
ן סוקניק"עו גיות ; שותף, ד אלו יצו י מחלקת תובענות 

'ושותשוכטוביץאן 'עמר רייטר ז
עורכי דין



?מי רשאי להגיש ייצוגית-חוק תובענות ייצוגיות 

שלבית-פרוצדורה דו❑

כל אדם בעל עילה אישית❑

בעניין המעורר שאלות משותפות לחברי הקבוצה❑

.מי רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית ובשם מי-(א)4סעיף ❑

כמפורטייצוגיתתובענהלאישורבקשההמשפטלביתלהגישרשאיםאלה(א)"
:להלן

שאלותהמעוררת,(א)3בסעיףכאמורבעניןאובתביעהעילהלושישאדם(1)
בניקבוצתעםהנמניםהחבריםלכללהמשותפותמשפטאועובדהשלמהותיות

";קבוצהאותהבשם–אדם



התנאים לאישור ייצוגיות–חוק תובענות ייצוגיות 

אפשרות סבירה שתוכרע לטובת הקבוצה❑

הדרך היעילה ביותר לבירור המחלוקת❑

ייצוג הולם ובתום לב❑

.אישור תובענה ייצוגית בידי בית המשפט-8סעיף ❑

:אלהכלשהתקיימומצאאם,ייצוגיתתובענהלאשררשאיהמשפטבית(א")
חברילכללהמשותפותמשפטאועובדהשלמהותיותשאלותמעוררתהתובענה(1)

;הקבוצהלטובתבתובענהיוכרעושהןסבירהאפשרותויש,הקבוצה
;הענייןבנסיבותבמחלוקתלהכרעהוההוגנתהיעילההדרךהיאייצוגיתתובענה(2)
;הולמתבדרךוינוהלייוצגהקבוצהחבריכללשלעניינםכילהניחסביריסודקיים(3)

";זהבענייןהחלטהעללערערלבקשאולערעררשאילאהנתבע
".לבבתוםוינוהלייוצגהקבוצהחבריכללשלעניינםכילהניחסביריסודקיים(4)



ל"זראביתופיקעזבון המנוח ' מרכז שיתופי נ–תנובה 

לתקןבניגודחלבוייצרההצרכניםאתהטעתהתנובהכינטען❑
ציינהולא(הקצפהלמנוע)לחלבסיליקוןשהוסיפהבעתהרשמי

.המוצרגביעלזאת

מניעמתוךהסיליקוןהוספתאתבמכווןהסתירהתנובהכינקבע❑
.בעלויותחסכוןשל

.ח"ש38,500,000שנקבעהפיצויסכום❑



ט"גמול ושכ–תמריצים חיוביים 

אלא במקרים בהם הדבר אינו , ש על תשלום גמול לתובע המייצג"לרוב יורה ביהמ❑

.מוצדק בנסיבות העניין

התועלת לחברי  , מידת הטרחה והסיכון שנטל עליו המבקש-שיקולים לקביעת הגמול ❑

(לחוק21' ס. )מידת החשיבות הציבורית של התובענה, הקבוצה

אופן , בנוסף להתחשבות במורכבות ההליך, דומים לגמול–ט "שיקולים לקביעת שכ❑

. ניתן לפסוק גם בשלב האישור. ניהולו והפער בין הסעדים הנתבעים ובין מה שנפסק

(לחוק22' ס)

זכות ערעור במקרה  , ש מהוצאות מרתיעות"הימנעות ביהמ)תמריצים שליליים מועטים ❑

(של דחייה



שכר טרחה לבא כוח המייצג–חוק תובענות ייצוגיות 
ש קובע את שכר הטרחה שיקבל בא כוח המבקש"ביהמ❑

.שכר טרחה לבא כוח מייצג-23סעיף ❑
בתובענההטיפולבעדהמייצגהכוחבאשלהטרחהשכראתיקבעהמשפטבית(א)"

עלהעולהבסכוםטרחהשכריקבללאהמייצגהכוחבא;לאישורבבקשהלרבות,הייצוגית
.כאמורהמשפטביתשקבעהסכום

,המשפטביתיתחשב,(א)קטןסעיףלפימייצגכוחבאשלהטרחהשכרשיעורבקביעת(ב)
:אלהבשיקולים,השארבין

;הקבוצהלחבריהייצוגיתהתובענהשהביאההתועלת(1)
בהגשתעצמועלשנטלוהסיכוןהמייצגהכוחבאשטרחהטרחה,ההליךמורכבות(2)

;כךלשםשהוציאההוצאותוכן,ובניהולההייצוגיתהתובענה
;הייצוגיתהתובענהשלהציבוריתהחשיבותמידת(3)
;ההליךאתהמייצגהכוחבאניהלשבוהאופן(4)
המשפטביתשפסקהסעדיםלביןלאישורבבקשההנתבעיםהסעדיםשביןהפער(5)

".הייצוגיתבתובענה



תובענות ייצוגיות במספרים
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(מעוגל)מספר בקשות לאישור תובענה ייצוגית שהוגשו 

הגשות



קטעי עיתונות



תובענות ייצוגיות על רקע משבר הקורונה
גידול חד בהגשת תובענות ייצוגיות  ❑
(תביעות450הוגשו מעל 15.3-30.4בין )

,  מנויי ספורט, כגון סטודנטים)מוצר /תביעות להשבת כספים בגין אי קבלת שירות❑
;  (תיקון החוק<-לקוחות חברות תעופה

(אחריות ממשלת סין להתפרצות המגפה, אחריות המדינה לקשישים)תביעות רשלנות ❑

הפחתת סכומי גמול  –התחשבות בתי המשפט בנתבעים על רקע המשבר הכלכלי ❑
. פסיקת הוצאות נגד תובענות סרק, הקלות בביצוע פשרות, ט"ושכ

פיצוי בדמות  )דחיית הסדרי פשרה בלתי ראויים –גם הגנה על תובעים , בדומה❑
(  ל בשעה שאין טיסות"נסיעות לחוביטוח 



(2018)פילוח לפי פרטים בתוספת השנייה לחוק 



(2018)פילוח לפי סוגי נתבעים 



(2018)תוצאות הליכים 



( 2018)חברי קבוצה בפשרות / כספים שהושבו לציבור



(2018)אגרות -צמצום תביעות סרק 
(מערכתינטל,סחיטה,דיווח,הוצאות,פרסום)הגשתהמעצםכברנזקגורמתסרקתביעת❑

.16,256₪-במחוזי;8,128₪-השלוםש"בבימ(רשותנגדלא)אישורבקשתהגשתבגין❑

.(דיןפסקמתן/התובענההגשת)פעימותבשתיישולםהסכום

.(הסתלקות,פשרה,אישור)מסוימיםבמקריםחלקיפטוראו(הנתבעי"ע)שיפוי/השבה

פגיעה;(7פרט)הפליהאיסור;(6פרט)סביבהאיכות:"חברתיים"בנושאיםמאגרהפטור

.(9פרט)מוגבלויותעםבאנשים

התובעדירהשוכר(3);לצרכנותהישראליתהמועצה(2);ארגון(1):הבאיםלגופיםמאגרהפטור

.ציבורילדיורחברה

(תחבורהשלמהעניין,מרקיט/נונהפסטהעניין)סרקתביעותמצמצםש"ביהמ❑



–טיפים יישומיים בתובענות ייצוגיות 

פ סיכויים"חלוקת תובענות ייצוגיות ע

תובענות סרק

תובענות מוצדקות 

מקרים שיש בהם הפרה ברורה של  
עומדים בתנאי  , יש ניזוקים, הדין

הבסיס לאישור הייצוגית

מקרים אפורים  
מקרים שיש  למשל

בהם הפרה אך לא  
בהכרח נזק



סימנים מעידים לתביעה ייצוגית



מודל הרמזור–מעידים סימנים 

.(ייצוגיותבעברהגישו,"אתכםאתבעאני"מאיימים)בעייתייםלקוחות❑

,ניטורחברות)"?Xחברהעלהתלונןמישהועוד"–חברתיותברשתותבירורים❑

PRמשבריםוניהול,Follow upשיווקדפי/בפורומיםחברות,חיצונישיווקעל)

.בכתבתשובהלמתןבקשות,שאלותעלחזרה,מידעלוודאחוזרתשיחה❑

ללקוחותחוזריםזיכוייםשלפנימיתבדיקה❑

.דרכיואתלתקןלעוסקהזדמנותונותניםפוניםהלקוחותהמקריםברוב❑



בידול המקרה הבודד מן הכלל–המטרה 

-טעות נקודתית /תקלה

(גרסטעניין )תקלה נקודתית ואף צבר של תקלות נקודתיות אינו מצדיק הליך ייצוגית , ככלל❑

הרתעה לעיתים  ; לרוב בנסיבות פרטניות= תקלה נקודתית '; אפס תקלות'לא ניתן לדרוש ❑
מושגת באמצעות תביעות אישיות

(מכוונת או רשלנית)' מדיניות מפרה'-התקלות הן חלק מ–החריג ❑

, עניין משותף
, שיטה, תופעה

מדיניות תקלה , מקרה פרטני
נקודתית

תביעה  
ייצוגית תביעה  

אישית



הגמשת הנטל–טענה לטעות נקודתית 

תשתית ראייתית ראשונית שניכר כי בידי הנתבע  -טענה לטעות נקודתית ❑
.אפשרות להגמשת נטל הראיה–להפריכה 

,  נהלים)רצוי לצרף ראיות להוכחת מדיניות תקינה במקרה הרגיל –בפרקטיקה ❑
(  מנהלים/נציגים, תיעוד ומסמכים של לקוחות אחרים

סיכון שלא נוכל להוכיח–שימור ותיעוד מידע פנימי , כשלים בניהול❑

:לוירמיעניין;גטאקסיעניין

ביןָבהתאמהמובהקתאנדרלמוסיה,המשיבהבשורותשפסהובוהו-מהתוהואלאלהתרשםניתןלא"
,נקודתיותהיוהטעויותכילומרשאיןבלבדזולא.בקופההחיובוביןמיוחדתמכירהעלהמכריזיםהשלטים

לצדשניקבוהכסףלסכומימעברהרחקהמשיבהללקוחותהזיקהולםהבלתיהניהולכיניכרשגםאלא
והשלטים,זכולא–לאואם,בחזרהכספםאתלקבלזכוהםהטעותעלקבלואם...כמחיריהםהמוצרים

זאתעושהשאינוומי,הדבריםמטבע,החשבוניתאתבודקיםהכוללא....מסוימתתקופהשינויללאנותרו
"...הנכוןהמחירהוזןשלקופותכךעלסומך



משקל תלונות צרכניות בתביעה ייצוגית

(עניין גרסט)מדיניות רשלנית –היקף תלונות חריג 

עניין )לא מספיק –צבר של תלונות 
אך עשוי להוות אינדיקציה  , (יבלינוביץ

לתופעה

משקל /לא קביל–תלונה 

(עניין חגי)נמוך 



פנייה מוקדמת

הלבתוםדרישתמכוחנטל-עוסקכלפי;חובה–רשותכלפי–בעבר❑

הלבתוםתנאיבמסגרתיישקל–עוסקכלפי;חובהאין–רשותכלפי–כיום❑

שוטףבטיפוללהסתפקולאמומחהד"לעולפנות–וסיכוייההפנייהניתוח❑

"הקלפיםאתחושפת"שאינהלקוניתתשובהאךלענותנרצה,ככלל–הפנייהלמכתבלהשיבהאם❑

נחרצתתשובה–מופרכתפניה▪

סתמיתבהכחשהלהסתפקלא,להשיברצויכ"בד–אחרתפניה▪

:התנהגותלשנותהאם❑

חשיפההקטנת–בעד▪

הודאה לכאורה בטענות–נגד ▪



:אנו לרשותכם, לכל שאלה
Private RoomAYR.Conferences@ayr.co.il–לתיאום פגישה ב 
AlonS@ayr.co.ilסוקניקד אלון "עו
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