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 המרכזיים" שחקנים"ה –תובענות ייצוגיות 
 
 

 מבקש
להגיע  הסיכוי ; עילות התביעה

;  תנאי ההסדר; מהירלהסדר 
גמול שלא  עם הסיכוי שיאושר 

צירוף תביעות ; יופחת
הליכים ינוהל /ונתבעים
"  גניבת"ל ו"תו)נפרדים 
מהירות הגשת ;(תביעות
בעילת התמקדות ? התביעה

 ? ותום הלבהתביעה האישית 
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 משיב
; הוכחת הנזק; טענות הגנה

; להגיע להסדר מהירהסיכוי 
הסיכוי  ;  תנאים ההסדר

; שיאושר עם גמול שלא  יופחת
;  האם לנהל הליך מלא

התמקדות בעילת התביעה  
 ? הלבהאישית ותום 

 חברות הביטוח

 

 בית משפט
תביעות ובאילו  האם לעודד 

האם להקפיד על ? תחומים
באיזה נטל  ? הוכחת נזק

הוכחה לדרוש מהמבקש  
?  גמוללאשר האם  ?לעמוד

האם  ? האם למנות בודק
האם  ? ש"עמדת יועמלבקש 

האם  ? לפסוק הוצאות
להתייחס לשאלת זהות  

 ?התובע ותום ליבו

 ש"יועמ
להתערב ובאילו  האם 

ריבוי  )מקרים 
האם לאפשר  ?(תביעות

האם לעודד  ?"רולינג"
האם לסייע  ? תובעים

האם להתערב ? במימון
האם להתנגד   ?בהסדרים
 ?  ט וגמול"לשכ



שלבים שונים בהליך

הסכמי  
פשרה  

 והסתלקות

בחירת  
התובענה  

  והעילות

ניהול  
 חקירות

כתב  
תשובה  
ותיקון  
כתבי  
 טענות

צירוף  
 חוות דעת

גילוי  
 מסמכים

בחירת  
טענות  
 הגנה

צירוף  
 ראיות  
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זימון  
 עדים

איחוד  
 תובענות



 עילות תביעה שונות

,  הסדרי הסתלקות מתוגמלים, תיקון כתבי בי דין– (סימון מוצרים)צרכניות תובענות •

 החלשות עילת התביעה האישית, .משיבים" התרגלות", הוצאות, איחוד תביעות

 .חוות דעת מומחה, סעד של הערכה, ע"עמדת הרשות לני, חישוב הנזק -ערךניירות •

 דעת מומחהחוות , להגבלים עסקייםעמדת הרשות , חישוב הנזק -הגבלים עסקיים •

,  מומחהדעת חוות , המפקח על הבנקים והמפקח על הביטוחעמדת  –בנקאות וביטוח•

 פערי מידע וגילוי מסמכים

 פסיקת גמול והוצאות, פניה מוקדמת, סמכות – דני עבודה•
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 גילוי מסמכים

 גילוי מסמכים 

 'מ ואח"חברת צפוי מתכות עמק זבולון בע' מגדל חברה לביטוח ואח נ 3489/09א "רע
 513( 4)נזד "פ, דלק מוטורס' יפעת נ 10052/02 

 איזנברג' מ נ"מחסני ערובה נעמן בע 6715/05 א"ברע
 הבר זקי' מ נ"בע הולדינגסתדיראן  8900/13 א"ברע

   שכטמן' המועצה המקומית שלומי נ 6649/07א "רע
 מ "בע( 1982)רשף מחשבים וציוד היקפי ' יעקב מישל נ 1475/95

 ,מ"תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע' יוסף ברוט נ 3947-09-11( מרכז -מחוזי)צ "ת

 השיקולים למתן צו גילוי מסמכים ונטל ההוכחה הנדרש•

 :ייצוגיותלתקנות תובענות ( ב)4תקנה 
ובלבד שנתקיימו תנאים , לבית המשפט בדונו בבקשה תהיה הסמכות למתן צו לגילוי ועיון במסמכים( ב")

 :אלה
 ;הרלוונטיות לאישור התובענה כתובענה ייצוגיתהמסמכים שגילוים נדרש נוגעים לשאלות ( 1)
 ."לחוק( א)8תשתית ראייתית ראשונית לגבי קיומם של התנאים הקבועים בסעיף המבקש העמיד ( 2)

 צפוי מתכות' ד  מגדל נ"פס –מסמכים השלכות אי צירוף מסמכים ואי הגשת בקשה לגילוי •

לא : מ"תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע' יוסף ברוט נ 3947-09-11( מרכז -מחוזי)צ "ת•
כ המבקש  "ב. בהליך המשפטי כאמצעי לאשש או להפריך אותןניתן להעלות השערות גרידא ולהשתמש 

 .  אלהלא הראה כי נקט במאמץ ממשי טרם הגשת התביעה על מנת לנסות להשיג נתונים 
 



 חקירות

 חקירות

 אופיר נאור' תנובה נ 4778/12א "רע

 בנק הפועלים' עצמון נ 10406/06א "ע

 עמוסי' הפניקס נ 2128/09א "רע

אקסלנס נשואה ניהול  ' נ' פירט מנחם ואח 1792-09א "ת

 מ"השקעות בע

 מ"בע גרופ קונקטיב' נ דבוש 30284-01-10( א"ת)צ "ת

או  " עמוסי" ?או לא "רגיל"הליך ביניים   :נטל ההוכחה הנדרש•

 "  להידרש לתשתית הראייתית הלכאורית" /"התובעיםסבירה להכרעה לטובת קבוצת אפשרות " –? "תנובה"

טיב עילת התביעה מול התמלאות  )שאלות סופיות ושאלות לא סופיות •

 ?האומנם –( התנאים להכרה כייצוגית

 .לאישור בבקשהבהליך העיקרי מול חקירות חקירות •

 .ייצוגיותמה לשים דגש בחקירות בתובענות על •

 .חקירותלוותר על מתי ולמי כדאי •

 (?האם מה שהוכח הוכח)היחס בין בקשת האישור להליך העיקרי •



 זימון עדים

 זימון עדים וחוות דעת מומחה

 פזגז' פופיק נ 8652/02א "רע

 פופיק  ' נ פזגז 806/08א "רע

 קדמי' בן בשט נ 2417/08א "רע

 'ואח בעמ קום.אולסייל' נ' פרנק ואח 2347-07א "ת

 מ"אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע' גולדברג נ 1934-09צ "ת

 הרשות לזמן עדים שלא נתנו תצהיר תינתן במשורה –בקשת ביניים •

 (פזגז' ד פופיק נ"פס)כללים מקילים בתובענות ייצוגיות •

 :קדמי ' ו בן בשט נ (2)פופיק ' נ פזגזהסתייגויות •

 ?האם ניתן היה להביא את העד בבקשה העיקרית•

 ?האם העד דרוש לשם הכרעה במחלוקת•

 שיהוי•

 ?האם העדים תומכים בטיעונים או מהווים תיקון לטענות•

 מיותר סירבולהאם יצור •

 סיכון מול סיכוי –טקטית •

 



 חוות דעת מומחה

 זימון עדים וחוות דעת מומחה

 פזגז' פופיק נ 8652/02א "רע

 פופיק  ' נ פזגז 806/08א "רע

 קדמי' בן בשט נ 2417/08א "רע

 'ואח בעמ קום.אולסייל' נ' פרנק ואח 2347-07א "ת
 מ"אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע' גולדברג נ 1934-09צ "ת

 (וצפוי מתכות אולסיילפרשת )משמעות אי צירוף חוות דעת •

הפרת  /ניירות ערך)באילו הליכים חובה לצרף חוות דעת ובאיזה עניין •

 (אקטואריה/ אובדן עסקה חלופית/הגבלים עסקיים/עניינים שבמומחיות/תקן

 הימנעות משיב מלצרף חוות דעת כשאין חוות דעת מבקש –השאלה הטקטית •



 הסדרי פשרה והסתלקות

 הסדרי פשרה והסתלקות
 מ"בע מולטיסיסטםבאג ' חייט נ 56506-03צ "ת

 .מ"פסטה נונה בע' עידן לוי נ 1469-02-13( א"ת)צ "ת

 .  מ"יעד חברה לדלק בע' חזן נ 27043-06-14צ "ת 

 .  'מ ואח"בע דנשר' אבו שרך נ 19549-02-14צ "ת

  מ"בע( 1968)דיפלומט מפיצים ' עדנה בן סימון נ 2520-01-10( א"ת) תצ

 ?דין או בודקמעשה בית  –הסתלקות או פשרה •
 ? או לאכן –הסתלקות עם גמול•
 ש"התערבות יועמ•
 דרישת תצהיר•
  תרומות•
 הסיכון בפסיקת הוצאות הנפסקות על המבקשהשלכת •



 שיקולים נוספים

 בחירת מוטב ועילות תביעה•

 התיישנות•

 ביטוח  •

 התערבות יועץ  •

 עמדת רשויות ותמיכה•

 המשפטבית בחירת •

 כדאיות •

 

 מוקדמת פניה •

 חדילה•

 חוות דעת•
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