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הערות מתודולוגיות  
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2015סיכום כללי שנת 
ייצוגיות1385-כהוגשו 2015בשנת •

ייצוגיות  1233-כ2014בשנת •
ייצוגיות  1132-הוגשו כ2013בשנת •

2013מיותרייצוגיות55הוגשו2014ב•

2014מיותרייצוגיות120הוגשו2015ב•

שהוגשוהייצוגיותבמספראחוז9.5שלגידול•

['ה-'אימים]עבודהיוםבכלשמוגשותייצוגיות5.5עלמדובר•
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2013 2014 2015

ייצוגיות שהוגשו בפילוח לפי שנים  

הוגשו



1-10משרדי תובעים 

201520102011201220132014

1במנהלי9102טנוסוהאני ניזאר1

11143יוחי גבע2

2במנהלי31ספורימוחמד 3

22215אמיר ישראלי  4

11424פדלון&לופו5

8310דן אשכנזי6

6במנהלי4ואנונוזקבך7

8במנהלי6דוד מזרחי8

גולן נפתלי8

201918במנהליעופר ורד10



11-20משרדי תובעים 
201520102011201220132014

וילנראייל ראובן 11

זילברברגישי12

412567רם וגל גורודיסקי13

מאור בן דוד13

ליבוביץעדי 13

אחמד מסאלחה16

211412מואסימוחמד 16

1113מאור בן דוד16

52120גיל רון ויעקב אביעד19

פלסראבני19

314מיכאל בך20

42720נאסרסאבר20



2015סטטיסטיקה 

מהייצוגיות56%משרדים הגישו 22•

מהייצוגיות14%משרדים הגישו 24•

70%משרדים הגישו 46וביחד 

מהייצוגיות  8%משרדים הגישו 25•

מהייצוגיות  9%משרדים הגישו 53•

17%משרדים הגישו 78וביחד 

מהייצוגיות14%הגישו מזדמניםמשרדים 192•

. 2014הפילוח דומה מאוד לשנת •



פילוח לפי משרדים

55%

14%

8%

9%

14%

פילוח הגשה לפי משרדים

משרדים מובילים22

משרדים נוספים24

משרדים נוספים25

משרדים נוספים25

משרדים מזדמנים192



1-10ייצוג בייצוגיות משרדי נתבעות 
20102011201220132014שם המשרד2015

11112יגאל ארנון1

1014465פירון.מ2

53331פישר בכר חן וול אוריון3

רוזנברג' אגמון ושות4

'הכהן ושות

21223

4739זליגמןגולדפרב5

899510איתן מהולל שדות6

2020הרצוג פוקס נאמן7

66586אן'רייטר זעמר 8

161110גורניצקי9

4714813ארדינסט בן נתן10



11-20ייצוג בייצוגיות משרדי נתבעות 
201520102011201220132014

181510פרידמן.ש11

1615151516טויסטרהררי 12

3155138בלוםוקסלרברקמן 13

7בן ארי פיש14

1118אליאס בן אריה15

17פרוכטראטיאס 15

20תדמור, לוייובל 15

788815רון גזית18

1820ברטנטלויינברגר19

מאירליפא20



כ נתבעות"סטטיסטיקה ב
400במעלייצוגקיבלוהראשוניםהמשרדים10•

30%-כעלמדובר.שהוגשו1385מתוךייצוגיות
.הייצוגיותמהתובענות

במעלמייצגים11-20משלבדירוגהמשרדים10•
מהייצוגיות10%כעלמדוברייצוגיות120

חברותהמייצגיםמשרדיםקיימיםהמשרדים20מתוך•
ומזוןתעבורהוחברותובנקיםביטוחחברות,תקשורת

,סלקום]:הקבועותהנתבעותשהינןקבועבאופן
.['וכוביטוחחברותבנקים,בזק,הוט,פלאפון,פרטנר

במעלמייצגיםראשוניםהמדורגיםהמשרדים20•
.מהייצוגיות40%



מחוזי

201320142015

463525ש"ב

734737נצרת

208143245חיפה

60138288ירושלים

212317314מרכז

427472390א"ת

102611521299מחוזיכ"סה
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2015פילוח הגשה לפי בתי משפט לשנת 
(באחוזים)

ש"ב

נצרת

ירושלים

חיפה 

מרכז  

א"ת



2013-2015הגשות בתי משפט 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2013

2014

2015

2013-2015הגשות לפי בתי משפט 

באר שבע נצרת   חיפה ירושלים מרכז תל אביב



בתי משפט מחוזיים

.משמעותיתעלייהוחיפהירושליםמחוזי•

.במרכזוהתייצבותאביב-בתלבהגשותירידה•

.אחוז70שלעלייהחיפהמחוזי•

!!!אחוז109שלעלייהירושליםמחוזי•

השופטכבודשלהחלטתובגיןהיאשהעליהלהניחסביר•
-1469-02(א"ת)צ"תבענייןא"תממחוזיענבריצחק

.מ"בענונהפסטה'נלויעידן13

26.11.14ביוםניתנהההחלטה•

צ"ת]מחיפהוילנרהשופטותכבודשלהחלטותיהןלעומת•
[לדלקחברהיעד'נחזןברוך27043-06-14('חי)

אבוחוסאם19549-02-14(ם-י)צ"ת]מירושליםושטייניץ
.[מ"בע(1963)דנשר'נשרך

.23.12.14ו9.12.14בימיםניתנוההחלטות•



בתי משפט שלום ועבודה  

2015בייצוגיות80-כהוגשושלוםמשפטבבתי•

[2014ב55ו2013ב59לעומת]

.26עםסבאכפרושלום23עםא"תשלום•

2015בייצוגיות23רקהוגשולעבודההדיןבבתי•

[2014ב27ו2013ב37לעומת]

!!!עבודהדינישל10פרטלפי10רקמתוכם•



לחוקהשניהפילוח לפי הפרט בתוספת 
20142015אחוזים2013אחוזיםהפרט בתוספת  

48%48166%83765%902צרכנות-1פרט 

35.5%35317%20915.5%217רשויות-11פרט 

ביטוח–2פרט 
5%494%487%98

מפגע סביבתי–6פרט 
1.1%111%162.65%37

מפרסם' נ' ת–12פרט 
0.8%82%252.5%35

בנקאות–3פרט 
2.1%213%342.25%31

ניירות ערך–5פרט 
2.3%233%332.25%31

חוק השוויון–9פרט 
1%101%151.25%17

הגבל עסקי–4פרט 
1.1%111%161%14

דיני עבודה–10פרט 
2%201.9%220.7%10

איסור אפליה–7פרט 
0.6%60.4%40.15%2

0.2%20000אפליה בעבודה–8פרט 

0%00%000מסלקה–13פרט 



לחוק2פילוח לפי פרטים בתוספת ה

64%
15%

7%

3% 3%
2% 2%

1%

1%
2%

0%
צרכנות-1פרט 

רשויות-11פרט 

ביטוח–2פרט 

מפגעים סביבתיים–6פרט 

מפרסם' נ' ת–12פרט 

בנקאות–3פרט 

ניירות ערך–5פרט 

חוק השוויון–9פרט 

מפגעים סביבתיים–6פרט 

מפרסם' נ' ת–12פרט 

איסור אפליה–7פרט 



הפרט בתוספת

.מהייצוגיות2/3מוביל עם 1פרט •

.בכמות הייצוגיותבמקום השני11פרט •

מתייצב  הפרט -הכפילו עצמן תביעות בתחום הביטוח •
.  3הבמקום 

–בתחום מפגעים סביבתיים עלייה משמעותית בתביעות •
.הכפלה של מספר התביעות

מהייצוגיות87%מהווים [ 11&3&1]פרטים 3•

[וספאםע"ניי, מפגעים, בנקאות]מהייצוגיות 10%פרטים מהווים 4•

מכלל הייצוגיות3%פרטים מהווים רק 7•



2015וחדילותפשרות –ט וגמול "שכ

הסדרי פשרה

, 241,000₪ממוצע שכר טרחה •

₪  51,000ממוצע גמול •
[ח"למיליון שח"אש50ט בין "נלקחו בחשבון שכ]

אישור בקשה כתובענה

₪ 50,000ט ביניים באישור בקשה  "ממוצע שכ•

חדילה

11,300₪וגמול ₪ 70,600ט "ממוצע שכ•



2015ממוצע שכר טרחה דחיות והסתלקויות 

דחיות הבקשה לאישור

₪ 28,700הוצאות כנגד המבקש כ ממוצע •

בקשות נדחו121-כ•

הסתלקויות

הסתלקויות300-כ•

₪  28,800-כט"שכממוצע •

₪ 5,000-כגמולממוצע •

ט"לא נפסקו גמול ושכמההסתלקויות 51%-בכ•
!(2014יותר משנת 10%)



2015הליכים שהסתיימו 
20142015תיאור

63121דחיית בקשה

3537בקשה  כייצוגיתאישור

6685הודעת חדילה

95113הסדר פשרה

321290הסתלקות

2078דחייה על הסף ומחיקות
(מחוסר מעש16)

37פסקי דין

~731~604כ"סה



דחית הבקשה לאישור
16%

מחיקה ודחיה על הסף
11%

הסתלקות
40%

חדילה
12%

הסדר פשרה
15%

אישור הבקשה כייצוגית
5%

פסקי דין
1%

2015הליכים שהסתיימו 

דחית הבקשה לאישור מחיקה ודחיה על הסף הסתלקות חדילה הסדר פשרה אישור הבקשה כייצוגית פסקי דין



2015פסקי דין הגדולים + פשרות 

מספר  

הליך
נתבעת

כ  "משרד ב

נתבעת

בית  

משפט

כ  "ב

תובעת
שופטד"ט עו"שכגמולסטטוספרט  תמצית  

השבה  

לציבור

א "ת

1016/08

;  מנורה

;הראל

; מגדל

; כלל

הפניקס

ברקמן  

בלום  וקסלר

יגאל  '; ושות

'ארנון ושות

תל  מחוזי 

אביב

איל  

גולדנברג  

ועדי  

קסטנבאום

גביית דמי ניהול  

בפוליסות ביטוח חיים  

משתתף  "מסוג 

בחריגה–"ברווחים

מיליון70רחמים כהן780,0003,880,000פשרה2

-4805צ "ת

03-13

מפיון'צ

מוטורס

מיתר  

ליקוורניק

מחוזי תל  

אביב
יהודה פרגו8,500,000פשרה1תקלה ברכבגיל רון קינן  

מיליון  65

ח"ש

צ "ת

16306-

04-13

מדינת  

–ישראל

משרד  

התחבורה

פרקליטות  

–א "מחוז ת

אזרחי

עניינים  

מנהליים  

מרכז

דן נחליאלי

ועידו  

שטיינר

תביעה להשבת כספי  

אגרת רישוי רכב 

שנגבו ביתר כתוצאה  

מהצמדה שגויה למדד

פשרה11
ניתנה  טרם

החלטה

טרם ניתנה  

החלטה
מיליון40ב"נדמיכל 

א "ת

1463/09

;  לאומי

;  פועלים

;  דיסקונט

מזרחי  

;  טפחות

ל"בינ

;  ניר כהן

מיתר  

;  ליקוורניק

';אגמון ושות

ברקמן  

יגאל ; וקסלר

;  ארנון

תלמחוזי 

אביב

;רם דקל

עמית מנור  

;  שמשויוקי

רם 

גורודסקי

הסדר כובל רחב היקף  

אשר נתקיים בין  

המשיבים שעניינו  

תעריפי העמלות של 

הבנקים

50,000פשרה4

5,000,000

:  תיקים3ב]

3.3 ,1.4  ,

1.3]

מיליון35אליהו בכר

צ"ת

47490-

09-13

כלל 

תעשיות

הרצוג פוקס  

,פישר, נאמן

,  חן, בכר

'ושות

א  "מחוזי ת

מחלקה 

הכלכלית

עידן איידן  

ודוד תירוש

למתן צו  קביעה

הערכת שווי חברה 

והסרת קיפוח בעלי  

מניות

מיליון37כבובחאלד1,110,0004,440,000פשרה5



2015הגדולים ד "פס+ המשך פשרות 
מספר  

הליך
נתבעת

משרד  

כ  "ב

נתבעת

בית  

משפט

כ  "ב

תובעת
שופטד"ט עו"שכגמולסטטוספרט  תמצית  

סכום 

השבה  

לציבור

צ"ת

37908-

11-12

קול  

;אחזקה

'ואח

מיתר

,;  ליקוורניק

יגאל ארנון  

';  ושות

,  בכר, פישר

,חן

א  "מחוזי ת

מחלקה 

הכלכלית

,מושקוביץ

,  סטיס

חיימוביץ  

';  ושות

פולינגר

;  כהן, ויקמן

פירט  

,  וילנסקי

עסקת מיזוג  

של הוט  

מערכות  

תקשורת עם 

. החברות ה

ב.ג.ואהדרוס 

בורשקה'צ

פשרה5
1,172,00

0
חאלד כבוב6,000,000

29

מיליון

צ"ת

44751-

03-10

הוט טלקום  

שותפות  

מוגבלת

,  בכר,פישר

,  וול, חן

אוריון  

'ושות

מחוזי מרכז

,הורוביץ

אוזן  , אבן

'ושות

גביית דמי מנוי  

לאחר שהלקוח  

הודיע על 

המנויביטול

ב"נדמיכל 435,0001,256,000פשרה1
25

מיליון

-4126צ"ת

05-10
בנק לאומי

מיתר  

ליקוורניק

'ושות

מחוזי מרכז

,  פירט

,  וילנסקי

,  מזרחי

כנעני

הטעיית ציבור  

ח"האגמחזיקי 

באשר למצב  

החברה

460,0001,700,000פשרה5
אסתר  

שטמר

11.5

מיליון

צ"ת

44751-

03-10

הוט טלקום  

שותפות  

מוגבלת

,  בכר,פישר

,  וול, חן

אוריון  

'ושות

מחוזי מרכז

,הורוביץ

אוזן  , אבן

'ושות

גביית דמי מנוי  

לאחר שהלקוח  

הודיע על 

המנויביטול

ב"נדמיכל 435,0001,256,000פשרה1
20.5

מיליון

-4126צ"ת

05-10
בנק לאומי

מיתר  

'ליקוורניק
מחוזי מרכז

,  פירט

,  וילנסקי

,  מזרחי

כנעני

הטעיית ציבור  

ח"האגמחזיקי 

באשר למצב  

החברה

460,0001,700,000פשרה5
אסתר  

שטמר

11.5

מיליון



לטובת4:בייצוגיותדיןפסקי5ניתנו2015בשנת•

.הנתבעותלטובת1והתובעים

לטובת1–דיןפסקי2ניתנו2014בשנת•

הנתבעותלטובת1והתובעים

פסקי דין בתובענה ייצוגית



ש"התערבויות יועמ

כ"סההערות בהליכים בהם לא התנגדלא התנגדהתנגדשנה

2014208760108

20152510280140

.לעיונושהוגשוהפשרהמהסדרי19%לכהתנגדהיועץ•
.התנגדשלאאףעלהערותלוהיו56%בכ•
מעורבותקרי–עולההתנגדותללאגםלהסדריםההערותמגמת•

.גוברתש"היועמ
מסיבותאוהפרקליטיםשביתתבשלעמדותהוגשולאמקרים13ב•

אחרות



הקרן לתובענות ייצוגיות במשרד המשפטים

במימוןלסיועבקשות88לקרןהוגשוח"הדובשנת•

10מתוכן,ייצוגיותותובענותלאישורבקשות

.חוזרותבקשות

.בקשות41-לבחיובנענתההקרן•

,  בקשות60הוגשו לקרן 2014בשנת 2014ב•

.28מספר הבקשות שאושרו 

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

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


הקרן לתובענות ייצוגיות רשות ניירות ערך  

אכיפה פרטית הרשות לניירות ערך

מימוןערךניירותרשותשלהקרןאישרה2015בשנת•

בדומה.(ייצוגיות2ונגזרות3)חדשיםהליכים5לעקרוני

2014לשנת

(₪באלפי )סכום המימון שאושר בשנה האחרונה 

₪אלף 650-כהיה2015סכום המימון שאושר בשנת •

http://www.isa.gov.il/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%95%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7
%94/Enforcement/Private_Inforcment/Pages/default.aspx

http://www.isa.gov.il/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94 %D7%95%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94/Enforcement/Private_Inforcment/Pages/default.aspx


2015שופטים שנתנו את מספר ההחלטות הרב 

שופט

מחוזי חיפהיגאל גריל

מחוזי מרכזב"נדמיכל 

אביב-מחוזי תליצחק ענבר 

אביב-מחוזי תלשושנה אלמגור

מחוזי ירושליםגילה כנפי שטייניץ

מחוזי מרכזגרוסקופףעופר 

מרכזמחוזישטמראסתר 

אביב-מחוזי תלצילה צפת

מחוזי ירושליםתמר בזק רפפורט

מחוזי חיפהאלכס קיסרי

החלטות בבקשות לאישור ובתובענות  500עשרת השופטים נתנו מעל 



2015מגמות 
.המשך צמיחה במספר הייצוגיות•

.בכמות ההסתלקויות10%ירידה ב•

.ט"יותר הסתלקויות ללא גמול ושכ•

.משמעותי של ייצוגיות במחוזי חיפה וירושלים' מס•

מול פורום שופינג? ניהול יעיל הוגן וממצה•

במספר ייצוגית כנגד  [ הכפלה]עלייה משמעותית •
.חברות ביטוח ובמפגעים סביבתיים

.אינדיקציה להישגיםאיננהכמות ייצוגיות •

.ד לעבודה"ירידה בתביעות לביה•

?מחיקה מחוסר מעש•

?ד אחד לטפל"או כמה תיקים מסוגל עו? ייצוג ראוי•



בשנה הבאה  נתראה 
?לתובענות ייצוגיות7-השנתי הבכנס 

: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/

