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 לקבלת הערות מהציבור  : הזמנהקול קורא
 2006-, התשס"וייצוגיותבנושא תיקונים בחוק תובענות 

 

משרדי לבחינת ההסדרים הקבועים בחוק תובענות -צוות ביןשר המשפטים הקים  2020בחודש נובמבר 

ביחס לתיקונים מהציבור הצוות מבקש לקבל עמדות והתייחסויות . 2006-, התשס"וייצוגיות

 ולהביאם בפני שר המשפטים.  על מנת שיוכל לדון בהם ולגבש את מסקנותיו בנושא הנדרשים בחוק

בראש הצוות עומדים המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט אזרחי(, מר ארז קמיניץ וכן גב' רני 

נויבואר, ראשת אשכול אזרחי בייעוץ וחקיקה )המחלקה למשפט אזרחי(. בנוסף, בצוות חברים נציגי 

 טים )נציגי ייעוץ וחקיקהמשרדי ממשלה אשר עוסקים בתחום התובענות הייצוגיות: משרד המשפ

פרקליטות המדינה(, משרד האוצר, משרד הפנים, בנק ישראל, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, רשות ו

, רשות התחרות, המשרד להגנת הסביבה, הנהלת בתי המיסים, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

 ורשות ניירות ערך.  המשפט

יחד תועלות של כלי זה ככלי אפקטיבי לאכיפה אזרחית משרדי יבחן בצורה מקיפה את ה-הצוות הבין

  עם האתגרים שהוא מציב הן בפני הצדדים והן בפני הציבור.

 

 נושאים שיש מקום לבחנם:

  בעיית נציג, הנובעת מהעובדה כי התובע מובנהכלי התובענה הייצוגית טומן בחובו, באופן ,

כשהמניע לפעולה  שאלה הסמיכו אותם לכךוצה, מבלי יצוגי ובא כוחו פועלים בשם חברי קביה

בעיית נציג זו  .שלהם טמון בזכותם לקבל גמול ושכר טרחה בעד ההישגים שהשיגו לקבוצה

. חלוף הזמן ממועד חקיקת החוק, מצריך מנגנוני פיקוח מוגברים חייבה קביעה בחוק של

ני פיקוח , ושל הצעות לקביעת מנגנובחינה מחודשת בדבר התועלות שבאותם מנגנונים

 ;חדשים

 אשר, סרק תובענות שלכי קיימת תופעה,  נסתברהחקיקה של החוק עד לימים אלה  ממועד 

 מצבה הטבתואשר אינן בהכרח מביאות ל להתפשר נתבעים על לחץ להפעיל מנת על מוגשות

ל ש יחסית ראשוניים בהליכים מסתיימות צוגיותיירבים תובענות  במקרים. הקבוצה של

משפטיות  הוצאות, בלא סעד משמעותי לקבוצה. וגמלתולעיתים הסתלקות מתהסתלקות, 

שהן כורח המציאות של החברות הנתבעות עשויות להביא אותן למציאת פשרה בדרך 

להיות סיכון. על כן, יש לבחון את  עשויהבתביעה  זמןהשקעת  –הסתלקות ומבחינת התובעים 
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צה ומכבידות על המערכת עלת לקבוההתמודדות עם תובענות סרק שאינן מביאות לתו

 ;השיפוטית

 רשות מוקדמת טרם הגשת תובענה ייצוגית לגביפניה בהאם נכון לחייב  -פניה מוקדמת 

על מנת למקסם את  זאתבאיזה אופן יש לעשות  –ם כן או ,נתבעים אחריםציבורית או לגבי 

 התועלת החברתית; 

  מאחר שהגמול ושכר הטרחה הם – כוחוסוגיית הגמול ושכר הטרחה המשולמים לתובע ובא

את התובע נכונה אם הם מתמרצים ה ,עולה השאלה ,יצוגיתיהמניע והמנוע של התובענה ה

 ובא כוחו על מנת למקסם את התועלות לקבוצה הנכללת בתובענה היצוגית;

 הליכים רבים מסתיימים אגב סיוע של מגשרים.  -מקומו של הליך הגישור בתובענה הייצוגית

יצוגיות, לרציונל שמאחוריהן ולאופן ימתאימה לתובענות הפרקטיקה זו היא פרקטיקה האם 

 אם כן, האם נכון לקבוע כללים בנושא ואם כן אלו;  ? שבו הן מתנהלות

  רשימת הפרטים המנויים בתוספת השנייה האם  -תובענות ייצוגיותהגשת עילות להרשימת

 מצה? האם יש לערוך בה שינויים?מ לחוק שבגינם ניתן להגיש תובענות ייצוגיות

 

עבור הציבור, מבקש  מוש בו ככלי לאכיפה אזרחיתלאור החשיבות של כלי התובענה הייצוגית והשי

לגבי  ןה – בחוקלשתף את הציבור ולשמוע את עמדתו ביחס לתיקונים הנדרשים  משרדי-הבין הצוות

-הנקודות שהוזכרו לעיל והן לגבי נושאים נוספים שאותם הציבור מבקש להביא בפני הצוות הבין

 .משרדי

 . לצורך כך, מוזמן הציבור המעוניין בכך לשלוח ניירות עמדה כתובים 

וזאת    ClassActionNotice@justice.gov.il את עמדת הציבור ניתן לשלוח לכתובת דואר אלקטרוני: 

נא לציין בשורת נושא המייל: "הערות לקול קורא: צוות לבחינת הסדרים בחוק  .14.2.2020עד ליום 

 תובענות ייצוגיות".
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