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 לסייע" הוא ייצוגיות תובענות למימון הקרן תפקיד
 ותובענות לאישור בקשות במימון מייצגים לתובעים
 בהגשתן וחברתית ציבורית חשיבות יש אשר ,ייצוגיות
   "ובבירורן

 2006 - ו"תשס ,ייצוגיות תובענות לחוק 27 סעיף



  את המייצגים ,"מושבעים חבר" מעין ,המשפטים שר שמינה נציגים תשעה חברים בקרן
 :ייצוגיות תובענות מוגשות בהם התחומים מגוון

 
 ;פינקוס תמר ד"עו – ההוגן והסחר הצרכן להגנת הרשות על הממונה•
 ;ניקל אנדריי ד"עו – עסקיים הגבלים על הממונה נציג•
 ;פרץ עודדה ד"עו – הבנקים על המפקחת סגנית•
 ;הירשהורן ליאורה ד"עו – גמל קופות על הפיקוח בחוק כהגדרתו הממונה נציגת•
 ;פיקסלר הדס ד"עו – הסביבה לאיכות המשרד נציגת•
 ;ברג בלהה ד"עו – מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות של המשפטית היועצת•
 ;לוגסי-מאוטנר לירון ד"עו – לממשלה המשפטי היועץ נציגת•
 ;שנער-פלאטו רות 'פרופ – ציבור נציגת•
 בוקשפן עלי ר"ד – ר"יו•
 
   ע"לני ברשות מקבילה קרן יש שלגביהן ע"ני בתחום ייצוגיות בתובענות עוסקת לא הקרן -



 ורבע כמיליון של נצבר ובלתי מוגבל שנתי תקציב לקרן
  מומחה דעת חוות מימון בעיקר מכסה המימון .₪

 .תיכשל והתביעה במידה משפט הוצאות והחזר



  19 נערכו היום עד כאשר ,לרבעון אחת מתכנסת הקרן
 .מימון בנושאי ישיבות

 

 במודעות מתמיד גידול של היא המצטיירת המגמה
 הקצרה פעילותה תקופת למרות הקרן פעילות ובנפח

   .יחסית

 



סך הבקשות למימון תובענות ייצוגיות שהוגשו לקרן מאז הקמתה הינו  •
217 

 110סך הבקשות למימון תובענות ייצוגיות אשר אושר בהן מימון הינו •
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  בקשות למימון תובענות לפי שנים
מימון  , לא כולל בקשות שנדונו יותר מפעם אחת בשל השלמת נתונים)

 (ב"רכיבים נוספים שנדרשו בשלב מאוחר יותר וכיו, נוסף בערעור

16 

31 

43 

49 

78 

9 

17 

22 
24 

38 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015 

 הוגשו

 אושרו



 לפי שנים -אחוזי בקשות שאושרו
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 אחוזים



 סך הבקשות שהוגשו בחלוקה לעילות

41%, 89, צרכנות  

12%, 26, ביטוח  

3%, 7, בנקאות  
5%, 12, הגבלים עסקיים  

0%, 0, ניירות ערך  

6%, 12, סביבתי  

1%, 3, הפליה  

1%, 2, הפליה בעבודה  

שוויון זכויות לאנשים עם 
11%, 24, מוגבלות  

10%, 21, דיני עבודה  

השבת כספים שנגבו   -רשויות
10%, 21, שלא כדין  

0%, 0, חוק הספאם  
0%, 0, סליקה פנסיונית  

 צרכנות

 ביטוח

 בנקאות

 הגבלים עסקיים

 ניירות ערך

 סביבתי

 הפליה

 הפליה בעבודה

 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 דיני עבודה

 השבת כספים שנגבו שלא כדין -רשויות

 חוק הספאם

 סליקה פנסיונית



 לפי שלב הבקשה - שהוגשובקשות 
,  לפני הגשת בקשת אישור

13 ,6%  

הוגשה בקשת אישור וטרם  
35%, 75, התקבלו תגובות   

הוגשה בקשת אישור  
,  והתקבלו תגובות המשיבות

107 ,49%  

10%, 22, ערעור  

 לפני הגשת בקשת אישור

 הוגשה בקשת אישור וטרם התקבלו תגובות  

 הוגשה בקשת אישור והתקבלו תגובות המשיבות

 ערעור



 לפי שלב הבקשה - שאושרובקשות 

,  לפני הגשת בקשת אישור
2 ,2%  

הוגשה בקשת אישור וטרם  
,  34, התקבלו תגובות 

31% 

הוגשה בקשת אישור  
,  והתקבלו תגובות המשיבות

64 ,58%  

9%, 10, ערעור  

 לפני הגשת בקשת אישור

   הוגשה בקשת אישור וטרם התקבלו תגובות

הוגשה בקשת אישור והתקבלו תגובות  
 המשיבות

 ערעור



  בקשות שאושרו ביחס לבקשות שהוגשו
 (לפי שלב הבקשה)
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לבקשות שהוגשו  בקשות שאושרו ביחס 
 (לפי שלב הבקשה)באחוזים 



 סוג הסיוע שאושר

52%, 77, הוצאות משפט  

22%, 32, מימון חווד  

21%, 31, ערבון  

1%, 2, אגרה  

0%, 0, הוצאות אישיות מימון  , מימון בדיקות)אחר  
 4%, 6, ('וכו, סקרים

 הוצאות משפט

 מימון חווד

 ערבון

 אגרה

 הוצאות אישיות

 אחר


