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 2019ינואר  27

 לכבוד:
        השופט ד"ר יגאל מרזל

 , הנהלת בתי המשפט
 , גבעת שאול22רח' כנפי נשרים 

 ירושלים
 

 כבוד השופט ד"ר מרזל, שלום רב,
 

 פגישה בנושא פנקס התובענות הייצוגיותבקשה לקיום  הנדון:

 ,בתחום התובענות הייצוגיות –עיונית ומעשית  –בת פעילות אקדמית , המשלהקליניקה לתובענות ייצוגיות .1

הרצליה, ומחודש -בארבע שנות פעילותה הראשונות פעלה הקליניקה במרכז הבינתחומי .כשבע שניםמזה  פועלת

 פועלת באוניברסיטת תל אביב. היא  2015אוקטובר 

אכיפת הדין בישראל ואת ההרתעה מפני הפרתו, בתחומי הקליניקה פועלת ללא מטרות רווח על מנת להגביר את  .2

אחת ממטרותיה של הקליניקה היא לשפר את השימוש במכשיר התובענה הייצוגית, כך  המשפט האזרחי.

  מיטבי.שיגשים את מטרותיו באופן 

תדיר בקשיים שונים בממשק העבודה עם פנקס התובענות באופן  נתקליםבמסגרת העבודה בקליניקה אנו  .3

אינם  )כדוגמת הסדרי פשרה המוגשים לאישורם של בתי המשפט( לעבודתנוהייצוגיות. מסמכים החיוניים 

מדגמית ביחס לתיקים  בדיקהמצאנו לנכון לערוך לפיכך,  מוגבלות מאד.בו חיפוש ה, ואפשרויות מופיעים בפנקס

בהתאם להוראות החוק, מהמסמכים שאמורים להימצא בפנקס  35% -כהנמצאים בפנקס. הבדיקה העלתה כי 

הבדיקה העלתה קשיים  ,כןכמו . גמת כתבי טענות או הסדרי פשרהכדו מהותייםכים מסמובם רב, לא נמצאים בו

 ממצאי הבדיקה מצורפים למכתב זה.רבים באפשרויות החיפוש. 

העדר יכולות חיפוש  והודעות על פי חוק,מהותיים מסמכים  פעילות לא תקינה של הפנקס: חוסרם שללעמדתנו,  .4

ל עבודתם של כ התובענה הייצוגית, ומקשים על, פוגעים במטרות בהפעלתואפקטיביות וקשיים טכניים 

 בתחום.העוסקים 

לתיקונם באופן ולהציע דרכים שנמצאו , על מנת לעמוד על הליקויים פגישה נוכח האמור, נבקש לקיים עימך .5

  .המיטבי

  בברכה,

 

 העתקים:
 הנהלת בתי המשפט  רשות השופטת,ה

 הגב' איילת שקד, שרת המשפטים
  מחלקת ייעוץ וחקיקה )אזרחי( משרד המשפטים נויבאר,עו"ד רני 

 "דעו ,תמיר-הולצשטייןהדס   פרופ' אלון קלמנט
 הקליניקה לתובענות ייצוגיות
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 ליקויים בניהול פנקס התובענות הייצוגיות

 מבוא .א

לניהול תקין של מנגנון התובענות הייצוגיות ומימוש תכליתו כפי חיוני פנקס התובענות הייצוגיות מהווה כלי 

 טובת הציבורבתי המשפט ללייצוגיות שהוגשו מידע על תובענות  תפקידו של הפנקס לרכז. שנקבע בחוק

והכרעות  , כפל תביעותבזבוז משאבים שיפוטיים למנועבאופן נגיש שקוף וגלוי, וכך  משפטית,הוהקהילה 

קשר הדוק בין ניהולו ישנו  ,עניין שלמה תחבורהבשל בית המשפט העליון  דינומפסק כפי שעולה  .סותרות

 מממש הפנקס את מטרותיו בהצלחה:התקין של הפנקס לבין המידה בה 

נובעת, במידה מה, גם מחסר  ,בפנקסההקפדה על חובת הרישום -אין לבטל את האפשרות כי אי"

'ידידותו  ומידת הפנקס לניהול הנוגעות ויישומיות טכניות מבעיות גם כמו, הקיימיםבהסדרים 

 1".זהו עניין להנהלת בתי המשפט לענות בו, ולכן כן מפקידה לפקידה .'למשתמש

הפנקס אינו כולל את כל המידע שאמור של התובענות ייצוגיות, פרקטיקה ב של הפנקס הרבהחשיבותו על אף 

במסמך זה,  .אפשרות לעשות בו שימוש יעילבופוגם  חוק, אופן יישומו מעורר קשייםה הוראות כלל בו על פיילה

ולחשיבות במתן מענה אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבה של הנהלת בתי המשפט לליקויים בפנקס 

 .לליקויים אלו

 

 וחשיבותו פנקס התובענות הייצוגיות. ב

 2006-תשס"והחוק תובענות ייצוגיות, ל 28סעיף "( הוקם מכוח הפנקספנקס תובענות ייצוגיות )להלן: " .1

, "(התקנות)להלן: " 2010-תקנות תובענות ייצוגיות, התש"עבהתאם להוראות החוק ו "(.החוק)להלן: "

הקמת הפנקס וניהולו, כמו גם הסמכות לקבוע הנחיות בדבר דרכי הגישה לפנקס, הינם באחריות מנהל בתי 

)א( לחוק, הפנקס וכן המסמכים שנמסרו למנהל בתי המשפט יחד עם ההודעות, 28בהתאם לסעיף  2.המשפט

 היו פתוחים לעיון הציבור באתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט.י

 :כדלקמן ,בפנקס שונים ופרסום מסמכים ,פרטים רישום חובת קובעים התקנותוהחוק  .2

 )א( לחוק.6סעיף לפי  –הודעה ונוסח תובענה   ,בקשת אישור תובענה ייצוגית .א

 )ב( לחוק.10סעיף לפי  –אישור בית המשפט לצירוף אדם לקבוצה  .ב

 )ב( לחוק.14סעיף לפי  –תובענה ייצוגית, בצירוף העתק החלטה של אישור או דחייה הודעה על  .ג

 .לחוק (2)ד()16 -( ו1)ד()16 סעיפים הודעה על בקשה למינוי תובע מייצג/בא כוח מייצג לפי .ד

 )ג( לחוק.18לפי סעיף  –והסדר הפשרה הבקשה  הסדר פשרה, בצירוףהודעה על בקשה לאישור  .ה

 )ה( לחוק.19לפי סעיף  – בית המשפט בצירוף הסדר הפשרה אישור הסדר פשרה על ידי .ו

 .לתקנות)ד( 17 סעיףלפי  – ערעוררשות  בקשת או ערעורהודעה על  .ז

  לחוק. )ז(25 לחוק יפורסמו גם הן בפנקס לפי סעיף 25הודעות לחברי הקבוצה כפי שנקבעו בסעיף  .ח

                                                           
ם בנבו )פורס לפסק דינו של השופט סולברג 3פס'  ,( בע"מ נ' ש.א.מ.ג.ר. שירותי אכיפה בע"מ2007שלמה תחבורה ) 3698/11 רע"א  1

  ."(עניין שלמה תחבורה)להלן: " (6.9.17
 )ה( לתקנות.17ס'  -ו)א( לחוק 28ס'  2
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כל פרט אחר כחובה לרישום בפנקס, ף המשפטים הסמכות להוסי תלשר ,)ב( לחוק28סעיף הוראות בהתאם ל .3

( לתקנות מנהל בתי המשפט רשאי לקבוע הנחיות בדבר דרכי ההגשה, הניהול והעיון ה)17ובהתאם לתקנה 

 בפנקס.

נטרנט, ללא יכולות חיפוש אפקטיביות. בתצורה של טבלה בדף אי 2007מרץ חודש הפנקס החל לפעול ב .4

 2014ביולי  3"(.הפנקס הישןזהה לפנקס הקודם )להלן: " פנקס אחר בתצורההחל לפעול   2011מאי בחודש 

תובענות שהוגשו יהיו זמינות רק במאגר החדש במערכת  2014הודיעה הנהלת בתי המשפט שהחל מספטמבר 

 "(.הפנקס החדשהמשפט' )להלן: "-'נט

את  וגלוי, נגיש פומביאופן הינה להציג ב ,של בתי המשפט, כפי שזו הוכרה גם בפסיקה תכלית הפנקס .5

לקדם  4,המידע על התובענות לטובת הציבורלרכז את  :התובענות הייצוגיות שהוגשו לבתי המשפט בישראל

מסייע ניהולו של פנקס תקין אף  5הכרעות סותרות.ולמנוע בזבוז משאבים שיפוטיים את היעילות הדיונית ו

הגשת תובענות דומות על ידי אותם עורכי דין  –" "צייד ערכאות -Forum Shoppingתופעת האת  למנוע

 6.לבתי משפט שונים במטרה להעלות את הסיכויים שהתביעה תתקבל

מחייב תובע מייצג לבדוק האם הוגשו ה ,( לחוק2)א()5סעיף הוראות מגם  ניתן ללמודס קהפנ ו שלעל חשיבות .6

בפנקס לפני הגשת בקשה לתובענה  עיון-טרם הגשת הבקשה. איב תובענות ייצוגיות דומות או זהות לבקשתו

 קושי בקיוםמתעורר ללא ניהול תקין של הפנקס,  כמו כן, 7ייצוגית עשוי להוות עילה לדחיית הבקשה.

, וביניהם מנגנון ההתנגדות להסדרי פשרה ומימוש הזכות לבצע אחרים מנגנונים סטטוטוריים מהותיים

opt out תובענה ייצוגית, לא תגיע לידיעת חברי הגשת בקשה לאישור בהיעדר פרסומה של  8.מהתובענה

הקבוצה העובדה שמתנהל בעניינם הליך ייצוגי, ובכך נחסמת אפשרותם של חברי הקבוצה לפרוש ממנה. 

 (9בחוק המנויים)והגורמים הנוספים  סומו של הסדר פשרה מונע בפועל מחברי הקבוצהבאופן דומה, אי פר

 מוצע.הלהתנגד להסדר לממש את זכותם 

                                                           
3 http://elyon1.court.gov.il/heb/tovanot_y/list.htm. 
" ...תכלית הרישום היא  :(18.1.12פס' ט"ז לפסק דינו של השופט רובינשטיין )פורסם בנבו,  ,אליהו דבח נ' מירון דינרי 5503/11ע"א  4

ש וגלוי, ולאפשר ריכוז שקוף של המידע על תובענות ייצוגיות ליתן בפומבי לדבר הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית באופן שיהיה נגי
לטובת הציבור, בין היתר כדי לאפשר הן לתובעים הפוטנציאליים והן לגופים שונים בעלי עניין )כגון גופים צרכניים( לשקול את 

 צעדיהם."
)פורסם נטוויז'ן בע"מ נ' רות רז   14-05-4792ת"א( מחוזי ת"צ )עניין שלמה תחבורה, פס' כ"ג לפסק דינו של השופט רובינשטיין.  5

 .(11.1.16בנבו, 
 .לפסק דינו של השופט רובינשטיין דפס' כ", עניין שלמה תחבורה  6
)פורסם בנבו,  לפסק דינה של השופטת רונן 51, פס' שמעון ריטבלט ואח' נ' א. דורי בניה בע"מ ואח' 14-07-55750ת"א( מחוזי ת"צ ) 7

9.11.14). 
לחוק  11 'ס ראו, opt outמנגנון הלעניין  לחוק תובענות ייצוגיות; )ד(18' סלהסדרי פשרה, ראו  התנגדותהמאפשר  המנגנון לעניין 8

 .תובענות ייצוגיות
אדם הנמנה עם חברי הקבוצה, אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר  9

לחוק תובענות  )ד(18ס' התובענה או ארגון הפועל לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין בו הוגשה התובענה. ראה ב לעניין בו הוגשה
 .ייצוגיות
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ככלל, עיקרון  .שהוגשו בסמיכות ת בין תובענות ייצוגיות דומותורישום בפנקס נוגעת לתחרחשיבות נוספת ל .7

 הראשון התובע שבהם במקריםהקדימות בזמן מכתיב שהתביעה שהוגשה ראשונה, היא העדיפה. אולם, 

 10.הראשונה האישור לבקשת אוטומטית העדפה אין, בפנקס התובענה לרישום דאג לא בזמן

 

  :מצב הפנקס כיום – שבוצעה בפנקס מדגמיתבדיקה  .ג

הליכים( שנקלטו באתר  38כל התובענות ייצוגיות ) אותרו, את אופן יישומו של הפנקסלבחון  במטרה .8

לאחר איתור ההליכים באתר "נבו" ועמידה על  2018.11 באוקטובר 16עד  14תאריכים המשפטי "נבו" בין ה

השלב בו נמצא כל הליך נכון למועד הבדיקה, נערכה בחינה של כל המסמכים וההודעות שהיו אמורים 

טווח הזנת  על ידיהתיקים אותרו בפנקס  38להופיע בפנקס בהתאם להוראות החוק והתקנות. לאחר מכן, 

שוואה בין המסמכים שהיו אמורים להימצא בפנקס לבין , ונערכה התאריכים ושם מלא של אחד הצדדים

 נעשה ניסיון לאתר את המסמכים הרלוונטיים גם בפנקס הישן.. המסמכים שאותרו בו בפועל

 הבדיקה: תוצאות .9

  .כלל בו נמצאו לא והתקנות החוק הוראות פי על בפנקס להימצא אמורים שהיו מהמסמכים 35% -כ  .א

או הסדרי מרכזיים  כתבי טענות כדוגמת מהותיים החסרים בפנקס הם מסמכים כיםממהמס 62% -כ .ב

 פשרה. 

 בפנקס הישן.ההליכים שנבדקו לא אותרו כלל  .ג

 .המצורף למכתב זה 'א נספחלפירוט ההליכים שנבדקו וממצאי הבדיקה ראו 

 :חיפוש שדות .10

 מאפשרים איתור חכם ויעיל של התיק המבוקש.  אינםשדות החיפוש הקיימים  .א

בחיפוש ללא  איתור תיקים ומסמכים יכול להתבצע אך ורק תוך הזנת תאריך של מועד פתיחת תיק. .ב

 , שאינה מאפשרת חזרה לפנקס. 'שגיאה'הגדרת תאריכים מופיעה הודעת 

 אין אפשרות לאיתור תיק לפי שם/נושא בחיפוש מורפולוגי מורחב.  .ג

לעשות חיפוש לפי "שאלה משפטית", "סעד מבוקש" ו"קבוצה" כמעט שאינה מביאה האפשרות  .ד

לתוצאה רלוונטית, שכן המשתמש נדרש, ככל הנראה, "לקלוע" לנוסח השאלה כפי שהוזנה במערכת. 

 לעתים הסעד המבוקש מופיע כסעד קבוצתי ולעתים כסעד אישי.

 

                                                           
נקבע שתובענה שנרשמה בפנקס עדיפה הואיל ואחרים שהגישו את התובענה יכלו לבחון אותה, ולראות אם  פרשת אסם השקעותב 10

אסם השקעות בע"מ  16-03-40065ת"צ )ת"א( יש טעם להגיש את התובענה הנוכחית או לחילופין להבדיל את תובענתם מזו שנרשמה )
 5583/16ע"א  -; ערעור שהוגש על ההחלטה נמחק בהמלצת בית המשפט העליון(02.07.16)פורסם בנבו,  נ' אודיסיי מ. ס. בע"מ

 (.(23.01.17)פורסם בנבו, גולדשמיט נ' אסם השקעות בע"מ 
תאריכים אלו נבחרו באופן . 16.10.18-14.10.18 התאריכים ביןעל ידי הסטודנטים של הקליניקה לתובענות ייצוגיות ערכה נ הבדיקה 11

 "נבו" על ידי תחימת תקופת החיפוש והגדרת סוג ההליך "ת"צ".המשפטי באתר  נעשהאופן החיפוש אקראי. 
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 : מסקנות. ד

ואינו מקיים את  החוק בדרישות מדעו אינו הייצוגיות התובענות שפנקס מראה בפנקס שנערכה הבדיקה .11

הן מבחינת המסמכים שאמורים להימצא בפנקס, ואינם נמצאים בו, והן מבחינת אפשרויות  ,מטרותיו

 החיפוש.

 . ן אינם נמצאים בוהאמורים להימצא בפנקס על פי די סמכיםהממ 35%-ככאמור,  .א

, מהבדיקהעולה כבאופן שלא ניתן לאתר תיקים בצורה אפקטיבית.  בחסר לוקים בפנקס החיפוש שדות .ב

 כך שאיתור תיקים ומסמכים יכול להתבצע בצורה יעילה אך ורק דרך הזנתאפשרות החיפוש בנויה 

 בטרם הוא ניגש לפנקס -לאתר את התיקים הרלוונטיים, נדרש המשתמש לדעת  מנת על, קרי. תאריך

לפי  , כיום אין בפנקס אפשרות אפקטיבית לחפש תיקיםבנוסףשל אותם תיקים. תאריכי ההגשה את  -

עורכי דין והציבור אינם יכולים להיעזר  היא כידברים ה משמעות .קבוצהאו  סעדים ת,שאלה המשפטי

את בכך , ולעדכן לעניינםהאם מתנהלים )או התנהלו בעבר( תיקים הרלוונטיים  לדעתבפנקס על מנת 

 .ומסורבל איטיהחיפוש בפנקס כמו כן,  .הוראות החוקל בהתאםבתי המשפט 

: פנקס התובענות הייצוגיות החדש פעילים פנקסים שניקיימים  נכון להיוםמצאנו כי  הבדיקהבמהלך  .ג

בפנקס הישן . ינטרנטאב הבטבל המצוי הישן הייצוגיות תובענות ופנקס ,"המשפט נט"המצוי במערכת 

: עם הפנקס החדש הפנקס הישןלא אוחד לא ברור מדוע התיקים שנבדקו. מ אף לא אחד תראולא 

ראשית, הפנקס הישן אינו מכיל את כלל התובענות הייצוגיות והכניסה אליו לוקחת משך זמן ארוך 

קס ועד לפתיחת הטבלה(. שנית, כפל הפנקסים יוצר אי )מספר דקות מרגע הלחיצה לפתיחת הפנ

בהירות בנוגע לזהות הפנקס בו יש לבצע את החיפוש ומסרבל את הבדיקה. שלישית, הפעלתם הסדירה 

של שני הפנקסים מבזבזת את משאביה של הנהלת בתי המשפט ומקשה על עדכון רציף ואיחוד 

 התביעות במקום אחד. 

 תחזקנהל ולל ייצוגיות תובענות חוק מכוח והחובה האחריות מוטלת עליו הבלעדי כגורם ,לעיל האמור לאור .12

עם הנהלת בתי המשפט, במטרה להביא לטיפול בליקויים שפורטו  מבקשים לקיים פגישה אנו, הפנקס את

 שיפור תפעול הפנקס ועדכונו.תהליך לעיל, ולסייע ל

 

 

https://law.tau.ac.il/tovanot_HP
https://law.tau.ac.il/tovanot_HP


1 
 

מסמכים 
שנמצאו 
בפנקס 

 הישן

מספר 
מסמכים 
מהותיים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

מספר 
מסמכים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

 מסמכים חסרים
 בפנקס החדש

מסמכים 
בפנקס ו נמצאש

 החדש

מספר 
מסמכים 
שצריכים 

 להיות

להיות  צריכיםמסמכים שה
 בפנקס

 הוראות הדיןבהתאם ל

השלב בו נמצא 
  שם ומספר הליך ההליך

0 1 1 
 בקשה העתק ה

 לאישור
 

 כתב תביעה 

  הודעה בדבר
הגשת הבקשה 

 לאישור
 

3 

  הודעה בדבר הגשת הבקשה
 לאישור

 העתק הבקשה לאישור 

 כתב תביעה 

הוגשה בקשה 
לאישור תובענה 

 ייצוגית.

ת"צ )מחוזי מרכז( 
רוני  14074-09-18

מנשה נ' פארק 
 המים שפיים 

 

1.  

0 1 2 

 ודעה בדבר ה
הגשת בקשה 

 לאישור

  תביעהכתב 

 קשה לאישור ב
תובענה 
 ייצוגית

3 

  הודעה בדבר הגשת הבקשה
 לאישור

 העתק הבקשה לאישור 

 כתב תביעה 

הוגשה בקשה 
לאישור תובענה 

 ייצוגית. 

ת"צ )מחוזי מרכז( 
26581-09-18 

סמואל )סמי( 
ברקוביץ נ' בנק 
לאומי לישראל 

 בעמ 

2.  

0 0 1 

  הודעה לחברי
הקבוצה על 
החלטה על 
מחיקת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית 

 בדבר ודעהה 
 בקשה הגשת

 לאישור

 תביעה כתב 

 לאישור בקשה 
 תובענה
 ייצוגית

4 

  הודעה בדבר הגשת הבקשה
 לאישור

 העתק הבקשה לאישור 

 תביעה כתב 

  הודעה לחברי הקבוצה על
החלטה על מחיקת בקשה 

 לאישור תובענה ייצוגית

בקשת  ושרהא
הסתלקות. התיק 

 נמחק -נסגר

ת"צ )מינהליים 
  25562-05-18נצ'( 

אל מרג. ״למען 
משפט חברה וצדק 
   נ׳ בוסתאן אל מרג

 

3.  

0 1 2 

 ודעה בדבר ה
הגשת הבקשה 

 לאישור

 כתב תביעה 

 קשה לאישור ב
תובענה 
 ייצוגית

3 

  הודעה בדבר הגשת הבקשה
 לאישור

 העתק הבקשה לאישור 

 כתב תביעה 

הוגשה בקשה 
לאישור תובענה 

 ייצוגיות. 

ת"צ )מחוזי חי'( 
אלי  7322-10-18

אקסלרוד נ' 
פייסבוק ישראל 

 בע"מ 
 

4.  

0 0 0  לא חסרים 

  הודעה בדבר
הגשת הבקשה 

 לאישור

  בקשה לאישור
תובענה 
 ייצוגית

3 

  הודעה בדבר הגשת הבקשה
 לאישור

 העתק הבקשה לאישור 

 כתב תביעה 

וגשה בקשה ה
לאישור תובענה 

הוגשה . ייצוגית
הסתלקות  בקשת

 של המבקש. 

ת"צ )מחוזי ת"א( 
אבי  46381-06-16

מור יוסף נ' עבאדי 
 יוסף ושמחה בע"מ 

5.  



2 
 

מסמכים 
שנמצאו 
בפנקס 

 הישן

מספר 
מסמכים 
מהותיים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

מספר 
מסמכים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

 מסמכים חסרים
 בפנקס החדש

מסמכים 
בפנקס ו נמצאש

 החדש

מספר 
מסמכים 
שצריכים 

 להיות

להיות  צריכיםמסמכים שה
 בפנקס

 הוראות הדיןבהתאם ל

השלב בו נמצא 
  שם ומספר הליך ההליך

 כתב תביעה 

0 0 1   הודעה בדבר
 הגשת הבקשה

  בקשה לאישור
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 

3 

  הודעה בדבר הגשת הבקשה
 לאישור

 העתק הבקשה לאישור 

 כתב תביעה 

 הוגשה בקשה
לאישור תובענה 

 . ייצוגית

ת"צ )מחוזי מרכז( 
ברק  36168-09-18

גוילי נ' וו.אס.אי. 
וול סטריט ישראל 

 בע"מ 

6.  

0 0 0  לא חסרים 

  בקשה לאישור
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 

  הודעה בדבר
 הגשת הבקשה

3 

  הודעה בדבר הגשת הבקשה
 לאישור

 העתק הבקשה לאישור 

 כתב תביעה 

הוגשה בקשה 
לאישור תובענה 

 ייצוגית. 

ת"צ )כלכלית ( 
שם  55436-01-17

טוב נ' יצוא חברה 
 להשקעות בעמ 

7.  

0 0 2 

  הודעה בדבר
הגשת הבקשה 

 לאישור

  הודעה על
אישור 

התובענה 
 הייצוגית

 עתק הבקשה ה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 

 לחברי  הודעה
על  הקבוצה

אישור 
תובענה ה

 ייצוגית

  העתק החלטה
על אישור 

תובענה 
 ייצוגית 

6 

  הודעה בדבר הגשת הבקשה
 לאישור

 העתק הבקשה לאישור 

 כתב תביעה 

  הודעה על אישור התובענה
 הייצוגית

  העתק ההחלטה לאישור
 התובענה הייצוגית

  הודעה לחברי הקבוצה על
החלטת ביהמ״ש לאשר 

 תובענה ייצוגית

 אושרה תובענהה
 ייצוגית. כ

ת"צ )מחוזי חי'( 
עינת  1507-01-17

כץ נ' שופמיינד 
 בע"מ 

 

8.  

0 0 0  לא חסרים 
  שתי בקשות

לאישור 
תובענה 

3 
  הודעה בדבר הגשת הבקשה

 לאישור

 העתק הבקשה לאישור 

הוגשה בקשה 
לאישור תובענה 

 ייצוגית. 

ת"צ )מחוזי חי'( 
22604-03-18 

שלמה כתראן נ' 
9.  



3 
 

מסמכים 
שנמצאו 
בפנקס 

 הישן

מספר 
מסמכים 
מהותיים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

מספר 
מסמכים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

 מסמכים חסרים
 בפנקס החדש

מסמכים 
בפנקס ו נמצאש

 החדש

מספר 
מסמכים 
שצריכים 

 להיות

להיות  צריכיםמסמכים שה
 בפנקס

 הוראות הדיןבהתאם ל

השלב בו נמצא 
  שם ומספר הליך ההליך

)בקשה  ייצוגית
 מתוקנת(

 כתב תביעה 

  הודעה בדבר
הגשת הבקשה 

 לאישור

 דרך ארץ הייווייז  כתב תביעה
 ( בע"מ 1997)

 

0 2 2 

 לחברי  הודעה
על  הקבוצה 

החלטת 
ת מחיק

הבקשה 
 -לאישור

 1 בקשתמ

 לחברי  הודעה
 על הקבוצה
החלטת 
מחיקת 
 הבקשה

 -אישורל
 2מבקשת 

 ודעה בדבר ה
הגשת בקשה 

 לאישור

  בקשה לאישור
תובענה 
 ייצוגית

  תביעהכתב 

5 

  הודעה בדבר הגשת בקשה
 לאישור

 העתק הבקשה לאישור 

 כתב תביעה 

  הודעה לחברי הקבוצה על
החלטת מחיקת הבקשה 

 1מבקשת  –לאישור 

  הודעה לחברי הקבוצה על
החלטת מחיקת הבקשה 

 2מבקשת  -לאישור

הוגשה בקשה 
לאישור תובענה 

 ייצוגית.
הוגשו שתי 

בקשות 
הסתלקות, של 
 שתי המבקשות.

 -התיק נסגר
 נמחק.

ת"צ )מחוזי ת"א( 
שרה  6903-01-18

ענבר נ' ג. ויליפוד 
אינטרנשיונל 

 בע"מ 
 

10.  

 א חסריםל 0 0 0

  הודעה בדבר
הגשת הבקשה 

  לאישור

  בקשה לאישור
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 

3 

  הודעה בדבר הגשת הבקשה
 לאישור

 העתק הבקשה לאישור 

 כתב תביעה 

הוגשה בקשה 
לאישור תובענה 

 ייצוגית.

ת"צ )מחוזי ת"א( 
43612-12-17 

תומר ברם נ' 
LENOVO 

GROUP 
LIMITED  

 

11.  

0 1 2 
  הודעה בדבר

הגשת הבקשה 
 לאישור

  בקשה לאישור
תובענה 
 ייצוגית

3   הודעה בדבר הגשת הבקשה
 לאישור

וגשה בקשה ה
לאישור תובענה 

 ייצוגית. 

ת"צ )מחוזי מרכז( 
רומן  54050-08-18

לשינסקי נ' 
12.  



4 
 

מסמכים 
שנמצאו 
בפנקס 

 הישן

מספר 
מסמכים 
מהותיים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

מספר 
מסמכים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

 מסמכים חסרים
 בפנקס החדש

מסמכים 
בפנקס ו נמצאש

 החדש

מספר 
מסמכים 
שצריכים 

 להיות

להיות  צריכיםמסמכים שה
 בפנקס

 הוראות הדיןבהתאם ל

השלב בו נמצא 
  שם ומספר הליך ההליך

 כתב תביעה  העתק הבקשה לאישור 

 כתב תביעה 

צ'מפיון מוטורס 
 בע"מ 

 

0 0 1 
  הודעה בדבר

הגשת הבקשה 
 לאישור

 תב תביעהכ 

  הודעה בדבר
הגשת הבקשה 

 לאישור

3 

  הודעה בדבר הגשת הבקשה
 לאישור

 העתק הבקשה לאישור 

 כתב תביעה 

וגשה בקשה ה
לאישור תובענה 

הוגשה ייצוגית. 
 בקשה לאישור
 הסדר פשרה

)במועד הבדיקה 
טרם ניתנה 
החלטה על 

 . פרסום ההסדר(

ת"צ )מחוזי חי'( 
37774-11-17 

מרים קסין נ' 
חברת ירושלים 
למוצרי שומשום 

 בעמ 
 

13.  

0 1 1 

  הודעה לחברי
הקבוצה על 

מחיקת 
 הבקשה 

  בקשה לאישור
תובענה 
 ייצוגית.

  הודעה בדבר
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית.

  תביעהכתב 

4 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית.

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית.

 כתב תביעה 

 על הקבוצה לחברי הודעה 
  לאישור הבקשה מחיקת

קשה בוגשה ה
לאישור תובענה 

 ייצוגית. 
הבקשה נמחקה 

 7בהחלטה לפי ס' 
 לחוק

ת"צ )מחוזי מרכז( 
18-06-57984 

אלדר ואח' נ' 
החברה 

האמריקאית 
ישראלית לגז 

 בע"מ

14.  

0 1 1 

  הודעה לחברי
הקבוצה על 

מחיקת 
התובענה 

לאחר 
שאושרה 

 ההסתלקות

  בקשה העתק
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית.

  הודעה על
הגשת תובענה 

 ייצוגית

 כתב תביעה 
 

4 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

  לחברי הקבוצה על הודעה
מחיקת התובענה לאחר 

 שאושרה ההסתלקות

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

אושרה ייצוגית. 
בקשת 

 הסתלקות.

ת"צ )מחוזי ב"ש( 
42498-12-16 

רותם צור נ' עדן 
 טבע מרקט בע"מ

15.  



5 
 

מסמכים 
שנמצאו 
בפנקס 

 הישן

מספר 
מסמכים 
מהותיים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

מספר 
מסמכים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

 מסמכים חסרים
 בפנקס החדש

מסמכים 
בפנקס ו נמצאש

 החדש

מספר 
מסמכים 
שצריכים 

 להיות

להיות  צריכיםמסמכים שה
 בפנקס

 הוראות הדיןבהתאם ל

השלב בו נמצא 
  שם ומספר הליך ההליך

0 2 3 

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  הודעה לחברי
הקבוצה על 

מחיקת 
הבקשה 
 לאישור

 כתב תביעה 
 

4 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

  הודעה לחברי הקבוצה על
 מחיקת הבקשה לאישור

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

הבקשה ייצוגית. 
 לאישור נמחקה

ת"צ )מחוזי חי'( 
מרוה  1094-09-18

אבו אלהיגא נ' 
שירותי בנק 

 אוטומטיים בע"מ

16.  

0 2 5 

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  הודעה על
אישור תובענה 

 ייצוגית

  הודעה לחברי
הקבוצה על 

אישור 
התובענה 
 כייצוגית

  הודעה על
בקשה לאישור 

 הסדר פשרה

 הסדר פשרה 

 כתב תביעה 

  הודעה על
בקשה הגשת 
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  החלטה על
אישור 

התובענה 
 כייצוגית

  בקשה לאישור
 הסדר פשרה

 

9 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

  הודעה על אישור תובענה
 ייצוגית

  החלטה על אישור תובענה
 ייצוגית

  הודעה לחברי הקבוצה על
 תובענה כייצוגיתאישור ה

  הודעה על בקשה לאישור
 הסדר פשרה

 בקשה לאישור הסדר פשרה 

 הסדר פשרה 

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית. 
התובענה אושרה 

 כייצוגית.
הוגשה בקשה 
לאישור הסדר 
 פשרה שפורסמה.

בודק  מונה
לבחינת הסדר 

 הפשרה.

ת"צ )מחוזי ת"א( 
עידו  14053-02-15

לוי נ' סלקום 
 בע"מ ישראל

17.  



6 
 

מסמכים 
שנמצאו 
בפנקס 

 הישן

מספר 
מסמכים 
מהותיים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

מספר 
מסמכים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

 מסמכים חסרים
 בפנקס החדש

מסמכים 
בפנקס ו נמצאש

 החדש

מספר 
מסמכים 
שצריכים 

 להיות

להיות  צריכיםמסמכים שה
 בפנקס

 הוראות הדיןבהתאם ל

השלב בו נמצא 
  שם ומספר הליך ההליך

  

0 2 3 

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 

  הודעה לחברי
הקבוצה על 

מחיקת 
הבקשה לאור 

אישור 
 הסתלקות

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
ייצוגית 

)מופיעה 
 פעמיים(

 

4 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

  הודעה לחברי הקבוצה על
מחיקת הבקשה לאור 

 אישור הסתלקות

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית. 
אושרה בקשת 

 הסתלקות.

ת"צ )מחוזי חי'( 
חנאן  5892-04-18

חטיב נ' תאגיד 
מים וביוב סובב 

 שפרעם בע"מ

18.  

0 1 1 

  הודעה לחברי
הקבוצה על 

מחיקת 
התובענה לאור 
אישור בקשת 

 הסתלקות

 הודעה על 
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 
 
 

4 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

  הודעה לחברי הקבוצה על
מחיקת התובענה לאור 

 אישור בקשת הסתלקות

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית. 
אושרה בקשת 

 הסתלקות

ת"צ )מחוזי ת"א( 
נועם  35751-07-17

צוקר נ' פרימה 
מלונות ותיירות 

 בע"מ 1977ישראל 

19.  

0 2 2 

  הודעה לחברי
הקבוצה על 

מחיקת 
התובענה  

 (2)משיבה 

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

5 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית. 
אושרה בקשת 

 הסתלקות

ת"צ )מחוזי מרכז( 
37331-01-18 

משה אלקין נ' 
 ישראכרט בע"מ

20.  



7 
 

מסמכים 
שנמצאו 
בפנקס 

 הישן

מספר 
מסמכים 
מהותיים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

מספר 
מסמכים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

 מסמכים חסרים
 בפנקס החדש

מסמכים 
בפנקס ו נמצאש

 החדש

מספר 
מסמכים 
שצריכים 

 להיות

להיות  צריכיםמסמכים שה
 בפנקס

 הוראות הדיןבהתאם ל

השלב בו נמצא 
  שם ומספר הליך ההליך

  הודעה לחברי
הקבוצה על 

מחיקת 
התובענה 
 (1)משיבה 

 

 כתב תביעה 

  בקשה העתק
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 

 כתב תביעה 

  הודעה לחברי הקבוצה על
מחיקת התובענה )משיבה 

2) 

  הודעה לחברי הקבוצה על
מחיקת התובענה )משיבה 

1) 

0 1 1 

  הודעה לחברי
הקבוצה על 

מחיקת 
התובענה לאור 
אישור בקשת 

 הסתלקות
 

  כתב תביעה
 )פעמיים(

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
ייצוגית 

 )פעמיים(

4 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

  הודעה לחברי הקבוצה על
מחיקת התובענה לאור 

 אישור בקשת הסתלקות
 

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית. 
אושרה בקשת 

 הסתלקות.

ת"צ )מחוזי מרכז( 
8078-09-17 

אביעד אברהם 
אמזלג נ' צ'מפיון 

 מוטורס בע"מ

21.  

0 1 1 

  הודעה לחברי
הקבוצה על 

מחיקת 
התובענה לאור 
אישור בקשת 

 הסתלקות

 כתב תביעה 

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 

4 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

  הודעה לחברי הקבוצה על
מחיקת הבקשה לאור 

 אישור בקשת הסתלקות

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית. 
אושרה בקשת 

 .הסתלקות

ת"צ )מחוזי מרכז( 
43996-01-18 

עמותת הוקי רולר 
ראשון לציון נ' בנק 
לאומי לישראל 

 בע"מ

22.  



8 
 

מסמכים 
שנמצאו 
בפנקס 

 הישן

מספר 
מסמכים 
מהותיים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

מספר 
מסמכים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

 מסמכים חסרים
 בפנקס החדש

מסמכים 
בפנקס ו נמצאש

 החדש

מספר 
מסמכים 
שצריכים 

 להיות

להיות  צריכיםמסמכים שה
 בפנקס

 הוראות הדיןבהתאם ל

השלב בו נמצא 
  שם ומספר הליך ההליך

 א חסריםל 0 0 0

 כתב תביעה 

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 

3 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 
 

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית. 
הוגשה בקשה 
 להסדר פשרה

)במועד הבדיקה 
טרם ניתנה 
החלטה על 

 פרסום ההסדר(.

ת"צ )מחוזי חי'( 
טל  28421-04-18

משה בע"מ נ' בי או 
 -די רגבים

חקלאות 
מתקדמת 

 וביוטכנולוגיה

23.  

0 0 1 

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  בקשה לאישור
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 

3 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית.

ת"צ )מחוזי מרכז( 
58609-08-18 

ראובן מילמן נ' 
פארק המים 
אגודה שיתופית 

 חקלאית בע"מ

24.  

0 0 1 

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  בקשה לאישור
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 
 

3 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית.

ת"צ )מחוזי ת"א( 
דנה  58611-02-18

סיני נ' רמי שבירו 
הנדסה בניה 

 והשקעות בע"מ

25.  

0 1 2 

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  הודעה לחברי
הקבוצה על 

מחיקת 

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 
 

4 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית.
בקשה להסדר 
פשרה נדחתה על 
הסף )ללא 

 פרסום(. 

ת"צ )מחוזי חי'( 
53740-12-17 

אדהם כיאל נ' 
קרטון ונייר גורן 

 בע"מ

26.  



9 
 

מסמכים 
שנמצאו 
בפנקס 

 הישן

מספר 
מסמכים 
מהותיים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

מספר 
מסמכים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

 מסמכים חסרים
 בפנקס החדש

מסמכים 
בפנקס ו נמצאש

 החדש

מספר 
מסמכים 
שצריכים 

 להיות

להיות  צריכיםמסמכים שה
 בפנקס

 הוראות הדיןבהתאם ל

השלב בו נמצא 
  שם ומספר הליך ההליך

התובענה 
ר אישור חלא

 הסתלקות
 

  הודעה לחברי הקבוצה על
ר חמחיקת התובענה לא
 אישור בקשת הסתלקות

 

הוגשה בקשה 
להסתלקות 

ההליך  שאושרה.
 נמחק.

0 2 3 

  הודעה על
הגשת בקשה 
לאישור הסדר 

 פשרה

  בקשה לאישור
 הסדר פשרה

 הסדר הפשרה 
 

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 

6 

  בקשה הודעה על הגשת
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור הסדר פשרה

  הבקשה לאישור הסדר
 הפשרה

 הסדר הפשרה 

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית.
הוגשה בקשה 
לאישור הסדר 
 פשרה שפורסמה.

 
 

ת"צ )מחוזי ת"א( 
דוד  46453-03-15

נ' שופרסל  אנגור
 בע"מ 

27.  

0 0 1 

  הודעה על
אישור 

התובענה 
 הייצוגית

 

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 

  העתק החלטת
אישור 

התובענה 
 הייצוגית

5 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

  תביעהכתב 

  הודעה על אישור התובענה
 הייצוגית

  העתק החלטת אישור
 התובענה הייצוגית

 

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית.
ניתנה החלטה 
המאשרת את 
הבקשה כייצוגית 
)במועד הבדיקה 
טרם פורסמה 
הודעה לחברי 
הקבוצה על 
אישור התובענה 

 כייצוגית(

ת"צ )שלום חי'( 
שחר  50972-04-17

מאפיית גילי לוי נ' 
 בע"מ

28.  



10 
 

מסמכים 
שנמצאו 
בפנקס 

 הישן

מספר 
מסמכים 
מהותיים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

מספר 
מסמכים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

 מסמכים חסרים
 בפנקס החדש

מסמכים 
בפנקס ו נמצאש

 החדש

מספר 
מסמכים 
שצריכים 

 להיות

להיות  צריכיםמסמכים שה
 בפנקס

 הוראות הדיןבהתאם ל

השלב בו נמצא 
  שם ומספר הליך ההליך

0 1 1 

  הודעה לחברי
הקבוצה על 
מחיקת ההליך 

 1נגד המשיבה 
 

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

4 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

  הודעה לחברי הקבוצה על
 מחיקת ההליך נגד המשיבה 

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית.
 -1נגד משיבה 

התיק נסגר עקב 
אישור בקשת 

  .הסתלקות
התיק תלוי ועומד 

נכון  2נגד משיבה 
 לתאריך הבדיקה.

 

ת"צ )שלום חי'( 
את לי 4623-03-18

אלקבץ נ' רוצים 
 את הטבע בע"מ

29.  

 א חסריםל 0 0 0

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  העתק הבקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 

3 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית.
 

ת"צ )שלום חי'( 
42610-01-18 

משה הנדל נ' 
 אלישע בע"מ 

30.  

0 1 2 

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 
 

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

3 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית.
 

ת"צ )שלום חי'( 
נועה  4272-04-18

ללום נ' י. מרבה 
 ישראל בע"מ 

31.  
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מסמכים 
שנמצאו 
בפנקס 

 הישן

מספר 
מסמכים 
מהותיים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

מספר 
מסמכים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

 מסמכים חסרים
 בפנקס החדש

מסמכים 
בפנקס ו נמצאש

 החדש

מספר 
מסמכים 
שצריכים 

 להיות

להיות  צריכיםמסמכים שה
 בפנקס

 הוראות הדיןבהתאם ל

השלב בו נמצא 
  שם ומספר הליך ההליך

 א חסריםל 0 0 0

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 

3 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

קשה וגשה בה
תובענה לאישור 

 ייצוגית.
 

ת"צ )שלום 
-30901-09קריות( 

אוסאמה  18
מחאמיד נ' אלפיט 

 טויס בע"מ 

32.  

0 4 4 

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  הודעה לחברי
הקבוצה על 
מחיקת בקשה 

לאישור 
תובענה 

ייצוגית באשר 
 1למשיבה 

  הודעה לחברי
הקבוצה על 
מחיקת בקשה 

לאישור  
תובענה 

ייצוגית באשר 
 2 למשיבה

  הודעה לחברי
הקבוצה  על 

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 
 

6 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

  הודעה לחברי הקבוצה על
מחיקת בקשה לאישור 
תובענה ייצוגית באשר 

 1למשיבה 

  הודעה לחברי הקבוצה על
מחיקת בקשה לאישור 
תובענה ייצוגית באשר 

 2למשיבה 

  הודעה לחברי הקבוצה  על
מחיקת בקשה לאישור 
תובענה ייצוגית באשר 

 3למשיבה 
 

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית.
 -התיק נמחק

אושרו בקשות 
ביחס  הסתלקות
לשלושת 

 3המשיבות )
 החלטות נפרדות(

 

ת"צ )שלום כ"ס( 
64545-02-18 

תומר פלג נ' 
 היפרטוי בע"מ

33.  
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מסמכים 
שנמצאו 
בפנקס 

 הישן

מספר 
מסמכים 
מהותיים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

מספר 
מסמכים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

 מסמכים חסרים
 בפנקס החדש

מסמכים 
בפנקס ו נמצאש

 החדש

מספר 
מסמכים 
שצריכים 

 להיות

להיות  צריכיםמסמכים שה
 בפנקס

 הוראות הדיןבהתאם ל

השלב בו נמצא 
  שם ומספר הליך ההליך

מחיקת בקשה 
לאישור 
תובענה 

ייצוגית באשר 
 3למשיבה 

 
 

0 2 2 

  הודעה לחברי
הקבוצה על 

על  ההחלט
מחיקת 
הבקשה 
 לאישור

  הודעה לחברי
הקבוצה על 
החלטות בנוגע 
לשכ״ט וגמול 

 לתבוע מייצג

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 
 

5 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

  הודעה לחברי הקבוצה על
על מחיקת  ההחלטה

 הבקשה לאישור

  הודעה לחברי הקבוצה על
החלטות בנוגע לשכ״ט 

 וגמול לתובע מייצג

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית.
 -נסגרהתיק 

נמחק עקב הודעת 
 חדילה

ת"צ )מינהליים 
-11030-02ת"א( 

חי שדה נ'  18
המכון  -מה"ט

הממשלתי 
להכשרה 

 בטכנולוגיה ובמדע 

34.  

 לא חסרים 0 0 0

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 

3 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית.

ת"צ )מינהליים 

-39332-06ב"ש( 

טל ארנון נ'  17

 עיריית אשדוד 

35.  
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מסמכים 
שנמצאו 
בפנקס 

 הישן

מספר 
מסמכים 
מהותיים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

מספר 
מסמכים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

 מסמכים חסרים
 בפנקס החדש

מסמכים 
בפנקס ו נמצאש

 החדש

מספר 
מסמכים 
שצריכים 

 להיות

להיות  צריכיםמסמכים שה
 בפנקס

 הוראות הדיןבהתאם ל

השלב בו נמצא 
  שם ומספר הליך ההליך

0 1 1 

  הודעה לחברי
הקבוצה על 
החלטה על 

מחיקת 
הבקשה 
 לאישור

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 

  החלטה על
מחיקת 
הבקשה 
 לאישור

 

4 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

 כתב תביעה 

  הודעה לחברי הקבוצה על
החלטה על מחיקת הבקשה 

 לאישור
 

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

הבקשה  ייצוגית.
לבקשת  נמחקה

 המבקשת
 

 ת"צ )מינהליים

 17893-05-18חי'( 

אתי בן מרדכי נ' 

 עיריית חדרה 

36.  

0 1 1 
  הודעה לחברי

הקבוצה על 
 פסק דין בתיק

  הודעה על
הגשת בקשה 

לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 כתב תביעה 
 

4 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

  תביעהכתב 

  הודעה לחברי הקבוצה על
 פסק דין בתיק

 

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית.
הבקשה לאישור 

 דחתה על הסף.

-ת"צ )מינהליים י

 58293-02-18ם( 

אחמט אייקנט נ' 

הנהלת בתי 

 -המשפט 

המחלקה 

 המשפטית 

37.  

0 1 2 
  הודעה על

הגשת בקשה 
לאישור 

 כתב תביעה 
 

3 

  הודעה על הגשת בקשה
 לאישור תובענה ייצוגית

  העתק בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית

קשה וגשה בה
לאישור תובענה 

 ייצוגית.

ת"צ )אזורי ת"א( 

אמיר  1989-08-17
38.  
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מסמכים 
שנמצאו 
בפנקס 

 הישן

מספר 
מסמכים 
מהותיים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

מספר 
מסמכים 
שחסרים 
בפנקס 
 החדש

 מסמכים חסרים
 בפנקס החדש

מסמכים 
בפנקס ו נמצאש

 החדש

מספר 
מסמכים 
שצריכים 

 להיות

להיות  צריכיםמסמכים שה
 בפנקס

 הוראות הדיןבהתאם ל

השלב בו נמצא 
  שם ומספר הליך ההליך

תובענה 
 ייצוגית

  העתק בקשה
לאישור 
תובענה 
 ייצוגית

 

 ניתנה החלטה על  כתב תביעה
איחוד הדיון עם 

  -תיק אחר
19097-01-18  

אליס נ' קל אוטו 

 תחבורה בע"מ 

 סה"כ   149   53 33 0

 



 
 
 

  https://law.tau.ac.il/tovanot_HPאתר  6407422-03פקס  7408640-03 .טל

 
 
 
 

 

 17.3.19 –בנושא פנקס התובענות הייצוגיות סיכום ישיבה 

 :נוכחים

 הנהלת בתי המשפט   –, ימית עוקב  מימי אמסילי  אברהם בכר,  עו"ד חנית,  במני עו"ד אורית ,  עו"ד ברק לייזר

 ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים   – עו"ד ליאור ששון

הקליניקה לתובענות    –   רוני רוזנפלדו  אורי יניב,  עדי שבו,  תמיר- הולצשטייןעו"ד הדס  ,  קלמנט' אלון  פרופ

 אביב-ייצוגיות, אוניברסיטת תל

 :עיקרי הדברים שסוכמו בפגישה

וכי    הם מטפליםכי    מסרו  הנהלת בתי המשפטנציגי   • לכך שהוא אינו    הם מודעיםבנושא הפנקס, 

בדרישות החוק והתקלות המדוברות הינן    הפנקס עומד   ,לעמדתםבשטח.    הקיים  משקף את הצורך

 נקודתיות. 

תובענות ייצוגיות, שבין היתר, עתידות לשנות את אופן עדכון הפנקס  תקנות    ה לתיקון טיוט  קיימת  •

בו. טיוטת התקנ  לאישור    ממתין  -ות אמורה להתפרסם בתקופה הקרובה  והמסמכים המופיעים 

כלל המסמכים אשר לטעמה ראוי כי    ט שלפירוהקליניקה התבקשה להעביר  השרים. במסגרת זו,  

 יופיעו בפנקס. 

כי המסמכים לא מועלים לפנקס באופן אוטומטי, וכל העלאת    הסבירוהנהלת בתי המשפט  נציגי   •

"תיקיית הודעות    -  ייה חדשהנפתחה תיקפעולה מצד המזכירות. לאחרונה    דורשתמסמך לפנקס  

, ובכלל זה  לפנקס בהתאם לחוק ולתקנותלהופיע  המכילה רשימה של מסמכים שצריכים   - לפנקס"

פשרה בתאריך  הסדרי  למזכירות  זה  בעניין  הנחייה  הועברה  כי  צוין  בהליכי    3.3.19.  הנושא  וכי 

 . הטמעה

הקליניקה התבקשה להסב את תשומת לב הנהלת בתי המשפט כאשר מסמך אשר אמור להופיע   •

 פשרה( אינו מופיע בו.  בפנקס )למשל הסדר  

בהליכי עדכון והרחבה של אפשרויות החיפוש בנט    הם מצוייםכי    עדכנוהנהלת בתי המשפט  נציגי   •

נציגי  המשפט, ובכלל זה בפנקס. הדבר נמצא בתכנית העבודה של מחלק לת בתי  נההת המחשוב. 

   .את נציגי הקליניקה ויעדכנו היכן הדברים עומדים בעניין זה יבדקוהמשפט 

כיום כל המסמכים שמפורסמים באופן פומבי מופיעים במאגרים המשפטיים הפרטיים )למשל נבו(,   •

הקליניקה תפעל במישור זה מול המאגרים    שעשויים לאפשר אפשרויות חיפוש רחבות יותר בפנקס.

 הפרטיים.

  קויבדהנהלת בתי המשפט  נציגי  הועלתה השאלה בדבר הצורך בעדכונו הלא סדיר של הפנקס הישן.   •

 .את הנושא

2
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האם   ומספר הליך  שם 
הבקשה  
לאישור  

 הסדר
פשרה  

 מופיעה? 

האם הסדר  
הפשרה  

 מופיע?  עצמו

נ'   עופר אלמוג 2734-05-20א(  "צ )מחוזי ת"ת  .1
 מ "אורפק מערכות בע

 לא  לא 

-48536-12 א("צ )מחוזי ת"ת  .2
ניהול וחיתום   -פועלים אי.בי.אי.  נ' חורב 17
 ואח  מ"בע

כן )מצורף   כן 
כנספח  

 לבקשה( 
 ניסן 22047-02-18)מחוזי ירושלים(  צ"ת  .3

 מ "הפניקס חברה לביטוח בע נ' קזיוף
 לא  כן 

 ערן 35374-10-16א(  "צ )אזורי ת"ת  .4
 מ "פסגות קופות גמל ופנסיה בע נ' אסולין

 לא  לא 

 קרן מיטלס 2203-12-18צ )מחוזי מרכז(  "ת  .5
 RYANAIR LIMITED נ' יונוביץ'

כן )מצורף   כן 
כנספח  

 לבקשה( 
 אפרת לקר נ'  12573-03-20)מחוזי חיפה( צ "ת  .6

Lufthansa German Airlines 
כן )מצורף   כן 

כנספח  
 לבקשה( 

 אורן 63059-05-20צ )מחוזי מרכז(  "ת  .7
 מ "פסיפיק רכב ותחבורה בע נ' קלר

כן )מצורף   כן 
כנספח  

 לבקשה( 
סקיילקס   17854-11-15 א("צ )מחוזי ת"ת  .8

 אביטל קלזן נ' מ"קורפוריישן בע
כן )מצורף   כן 

כנספח  
 לבקשה( 

 תריז  62687-09-17צ )מחוזי מרכז(  "ת  .9
 בנק לאומי לישראל בעמ  נ' חריש

 לא  לא 

 אלון 29901-10-20א( "צ )שלום ת"ת  .10
 מ "בע 2010מי אביבים  נ' צרפתי

כן )מצורף   כן 
כנספח  

 לבקשה( 
 שרון 58665-07-19צ )מחוזי ירושלים( "ת  .11

 מ"כלמוביל בע נ' פינקלשטיין
)מצורף  כן  כן 

כנספח  
 לבקשה( 

מיכאל   54836-11-17 צ )מחוזי מרכז( "ת   .12
 טורק הבה יולרי איי או )תאי איי או(  נ' שפירא

 כן  כן 

ציון  בן 23533-06-19צ )מחוזי מרכז( "ת   .13
 מ "גמא מימון אישי ישיר בע נ' רבי

כן )בקשה  
לאישור  

הסדר  
פשרה  

 מתוקן( 

כן )המתוקן  
בלבד, מצורף  

כנספח  
  לבקשה(

המועצה   9519-07-19מחוזי ירושלים( ) צ"ת  .14
 איירליינס  טורקיש נ' הישראלית לצרכנות

 כן  כן 

6



דרורה   7313-02-17מחוזי מרכז(  ) צ"ת  .15
 מ "סלקום ישראל בע נ' שולביץ

 לא  לא 

עדן את ארז   13624-03-14מחוזי מרכז(  ) צ"ת  .16
 מ "בע פלאפון תקשורת נ' מ"בע

כן )מצורף   כן 
כנספח  

 לבקשה( 
הילה   20609-02-17מחוזי מרכז( ) צ"ת   .17

 מ"הוט מובייל בע  נ' ברמץ
 לא  לא 

אורי   63423-02-20א( "שלום ת) צ"ת  .18
 מ"אסם השקעות בע נ' היימן

 לא  כן 

אריה מאיר   2222-06-14א(  "מחוזי ת) צ"ת  .19
 מ "תקשורת בע הוט מערכות נ' לויטנר

 לא  לא 

אלירם   66392-02-20א(  "מחוזי ת) צ"ת  .20
 מ "בע שירביט חברה לביטוח נ' עובד

 לא  לא 

נטלי   17879-07-13א(  "מחוזי ת) צ"ת  .21
 מ "צפרה בע נ' סווירי

 לא  כן 

איתי   60941-12-17מחוזי מרכז( ) צ"ת   .22
 צ( "מפעל הפיס )חל נ' לב

כן )מצורף   כן 
כנספח  

 לבקשה( 
י.ד.י כהן   44675-12-19מחוזי חיפה( ) צ"ת  .23

 מ"בע בנק הפועלים נ' מ"בע
)מצורף  כן  כן 

כנספח  
 לבקשה( 

דורון  23105-10-13מחוזי מרכז(  ) צ"ת  .24
 מדינת ישראל  נ' קילשטיין

 כן  כן 

אקסלרוד,   20234-11-18א(  "מחוזי ת) צ"ת  .25
פלאפון תקשורת   נ' דין אוחנה ושות' עורכי 

 מ"בע

 לא  לא 

ד אריק  "עו 4601-09-18א(  "מחוזי ת) צ"ת   .26
 מ"תקשורת בע פלאפון נ' שלו

 לא  לא 

יניב   51725-01-19מחוזי מרכז( ) צ"ת   .27
 מ"דלק מוטורס בע  נ' ביטון

 לא  כן 

שחר   52691-05-17מחוזי מרכז(  ) צ"ת  .28
 מ "בע הכשרה חברה לביטוח נ' פרל

כן )מצורף    כן
כנספח  

 לבקשה( 
מונרוב נ'    16652-04-16א( "צ )מחוזי ת"ת  .29

 לא  לא  מ ואח' "בע איפקס הנפקות
הוט  ציפורין נ' 7066-03-21א( "צ )מחוזי ת"ת  .30

 לא  לא  מ "מובייל בע 
  יז'מסקי ואח'  31230-10-20צ )מחוזי חיפה( "ת  .31

 לא  כן  מ" נ' מ.ח. מרכז המזון בע
אלה   5547-10-19א( " אזורי לעבודה ת) צ"ת  .32

 לא   לא בעמ  מנפאואר ישראל נ' חגואל
תכלת קובצ'י   17721-09-20א(  "מחוזי ת) צ"ת  .33

 לא   לא מ "טורס בע וואלה נ' רבינוביץ



ציון -בן 55006-04-15מחוזי מרכז( ) צ"ת  .34
  כן מ "בע סלקום ישראל נ' גרינברג

כן )מצורף  
כנספח  

 לבקשה( 
-39059-05א(  "מחוזי ת) צ"ת  .35

19 GoDaddy.Com, LLC 'לא  לא אפרת לוי  נ  
אליצור אייל   36499-10-16מחוזי מרכז( ) צ"ת  .36

  כן מ "בע סלקום ישראל נ' לוגאסי

כן )מצורף  
כנספח  

 לבקשה( 
-33145-08א( " ארצי לעבודה ת) צ"ת  .37

 כן  לא  עדי וידנה  נ' באוטיסטה ארלין 15
אורן  -זייש 49934-09-11מרכז( ) צ"ת  .38

הבינלאומי הראשון לישראל   הבנק נ' אמסלם
 כן  בעמ

כן )מצורף  
כנספח  

 לבקשה( 
ביטון   15731-09-19יפו( - תל אביב) צ"ת   .39

 לא  כן  מ " לאומי לישראל בע בנק נ' דוד
עמותת   51944-01-19יפו( -תל אביב ) צ"ת  .40

מרכז משען   נ' בישראל דיירי הדיון המוגן
 כן  מ "בע

כן )מצורף  
כנספח  

 לבקשה( 
41.  

ששון הרצל   24916-09-18מרכז( ) צ"ת
 מ "בקרה ואוטומציה בע אפקון נ' כהן

כן )בקשה  
לאישור  

הסדר  
פשרה  

מקורית +  
בקשה  

לאישור  
הסדר  
פשרה  

 מתוקן( 

כן )מצורפים  
כנספחים  

לשתי  
 הבקשות( 

 יוסף 30591-02-17יפו( -תל אביב ) צ"ת  .42

 לא  לא  מ "סופר חסד בע -נתיב החסד  נ' אלטהיים
43.  

יגאל   נ' בנימין ניר 20542-02-17מרכז( ) צ"ת
 כן  גת

כן )מצורף  
כנספח  

 לבקשה( 
 

 




