
 

 
 

2016ספטמבר    עדכון חקיקה   

 

 2006-לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 10תיקון מספר 

 לקוחות וידידים נכבדים,

(, אשר נכנס "החוק") 2006-שנערך בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 10ברצוננו לעדכנכם בדבר תיקון מספר 

 . 27.7.2016לתוקף ביום 

הרחבת בין היתר בנושאים הבאים: ( דנים "התיקון")האמור תיקון בכפי שתראו להלן, השינויים העיקרים 

הרחבת  בית המשפט בהתייחס לאישורם של הסדרי פשרה המוגשים בתובענות ייצוגיות, של פיקוחהסמכות וה

בין  הרחבת הפיקוח על השלמת ביצועם ומימושם של הסדרי הפשרה,וכן  ת להסדרי פשרהיומוסד ההתנגדו

 המייצג בכך. כוח  אית שכר טרחתו של בהיתר, באמצעות התני

, במטרה תוייצוגיכ ותבהגברת הפיקוח על הסתלקויות מתוגמלות מבקשות לאישור תובענעוד עוסק התיקון 

 לוודא כי אלה אכן משרתות את הציבור בכלל ואת חברי הקבוצה המיוצגת בפרט. 

 רו כספים שנפסקו במסגרת פסקי דין אואליה יועבאשר  הקמתה של קרן תרומות ייעודיתהתיקון על  מורה ןכ

למטרות בנוגע לעלות העלולים  יםשונעניינים הסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות, בניסיון להתגבר על  במסגרת

 והחששות בדבר קיומם של קשרים קודמים בין הנתבע למקבל התרומה. האופן חלוקת כספי התרומ, התרומה

 

 :יםילהלן פירוט השינויים העיקר

 ותם של ארגונים הפועלים לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת ארת התיקון הורחבה זכבמסג

מסגרת הליך חלק ולהשתתף בדיונים הנערכים ב ליטול ,התובענה הייצוגית )ואשר אינם התובע המייצג(

ותם אכי זכהוסר התנאי ש, תוך ותובענה הייצוגית וכן להגיש התנגדויות להסדרי פשרה המוגשים במסגרתה

 .ידי שר המשפטים לעניין זה-של הארגונים לכך תוגבל רק לאותם הארגונים שאושרו על

  ,הורחבה הזכות להגשת התנגדות להסדר פשרה גם ביחס לכל "אדם הפועל לטובת במסגרת התיקון כמו כן

שיבות חבדבר הי ניתן למצוא ביטו בכך. (ולגופים ציבוריים )ולא רק לחברי קבוצה עניינם של חברי הקבוצה"

ובלבד שמטרתם לפעול לטובת עניינם של חברי  ,לקיומם של משתתפים נוספים בהליךמחוקק מייחס הש

 הקבוצה.

  האם לאשר מתן טובת הנאה בקשר להסתלקות  בשאלה כי במסגרת החלטת בית המשפט ,מורה התיקוןעוד

 ביא בחשבון את השיקולים הבאים:עליו להיהיה בקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, מבקש או בא כוחו מ

o התועלת שהביאה בקשת האישור או התובענה לחברי הקבוצה; 

o  על בית המשפט לבחון גם האם  -בקשת ההסתלקות הוגשה טרם אישור התובענה הייצוגית אם
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 התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה.

סגן הנשיאה יצחק ענבר בת"צ  ודכב בפסק דינו שלגם הוזכר תיקון זה לחוק בסיס ב עומדהרציונל ה יוער, כי

סגן הנשיאה ענבר  וד(. שם דן כב26.11.2014)פורסם בנבו,  עידן לוי נ' פסטה נונה בע"מ 1469-02-13

תובעים לתמריצים הבחסרונותיהם של הסדרי הסתלקות מתוגמלת, וקבע כי על בית המשפט לפעול לצינון 

באמצעות הימנעות, ככלל, מאישור תשלום גמול לת, ייצוגיים ובאי כוחם לערוך הסדרי הסתלקות מתוגמ

בהם לאחר בחינת נסיבותיהם הקונקרטיות עלה כי יתרונותיו של הסדר שבמקרים  ושכר טרחה למסתלקים

 .ההסתלקות )ובכלל זאת התועלת שהביא לקבוצה( אינם עולים על חסרונותיו

  בת הנאה )מהנתבע או מאדם אחר( בקשר או קבלת טולהסדר פשרה כן, נקבע בתיקון כי הסתלקות מהתנגדות

חברי הקבוצה המיוצגת, אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה או  םלהתנגדות שהגיש אדם הנמנה ע

ארגון הפועל לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת התובענה הייצוגית, תדרוש את אישורו של בית 

 המשפט. 

גד המבקש להסתלק לצרף תצהיר הכולל גילוי נאות ביחס לכלל הפרטים גם המתניידרש  ,הסתלקות כאמורב

ביחס להסתלקות מטעם  ,)ב( לחוק16 יףסעבהמהותיים הכלולים בהסתלקות )זאת בדומה לקבוע זה מכבר 

 מייצג(. א כוח מבקש, תובע מייצג או ב

  רשאיהוא , קי או מלאבאופן חל, להסדר פשרה קיבל התנגדותבית המשפט אם עוד נקבע בתיקון לחוק, כי  

, תוך שישקול בהחלטתו בעניין את התועלת שהביאה את ההתנגדותלפסוק גמול לאדם או לארגון שהגיש 

 ההתנגדות לחברי הקבוצה. 

בת"צ דין הפסק מסגרת ב ,כך למשל .ראוי לציין כי מגמה זו קיימת בפסיקותיו של בית המשפט זה מכבר

הורה בית המשפט על ( 22.7.2015)פורסם בנבו,  ואח' כות תקשורת בע"ממער -בן סימון נ' הוט  44751-03-10

ה התנגדות להסדר פשרה ותרמה אשר הגיש למועצה הישראלית לצרכנות והוצאות רחהטר שכפסיקת 

 . בו סופיפשרה הגיבוש הסדר הלו בהליךדיון עמדתו לל

 הסדר פשרה בתובענה  ורו שלשקול את אישלבית המשפט  כי בבוא ,קבע המחוקק במסגרת התיקון בנוסף

יבחן בית המשפט )בנוסף ליתר התנאים המנויים בחוק( גם  רם אישור התובענה כייצוגיתייצוגית אשר הוגש ט

)א( לחוק 8-, ו4,3התובענה שהוגשה עומדת, לכאורה, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית, הקבועים בסעיפים אם 

ה, בחינת התובענה והיותה כזו אות האישור וזכאותו להגישהמבקש בבקשת מעמד )הכוללים, בין היתר, את 

המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, היותה של התובענה 

הייצוגית הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת וייצוג וניהול עניינם של חברי הקבוצה בדרך הולמת 

 (.וכיוצא באלה ובתום לב

  בהתייחס לביצוע פסק דין המכריע בתובענה לטובת הקבוצה המיוצגת או בדבר ביצוע הסדר פשרה שאושר

, רשאי בית המשפט להורות על הגשת דין וחשבון סופי המתאר את ביצועו על ידי הצדדים, הייצוגית בתובענה

 )ג( לחוק. 18הודעה מכוח סעיף האליהם נשלחת ששלח גם לגורמים יי ממנוהעתק ו

השלמת ביצועו בהמייצג, כולו או חלקו, במימושו וכוח הא ית המשפט אף רשאי להתנות את שכר הטרחה לבב

תמרץ של הסדר הפשרה או פסק הדין המכריע בתובענה לטובת הקבוצה המיוצגת, לפי העניין. זאת בניסיון ל

ידי בית -על רהגם לאחר אישור הסדר הפש ,מימוש ההסדר או פסק הדיןכוח המייצג לפעול להבא את 

 . המשפט

 המייצג, ובכלל זאת בצורך לייצר בעבורוכוח הא יוער, כי שיקוליו של בית המשפט בפסיקת שכר טרחתו של ב

תוך הבטחת האינטרסים   ,הסכם הפשרהשל או המכריע של פסק הדין לפועל להוסיף ולפעול להוצאתו  תמריץ

עזבון המנוח משה שמש נ' דן רייכרט  2046/10ע"א בפסיקה במסגרת והוכרו  ושל חברי הקבוצה, כבר נדונ
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 (. 23.5.2012)פורסם בנבו, 

 הורה המחוקק במסגרת הסדר הפשרהבמסגרת במסגרת פסק הדין המכריע או המוענקות תרומות ל באשר ,

הכספים את  יורה להעביר לקרן זובית המשפט  .חלוקת כספיםלהתיקון על הקמתה של קרן ייעודית לניהול ו

במסגרת הכרעה בתובענה ייצוגית לטובת הקבוצה המיוצגת  לאחר השלמת החלוקה לחברי הקבוצה שנותרו

בו הורה בית המשפט על מתן סעד כספי לטובת הציבור במקום חלוקה לחברי הקבוצה, כולם או שאו במקרה 

 חלקם, משמצא כי פיצוי כספי שכזה אינו מעשי בנסיבות העניין או במסגרת אישור הסדר פשרה. 

לתחום הקרוב ביותר שניתן לנושא התובענה כאמור הכספים ייועדו  במסגרת הקרןכי  ,עוד נקבע בתיקון

 הייצוגית שהוגשה.

  ,הקרן הייעודית שלעיל תנוהל בידי האפוטרופוס הכללי בהתאם להוראות לפי חוק האפוטרופוס הכללי

ם לנוהלי הקרן ובכפוף להוראות ומטרתה תהיה לחלק את הכספים למטרות ציבוריות, בהתא 1978-התשל"ח

בית המשפט. כספי הקרן יחולקו בידי ועדה שתמונה על ידי שר המשפטים ותכלול כיו"ר אדם הכשיר להיות 

י , שנהשופט בית משפט מחוזי ושאינו עובד מדינה, נציג האפוטרופוס הכללי, נציג היועץ המשפטי לממשל

שהיו או הינם כעת חברי או כאלה כלכלי -קה לתחום החברתייהיו בעלי זיחברי ועדה שימונו מקרב הציבור )ו

לחילופין חבר או  (1958-סגל אקדמי בכיר במוסד מוכר כמשמעותו בחוק במועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

 אחד מקרב הציבור והשני מקרב עובדי המדינה. 

קת כספי הקרן ועדה נוהל אשר יפורסם ברשומות, בדבר המבחנים לחלוובהסכמת שר המשפטים תגבש ה

ואופן פרסומם, סדרי הגשת בקשות לקבלת כספים מהקרן, סדרי עבודתה של הקרן, דיווח על ידי מקבל 

עדה לבית המשפט על הכספים שחולקו. דין וחשבון על פעולות וויין השימוש בכספי הקרן ודיווח ההכספים לענ

שנת תקציב ברשומות ובאתר האינטרנט הקרן, הכנסותיה והוצאותיה יפורסמו על ידי שר המשפטים בתום כל 

 של משרד המשפטים.

לטובת הציבור לעמותות הנבחרות על ידי הצדדים הועלו המיועדים יוער כי החששות בדבר ניתוב כספי הפיצוי 

שלומי שרייר נ' שירותי  22236-07-11)ת"א( סגן הנשיאה יצחק ענבר בת"צ  ודעוד במסגרת פסק דינו של כב

להקמתה של  ו(. שם גם קבע בית המשפט, בין היתר בהתייחס16.9.2014)פורסם בנבו,  "מבנק אוטומטיים בע

דרך המלך "פסק כפיצוי לטובת הציבור לצורך חלוקתם כי יאליה יועברו הכספים המיועדים להשקרן ייעודית 

לגוף להפגתם של החששות שפרטנו היא להימנע מלכתחילה מניתוב הפיצוי לעמותות, ולהורות על העברתו 

ציבורי הפועל על פי דין על מנת שינוצל או יחולק על ידו בהתאם לאמות מידה גלויות, סבירות ושוויוניות, 

 לפסק הדין(. 12)פסקה  "בגדריה של המטרה הציבורית שלה ייעד בית המשפט את הפיצוי בפסק דינו

 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה,
 מחלקת ליטיגציה
ושות'פישר בכר חן וול אוריון   

 

 gorion@fbclawyers.com 03-6944142 , עו"דגיל אוריוןד"ר 

 fbclawyers.comomalka 03-6941348@ , עו"דאורית מלכא

 zhaim@fbclawyers.com 03-6069653 , עו"דלוינגר-זוהר חיים
 

המידע הכלול באגרת זו, הוא מידע כללי בלבד, ואינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות לפישר 
 בכר חן וול אוריון ושות'.
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