
 

 

 

 ,נכבדים וידידים לקוחות

, במסגרתו דן בעניין סונולפסק דינו של בית המשפט העליון עיקרי  נסקור בפניכם את זה בעדכון

מסגרת ב "הסתלקות מתגומלת יהסדר"לבחינה ואישור של המנחים המשפט העליון בשיקולים  תבי

 תובענה ייצוגית.הליך של בקשה לאישור 

 מפסק הדין. העולים דגשים מספר נביא הסקירה כמנהגנו, בסיום

(, כב' השופטים י' עמית, 5.8.2018מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ ) 8114/14ע"א 

 :נ' סולברג וע' ברון )"עניין סונול"(

 מבוא

בקווים המנחים שעל בית המשפט לבחון בעת דיון  דןבעניין סונול פסק דינו של בית המשפט העליון 

אישור ל הור "הסדרי הסתלקות מתוגמלת", הכוללים פסיקת גמול למבקש בבקשבבקשה לאיש

 16הליך ייצוגי המעוגן בסעיף כחלק מהסדר הסתלקות מתובענה ייצוגית ושכר טרחה לבא כוחו, 

 "(.החוק" או "חוק תובענות ייצוגיות)" 2006-לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

התובע הייצוגי מבקשתו ימים בדרך של הסתלקות בישראל, מרבית ההליכים הייצוגיים מסתי

כאשר רבים מהסדרי ההסתלקות המובאים לאישורו של  1,לאשר תובענה כייצוגית בטרם אישורה

בית המשפט כוללים הסכמה מטעם הצדדים בדבר פסיקת גמול ושכר טרחה למסתלקים. במסגרת 

האם העקרונית ע' ברון( לשאלה  , נדרש בית המשפט העליון )כב' השופטתבעניין סונולפסק הדין 

 ראוי ליתן תוקף להסדרים מסוג זה, ובאלו תנאים.

בית המשפט העליון קבע, כי ככלל, אין להורות על פסיקת גמול ושכר טרחה במסגרת הסתלקות 

, אלא בנסיבות בהן התובענה מגלה ובא כוחו מהבקשה לאישור תובענה כייצוגיתהתובע הייצוגי 

 והתועלת שהניב ההליך הייצוגי היא ממשית ורלבנטית לחברי הקבוצה. עילת תביעה לכאורה,

 תמצית עובדות פסק הדין

נסב על ארבעה הליכי ערעור אשר הדיון בהם אוחד נוכח השאלה העקרונית  סונולפסק הדין בעניין 

המשותפת העומדת בבסיסם, שעניינה פסיקת גמול ושכר טרחה למבקש ולבא כוחו במסגרת בקשה 

 ות מהליך אישור תובענה כייצוגית.להסתלק

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 

ביחס להליכים ייצוגיים  הרשות השופטת ופרופ' אלון קלמנט י מחקר אמפירי שנערך על ידי מחלקת המחקר שלעל פ 1
מהתובענות הייצוגיות הסתיימו בהסתלקות התובעים מתביעתם טרם  57%-, יותר מ2012-2006שהתנהלו בין השנים 

תובנעות ייצוגיות בישראל שדה -לוס ורוני אבישרמרגל, יפעת טרבו-אלון קלמנט, קרן וינשלראו אישורה כתביעה ייצוגית )
 .( http://elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc/25122014.pdf (2014) 21 פרספקטיבה אמפירית –
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 הסכנות שבהסדר הסתלקות מתוגמלת 

לתובע המייצג או לבא כוחו בעת הגשת ההליך אשר עומד כלכלי התמריץ שהכך על  במסגרת פסק הדין, עמד בית המשפט העליון

 בתי המשפט על צוגית. לצד זאת, בית המשפט הדגיש כי שומהתמריץ לגיטימי אשר מונח ביסוד מוסד התובענה הייהוא הייצוגי 

לעשות שימוש מושכל בכלי של פסיקת גמול ושכר טרחה, וזאת במיוחד בהקשר של הסתלקות מתוגמלת, שם החשש העיקרי 

 הוא שפסיקת גמול ושכר טרחה כאמור תיצור "בעיית נציג" או תעודד הגשתן של תביעות סרק.

מנגנון ההסתלקות בהליך ההייצוגי נועד לאפשר לבית המשפט למחוק תובענות אשר כבר על פני בית המשפט עמד על כך ש

הדברים מתברר כי סיכוייהן להצליח נמוכים, או שמטעם אחר אין עוד תועלת בהמשך ניהול ההליך בהקשרן. נוכח האמור, 

למחוק תביעה מוצדקת, וזאת מתוך תמריץ  ר לתובע המייצג או לבא כוחוופסיקת גמול ושכר טרחה אגב הסתלקות עלולה ליצ

רצון לגרוף רווח קל ומהיר לכיסם הפרטי על חשבון טובתה של הקבוצה הייצוגית. זאת ועוד, הסדר הסתלקות מתוגמלת עלול 

להפעיל לחץ על הגוף הנתבע להגיע להסדר הסתלקות מתוגמלת מוקדם ככל  שמטרתן היאר תמריץ להגשת תביעות סרק ואף ליצ

 , על מנת לחסוך את עלויות ניהול ההליך לגופו.הניתן

 קווים מנחים לדיון בבקשה לאישור הסדר הסתלקות מתוגמלת 

לחוק תובענות ייצוגיות, הכלל הוא שאין לפסוק גמול ושכר  16על פי נוסחו הנוכחי של סעיף בית המשפט העליון עמד על כך ש

דרך המלך שבה יש לתמרץ ולעודד  , וכיאישור תובענה כייצוגיתל הבמסגרת הסתלקות מבקש כוחוטרחה לתובע המייצג ולבא 

, בית עם זאת .הליך הוכרע לטובת הקבוצההיא פסיקת גמול ושכר טרחה במקרים שבהם ה שתן של תובענות ייצוגיות ראויותהג

 .מיםשיש ליישמו רק במקרים מתאי מדובר בחריג לכלל, אולם כי הסתלקות מתוגמלת היא אפשרית המשפט קבע כי

אישור תובענה ל הר טרחה במסגרת הסדר הסתלקות מבקשלהכריע בבקשה לפסיקת גמול ושכת המשפט בבוא בינקבע כי 

 :לחוק 16אשר עולים מנוסחו של סעיף  כייצוגית, עליו לשקול שני שיקולים עיקריים

 בתביעת סרק מדוברכי אין לוודא , היינו, "התובענה הראתה עילת תביעה לכאורהאם "על בית המשפט לבחון ה ,ראשית 

 .ההליךשל  ולאחר הגשתה התברר כי אין עוד תוחלת בהמשך ניהולאולם  – עילת תביעהעל פניה אלא בתובענה אשר מגלה 

 כלומר, ""תועלת שהביאה בקשת האישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה, על בית משפט לתת דעתו לשנית ,

 .מבחינה זו בתועלת כללית ועמומה נטית כתוצאה מההליך, ואין דיברטית ורללהתרשם כי לקבוצה צמחה תועלת קונק

כי אחד הפרמטרים שעשויים לשמש את בית המשפט בהקשר זה, הוא הפער שבין הסעדים שהתבקשו  ,בית המשפט ציין

זה, לשיטת בית המשפט, עשוי אף בבקשת האישור לבין הסעד שניתן לקבוצו בסופו של יום במסגרת ההסתלקות. פער 

להעיד על כך שבקשת האישור הוגשה מלכתחילה בסכום מנופח, מבלי שקדמה לה בדיקה עובדתית או משפטית ראויה, 

אמת מידה נוספת שבית המשפט ציין בהקשר זה, היא שאלת נחיצותו של ההליך  לשמש כמנוף לחץ על הנתבע.במטרה 

 יום.הייצוגי לתוצאה שהושגה בסופו של 

 ובפרט את הסכנות הגלומות בהסתלקות מתוגמלת למוסד התובענה שיקולי רוחביש לשקול "בית המשפט קבע כי , בנוסף ,"

בית המשפט הדגיש, כי לא כל  את אינטרס הקבוצה והציבור הרחב, שקולם לא נשמע בהליך. ןכהייצוגית ולציבור בכללותו ו

, ראויה להתברר כתובענה ייצוגית, ולכן לא כל תועלת שצמחה אגב תביעה, גם אם היא מבוססת וביסודה עילה טובה

 הסתלקות ראוי שתזכה בפסיקת גמול ושכר טרחה.

וזאת על מנת להבטיח כי  –כי נדרש שההחלטה בבקשה לפסיקת גמול ושכר טרחה תהיה מנומקת  בית המשפט ציין בנוסף,

עמד על כך שבעת פסיקת גמול ושכר טרחה יש משמעות  אףבית המשפט . נטייםבנסמכת על שיקולים מתאימים ורל ההחלטה

שכר  ,ככלל ,במקרה של הסתלקות יש לפסוקההליך, וכי ליצירת מדרג מבחינת שיעור הסכומים בהתאם לשלב שבו הסתיים 

 לטובת הקבוצה. התובענה הייצוגיתמאשר במקרה של הסדר פשרה, לא כל שכן במקרה של הכרעת  נמוכיםטרחה וגמול 

הדברים, בית המשפט העליון ציין כי על אף הכלל על פיו אין ערכאת הערעור נוטה להתערב בהחלטות בדבר פסיקת גמול  בסיום

בפרט לנוכח השלכות הרוחב  –של פתח ההתערבות כאשר מדובר בהליכים ייצוגיים  להרחבה מסוימתושכר טרחה, קיים יסוד 

 בכלי המשמש להתוויית מדיניות ראויה בתחום.פסיקת גמול ושכר טרחה, ולעובדה שמדובר הגלומות ב
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 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'
 

 .* כותבי עדכון זה: עוה"ד ד"ר גיל אוריון ואור ארבל

 :למידע נוסף ניתן לפנות אל אנשי הקשר שלכם במשרדנו, או אל
 

 orion@fbclawyers.comg 03-6944142 ד"ר גיל אוריון

  oarbel@fbclawyers.com 03-6941349 אור ארבל

 

 דגשים בעקבות פסקי הדין

  כי , ומבהיר ייצוגיתבמסגרת הליך לאישור תובענה של הסדרי הסתלקות מתוגמלת  צמצוםמגמת פסק הדין מסמן

 רק באופן חריג ובמקרים מתאימים. מסוג זהעל בתי המשפט לאשר הסדרים 

 יפו )כב' השופט י' ענבר( -במסגרת פסק הדין, בית המשפט העליון נתן דעתו לפסיקת בית המשפט המחוזי בתל אביב

, שם הובעה העמדה כי יש (26.11.2014 ,פורסם בנבו)לוי נ' פסטה נונה בע"מ  1469-02-13ת"צ )מחוזי ת"א( בעניין 

. בית המשפט העליון סימון מוצרי מזוןבתביעות ייצוגיות שעניינן על הסדרי הסתלקות מתוגמלת  באופן גורףלאסור 

זה או אחר של הליכים ייצוגיים, וכי יש לבחון כל כאין מקום לקביעה קטגורית בנוגע לסוג לשיטתו הבהיר, כי 

היא תביעת סרק,  "תביעת תקן"ייצוגית מסוג על כן, אין מקום לקבוע כי כל תביעה  מקרה לגופו בהתאם לנסיבות.

כי בכל מקרה שבו מודיע הגוף הנתבע על תיקון הפרת הדין לעתיד, המשמעות היא שהושגה כמו שאין גם לקבוע 

 גמול ושכר טרחה.פסיקת תועלת לחברי הקבוצה המצדיקה 

  ליהם מסכימים הצדדים בבקשה לפסיקת גמול ושכר טרחה הם לעולם הבהיר כי הסכומים שע העליוןבית המשפט

 את הסכמת הצדדים בנוגע לגובה הסכומים יש לבחון תוך שימת לב ל"בעיית הנציג".כי , והמלצה בלבדבגדר 

  כי על אף שאישורה של הסתלקות מתוגמלת אינה מותנית בפנייה מוקדמת לגוף הנתבע הדגישבית המשפט העליון ,

יטת ההליך הייצוגי, היעדר פנייה מוקדמת עשויה להוות שיקול רלבנטי במכלול השיקולים לפסיקת גמול קודם לנק

 ושכר טרחה, בפרט באותם מקרים שבהם ברור כי אילו נעשתה פנייה כאמור, ניתן היה לחסוך את ההליך כולו.
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