
 

 זהתשע" – 2017ת הענקת אות יקיר תובענות ייצוגיות לשנ

 07.01.2018ענות ייצוגיות בבכנס השנתי השמיני לתו

 

מיכאל בך הוא אחד מעורכי הדין הבולטים בתחום התובענות הייצוגיות. משרדו ביסס 

עצמו כאחד מהמשרדים המובילים בייצוג תובעים בהליכים ייצוגיים, במגוון סוגיות 

הנוגעות לציבור הרחב. בהתאם, רשימת ההישגים של מיכאל ומשרדו נפרסת לאורכם 

תוך שהיא מהווה הוכחה מכרעת להיותם זוכים ראויים בפרס "יקיר  של דפי הפד"י

 תובענות ייצוגיות". 

  :כך למשל ניתן לציין את

יש , שם נקבע כי חברת חשמל לישראל בע"מ נ' יונתן שליידר 3456/13א "רעפסק הדין ב

ת עלויות הטבות שכר מקום לאשר תובענה ייצוגית כנגד חברת החשמל, בגין הכלל

  ;החשמלבתעריף 

נ' מירנה מאנדאפ ואח' בנוגע  סמייל טלקום בע"מ 012  9167/10 רע"אפסק הדין ב

 שתמשים בכרטיסי חיוג בינלאומיים;ית מילהטע

בבקשות  שלום מורבר נ' כלל חברה לביטוח בע"מ 1793/07)ת"א(  .א.תפסק הדין ב

ר תקופות שבהן לאישור תובענה כייצוגית שעניינן גביית יתר בתשלום פרמיות "ריסק" עבו

 ;ביטוח כלל לא נשאו בסיכון ביטוחיחברות ה

בקשות לאישור ב עפר בר נ' כלל חברה לביטוח בע"מ 13982-05-1צ )ת"א( "תפסק הדין ב

תובענות ייצוגיות שעניינן תשלום הפרשי הצמדה וריבית, המתווספים לתגמולי ביטוח 

 המשולמים על ידי המשיבות

ה בהם תרומה לציבור הרחב ולפיתוח שדה המשפט ופסקי דין רבים נוספים שגלומ

בתחום התובענות הייצוגיות, במיוחד בסוגיות צרכניות שנגיעתן לציבור הרחב ולרווחתו, 

 רבה ומהותית.

 הםבתחום התובענות הייצוגיות והנגזרות מיכאל עצמו העיד על עצמו ועל משרדו כי 

 ניכרטת עם המטרה, בהם מקפידים לנהל אך ורק תיקים בהם יש לנו הזדהות מוחל

קל לנו יותר ", "כך", אמר אזשהמאבק המשפטי עשוי להביא תועלת ממשית לציבור. 

להפשיל שרוולים ולהיאבק, חדורי אמביציה, בהליכים ארוכים ומורכבים מול קולגות 

 ."מוכשרים, כדי לתקן את העוול ולגרום למתן פיצוי הולם לציבור

ן וראוי להעניק השנה את האות למיכאל בך והיא בשל כל אלה, סברה הועדה כי נכו

מברכת אותו על פועלו רב השנים בתחום, על הישגיו הנאים ומאחלת לו ולאנשי משרדו 

 בתחום.  הפורייהמשך עשייה ותרומה ציבורית 

 

 חברי הועדה,

 םעו"ד ליאב וינבאו ,ד"ר עו"ד גיל אוריון ,עו"ד אלעד מן


