8

ארויהבן 9

אורלי בן עמי10



11-22משרדי תובעים לפי הגשות 
2017

/ עולה 
יורד

20122013201420152016

1211זילברברגישי11

גורודיסקי12

1-14פרמינגרלירון 12

רפפורטיונתן12

1+16אנגורדוד 15

16

גיל רון קינן

איתי ליבנה

1-17שילהאסף

פלסראבני 19

6718מנהלי1-4זקבךואנונו19

רענן בשן19

1-215418אמיר ישראלי  19



2017סטטיסטיקה 

הראשונים20-הבדירוגהיושלאמהמשרדיםכמחצית•
השנהלדירוגנכנסו2016בשנת

כמותמבחינתהראשונים22המדורגיםהמשרדיםמרבית•
והרשויותהצרכנותבתחוםעוסקים,הגשות

(ייצוגיות550מעל )מהייצוגיות 40%-משרדים הגישו כ22•

מהמשרדים לא הופיעו כלל בשנים האחרונות בדירוג25%-כ•



1-10ייצוג בייצוגיות משרדי נתבעות 

שם המשרד2017
עולה  
יורד

201120122013201420152016

111211יגאל ארנון1

1+1446522פירון.מ1

3
הכהן  רוזנברג' אגמון ושות

'ושות
1+122344

1-333133פישר בכר חן וול אוריון4

473955זליגמןגולדפרב5

2+658688אן'רייטר זעמר 6

1-202076הרצוג פוקס נאמן7

16111097גורניצקי7

שבלת9

5+78881510רון גזית10



11-20ייצוג בייצוגיות משרדי נתבעות 

2017
עולה  
יורד

201120122013201420152016

9+20מגריזוד"ראב11

12

14813101212ארדינסט בן נתן

4-9951068איתן מהולל שדות

טויסטרהררי 

1-201511תדמור, לוייובל 

לויתן שרון  

3+1815101116פרידמן.ש

2+171519חיים פרוכטר18

2-17מאירליפא19

בליזובסקיאייל 20



כ נתבעות"סטטיסטיקה ב
מתוךייצוגיות450במעלייצוגקיבלוהראשוניםהמשרדים10•

הייצוגיותמהתובענות31%-כעלמדובר.שהוגשו1,441

.ייצוגיות130במעלמייצגים11-20שלבדירוגהמשרדיםעשרת•
מהייצוגיות9%-כעלמדובר

מהייצוגיות40%במעלמייצגיםראשוניםהמדורגיםהמשרדים20•

חברותקבועבאופןהמייצגיםמשרדיםקיימיםהמשרדים20מתוך•
שהנןומזוןתעבורהוחברותבנקים,ביטוחחברות,תקשורת
,בנקים,בזק,הוט,פלאפון,פרטנר,סלקום):הקבועותהנתבעות

('וכדביטוחחברות



מחוזי

20132014201520162017

4635253820ש"ב

7347374460נצרת

208143245185188חיפה

60138288204106ירושלים

212317314288398מרכז

427472390416334א"ת

1,0261,1521,2991,1751,106כ"סה

בתי משפט מחוזיים פילוח הגשה לפי מחוזות



1.81% 5.42%

17%

9.58%

35.99%

30.20%

משפט מחוזיים  -בתיפילוח הגשה לפי 
2017שנת 

ש"ב

נצרת

ירושלים

חיפה 

מרכז  

א"ת



בתי משפט מחוזיים

(בקשות לאישור69)5.8%-כירידה בהגשות של 

(בקשות לאישור98: )בירושליםבהגשות 48%משמעותית של ירידה•

(  בקשות לאישור18)47%-כ: ש"בבמשמעותית בהגשות ירידה•

(לאישורבקשות82)19%-כ:בחיפהבהגשותירידה•

(לאישורבקשות110)38%-כ:במרכזבהגשותמשמעותיתעליה•

(לאישורבקשות16)36%-כ:בנצרתבהגשותמשמעותיתעליה•



שלום
20162017

6943א"ת
1241עפולה
6434חיפה
4629נתניה

722ת"פ
1517כפר סבא
314הרצליה

010נצרת
57ירושלים

77צ"רשל
26בית שאן
24רחובות

123עכו
42ש"ב

22חדרה
31אשדוד

260242כ"סה

משפט-בתי משפט שלום פילוח הגשה לפי בתי



17.77%

16.94%

14.05%11.98%

9.09%

7.02%

5.79%

4.13% 2.89% 2.89% 2.48%

משפט שלום-בתיפילוח הגשה לפי 
2017שנת 

א"ת

עפולה

חיפה

נתניה

ת"פ

כפר סבא

הרצליה

נצרת

ירושלים

צ"רשל

בית שאן



משפט שלום-בתי

(בקשות לאישור18)בהגשות 7%-כירידה של 

לאישורבקשות242-כהשלוםמשפט-בבתיהוגשו2017בשנת•
(2016-ב260לעומת)

הבקשותמכלל17%-כהשלוםמשפט-בבתיהוגשו2017בשנת•
(2016-לבדומה)שנהבאותהשהוגשולאישור

(2016-לבדומה)ההגשותבמספרמובילא"בתהשלוםמשפט-בית•

,נתניה:תיקיםשלגבוהמספרעםנקודתייםמשפטבתיקיימים•
נצרת,ס"כפ,ת"פ,עפולה



(1-10)2017שופטים המטפלים בתיקים שהוגשו בשנת 

מספר תיקיםשופטמשפט-בית

114*אסתרשטמרמרכזמחוזי 1

76מיכלב"נדמחוזי מרכז 2

67עאטףעיילבונינצרת מחוזי 3

57אלמגור שושנהמחוזי תל אביב4

53גרוסקופף עופרמרכזמחוזי 5

44יגאלגרילמחוזי חיפה6

41כהן רחמיםמחוזי תל אביב7

37רוןסוקולמחוזי חיפה8

37עובדיה הדסמחוזי מרכז9

36מנחםרניאלמחוזי חיפה10

ולאחר מכן התיקים מועברים ליתר  שטמרבמחוזי מרכז מתבצעת הקצאה לשופטת •
.ספטמבר בלבד-לכן נלקחו בחשבון החודשים ינואר. השופטים



(11-20)2017שופטים המטפלים בתיקים שהוגשו בשנת 

מספר תיקיםשופטמשפט-בית

35דפנהקדראיבלטמןמרכזמחוזי 11

34שטייניץ גילה-כנפימחוזי ירושלים12

31בטינהטאוברמחוזי חיפה13

30ריבילטר-למלשטריךמחוזי חיפה14

30יחזקאלקינרמחוזי מרכז15

29ברקאי רחלא"מחוזי ת16

28בזק רפפורט תמרמחוזי ירושלים17

25דורוןחסדאיא"מחוזי ת18

20ברקוביץ עידיתא"מחוזי ת19

13כבוב חאלדא"תמחוזי 20



שופטים וייצוגיות  
6השופטים המטפלים במספר הרב ביותר של ייצוגיות יש 20ב

מנצרת1מירושלים ו2, מחיפה5, א"מת6, ממרכז

בקשות לאישור1,131–מחוזי 

בקשות לאישור838-שופטים מטפלים בכ20•

בקשות לאישור293-שופטים נוספים מטפלים בכ26•

בקשות לאישור242–שלום 

בקשות לאישור152-שופטים מטפלים בכ10•

בקשות לאישור90-שופטים מטפלים בכ40•



שופטים שנתנו את מספר ההחלטות הרב

מכלל ההחלטות שניתנו57%-החלטות המהוות כ500-עשרה שופטים נתנו כ•
החלטות290-שופטים נוספים נתנו כ15•
החלטות84-שופטים נוספים נתנו כ40•

2016

חיפהמחוזי גריל יגאל1

מחוזי ירושליםרפפורט תמר-בזק2

מרכזמחוזי מיכלב"נד3

מחוזי תל אביבאלמגור שושנה4

מחוזי חיפהבטינהטאובר5

נצרתמחוזי עאטףעיילבוני6

מרכזמחוזי אסתרשטמר7

שלום חיפהאפריםיזיק'צ8

חיפהמחוזי וילנר יעל9

מרכזמחוזי גרוסקופף עופר10

2017

מחוזי תל אביבכהן רחמים1

מחוזי ירושליםרפפורט תמר-בזק2

מחוזי תל אביבאלמגור שושנה3

מחוזי מרכזמיכלב"נד4

מחוזי חיפהגריל יגאל5

מחוזי חיפהרזיאל מנחם6

מחוזי חיפהבטינהטאובר7

מחוזי מרכזעופרגרוסקופף8

מחוזי מרכזאסתרשטמר9

מחוזי תל אביבצפת צילה10



פילוח לפי פרט בתוספת השנייה
מיקום2014201520162017הפרט בתוספת 

66%83765%90269%1,06690261.03%1צרכנות-1פרט 

17%4815.5%9885926.22%3ביטוח–2פרט 

4%347%3138553.72%4בנקאות–3פרט 

1.9%160.7%1413130.88%10הגבלים עסקיים–4פרט 

2%332.5%3135261.76%9ניירות ערך–5פרט 

3%162.25%3726432.91%7מפגע סביבתי–6פרט 

3%42.25%21090.61%11איסור אפליה–7פרט 

1%02.65%0010.07%12אפליה בעבודה–8פרט 

1%151%1712372.5%8חוק השוויון–9פרט 

1%221.25%1056513.32%6דיני עבודה–10פרט 

0.4%2090.15%21715920013.42%2רשויות–11פרט 

025035043493.45%5ספאם–12פרט 

0000000013מסלקה–13פרט 



פילוח לפי פרט בתוספת השנייה

61.03%
13.53%

6.22%

3.72%

3.45%

3.32%

2.91%

2.50% 1.76% 0.88% 0.61%
0.07%

צרכנות-1פרט 

רשויות-11פרט 

ביטוח-2פרט 

בנקאות-3פרט 

דיני עבודה-10פרק 

ספאם-12פרט 

מפגעים סביבתיים-6פרט 

חוק השוויון-9פרט 

ניירות ערך-5פרק 

הגבליים עסקיים-4פרט 

איסור אפליה-7פרט 

אפליה בעבודה-8פרט 



הפרט בתוספת

של ירידה)מהבקשות לאישור 61%: 1פרט הראשוןבמקום •
(משנה שעברה8.5%-כ

של  עליה)מהבקשות לאישור 13.5%-כ: 11פרט השניבמקום •
(שעברהמשנה 3%-כ

מהבקשות לאישור6.2%-כ: 2פרט השלישיבמקום •

80%-שלושת הפרטים הראשונים בתוספת מהווים כ•
מהבקשות לאישור

מהבקשות לאישור  9%-כמחצית מהפרטים מהווים רק כ•

13טרם הוגשו תביעות לפי פרט •



2017הליכים שהסתיימו בשנת 
אחוז2014201520162017תיאור

6312110310011.42%דחיית בקשה

207816232.63%מחיקת בקשה

353788616.96%בקשה כייצוגיתאישור

32129040248455.25%הסתלקות

9511314317219.63%הסדר פשרה

668545293.31%הודעת חדילה

37970.8%דין-פסק

604731806880כ"סה



2017הליכים שהסתיימו בשנת 

53.94%

20.21%

11.75%

7.17%

3.41%
2.70% 0.82%

הסתלקויות

הסדרי פשרה

דחיית בקשה

אישור בקשה

הודעות חדילה

מחיקת בקשה

דין-פסקי



הליכים שהסתיימו עם הישג לקבוצה  
[לא כולל בקשות שאושרו]

אחוז2017תיאור

311הסתלקות

63.5%

172הסדר פשרה

29הודעת חדילה

7דין-פסק

519כ"סה



2017הליכים שהסתיימו בשנת 

במספר ההסתלקויות20%-כקיימת עליה של •

במספר הסדרי הפשרה20%-כקיימת עליה של •

במספר הודעות החדילה35%-כקיימת ירידה של •

במספר הבקשות שאושרו כייצוגית30%-כקיימת ירידה של •

מההליכים שהסתיימו הביאו הישג לקבוצה63.5%כ•



שכר טרחה בהסדרי פשרה
(מ"לא כולל מע₪ 50,000-1,000,000ט בין "בחשבון שכנלקחו )

ט שהתבקש"שכ

372,581₪: ממוצע•

100,000₪: חציון•

ט שנפסק"שכ

(פחות ממה שהתבקש10.9%-כ)331,703₪: ממוצע•

(פחות ממה שהתבקש10%-כ)90,000₪: חציון•

גמול שהתבקש

63,328₪: ממוצע•

20,000₪: חציון•

גמול שנפסק

( ממה שהתבקשפחות11.3%-כ)₪ 56,144: ממוצע•

(ממה שהתבקשפחות20%-כ)16,000₪: חציון•

1/6: שהתבקש/שנפסקט"לשכההיחס בין הגמול 



פילוח לפי פרט בתוספת השנייה-הסדרי פשרה 

20162017הפרט בתוספת  

95101צרכנות-1פרט 

75ביטוח-2פרט 

68בנקאות-3פרט 

01שירותים פיננסים–א 3פרט 

13הגבל עסקי-4פרט 

64ניירות ערך-5פרט 

26מפגע סביבתי-6פרט 

01הפליה בעבודה-8פרט 

44חוק השוויון-9פרט 

46דיני עבודה-10פרט 

1120רשויות-11פרט 



השנייהפילוח לפי פרט בתוספת -הסדרי פשרה 

63.52%

12.58%

5.03%

3.77%

3.77%

3.14%

2.52%

2.52% 1.89% 0.63% 0.63%

צרכנות-1פרט 

רשויות-11פרט 

בנקאות-3פרט 

מפגע סביבתי-6פרט 

דיני עבודה-10פרט 

ביטוח-2פרט 

ניירות ערך-5פרט 

חוק השוויון-9פרט 

הגבל עסקי-4פרט 

שירותים פיננסים-א 3פרט 

הפליה בעבודה-8פרט 



הסתלקויות

הסתלקויות484אושרו 2017בשנת 
352–1פרט •
22–11פרט •
14–6פרט •
12–10פרט •
11–2פרט •
9–3פרט •
6–9פרט •
3–5פרט •
4-1פרט •
7-1פרט •



תחומים ועילות בהסתלקויות

(:352)1העילות שהרכיבו את פרט 
122(: 'וכופקדון, הוראותאין )סימון לא מלא -מוצרים סימון 1.
52: שיווק מטעה/פרסום/שם2.
48: על הוראות חוקעבירה 3.
30: או חיוב שלא כדיןגביה 4.
27: לא מדויקתכמות /שקילה/גודל5.
26: וסימונים בלועזיתהוראות 6.
10: בפיקוח מחיר 7.
10: וקופוניםשוברים 8.
9: לא הרמטיתאריזה 9.

7: מיחזור 10.

6: קיום התחייבות כלפי הלקוח אי 11.

5: סגולות מרפאייחוס 12.



גודל המשיבה בהסתלקויות ותחומים מרכזיים
:המשיבהגודל 

44: קטן•
211: בינוני•
97: גדול•

:תחומים מרכזיים
127: יצרני ומשווקי מזון•
125: קמעונאות•
28: משווקי מוצרים אחרים•
18: תקשורת וסלולר•
12: רכב•
10: הסעדה•
8: מלונאות וחברות נופש•
8: מספקי שירותים שונים•
7: בידור ותרבות•
5: בנקים ושירותים פיננסיים•
2: הלבשה•
2: תחבורה ותובלה•



1שכר טרחה בהסתלקויות לפי פרט 

35: נפסק שכר טרחה( תיקים238)מהתיקים 67%-ב•
בינוני148, גדול55, קטן

לא נפסק שכר  ( תיקים114)מהתיקים 32%-ב•
גדול43, בינוני63, קטן9: טרחה



1בהסתלקויות לפי פרט ט שנתבקש "שכ

ידי  -עלאו גמול /ט ו"שכהתבקש 1הסתלקויות לפי פרט 352תיקים מתוך 268-ב
:הצדדיםאו המבקש 

:טרחהעל שכר תיקים הוסכם 233-ב

15, ט"פעמים הופחת שכ36: ט"או לא ניתן שכהופחת ( 22%)תיקים 51-ב•
ט"ניתן שכפעמים לא 

שנתבקשט"שכהשנפסק הוא ט"שכה( 68%)תיקים 182-ב•

ט"לא הוסכם על שכ( 6.25%)תיקים 22-ב•

ט"לא התבקש שכ( 27%)תיקים 96-ב•

:10התייחסות לתיקון מספר 

תיקים הייתה התייחסות235-ב

הייתה התייחסות  תיקים לא 23-ב

(.פעמים258-ט "ושכגמול שהתבקש מהפעמים 100%)



הסתלקויות
טרחהשבהם נפסק שכר תיקים 238

14,130₪: ממוצע•

₪  10,000: חציון•

:גמולבהם שנפסק תיקים 240מתוך ( שפורט בהחלטה)תיקים שבהם נפסק גמול 229

₪ 2,806: ממוצע•

1,500₪: חציון•

:  שנפסקט"לשכהבין הגמול היחס 

ש הפחית את הגמול המוסכם"ביהמתיקים בהם 46

2,796₪: שנפסקממוצע / ₪ 3,649: ממוצע שהוסכם•

1,500₪: שנפסקחציון / ₪ 2,000: שהוסכםחציון •

המוסכם  ט"שכהאת ש הפחית "תיקים בהם ביהמ50

13,784₪: שנפסקממוצע / ₪ 17,723: ממוצע שהוסכם•

₪  10,000: שנפסקחציון / ₪ 12,000: שהוסכםחציון •



חדילות
שהתבקשט "שכ

119,501₪: ממוצע•

45,000₪: חציון•

ט שנפסק"שכ

(25.4%-הפחתה של כ)₪ 89,105: ממוצע•

(8.8%-הפחתה של כ)₪ 41,026: חציון•

גמול שהתבקש

₪  33,440: ממוצע•

5,000₪: חציון•

שנפסקגמול 

(  46.6%-הפחתה של כ)₪ 17,833: ממוצע•

₪ 5,000: חציון•

1/5: שנפסקט"לשכההיחס בין הגמול 

1/3.5: שהתבקשט"לשכההיחס בין הגמול 



דחיית הבקשה ובעת פסק דין/ט בעת אישור"שכ
ט ביניים בעת אישור הבקשה"שכ

₪  40,975: ממוצע•

25,641₪: חציון•

הוצאות בעת דחיית הבקשה

₪  23,334: ממוצע•

₪  17,550: חציון•

שכר טרחה בפסק דין סופי בתובענה

ט"שכ

₪  277,143: ממוצע•

₪  152,500: חציון•

גמול

70,000₪: ממוצע•

₪  50,000: חציון•

1/4: ט"לשכההיחס בין הגמול 



הסדרי הפשרה הגדולים של שנת  
2017(1-6)

ט"שכגמולפיצוי לציבורתמצית הבקשה לאישורפרטכ משיבה"בכ מבקש"במשיבהשופטש"ביהמהליך

מרכז53368-02-11
גרוסקופף

עופר
סונול

,יצחק, קסוטו
אפלבאום

גלסברגו

,שפרינצק
בקל

'לבקוביץו
1

המשיבה גבתה מלקוחות 
מחירים גבוהים  " סונולדלקן"

בהרבה מהמחירים שגבתה 
מלקוחות מזדמנים

 ₪43,970,000 ₪1,000,0000 ₪9,000,000

מרכז15731-10-11
גרוסקופף

עופר
פז

,  סיני אליאס
אורי 

,  אדלשטיין
כרמית 

ברנשטיין 
בנקיואורי 

דרור  
סרברנסקי

1

המשיבה גבתה מלקוחות 
גבוהים מחירים פזומט
שגבתה מהמחירים בהרבה 

מלקוחות מזדמנים

מיליון  35כ₪ 
ח"ש

 ₪800,000 ₪7,200,000

מרכז14144-05-09
גרוסקופף

עופר
לנדמארק

גרופ
',  רון קינןגיל 

אביעד סרן

,  נדב ויסמן
גלעד  , רון פלג

,  חן לוי, שיף
רוני , ניר כהן

לפן ואייל 
נחשון

₪3,264,000 ₪816,000 ₪22,000,000 פרטים מטעים בתשקיף5

41838-09-14
מרכז

גרוסקופף 
עופר

מפעלי ים 
המלח

שמש  , מנור
וברעם

,  אגמון
נוימן  , שורק

ואומן
4

ולא הוגן גביית מחיר מופרז
ניצול לרכה של כח  )לאשלג 

(מוניפוליסטי
 ₪19,000,000 ₪100,000 ₪4,900,000

מרכז12001-10-13
גרוסקופף

עופר
₪  209,530ח"מיליון ש10כאי מימוש שובר 1ברקבסקימושקוביץגרופון

1,735,770
₪  ,

אביבתל24205-04-14
אסתר  

נחליאלי 
חיאט

ישראכרט
ירון אלון  

הורוביץ אבן 
אוזן

1'אגמון ושות
גביית עמלת  עמלות המרה

מינימום
9,896,508  ₪564,255  ₪1,711,937  ₪



הליך
"ביהמ
ש

כ מבקש"במשיבהשופט
כ "ב

משיבה
ט"שכגמולפיצוי לציבורתמצית הבקשה לאישורפרט

39292-04-
13

מרכז
גרוסקופף

עופר
פייפאל

יעקב  
שפיגלמן  

ועמית עידו
כפויה וגביית עמלההמרה1לויתדמור

9,000,000-כ
₪

335,000-כ
-כ

1,500,000
 ₪

40550-12-
10

א"ת
אגמון
גונן

מיכל

עיריית
געתיים

מוסקוביץ
וגליזר

לרנר  
ובראש

11
"  אגרת כבאות"גביית 

מבלי לקב אישור שר  
הפנים והאוצר

 ₪8,214,000₪300,000
 ₪

1,200,000

54231-01-
17

א"ת
אלמגור
שושנה

רשות 
המיסים

יוני חרש  
ושי דרעי

11גוליפעת
שיטת חישוב שגויה באשר 

לריבית והפרשי הצמדה
 ₪7,352,613 ₪220,578 ₪588,209

א"ת7104-06-12
כהן 

רחמים

נעלי  
נאות  

ח"אגש
לעסקים

קורמןזאב 
ונחום אורן

דוד 
גולדשטיין  

ודן סלע
4

ואכפה  המשיבה הכתיבה 
לצרכן  מחירי מינימום 

את והגבילה 
העצמאיות  החנויות 

המוכרות  
במתן  את מוצריה 

הסופילצרכן הנחות 

 ₪6,750,000 ₪135,000 ₪810,000

29117-03-
13

א"ת
-אגמון
גונן  
מיכל

מי 
הרצליה

6בועז נווהאדטואלדר 
הזרמת מי ביוב  

לים
 ₪6,000,000

טרם  
נפסק

טרם  
נפסק

44671-06-
16

מרכז
עובדיה  

הדס
013
ן'נטוויז

יעקב  
שפיגלמן  

ועמית עידו

ברק טל  
שיףושגיא 

1

המשיבה חייבה את 
המבקש עבור שירות 
בתשלום ללא ידיעתו

או הסכמתו

 ₪3,663,346 ₪183,167 ₪549,500

33289-03-
15

מרכז
שטמר
אסתר

מצקיןדרך ארץ
גרייבסקי

ודר
1

המשיבות החזיקו בידיהן 
כספי זיכוי שהיה עליהן  

להשיב ללקוחותיהן
 ₪3,603,681 ₪75,000 ₪720,736

(7-13)2017הסדרי הפשרה הגדולים של שנת 



2017הסדרי הפשרה הגדולים של 

*₪₪ מיליון 185כ: השבה לציבור-
2,775,000₪: ט ממוצע"שכ-

₪ 395,000-כ: גמול ממוצע-

(צרכנות)1לפי פרט שבעה תיקים -

(רשות)11שני תיקים לפי פרט -

(הגבלים עסקיים)4שני תיקים לפי פרט -

(ניירות ערך)5תיק אחד לפי פרט -

(מפגע סביבתי)6תיק אחד לפי פרט -

מפורטאינוהסכום,12001-10-13צ"בתהפשרההסדרבמסגרתשניתןהפיצויסכוםבחשבוןנלקח*
שלמשוערבסכוםבפיצוימדוברכילהניחניתן,1,735,770₪שנפסקט"שכהלאור,אולם.ד"פסהבמסגרת

.10,000,000₪-כ



9, 6, 3, 2, 1נתבעות גדולות בהחלטות מהותיות בפרטים 

68: קמעונאי מזון•
43: וסלולרתקשורת •
34:אחריםקמעונאים אחרים ויצרנים •
34: רשויות•
31: פיננסייםבנקים ושירותים •
25: ביטוחחברות •
21: מזוןיצרני •
14: ותובלהתחבורה •
13: רכב•
7:מלונאות וסוכנויות נופש•
7: וגזדלק חברות •
3: פרמהקופות חולים וחברות •



ש"יועמהתערבויות

כ"סההערות בהליכים בהם לא התנגדלא התייצב/ לא התנגדהתנגדשנה

2014208760108

20152510280140

20161534124176~

20171910364167

לעיונושהוגשוהפשרהמהסדרי10%-לכהתנגדהיועץ•
2015בשנת56%-כלעומת)התנגדשלאאףעלהערותלוהיו35%-בכ•

(2016בשנת70%-וכ
מעורבותקרי–משמעותיתיורדתלהסדריםההערותמגמת•

פוחתתש"היועמ
רגולטורעמדות21הוגשובנוסף•



הקרן לתובענות ייצוגיות במשרד המשפטים
בקשות בחיוב 42קיבלה הקרן 2017בשנת •

הוצאות משפטגידור /מימוןח"אש450•

דעת מומחיםמימון חוות ח"אש287•

[  תרגוםח"אש40]אגרות ערבויות ותרגומים ח"אש86•

₪  823,000כ אישרה הקרן "סה•

,  1ספאם , 1בנקאאות, 3נגישות , 1רשויות , ביטוח3, מפגעים9, צרכנות8: חלוקה לפרטים•
2עבודה , 3הגבלים , 1אפליה 

-לכבחיובנענתההקרן[חוזרותבקשותחלקן]לסיועבקשות124-כלקרןהוגשות2016בשנת•
.בקשות51

בתחוםא"כ4,ההגבליםבתחום6,המפגעיםבתחום1,9לפרטבנוגעאושרובקשות19•
הבנקאותבתחוםא"כ1והנגישותבתחום2,האפליהבתחום3,אגרותוהחזרעבודה,הביטוח

.והספאם

41-לבחיובנענתההקרן.חוזרותבקשות10מתוכן,לסיועבקשות88לקרןהוגשו2015בשנת•
.בקשות

.28מספר הבקשות שאושרו , בקשות60הוגשו לקרן 2014בשנת •

http://index.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/TovanotYitzugiyot/Pages/TovanotYitzugiyot.aspx

http://index.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/TovanotYitzugiyot/Pages/TovanotYitzugiyot.aspx


2017מגמות 
.במספר הייצוגיות4%ירידה של •

.עלייה במספר הסדרי הפשרה המאושרים•

.שחקנים חדשים בצמרת המגישים•

יש , אינדיקציה להישגיםאיננהכמות ייצוגיות מוגשות •
עורכי דין שמגישים עשרות ייצוגיות אך ההישג לקבוצה 

.ושכר הטרחה נמוכים

.ט בהסתלקויות"המשך ירידה בשכ•

.יותר הליכים מסתיימים לטובת הציבור•

₪ מיליון 200-התיקים הגדולים הושב לציבור כ-10ב•



נדחהע"בר/משיב כשהערעור/מבקש/לחובת המערערהוצאות 
₪  20,000חציון כ•

מספר פסקי
כוללדין 

ערעור  
בזכות

בקשת
רשות ערעור

בקשה  
לדיון נוסף

בקשה לפי  צ"בג
7תקנה
א"לתקסד

2015551136413

2016671344325

201763951120

18533131858כ"סה



ערעורים
ערעורים בזכות33בשלש שנים הוכרעו •
*תובעים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית/ערעורים הוגשו על ידי מבקשים28•

.נמחקו/נדחו21-ו( לפחות בחלקם)התקבלו 7מתוכם –

*נתבעים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית/ערעורים הוגשו על ידי משיבים5•
.נמחקו/נדחו2-ו( לפחות בחלקם)התקבלו 3מתוכם –

ההתייחסות היא לצד שהיקף הערעור שלו  , במקרים של ערעור וערעור שכנגד*
.  נרחב יותר והתייחס לרכיב משמעותי יותר בפסק הדין של בית המשפט קמא

ייתכן  –2015-2017מדובר רק בערעורים בהם ניתן פסק דין במהלך השנים 
.שהוגשו ערעורים נוספים אולם אלו טרם הוכרעו



בקשות רשות ערעור

:מתוכן.* בקשות רשות ערעור131בשלש שנים הוכרעו 

בקשות רשות ערעור של משיבות על החלטה לאשר תובענה ייצוגית51
(.לפחות באופן חלקי)התקבלו 20•
.נדחו30•
**בבקשה אחת לא ניתנה החלטה•

(:בין היתר)מתוכן . בקשות רשות ערעור על החלטות אחרות80
.בקשות הנוגעות להליכי גילוי ועיון במסמכים15•
.מחיקת סעיפים מכתבי טענות/בקשות הנוגעות לתיקון כתבי טענות11•
.בקשות הנוגעות להחלטה שלא למחוק על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית4•
.בקשות בנוגע להחלטה שלא לאשר הודעת חדילה3•

.הוכרעוטרםאלואולםנוספותבקשותשהוגשוייתכן–2015-2017השניםבמהלךדיןפסקניתןבהןערעוררשותבבקשותרקמדובר*
אתהחזירכןועללאשרהיכולאינוההואכיקבעהעליוןהמשפטוביתפשרההסדרלאישורבקשההעליוןהמשפטלביתהגישוהצדדים**

.הפשרההסדרלבחינתהמחוזיהמשפטלביתהתיק



שופטים

עלניתנוממחציתלמעלה,דיןפסקי/החלטות185מתוך•
.חיותהנשיאה'כבידי

הערעוררשותבקשותבמרביתדנההנשיאהכייצוין•
.ההחלטותמספרומכאןהאחרונותבשנים

והנדלנאור,ברון,גרוניסהשופטיםניכרבפער,אחריה•
.אחדלכליותראודיןפסקי/החלטות10-כעם

ד"פס/ יתר השופטים נתנו מספר חד ספרתי של החלטות •



פרטים בתוספת השנייה בהליכים שנדונו בבית המשפט העליון

פסקי דין/החלטות80למעלה מ –1פרט •

החלטות40למעלה מ –11פרט •

החלטות20-כ–5פרט •

מספר ההחלטות בתחום ניירות הערך גבוה ביותר  •
לעומת מספר הייצוגיות המוגשות בתחום זה



בקשות רשות ערעור/שופטים עליהם הוגשו ערעורים

כמה התקבלו  שם השופט
*(לרבות חלקית)

אחר  כמה נדחו
(לרבות פשרה)

18%82%גרוסקופףעופר

29%71%צילה צפת

36%67%ב"נדמיכל 

37.5%62.5%רות רונן

42%53%5%אלמגורשושנה

44%44%12%שטמראסתר 

53%47%רניאלמנחם 

. ערעור נחשב כערעור שהתקבל בחלקו ככל שבית המשפט העליון התערב ברכיב כלשהו בהחלטת בית המשפט קמא*
בחר לצמצם  , בית המשפט העליון מצא כי בצדק אישר בית המשפט קמא ניהולה של תובענה ייצוגית אולם: לדוגמא

.את הקבוצה המיוצגת

-2015מדובר בנתונים חלקיים לפי בדיקה במאגרי מידע משפטיים הכוללים רק הליכים שהוכרעו בעליון בין השנים 
החלטות  7כמו כן לא הוצגו נתונים ביחס לשופטים אשר ניתנו פחות מ . ואינם כוללים הליכים תלויים ועומדים2017

על החלטותיהם בשנים האמורותע"בר/בערעור



גילוי מסמכים

.  פסקי דין שעניינם בגילוי ועיון במסמכים/החלטות14ניתנו 

המחוזיהמשפטשביתלאחרייצוגיתתובענהלאישורבבקשהמשיבותשהגישובבקשותהנןההחלטותמרבית•
במסמכיםועיוןלגילויבקשה(חלקיבאופןלפחות)אישר

החלטות ניתנו בבקשות שהוגשו על ידי משיב11–
ש המחוזי אישר חלקית את גילוי  "באחת מהן ביהמ)החלטות ניתנו בבקשות שהוגשו על ידי מבקש 2–

(המסמכים
בבקשות רשות ערעור הדדיות של שני הצדדיםהיתההחלטה אחת –

.חוזרתלבחינהלמחוזיהתיקאתהעליוןש"ביהמהחזירמקרים5-ב•
.במסמכיםועיוןגילויהמאשרתהחלטהעלע"ברנדחתהמקרים5-ב•
.במסמכיםועיוןגילויהמאשרתהחלטהעלע"ברהתקבלהמקרים2-ב•
.מסמכיםלגילויבקשההדוחההחלטהלעלערעורהתקבלאחדבמקרה•
.חלקימסמכיםגילויהמאשרתהחלטהעלהצדדיםשנישלערעוררשותבקשותנדחואחדבמקרה•
של גישה מרחיבה בבקשות לגילוי ועיון במסמכים בהליכי תובענה  במחוזי ובעליון , ברורהמגמה •

.ייצוגית
זאת לצורך עיון במסמכים ובחינת טענות  , במרבית המקרים בהם הוחזר התיק לבית המשפט המחוזי•

.לקיומם של סודות מסחריים בהם



לתגובות
asaf@asafplaw.co.il

"  הלכה ומעשה"כל הזכויות שמורות למרכז 

המרכז להשתלמויות והכשרות מקצועיות  

מ "של דעת ומסחר בעמיסודה 

153-3-5101090' פקס, 02-5003060: 'טל

www.knowit.org.il

המרכז והמחבראין לעשות שימוש מסחרי במצגת ובנתונים ללא אישור 
,במידה ונעשה ציטוט אקדמי או לצרכי עבודה

יש להפנות למצגת תוך ציון שנת המצגת המחבר והפניה לאתר המרכז

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

