
-ייצוגיתתובענה

בישראלבפסיקהיישומים

*טלגםשהמ

שישיעילמכשירמהוותוהןהאחרונהבעתפופולרינעשהייצוגיותבתובענותשימוש

ובעלימנהליםשלגילוי-ואיבתרמיתהחל,מגווניםבתחומיםרבותתקוותבוהתולים
בלתיניהולנגדטענותלמן;צרכניותבטענותוכלה-מניותיהןלבעליבהברותשליטה
,והיטליםהיווןדמי,אגרותשלחוקיתבלתיגבייהועד-חברותשלחוקיובלתיתקין

האפשרותלביןהמשפטבתישלהמוצהרותהעמדותביןפערשנוצרנראה,זאתעם
,זהבמכשירלהשתמשהמעשית

שלדיןפסקיאלההיוובעיקר-דיןבפסקישהסתיימוהייצוגיותהתובענותמאודמעטות
תביעהעילתקיום-איאו,הקבוצהגודלכמו)הסףתנאימולאושלאמשוםבין:דהייה
נדחורובפיעל,תביעה-בתשאינההבטחהלגביהוגשהשהתובענהמשוםובין(אישית

.ייצוגיתתובענהלהיותזכותלהןניתנהלאשכללכלומר,הבקשהבשלבעודהללוהתביעות
לגופההתביעהבירורבשלבוביןהבקשהבשלבבין,רבותתביעותהסתיימו,זאתלעומת

שכרשיעורקביעתאתגםכמו,לפשרההמפתחאתנתןהישראליהמחוקק,בפשרה-
הנחיותלכךשייתןמבלי,המשפטביתבידי-ליזםהגמולקציבתואתהדיןעורכיטרחת
לצייןראוי,שימושבועשואכןוהםבולהתגדרהמשפטלבתינרחבכרנוצרבכך.רבות

הפסיקותאתלאמץלנכוןמצא,לתוקףלאחרונהשנכנסהחדשיהחברותבחוק,שהמחוקק
לאשרבבואוהמשפטביתלשיקוליהמאמרסיוםאתאייחד,בחקיקהמעמדלכךונתןהללו
.ייצוגיתבתובענהפשרה

:ספוריה~.1
במסגרתבתביעהרק-אחריםלייצוגמוגבלתאפשרותהישראליהמשפטנתןלאחרונהעד

תובענהלהגישהאפשרותלראשונהנקבעה1988בשנת.האזרחי2הדיןסדרלתקנות29תקנה
פרקבוונקבע'הצרכןהגנתחוקתוקן1994בשנת.ערךיניירותבחוקרביםבשםייצוגית

11בהמשפשהתפרסמההמאמרשלקודמתגרסה.(בדימוס)אביב-בתלהמחוזיהמשפטביתנשיאסגן* (2001).
.(ההדשהחברותתוק:להלן)1999-ט"תשנ,ות-החםחוק1
הן)1963-ג"תשכ,האזרחיהדיןסדרתקנות;(א"תסד:להלן)1984-ד"תשמ,האזרחיהדיןסדרתקנות2

.(1984-ד"תשמבתקנותוהן1963-ג"תשכבתקנות
חוקידיעל2000.2-בבוטל)(ערךניירותחוק:להלן)1968-ח"תשכ,ערךניירותלחוק1'טפרק3

.(החדשהחברות
,(הצרכןהגנתחוק:להלן)1981-א"תשמ,הצרכןהגנתחוק4
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הנטענותשהעובדותבכךלהסתפקאיןייצוגיתתובענהשלאישורהבהליך"
הנטענותהעובדותאתלהוכיחוישתביעהעילתמקימותהתביעהבכתב

.26"לכאוריבאופן
מגןבענייןעודשהובעסייג,אלהלדבריםהסייגעלהשופטתחוזרתמכןלאחרסמוךאך

...עלולותשאלהמשום",השכנועמידתלענייןמדימחמירותדרישותלהעמידשאין-קשתם
ייצוגיים-תובעיםשלידייםולרפיון,בהתדיינותלכפילות,המשפטלהתמשכותלגרום

.מאוזןקריטריוןלהפעלתקוראתוהיא22"פוטנציאליים
,מוצאהלארץטרחולפיתוחהוהמתנגדיםעמנוהיאחדשההייצוגיותהתובענותתרופת
חוקנחקקלהשבהתאםמגמה,לעידודהריאקציהמגמתעלשםוהצביעו,הברית-לארצות
Reform(2'הרפורמה Act(מגןבענייןנאמרכךשעלאלא-הגשתהעלמגבלותהמטיל

:וקשת

לתובערחבפתחלפתוחהנטייהגוברתבובשלבעדייןנמצאיםשאנודומה"
המצטברהניסיוןלאור-הברית-בארצותאשרבעוד,הייצוגיתבתובענה

התופעהביותרהוגבלהמיוהדתובחקיקהזהבתחוםרפורמהננקטה-שם
ייצוגיותתובענותמהגשתפסוליםרווחיםהמפיקים'מקצועייםתובעים'של

,(.ט.מ-שליההדגשה)24"הערךניירותבתחום

:ברקהנשיאאמררותבאותה

,כייצוגיותתובענותשללאישורןמקדמיותדרישותמהוספתלהיזהריש"
ומנושאינתבעתמחברהלמנועיש,,,לייעלובמקוםהליךלסרבלהעלולות

המאבקמרבאתלמקד,התובענהלגוףטובההגנהלהםשאין,בהמשרה
.2'"הייצוגיהתובעלזהותבאשרהמוקדםבשלב

,"מתותכםמשקיע"הואאםגםייצוגיתתובענהלהגישזכאישתובענקבע,יוםשלבסופו
תובעעםמאשריותרעמולדקדקואין,התביעהאתלהגישבמטרההמניותאתרכשאםוגם
י(אליאנס26'נגברילענייןגםראו)רגיל

הרשותאתייתןבטרם,להשתכנעהמשפטביתעלהאםהשאלההיאמקבילהסףשאלת
תובענהשבהיותקבעההמתמירההגישה.סבירההיאשהתובענה,ייצוגיתבתובענהלתבוע
הנתבעיםואתבכוחהתובעיםאתיסחףלבל,אותההמגישעםלהקפידיש,חריגהליךייצוגית

שהתובענהמצאלאאםכןלעשותלוייתןלאהמשפטמת;ענקתביעתשללמערבולת

.כהן-שטרסברגהשופטתשלדינהלפסק8פסקה,שם20
.(וקשתמנןעניין:להלן)312(2)נאד"פ,מ"בעבירהתעשיותטמפו'נבעאםוקשתמגן95/2967א"ע21
.329'בע,שם22
Private.ן0א.109,67-104א737.51(1995)23 Securities Litigation Reform Act, h)b.
.322'בע,21הערהלעיל,וקשתמגןעניין24
.791'בע,14הערהלעיל,רצתעניין25
.(גברילעניין:להלן).879(2)96עליוןתקדין,(פורסםטרם,אליאנס'נגבריל95/1561א"רע26
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,ערךניירותבהוקכאמור,הקבוצהלטובתמוכרעתלהיותטובסיכוילהוישראויה
מגישעםמאשריותרייצוגיתתובענהמגישעםלהקפידטעםשאין,סברההמקלההגישה
שכתבנמצאאםאלא,תובענתותימתקלארגילהתובענהמגיששהרי,רגילהתובענה
.(א"לתסד100תקנה)עילהמגלהאינוהתביעה
חברהשלהתמוטטותהשעצםהטענהאתקיבללא11טצתבענייןהעליוןהמשפטבית

נטלכיקבעבכך,תרמיתעלמעידהאופטימיתשקיףפרסוםלאחרסמוךמוגבלבעירבון
שהפרסוםהוסכםאפילו,כזונסיבתיתבראיהלודילאהתביעהשלהסבירותבדברהראיה
,המטעהלפרסוםההתמוטטותביןלקשרראיהבאין,מטעההיהאכן

."העילהיסודותנתקיימו"שישתכנעהמשפטשביתבכךמסתפקההדשהחברותתוק
אתלשקולהמשפטלביתסמכותליתןשישבדעהתומךבמאמרו27גולדשטיין'פרופואילו
השופטתגםווברעהתומכת.ייצוגיתתובענההמאפשריםהחוקיםבכלהתובענהסברות

,כהן28-שטרסברג

שניתנודיןפסקיבשורת,לתסדשא29בתקנההשיפוש-הסיידיםלאחידותדרישה(ד)

הוכרע(סקומת'נדורוןדיןבפסקבמרוכזאוזכרו)שבע-ובבאראביב-בתל,בירושלים
-בשותפתבעילהמשותףאינדכסלהםש"אושרשוניםלתובעיםלתתהמשפטביתשיכול
ביתעודכל-שונהכספיתתביעהישמהםאחדלכלאםגםהמשותפתבעילההצהרתיסעד

ההצהרתיבפןידוןהמשפטשביתמניעהואין;השונההסעדאתלפסוקנדרשאינוהמשפט
אתהמכשיריםהאתריםהתנאיםשנתקיימוובלבד,ייצוגיתתובענהידיעלמקובץבאופן

:לייצגהתובעואתייצוגיתלהיותהתביעה
;"עצמולנציגגםשקיימתעילהבשלשהוגשהתביעה-
;לבבתוםהוגשהשהתביעה-
;גדוליציבורשמאחריה-
.לניהולהוההולמתהצודקתהדרךהיאהייצוגיתושהתובענה-

,'פרנקישהיבענייןזוסמןהנשיאמפישניםלפנישניתנהבהלכהנתקלואלהדיןפסקי
שבהןתביעותהמשפטביתבפנילהביאיכול29תקנהפיעלייצוגיתובעאיןשלפיה
דומותבעסקאותשםהתקשרופרוותסוחריושלושהארבעים)שוניםהםהנתבעיםהסעירם

בתיעקפו,כאמור.(אחרסכום,כמובן,מגיעהיהמהםאחדולכל,הסחורהאתקיבלוולא
,ואמנם.לסעדההצהרתיההלקביןלהפרידשניתןבאומרםזוהלכההמחוזייםהמשפט
שהסכימואולהסדרהצדדיםהשעו,העקרוני,ההצהרתיבענייןהדיןכשנפסקקרובותלעתים

גובהאתלבררצורךשהיהבמקרהגם.נוספתבהתדיינותצורךללא,המגיעפירעוןעל
בנזקשדניםנזיקיןמתיקישוניבזההיהלא,ההצהרתיהדיןפסקשניתןלאחרהתביעה

.416(ט"תשל)טמקשורם"?מהשוםועלמה-קבוצתיתייצוגתביעת"גולדשטיין'ס27
,19הערהלעיל,11טצתעניין28

.(במערכתשמורעותק)(פורסםלא)בעאם(ישראל)סקום'נדורון95/1682(א"ת)א"ת29
(99,4מחוזיתקדין,(פורסםטרם)לאוסרלבישותהמוסד'נברנרגבעתקיבוץ97/1712(א"ת)פ"ה30

763,15.
.418(2)92עליוןתקדין,(פורסםטרם)ירושליםעירית'נעסקיה92/696א"רע31
;(פרנקישהעניין:להלן)645(1)כגד"פ,רבינוביץ'נטרקלהאינדוסשדיפלץפרנקישה69/79א"ע32

.26הערהלעיל,בברילעניין
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נותרהמשפטולבית,האחריותואתהתובהאתקבעהחוקבהםאשר,דרכיםמתאונתהנובע

,הנזקבענייןרקלהכריע

מרכיבמהווההמשותףכאשר)משותףשלבלהפרידשניתןפסקהעליוןהמשפטביתגם

,האינדיבידואליבשלבהנזקסוגייתאתולברר,(בהתדיינותמהותי

ושלושהשישיםמאהבעליאתלייצגשהוגשהתביעההתבררהבחיפההמחוזיהמשפטבבית
תוספתמהםלתבועשלאלהתחייבותוהתכחשישראלמקרקעימינהלכישטענומגרשים

בטעותלשםהשתרבבה-החתוםבחוזהכךהאומרתפסקהכיהודיעהמינהל;מ"מעבמן
.מהםאהדמכל(!)שוניםסכומיםוגבה-המחשבשל

התקבלזהוטיעוןצרכניתייצוגיתתובענהנגדולהקיםואין"עוסק"שאינוטעןהמינהל
בקובעו29תקנהמכוחכייצוגיתהתובענההגשתאישרהשופטאבל-גרשוןהשופטידיעל

שאלותאותןמתעוררותכולםולגביהמגרשיםרוכשילכלוההתביעהבעילתמדובר"כי
השונילטענתאשר,אחידהצהרתיפסקבהןלפסוקגיתןכןועלמ"ומשפטיותעובדתיות

ששולמושבמחלוקתמ"המעסכומיאתויאשריודהכיהמינהלעלחזקה"השופטקבע,בסעד
,""הרוכשיםמןאחדכלידיעל

דיןפסקליחןשהייתהייצוגיתתובענההגשתלאשרסירבאחרמבעניין,שופטאותו

לרשותעומדתשכאשרהיההנימוק,להחזרמופקעתריביתמשלמישלזכותםעלהצהרתי
,הצהרתידיןפסקלולתתאין-רגילהבתביעהלובמגיעלזכותסדירהאפשרותתובע
שימשכן,להגישההתובעעליהיהשממילא,כספיתתביעהלתבועהיאזהבמקרהוהדרך

.הזולתבשםייצוגיתתביעהלתבועיוכללא-אישיתתביעהלתובעשבאיןהסייגגםכאן
,הייצוגיתהתובענהשלגבולהלהרחבתהמשפטבתיידיעלכאמורנוצל29בתוקההשימוש

הפסיקהלביןהסעדביןלהפרידושניתןחדשבתוכןלמלאושניתןכליאלאשאינהבהנחה
,התובעיםלכלהמשותףבנושאההצהרתית

לתעריףתוספתגבייתעל(המאגר)הביטוחייחברותפולאתתבעוטרקטורוניםבעלי
והוכיחו,טרקטורוניהםביטוחבגין(46אסעיף)העסקייםההגבליםחוקלפישנקבעהביטוח
בחלקרקזכוהם);שנהגוכפייגבולבלבמאגרהתרההעסקייםההגבליםעלהמפקחשאכן

,(1996-מ)המגבילהחוקתוקףתהילתמתאריךהרגמתביעותיהםשחלקמאחר,מתביעתם
.(התיישןהלקואותו

ובקיצורהלקוניתהיאשהתקנההייתה29בתקנהבשימושהמצדדיםבהשנתקלוהבעיה
לתבועלזכותלהצמידלנכוןראהשהמחוקקסףודרישותסיימםאותםלכלמתייחסתאינה

שבע-באר,חיפה,אביב-תל,ירושלים)המחוזייםהמשפטבתיבכלאך,ייצוגיתבתביעה
שקבע,המגישכלפי,דרישותאותןבתוספת29תקנהפיעללפעולשניתןקבעו(ונצרת
.ייצוגיותתובענותלגביהמהותיהחוק

.315(99,2מהוזיתקרין,(פורסםטרם)ישראלמקרקעימינהל'נרדון95/11097('חי)א"ת33
.שם,שם34
.16הערהלעיל,סלמהעניין35
דינים,(פורסםטרם)רכבלביטוחיהישראליהמאגר'נבערם(1992)קט-אוטו99/1146(א"ת)א"ת36

845(6)לבמחוזי
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התפתחותאחרלעקובמעניין-הבריטיהמנדטבימיהוא29תקנהשלשמקורהמאחר
.ניסוחאותואתממנהשקיבלוCommonwealth.-הובארצותבאנגליההדין

הן,זולתקנההגישהנשתנתהפרנקישהבענייןהדיןפסקאצלנוניתןשמאזמתבררובכן
אותהוביטאליברליתהגישההייתהמלכתחילה.Commonwealth'-הבארצותהןבאנגליה

Lord MacNaughtenבענייןהדיןנפסקBedford '" EIIis'3בתקנותהתקנהשלמקורהולפיה
בעזרתה;עיקרוןשללא,נוחותשלכתקנהנקבעהשם/Chancery.-השלהמשפטבית

,רביםצדדיםשלמכבידהנוכחותללאדיוניםלשמועאלהמשפטלבתינתאפשר
ופרשו"משותףאינטרס"למונחצרהפרשנותהאנגלייםהמשפטבתיקבעולכתחילה

Dukeשבענייןאלא'8"משותףרכושיאינטרס"כאותו ofBedfordפרשנותהלורדיםביתדחה
דיןלפסקפרט-בנדוןליברליתפרשנותהאנגלייםהמשפטבתינקטוואילךומאז,זוצרה
ולא)מהלתקופתהפרשנותעלמצמצמתהשפעהלוהייתהשאמנם,syflftfrktבעניין,אחד

ביתנתןזהבענייןיסודידיןפסק,(פרנקישהבענייןהפסיקהעלגםהשפיעכיייפלא
ocarnבענייןאוסטרליהשלהעליוןהמשפט

"

4eהשופטים)הרובשופטיפסקוובוTooheyו-

Gaudron(דשםלערעוריםהמשפטביתקבעשבו,קנדיי4דיןפסקעלהיתרביןבהסתמכם

השופטים.מתמטיתלחשבניתןהשוניםהנזקיםואת,הצהרתיפסקלצורךמשותפתבעילהשדי
ת8ס0םBench5'42'-ב1991בשנתמחודשלבירורהענייןהגיעשבאנגליהמצייניםהאוסטרלים

המרחיבהההלכהאתואימצושחזרו,המשפטבתיבגישתהשינוילאורנדחתהMarktוהלכת
Dukeבענייןמקנוטןהלורדשל ofBedford,

קנוהייצוגיתהפסיקהמצמצוםוההימנעות,ההרחבהשמגמת,(הרואותעינינו)סהדיאנן
(המנדטורית)29תקנהשלהלקוניתלשונהכילהזכירעלינוכאן.המקורבארצותתומכיםלהם

,באנגליהRules.-הללשוןלשונהביןזהותוקיימתהאנגליותהתקנותמןהיישרלקוחה
בהשנאמרבמההןגמישותהמתחםלצורךחשיבותישוכי,ובאוסטרליהזילנד-בניו,בקנדה

-גדולאחתבתובענההמעונייניםמספרהיה"-29תקנהשלעיקרה.נאמרשלאבמהוהן
."המעונייניםכלאתתובענהבאותהלייצג-הרשםאוהמשפטביתברשות,.,מקצתםיכולים
:(מאוסטרליה)האנגליהנוסהואילו

,any proceedings1מ"Where numerous persons have the sa~ne interests

the proceedings may be commenced, and unless the coun otherwise

orders , continued by or against any one or more of them as

חס5סץקטי[יאת1"3.

371.A . C[1901]241!!271Bedford(עניין:להלןDuke ofBedford(.
38435Q .B1893125ןRusset1Temperton"

391021.8.12[1910],.Ltd.00Knight Steamship1.Ltd.0)Markt and(עניין:להלןMarkt(.
40127(1995)398.C .L .R182(1995)Practice004/95.)ן..arnie , Esanda Finance Corporation Ltd(

A.6ד(1995)69ן(.[.1.3(.206 .L .R(עניין:להלןCarnie(.
4171("'4).D .L . R9(1984)Alberta

.

Pork Producers ' ~' Marketing. Boart1:sw

*
Canadian cb.

42206.Q . B2[1991].0א0!אJrish Shipping Ltd. , Commerrial

1215.0ofן(1)43

I

the Supreme

Itflloc

1970Supreme(ל5א,)א.5%English;(1)13]8סש couft Rules.
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להרשותכדימשותפתבעילהמשותףבאינטרסשדיכאמורפסקהאוסטרליהמשפטבית
משום,שונהמהאחריםאחדכלשלהכספישהענייןבעובדהואין,אחריםכמייצגתובעהופעת
,לכךמניעה

-29תקנהבשימושההרחבהבזכותבישראלהמשפטבתיידיעלניתנושוניםנימוקים

שלשההליךנטען,סותרתפסיקהומניעתרביםבתיקיםהטיפולאתלייעלהצורךוביניהם
בתילחוק38סעיףלפי(וסגניו)הנשיאבסמכויותומעוגןרבותקבעלהואתיקיםאיחוד

שישאימתכלתיקיםלאחדנוהגיםהמשפטבתי;א"לתסד520תקנהעלבהתבסס,המשפטת

עלמשפיעים,כןכמו.מנוגדתפסיקהתינתןנושאבאותושמוגשותשונותשבתביעותסיכון

התדיינותכפלמניעתכמו,מנהלייםשיקוליםתיקיםאיחודעללהחליטבבואםהמשפטבתי
האיחודאפשרותעלמצביעיםייצוגיתתביעהזכותבמתןהמקלים,המשפטבתיעלועומם

-נושאבאותורבותתובענותתוגשנהאםהרי,"יהלוךמכםמה"המתנגדיםאתושואלים
,לאחדןתמידהמשפטביתלכאורהיוכל

אפילושעשוייםצדדיםומזכהמחייבשהואמפני,שונהייצוגיתבתובענהשהשימושאלא
.עליולדעתשלא

פכירהמשפטביתאשרתביעותשלהתיישנותןמניעתהואשהועלהמענייןשיקול,אולם
טרחולא,ידיעה-אימהמתומןזוטותמהמתבין,לסעדהזכאיםאבל,בצדקתןעקרונית
.4'לתבען
סעדלמתןבהלהשתמשניתןוכי,לעדנהזכתהמתסדשא29תקנהכיההכרה:פיניהשפע

.במערכתשביתהלהקונה-הכספיהסעדמןבנפרד,כוללהצהרתי
המשפטבתימגישותיותרומהוססתזהירההעליוןהמשפטביתשלשגישתולומרניתן

הכוללתבפרשנותמסמרותקובעתלאולכן,במשקהיציבותאתכמעדיפהונראיתהמחוזיים
גישהנגדיוצאוהוא"במאמרוגולדשטיין'פרופלבשםזולעובדה.כאןהנזכרותהשאלותשל
.הייצוגיתבתובענההשימושאתיותרשתעודדלפסיקהומטיף,זו

ברכהבהורואההפרטיתהאכיפהעידודגישתאתהמשפטביתמאמץהעקרוניבמישור
הברית-שבארצות,החששותאבל-ידםקצרההממסדשאמצעיבמקוםהשפעהואפשרות

להתירמניחיםאינם,הייצוגיהתובעבאישוריותרהמקפיד"הרפורמהחוק"צורתלבשוכבר
.יתרזהירותומחייביםהרצועהאת

'נמתםבענייןהעליוןהמשפטבביתלדיוןהגיעא"מתסד29בתקנהשהשימוש,לצייןיש
Aranשלהמכרזמוסף

~
nנדהתהשםהבקטה;הוכרעלאאולם-אדכאבענייןולאחרונה

.1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפטבתיחוק44
לביתערעור,758(5)לבמחוזידינים,(פורסםטרם)המשפירםמשרד'נינוכר96/600(א"ת)א"ת45

פורססגטרם)התחבורהסושרד'נגיר97/645(א"ת)א"ת;נשמעטרם-00/2037א"עהעליוןהמשפט

.27הערהלעיל,גולדשטיין46
.42(4)98עליוןתקדין,(פורסםטרם)בעוזםהמדינהשלהשיכרזמוסףדסיים98/5615א"רע47
הישראלהחברהבזק'נחרד98/2837א"רע48

-
.(ארדעניין:להלן)600(נדעד"פ,בעאםלתקשורתת
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נשארההעקרוניתוהשאלה,ייצוגיתתובענהלהגשתהסףנתוניבהנתמלאושלאכיוון
לפיעוולותבדברטענותלגופןודהתהכהן-שטרסברגהשופטתפסקהארדבעניין,פתוחה

בשאלתלדוןצורךראתהלאכןועל,הנזיקיןדיניולפיבמשפטולאעושרעשייתדיני
והשופטברקהנשיא,29תקנהמכוחייצוגיתתובענהבעקבותכספיסעדלתבועהאפשרות
,זהלענייןלהידרששלאהסכימואנגלרד

טרוםפעולותעלאלאחלאינוהצרכןהגנתשחוקפסקארדבענייןהמחוזיהמשפטבית
שהתביעהשמאחרפסקועוד;הפארהכמו,החוזיתלהתקשרותשקודמותפעולותהיינו,חוזיות
לא-משותףהצהרתילסעדעתרהולא(תובעלכלונפרדשונהסעד)כספילפיצויהייתה
כבדותכלליותשאלותאלוסףשאלותכינההעליוןהמשפטבית.המשפטביתלהייזקק
.אחרתלהזדמנותבהןההכרעהאתודחהתזראך,ולבדיקהלדיוןאמנםהראויותמשקל
ודתהלגופןהתביעהעילותשלהתקיימותןשאלתאתלבדוקלנכוןהמשפטביתמצאכאמור

פרסום-שאיוקבעמצאכך)התובעיםבידיקיימותאינןשאלומשמצאלגופההתובענהאת
פעילותלאזרחלאפשרנועדלאהפרסוםבאשר,מהותיאינומקרהבאותוברשומותאגרה

לאשהתובעותהעובדהבציוןוהסתפק,מההסתייגותהסתייגהנשיא.(שפורסםמהלשינוי
ולאעושרובעשייתבנזיקיןעילותלהתקיימותמספקתומשפטיתעובדתיתתשתיתביססו

,במשפט

,האפשרותנשללהלא-29תקההשלפרישתההיקףבשאלתלהכריעמבלי,מקוםמכל
,להלןגםראו)מרחיבפירושמאפשרתשהתקנה,המחוזייםהמשפטבבתיאומצהשכאמור
.((ט)4בסעיף
הקהילהואתהציבוראתמותירהזהבנושאהעליוןהמשפטביתשלהימנעותו,זאתעם

.בדילמההמשפטית
הוא29בתקנההשימושלענייןהמשפטביתבפנישנטעןענייניםשלאחרסוג(ה)

-בארצות.כלליתציבוריתחציבותבעליבענייניםהייצוגיותהתביעותבמסגרתלדוןהאפשרות
בעלהברתיכליהייצוגיתהתובענהמשמשת,הייצוגיתהתובענהשלהמקורארץ,הברית
או,כלאבתינגד,לתפקידםמתאימיםשאינםעלחוליםבתינגדתביעות;ראשונההשיבות

,זובמסגרתהתבררו(511פו-המשפטי)גזעיתהפליהבשל
בנושאידבקים29תקנהאתהמצמצמתבגישההדוגלים?אפשריהדברבישראלגםהאם
מעיןכלליותבסוגיותלהתדייןמאפשריםואינם,ייצוגיתתובענההותקנהשבהםהחוקים

.שונההואמהתובעיםאהדכלשמבקשושהסעדבדיןהיסדרלאהייצוגשענייןבטענה,אלה
אתיפהבעיןרואה-29תקנהפיעללדוןהאפשרותאתעליושקיבלמי,לעומתם

תביעותהגיעולאכללהיוםעדהפלאלמרבהאבל.יותררהביםבענייניםלדוןהאפשרות
אתלהביאשביקשומשותףכספיענייןבעלישלממוניותתביעותרקאלא,אלהמעין

רווחים"להשיבסיכוי"הריהו"שמישלתביעותאו,ייצוגיתתובענהבמסגרתתביעותיהם

.מובהקממוניענייןזהאף-מגוזליהם"חוקייםבלתי
תובענהלהגישניתןאםהשאלההיאסףכמכשולשהועלתהנוספתשאלה.דיןכללפי(ו)

מנגנוןבושהוקםדיןאותולפילעילהנספחתהיארקאם)דיןכללפיעילהכלבגיןייצוגית
פסיקותהיוזהבענייןגם,בלבדשהותרדיןאותולפיבעילהאו,(הייצוגיתהתובענה
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ניירותחוקהוראותאתכאמורשינהאשר,ההדשהחברותבחוקנפלהההכרעה.שונות49

מחזיקיםקבוצתבשםלתבועערךבניירמחזיקלכל"החוקהתיר,הוראתושונתהבטרם.ערך
,(54אסעיף)"בשמולתבועהתובעדיןפיעליכולבשלהאשרעילהכלבשל,ערךבניירות
חברהלגבירקזהבסעיףשימושלעשותשניתןהדעהאתהעלההסעיףשלמיקומואולם

בעללכלמאפשר(210סעיף)החדשההברותתוק.ערךניירותישלכזורקשהרי,ציבורית

מן)ייצוגיתתובענהלהגיש,ציבוריתחברהדווקאלאו,כלשהיחברהשלערךלנייר"זיקה"
פיעלתביעהעילתלוישאםגםלהגישהלוומאפשר,(לאותו,הברהאותהנגד-הסתם
.ערךניירותחוקלפיעילהדווקאולאו,דיןכל

הייצוגיתהתובענהשלדרכהבראשיתנחקקערךניירותלהוקהמקורישהתיקוןלצייןיש
בתיקון,1994-ב;דיןכלפיעלתביעהלאפשרבעיהנראתהלאלמנסחיוכיונראה,(1988)

המחוקקחורהחדשהחביותובחוק("והחוקלפיעילה")הנסיגהבאההצרכןהגנתחוק
,"טפתבענייןהמשפטביתשלפסיקתובעקבותלמעשה,הגבולאתוהרחיב

הצרכןהגנתחוקלפיתביעות.4

המשפטביתשכן,הצרכןהגנתהוקפיעלייצוגיתבתובענהעוסקתדיןפסקישלשורה
יותרקלהכןכמו,(735סעיף)לאגרהכספיתבהוצאהחיובכלללאנגישזהחוקבאמצעות

להצליחהסיכוישלבמבחןמועמדתתביעתואיןלכאורהבאשר-הצרכניהתובעשלדרכו
יש,זאתעם.הצרכניתהייצוגיתהתובענהשלזהבנשקלאחוזהפיתוייותרגדולכןועל-

בשםהוגשהשהתביעהלוודאצריךהוא,הרשותמתןאתלשקולהמשפטביתבבואכילזכור
וכן,הולםייצוגהצרכניםאתמייצגושהתובעלבבתוםשהוגשה,מספיקצרכניםמספר
,התובענהלניהולוההולמתהיעילההדרךהיאייצוגיתתביעהשהגשתלקבוע

שהואהמוצרשלהצרכניםמספרשגדולככלגדלהלספקזהמחוקהנשקפת"סכנה"ה
לפעמיםדי,מאידךלצרכנים,חורמהעדבתובענהלהילחםסיבהלוישכןועל,מספק
,זכויותיהםטשמרעלהספקאתלהעמידכדיהייצוגיתהתובענהשלבאיום
:התובעשלבדרכוטיעוניםשלמשוכותהועמדוכאןאף

;בתוקכמשמעוצרכןאינוהוא-
;החוקמןחורגתתביעתו-
;הגדרה-בתשאינהאו,מוגדרתאינההקבוצה-
;הצרכןהגנתחוקפיעלאכיפהאמצעיאין-

.סבירהאינההתביעה-
-בתלהמשפטבית."צרכן"מיהובשאלההייתהכאןהראשונההמשוכה.הצרכןמיהו(א)

בגדראינו-(לושהוצעהשיווקיתמתנה)למתנההבטחהמילוישדורששמיפסקהאביב
,צרכן

מ"בעלביטוחחברהנסיונללהרלוי95/1365(א"ת)א"תולעומתו,18הערהלעיל,וילטיבתעניין49
.489(1)לבמחוזידינים,(פורסםטרם)

.14הערהלעיל,מצתעניין50
.(פורסםטרם)בעאמשילינגטרםמועדת,דלתאקלאברלברן99/1784(א"ת)א"ת51
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שנקבעבמובן,"עוסק"אינושהנתבעכשנטעןהנתבעמפיעלהטענהאותהשלאחרפן
בהיותםישראלמקרקעימנהלעםעסקאותיהםעלמ"מעששילמואלו.הצרכןהגנתבהוק
כללחייבהיהלאשהמינהלוטענוייצוגיתתובענההגישו(מקבלניםלהבדיל)פרטייםקונים
שלא"נעשתהמ"במעהחייב"עוסק"כושהכרזתו,מהםזהחיובלתבועזכאיהיהולאמ"במע
עסקאותהןמעסקאותיוניכרוחלק,אידאולוגיתהיאמטרתועיסוקוטיבלפיבאשר,"כדין
חדשמסאלאאינומ"שהמעהטענהואתמ"המעלהחזרהתביעהאתדתההמשפטבית,הפסד
עםהסכים,עוסקכשהוכרז,עצמושהמינהלמאחר,(כחוקאישורתהליכיעברשלא)מוסווה
נקבע,"רווחכוונתללאמוסד"כלפטרודרשולא,מסטעונותעסקאותעושהשהואהעובדה

ואין,לאוצרברובומועברמהעסקאותהרוותאםמ"המעאתהמשלמיםשלעניינםזהשאין
.מיוהדת52אישורפרוצדורתלהעבירושתובה,למסמ"המעאתהופךזה

התובעאתמגבילשהחוקהואהצרכןהגנתחוקפיעלבתביעהנוסףקושי,עהחוקלפי(ב)

הוראותיושאיןמתבררבתוקמעיון,"זהחוקלפי"שעילתהתביעהבידושתהיהשצריךבכך
-ואי,נאותסימון-אי,הטעיהכלומר,חוזית-טרוםשהיאהתנהגותעלאלאהלותהתמורות

שהועלתהוהשאלה,כללדןהחוקאיןהתוזההפרתבתוצאת;החוזהלעריכתשקודמים-גילוי
כשכל,פיצויאואכיפהכגון5'החוזיםבחוקילוהמובטחיםבסעדיםהצרכןיזכהאיךהייתה

,ההסכםביטולהואלומועידהצרכןהגנתשתוקמה
מתייחסאשר,גופוההוקשלמהוראותיונובעהחוקתחולתסייגישלהסףמכשול,כאמור
מוצראספקתכגון,החוזהקיום-איהייתההתביעהעילתכאשר.בלבד54חוזי-הטרוםלתהום
כתובענההגשתהלהרשותהמשפטביתסירב,המוצרשלנכוןלאמתיאורלהבדיל,פגום

(ארדבעניין)העליוןהמשפטביתבפנידומהשאלהיותרמאוחרמשהוגשהאולם.ייצוגית

ונמנע,עיוןבצריךהצרכןהגנתלחוק2סעיףפרשנותשלהשאלהאתהמשפטביתהשאיר
.ההוזיםחוקלפילהטעיהזהחוקלפיההטעיהביןהיחסשלבשאלהגםמלפסוק
מבצעשלכדאיותובהצגתהטעיהעל"ישראלמקרקעימנהלאתתבעהצרכניםקבוצת

היווןעבורמופקעמתירהמינהלדרשאחדמצד:המנהלהכריושעליו"החכירההיוון"
בעסקתהנכוןהריביתשיעוראתגילהלאשניומצד,(במזומןהיווןלעומת)באשראיהחכירה
המידעכי-הצרכןהגנתתוקלפיעילההייתהשלאסברהמחוזיהמשפטבית,ההלוואה
התייחסולאהחוקפיעלשהותקנוהתקנותואילו,הטעיהבגדרהיהלא,כשלעצמו,שנמסר

הפרהמינהלוכיהטעיההייתהגםשהייתהסברהעליוןהמשפטבית.במקרקעיןלעסקאות
נלווהפיננסישירותכוללתהיאאם,אשראיעסקתכלעלחלותאשר,התקנותאתהפדגם

.(הלוואהעסקת)

.(פורסםטרם)י"מ'נטוגנדרהך98/2635(א"ת)א"ת52
,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםחוק;(החוזיםחוק:להלן)1973-ג"תשל,(כלליהלק)החוזיםהוק53

.1970-א"תשל
.251(ד"תשנ)יטמודפסענוני"הייצוגיתהצרכניתהתובענהשלגבולה"(בורונובסקי)ניב-בר'מ54
,309נזעליוןדינים,(פורסםטרם)ישראלמקרקעימנהל'נלנגברט96/8733א"רע55
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צדדיםשביןבחוזיםלהתערבותנועדהצרכןהגנתחוקכידורנרהשופטתקבעהכךאגב
שחוקבעוד;מוגברתהוגנותחובתהספקעלומטיל,לצרכןהזקספקביןהיינו,שוויםלא

מוכרביחסיעוסקהצרכןהגנתחוק.שוויםצדדיםעלגםלחולעשויהאתידים56החוזים

כשהספק,זהכגוןבמקרהמתגברתעודההוגנותחובת;שירותלמקבלאונכסלרוכשמקצועי
,מוגברתלבתוםבחובתמצידהשחייבתציבוריתרשותהוא

ושם-בחשבונותיהבזקשהטילהפיגוריםריביתשאלתנדונהארדםבעניין,זאתלעומת
,מטעההיהלאבזקשעשתהשהפרסוםנפסק

תובעיםשל,ידועלאגםאך,גדוללאמספראםהשאלהגםנבחנה,הקבוצהגודל(ג)

;ייצוגיתתובענההגשתמצדיקשגודלהלקבוצההדרישהאתלמלאכדיבודי,פוטנציאליים
הואהמעונייניםמספרכאשרייצוגיתתובענהלהתירשאיןהמשפטביתאמרבתהילה

מספרשכאשרנפסקיותר58מאוצראך,ולצרפםלאתרםלנסותיכולוהתובע,ומסויםמוגדר

,עקאדא,כזותובענהתותר-בצרופםהיגיוןאיןכיעדגדולהפוטנציאלייםהתובעים
בכךשדינפסקדברשלבסופו.ונדחהזהמספרלפרטהתובעטרחלאהאחרוןבמקרה
."ידועאינואםאף,גדולבכוחהתובעיםשמספר

שנפגעומיוכלשנחשפומיכלבשםשהוגשהייצוגיתתביעההתבררההברית-בארצות
"!(4,אבענייןמאסבסטוחלו

בנימוקייצוגיתכתביעהבהלהכירההלטהבוטלהבערעור,4ף

נחשפושרקמיאתכהלכהייצגולאנפגעיםשהיוושהתובעים,מדיכוללתהייתהשהקבוצה
ועלוליםלונחשפושרקמיעםיחדאסבסטנפגעיכללהשהוצעההקבוצה.לחלותועלולים
.ההולםהייצוגעקרוןוהןהתביעהעילותשלהאחידותעקרוןהןנפגעוובכך,בעתידלחלות
Fireboardבענייןניתנהדומההחלטה corpץ610(ן(ן.

בדברלשאלההמשפטביתהשיבלצרכנות62המועצההדיןבפסק.האכיפהאמצעי(ד)

נפסק.אכיפהשלתרופהמכילאינושכאמור,הצרכןהגנתחוקלפיבתביעההאכיפהאמצעי
להגישןשניתןהתרופותכליחולואזכי-עוולהמקיםמליניםשעליושהמעשהשבמידה
,מעוולהלניזוק

סבירותלבחוןהמשפטביתשעלמורהאינו,הצרכןהגנתשחוקלמרות.סבירות(ה)

שאינו,הנזכרלצרכנותהפועצהבענייןדיןפסקבאותוהמשפטביתמצא,התביעהפיכויי
בסיסללאענקתביעתשלאימתהאתהספקעללהטילאין:וכולמכולזהבענייןפטור
לעתים-ענקתביעתנגדוכשמגישיםבפניועומדשהואלנזקהסיכוןבאשר,לעיןנראה

.1982-ג"תשמ,האחידיםהחוזיםתוק56
.49הערהלעיל,ארדעניין57
וכן;23(5)לבמחוזידינים,(פורסםטרם)שבע-בארשלוחתלמנהלהמכללה'נגדי99/2604א"בש;שם58

.(פורסםטרם)TWA'נלצרכןחםקועמותת99/2533(א"ת)א"בת
עלבהסתמך,943(1)2000מחוזיתקדין,(פורסםטרם)ישראלמוינת'נאלישע99/1503(ם-י)א"ת59

.וקשתמקוענייזשצתעניין
Amchem((1997)2231s.ct117.591.Uעניין:להלן)60 . S521WindsoGאד(ן

.

~Amchem Products

Fireboardקוס.3119.(2295.1(1999)61 CLןOrtiz(עניין:להלןf(Oritz

טרם)בעצםפשקאותליצורהמרכזיתהחברה'נלצרכנותהישראליתהמועצה98/2204(א"ת,א"ת62

(לצרכנותהמועצהעניין:להלן,834(6)לבמהוזידינים,(פורסם
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להשתכנעהמשפטביתעלכייצוגיתתובענהיאשרשבטרםנמצא.כלללתיקוןניתןאינו
.לתובענהבסיסהמשמשתהעילהיסודותבקיום

הפסיקהעמדותסיכום.5
?בסקירתנו,אפוא,העלינומה

:לתובעיםנוחההמשפטבתיפסיקת,בבסיסה
ואף,מראשמלאהאגרהבתשלוםהתובעאתלחייבהדרישהנדחתה,האגרהבעניין-

האישיתןתביעתועלבאגרהאלאלחייבואיןהבקשהאישורלאחר
להכבידאיןוכי,ניכרתאינהבישראלשהסכנהנפסק"המקצועיהמשקיע"בעניין-

;תובעיםולהרתיע

באפשרותמכירההמחוזייםהמשפטבבתיהמקובלתהלכה-"אחידסיד"בחיובבעניין-
,ייצוגיתבתביעהבמקרקעיןשיתוףופירוקהשבהצווי,מניעהצוויכולל,הצהרתיפסקלקבל
הדיוןידיעלהתיישנותלמנועהצורךגםהוכר.לתובעמתובעשונההכספיהסעדכאשרגם

;המשותפתבעילה

;כייצוגיתהתובענהבאישורהדיוןטרםהסףעלפורמליבסילוקלדוןהבקשהנדחתה-

מסתפקההדשהחברותחוק-האישורטרםהתובענהסבירותלהוכחתהדרישהלגבי-
הראיהשנטלבכךסווגההטענותשללכאורהלהוכחההדרישה,"העילהיסודות"בהוכחת

המחייבהעליוןהמשפטביתידיעללאחרונהניתןמחמירד"פס,"ומרתיעמכביד"יהיהלא

.63"הקורהלעוביכניסה"
בתרופותשימושאפשרותנקבעההצרכןהגנתחוקלפיבתובענותאכיפהאפשרותלגבי-

;ממשי64נזקשסבללמיאלאפיצוייםיינתנולאאולם.אחרותלעוולותהנתונות

;אחריםדיניםלפיעילותלצרףאפשרותניתנה-
בלתיתובעיםשלקבוצהבשםלתבועאפשרותניתנה-התובעתהקבוצההיקףלגבי-

,להגדרהניתניםשיהיוובלבדידועים

משפטילבירורשהגיעוהייצוגיותהתביעותמרביתשבפועלמראההפסיקהבדיקתזאתעם
:מגווניםהיולדחייתןוהנימוקים,נדחו

;לנזקההטעיהביןקשרחוסר-
;אחריםלייצגזכותלוואיןאישינזקסבללאהתובע-
רטרואקטיביתןתחולהלואיןהחדשהחברותחוק-
;מובהקכספיסעדהואהמעשיאוהנדרשכשהסעדישימהאינהא"לתסד29תקנה-
;ייצוגיתתובענההגשתשמסדירספציפיתוקחוקקאםישימהאינה29תולה-

;לגיבושהמעשיתדרךאיןאםהגדרה-בתאינהקבוצה-

.115(כגסד"פ,אבן'נבעאםוגזנפטאבנר95/6343א"ע63
.(במערכתשמורעותק),פורסםטרם)בינלאומיבוק'נברזני97/1977א"ע64

79ב"תשסן'זהמשפט



טלגםמשה

מאחר,והצודקתהיעילההדרךאינההייצוגיתהתובענה-היטליםוהחזרימיסויבענייני-
,ותובע65תובעלכלנפרדאישיבירורשיידרש

גבוההרמההמשפטבתיידיעלנדרשת,המעודדתהעקרוניתהגישהשלמרות,סהדיאנן
שציבורלקוותרקישכןועל,הזההפיפיותרבהמכשירבהפעלתומקצוענותמיומנותשל

והןהכספיבתחוםהן,ולפסיקהלדיוןראויותסוגיותבהעלאתויעמיקיתאזרהמתדיינים
,הציבוריבתחום

מאייןאינו-משפטיתלהכרעהמגיעיםאינםשתיקיםהעובדהשעצםלכךלבלשיםיש
עצםוכי,בצעדיהםלהישמרלצדדיםהגורםכמכשירהייצוגיתהתובענהשלערכהאת

מרסןגורםמהווים,הגשתהשלהאפשרותקיוםעצםאפילואו,לאישורהבקשההגשת
הפן,כןכמו,(יותרהרבהחזקיםולרוב)יותרלחזקיםחלשיםשביןביחסיםראשונהממעלה

חשיבותישכןכמו.כללערךקלאינו,הבאהבפסקהשנראהכפי,פשרהבהסדריהמשתלם
מיכלפיעתידיותתביעותלחסימתהמשפטביתאישורלקבלת,דווקאלנתבעים,גדולה
המגיעותתובענותשלענףפותחהברית-בארצות.המשפטביתבאישורוהתפשרשנתבע
הצדדיםאליושהגיעולהסדראישורבבקשתהתדיינותוללאבהסכמההמשפטלבית

)Class Actionשתל)-Settlement(.למניעתבמיוחדמחמיריםכלליםנקבעושםבפסיקה

עלתוקםלפיההסדרהצעתזובפרוצדורההוגשהOrtrlבעניין.בכוה-תובעיםנגדקנוניה

נפגעיכללפיצויקרן-אותהשביטחוביטוחהברותושתי,אסבסטיצרנית,הנתבעתידי
שהקרןבנימוקהיתרביןהפשרהאתלאשרסירבשםהמשפטבית.ייצרהשהחברההאסבסט

שלהפירעוןיכולתאתממצהשהקרןלכךבדוקהראיהואיןההתחייבויותאתמכסהאינה
,הודגשהחזקותלראיותהדרישה.הנתבעים

שלבתביעותהמוצעוההסדרלביטוחחברההסנהשלהנושיםבתביעותהפשרההסדרי
בנושאישראלילטיפולדוגמאמהוויםדובקנגד,בהםשטיפלוהחוליםקופותושל,מעשנים

,זה

:הייצוגיתהתובענהופלסיומה.6
לרשותזקוקההיאממנובשונהאך,וסוףחיים,לידההייצוגיתלתובענהיש,חייצורכמו

שורשןהסיוםבשלבהכרעההטעונותהשאלותמןרבות.בפשרהלגוועולרשותלהיוולד
בקרהלעודדמכוונתהיאהאםהייצוגיתזהתובענהשלתכליתהמה:היסודבגישתנעוץ

או-פליליתוענישהפיקוחמנגנוניתחליףשאוליבקרה,חופשיתשוקפעילותעלאזרחית
,סחטניםשלשוואהתעשרותולמנוע,המשקיציבותעללשמורהיאהראשוניתהחובהשמא
Ambulance"ושל Chasers",פוטנציאלירווחבהםשישפעוטיםפגמיםאחרהרודפים

,למאתריהם
שכלפיהם,הראשייםהמעוולים;המשפטבתיעלהמקובלתהיאהראשונהשהגישהנראה
.מטעיותוביןמזוטותבין,לבתוםבחוסררווחיםהגורפיםאלההם,ההסדרמכוון

.(במערכתשמורעותק)(פורסםטרם)אביב-תלעיריית'ני"בעמחשבתוכנותגן00/1310(א"ת)א"ת65
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שמשמעה,הברזעלהידשפירתאבלאזרחיתבקרהעידודהיאהנכונהשהדרך,אפוא,נראה
כןועלעתובכלאתרבכללהיעשותיכוליםאינםוהבקרהשהפיקוחאלא.ובקרהפיקוח
אישור,והעילההתובענהאישור,הייצוגיהתובעאישור:בצמתיםהמשפטביתמתמקד
.הדיןלעורךהטרחהשכרואישורליזםהתגמולאישור,הפשרה
שאינוהחלשעללהגןהואהמשפטביתשלהקלאסישהתפקידלזכוריש,לכךבנוסף
בצורההייצוגילהליךצדשנעשופוטנציאלייםתובעיםאותםכל-דנןבמקרה;מיוצג

האינטרסיםעלשישמורמיהמשפטביתזולתלהםשאיןאבל,המחוקקשהרשההמיוחדת
משוםודווקאהללובתביעותהעיקרייםהזוכיםכאמורהםוהפרקליטהייצוגיהתובע)שלהם
,גיסאמאידך.(להתערבותולצפותאין-פוטנציאליתובעלכלהנזקשלהקטןשיעורו

פשרה,צראינטרסמתוך,ולהכשילמתושבתבלתיבצורהלהתערבעשויהוא,לכשיוזמן
בהובלתוהמצדדתהמשהאתאימץ,החדשהחברותבהוק,המחוקק,הרביםלטובתשהיא
."להתנגדויותאפשרותומתן
שנעשומחקרים.בפשרהמסתיימותהייצוגיותהתובענותשמרביתבחשבוןלקחתיש

יכולתברהואהנתבעכאשררקייצוגיתתובענהלנהלמשתלםכיהוכיחוהבריתת-בארצות

הסיכוי,להיתבעטבעיותמועמדותהןנכסיםבעלותענקוחברותבנקיםכןעל;תשלום

היאמסוימיםובמקרים)ביטוחחברתגםמעורבתהנתבעבצדכאשרגדלתובענהלהגשת
ייזהרוכןועלמנוסיםעסקיםאנשיהםאלהאבל-(הפשרהלצורךכנתבעתמצורפתאף

.לעניינםהמזיקיםעקרונייםתקדימיםמקביעת
ניגודנוצרכי,התובעיםשבצדהגורמיםביןמתחקייםפשרהלאשרמשפטביתבבוא

בית,לומהמגיעייגרעתגמולםשכן,המיוצגהניזוקלביןדינםועורכיהיזמיםביןאינטרסים
,להתדייןמלכתחילהביקשלאשזהמשוםבייחוד,הזעירהעשוקשלנציגוהואהמשפט
לשוםזוכההיהלאהזעירהעשוק,מאידך;אישיתתביעהזכותלותהיהלאהאישורולאחר
.המייצגהדיןעורךשלועמלותבונתוואלמלאהיזםאלמלאפיצוי

,הנושיםלכללשמחולקיםהסכומיםמןמסויםבאחוזנקבעהדיןועורכיהיזמיםשלשכרם

בנושאיביניהםהסכמיםכילומרצריךאין.המשפטביתלביקורתהעומדהואהזההשיעור
.המשפטביתשקובעלמהמעברתוקףלהםאין-שכר

בפניהאישורשיקוליאתלפרושניתןמידהבאיזוהיאהפשרהבדיונישהתעוררהשאלה
וכל,הנזקהערכתעקרונותאושרולאעודכללפשרהלהגיעאפשרותאין,מחד,הציבור

.(דיןעורךטרחתושכריזמיםגמול,מומחיםשכר)ההוצאותלכיסויהסכומיםנקבעולאעוד
גם,הכשלהוניסיונותהתנגדויותלעוררעשויהפשרההושלמהבטרםאלהשלגילוייםאך

,סחיטהלמטרת

הציבוראתלהזמיןהוא,בתקנותאובחוקמעוגןהיהבטרם,עתה68עדשננקטהפתרון
הטענותאתיבדוקהמושפטשביתכדי(המורשים"נציגים"המהאותלמרות)התנגדויותלהגיש

.החדשות-החםלחוק213-216-ו210סעיפים66
67visited1851)]NERA - national econom~c research assoclates [URL:http ://www.nera.com

.ת2001.2.150)
.18הערהלעיל,וילטיבעעניין68
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טלגםמשה

עוגנהההתנגדותזכות.לבבתוםשהוגשווכנותסבירותלוהנראותלאלהאלאייענהולא
שלזכויותיהםלגביפשרהלאשרשאיןנקבע.החדשההברותלהוק(ב)213בסעיףעתה

,המוצעתהפשרהובדיקתפהפתחוןלהםלאפשרמבליישירותמיוצגיםשאינםעשוקים
מיליארדוחציכשישההברית-בארצותשולמו1991-1996שבשניםנמצאNERAשלבמחקר

%7,13עלעמדהפשרותכשסכוםהדיןעורכישללשכרםשלישהוקצהומהןבפשרותדולר

,%45-לגםדיןעורךטרחתשכרסכומיהגיעוהברית-בארצות,שהוגשוהתביעותמסכומי
בתביעותהמקובלהשיעורוגם,נדרשולאואפילובישראלנתקבלולאדומיםשיעוריםאך

.נפסק69לא(%20)נזיקין
ממילאזוכיםהקבוצהחבריהיולאהתקלהאתאיתרושלולאטועניםוהיזמיםהדיןעורכי
ושאפילו,במאומהיזכושלאסיכוןעצמםעללוקחיםהםבתוצאההמותנהשבשכר;במאומה

;"הלקוהות"מלקבלרובפיעליכוליםאינם(וחקירותמומחים)הניכרותההוצאותאת

שמצריךמסובךענייןמקרהבכלשהיאהפשרהביצועאתכולללהםשמשולםשהשכר
כעורכימעמדםאתבהשבוןלקהתושיש;הקבוצהחברישלרבבמספרואישימרובהטיפול

מחמת,זהמשוערסכוםולשלשולהכפיל-(הרגילההחיובבשיטתגוביםהיוכמה)דין
המשפטניתוהרמההידעמידתלאורובעיקר,(בתוצאהתלות)Contingency'-שבההימור
עצמועלשקיבלמילעודדראוי:האולטימטיביהטיעוןולבסוף.ומתןובמשאבטיעוןשגילו
להשקעהשנדרשים,מוכשריםמייצגיםלהבריחראויולא,אזרחימבקרשלציבוריתפקיד
כהצהרתיתשאושרהבתביעה,לדוגמא.יזכואםאפילו,נפשבמפחלבסוףוייצאוכבדה
?הטרחהשכריחושבבמה-בלבד

ושאין,שלהםהואשהנזקטועניםלעומתםוהמיוצגים,הנציגיםמצדטענותאלהכל
.חשבונםעלפרופורציונליותלאהתעשרות?יטרחה

לאשרהחליטהמשפטוביתפיצויברנזקשאיתרליזםהטרחהשכרהיאקשורהשאלה
המצטברהנזקלהערכתלהיכנסמבלי-העקרוניההצהרתיהפןאתרקייצוגיתכתובענה

כשהושמטהרביםאתמזכההוא,ומאידך,המלאכהעיקראתהתובעעשה,מהד;הקבוצהלחברי
,בווטרחתובנושאהתעניינותומקורבוודאיהיווהאשר,שכרולקביעתהבסיסמתחתיו

שלגבולהולהרהבתייצוגיותבתובענותלשימושהמעוררשהיהי"גולדשטייןסטיבן'פרופ
ייצוגיתבתובענהלהשתמשהציבוראתלעודדמנתשעלכךעלבמאמרומצביע,29תקנה

השירותתודעתשבישראלכיוון,נדיבוגמול,לוקרטיבייםזרזיםלרשותולהעמידההכרהמן
.מפותחתאינה,עקרוניותתובענותהגשתידיעלהציבורי

%8-ו,דיןלעורך%9-בפועלשהתקבלמהסכוםואישרזהלענייןהעליוןהמשפטביתפסקלאחרונה69

השקעותערד'נם-בע(1986)בנאמנותקרנותניהולאישמיאמאנליסט99/8430א"ע,ראו.ליזם
זהבענייןשניתןהדיןפסקאתהמאשר,242(2)2000עליוןתקרין,(פורסםטרם)מ"בעתעשיהופיתוח
Oאנליסט97/2/15(א"ת)א"בת,המחוזיהמשפטבבית

~

DKW,בע(1986)בנאמנותקרנותניהול

-

'נמ
.(במערכתשמורעותק)(פורסםלא)מ"בעתעשיהופיתוחהשקשתצדד
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בישראלבפסיקהיישומים-ייצוגיתתובענה

היאזהבנושאהחקיקהתכליתהנזכרבמאמרןמסר-לחמןודוידהאגמוןמיכלר"דלדעת
שלזכויותיהעללעמודההברהבעסקיהמעוריםולדירקטוריםהמניותלבעליתמריץלתת

חסרוןהללולאוכפיםייגרםלאאםרקלעודדניתןזואכיפה,שלהםזכויותיהםועלהחברה
.מאמציהפויעלגמולבצורתעידודלהםיינתןואםפעולתםעקבכיס

קיומושקלטמידומהאינו:"אגראצפראלפום"בכללהמשפטביתנקטמקריםבמספר
חוקיותבלתיפעולותבהוכחתשטרחלמי,מאושרתשאינהגבייהעלעמדאומסויםחסרשל
.תקיניםבלתיריביתשיעוריאומנהליםשל

בכללהיקבעצריכהאלא,אחידמפתתלפילהיותיכולהאינההטרחהשכרקביעתכךמשום
זכותוקביעתהיינו-"השללהלוקת"עלשכר,מאידך,שהושקעההעבודהכמותלפימקרה
כונסאונאמןפעולתכדיןדינה-התובעיםכלביןשוויוניתוחלוקהבנפרדתובעכלשל

נכבדהכנסהמקורמהווהוהיא,אלהשללתגמולםהנוגעיםהכלליםעליהוחלים,נכסים
.יותרגרוללווכיםשהתגמולככל

ותומכת,יעילותאתרכמבקשתפשרההסכמיבאישורהגישהאתלסבםשניתןנראה
שכרוקביעתהיזמיםלתגמולאשר.צפוייםבלתילתקדימיםלהגיעשלאהשוקבנטיית
אבל-טרחתםמידתפיעל,נדיבשכרלהםולפסוקלעודדםהיאהשיטה,הדיןעורךטרחת
.המשפטבתישלופרטניתמרביתשליטהתוך

.13הערהלעיל,מסר-ולחמןאגמון71
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