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ייצוגית תובענה הו': "פרק

ייצוגית אחרתובענה צרכנים ארגון או לצרכנות הישראלית המועצה אדם, (א) 62א.

התשמ"או98ו2 הצרכן, הגנת לחוק ו5(ג) סעיף לפי המשפטים שר שאישר
עילה כל בשל אנשים קבוצת בשם תובענה להגיש רשאי התובע),  (להלן
רשאי התובע אשר נתבע כל ונגד בשמו לתבוע התובע יכול בשלה אשר

תובענה  (להלן ה' פרק לפי וכן ו39 38 סעיפים לפי בשמו לתבוע
ייצוגית).

סעיף להוראות בהתאם הייצוגית, התובענה שעילת מקום (ב)
נזק. לו נגרם כי יראה שהתובע בכך די נזק, היא (א), קטן

כל לגבי דין בית מעשה יהווה ייצוגית בתובענה דין פסק (ג)

62ג(ב). סעיף להוראות בכפוף הקבוצה, עם הנמנים

בית אישור
המשפט

לא והוא המשפט, בית אישור טעונה ייצוגית תובענה הגשת 62ב.

האלה: התנאים שנתקיימו שיכנע כן אם אלא יאשרה

כתובענה התובענה הגשת מצדיק הקבוצה של גודלה 0)
ייצוגית;

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1997 ביולי 29) התשנ"ז בתמוז כ"ד ביום בכנסת נתקבל
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ומשפט עובדה של מהותיות ששאלות סבירה אפשרות קיימת (2)
הקבוצה; לטובת הייצוגית בתובענה יוכרעו לקבוצה המשותפות

תביעות הגשת על עדיפה דרך היא הייצוגית התובענה הגשת (3)

הענין; בנסיבות במחלוקת להכרעה והוגנת מוצדקת אישיות,

את הולמת בדרך מייצג התובע כי להניח סביר יסוד קיים (4)
הקבוצה. עם הנמנים כל של עניינם

הקבוצה ייצוגית,הגדרת כתובענה התובענה הגשת את המשפט בית אישר (א) 62ג.

פרסום אופן על ויורה התובענה, תוגש שבשמה הקבוצה את יגדיר
החלטתו.

כמי המשפט בית שהגדיר הקבוצה עם שנמנה מי כל יראו (ב)
לבית הודיע כן אם אלא ייצוגית, כתובענה התובענה להגשת שהסכים

וחמישה ארבעים תוך וזאת הקבוצה, עם להימנות שלא רצונו על המשפט
לפי רשאי, המשפט בית המשפט; בית החלטת של פרסומה מיום ימים

טעם ראה אם האמורה, התקופה את לגביו להאריך פלוני, אדם של בקשה

לכך. מיוחד

או הסדר
פשרה

עם פשרה או הסדר יעשה ולא ייצוגית, מתובענה יסתלק לא תובע 62ד.
המשפט. בית באישור אלא נתבע,

ייצוגיתתקנות תובענה הגשת לענין דין סדרי יקבע המשפטים שר (א) 62ה.
המשפטי היועץ של עמדתם לשמיעת דרכים לקבוע רשאי והוא וניהולה,
עמדתם את גם  והמסחר התעשיה שר ובהסכמת המפקח, ושל לממשלה
בסעיף האמור אחר צרכנים ארגון של או לצרכנות הישראלית המועצה של

צרכנים). ארגון  (להלן 62א(א)

הנזק הוכחת דרכי בדבר הוראות לקבוע רשאי המשפטים שר (ב)
הקבוצה. עם מהנמנים אחר לכל שנגרם

המשפטיהודעה ליועץ בכתב כך על יודיע ייצוגית תובענה המגיש תובע 62ו.
ולמפקח. לממשלה

מאגרה ביתפטור אגרת מתשלום פטורה תהיה ייצוגית תובענה הגשת 62ז.
המשפט.

טרחה שכר
דין עורך של

ייצוגית בתובענה התובע את שייצג הדין עורך של הטרחה שכר 62ח.
המשפט. בית של אישורו טעון יהיה

ופיצוי שיפוי
מיוחד

הוא: רשאי ייצוגית, בתובענה כספי פיצוי המשפט בית פסק (א) 62ט.

שבית תקופה תוך או לאלתר ישולמו הפיצויים כי להורות (ו)
יקבע, המשפט

תקופתיים, בתשלומים ישולמו הפיצויים כי להורות (2)
יקבע; המשפט שבית בתנאים

ניכוי לאחר שפסק, מהסכום לו הנראה חלק כי להורות (3)

בהגשת שטרח לתובע ישולם דין, עורך טרחת ושבר ההוצאות
הקבוצה עם הנמנים בין תחולק והיתרה ובהוכחתה, התובענה

המשפט. בית שיורה אחרת דרך בכל או לנזקיהם, יחסי באופן



או כולם הקבוצה, לחברי כספי פיצוי כי המשפט בית ראה (ב)
את ולבצע לזהותם ניתן שלא משום בין הענין, בנסיבות מעשי אינו חלקם,
סעד כל על להורות הוא רשאי אחרת, מסיבה ובין סבירה בעלות התשלום

לנכון שימצא כפי הציבור, לטובת או חלקה, או כולה הקבוצה, לטובת אחר
הענין. בנסיבות

מניעת אי
אחרים סעדים

משפטי סעד זה חוק לפי מתובע למנוע כדי זה פרק בהוראות אין 62י.
נתבע." כלפי אחר
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תניהו נ בנימין
הממשלה ראש

ויצמן עזר
המדינה נשיא

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

נאמן יעקב


