
 
 

 ייצוג צרכנים בית המשפט לתביעות קטנות

 מ"התעשייה פרסום וטלוויזיה בע' כהן נ( תיקים מאוחדים 6-ו) 18111-70-11ק .ת

הוזמנה , נוכח פעילות המועצה בסיוע לצרכנים בתיקים נגד הנתבעת העוסקת בייצוג צרכנים בתחום הדוגמנות

לייצג את הצרכנים בתיקים  שאוחדו נגד , אביב -ש השלום בתל"מביהמ השופט טל חבקין' י כב"המועצה ע

מדובר בנתבעת שגבתה מצרכנים סכומים שלא כדין בגין תיווך עבודתם כקטינים וכן עוולה נגד . הנתבעת

קבע , ש את עמדת המועצה"אימץ ביהמ, בסופו של יום. חלקם הגדול צעירים חסרי ניסיון עסקי, צרכנים רבים

וקבע כי לחלק מהבגירים לא ניתנה התמורה האמיתית מושאת  (שנעשו מול קטינים)חלק מהחוזים  בטלות של

 . ההסכם

המועצה לצרכנות מייצגת צרכנים שנתבעו על ידי החברה בהוצאה לפועל בכל אותם תיקים בהם , בנוסף לכך

לגבות כספים מקטינים שהינו חוזה בלתי חוקי לאור האיסור בחוק  51החוזה נחתם עבור קטין מתחת לגיל 

 . בחוזה תיווך בתחום ההופעות והדוגמנות, או מהוריהם 51מתחת לגיל 

המועצה לצרכנות הגישה התנגדות להסכם הפשרה שהוגש לאישור בית המשפט בתובענה ייצוגית נגד , בנוסף

 .והתקיימו מספר דיונים שטרם הסתיימו( פירוט בהמשך" )התעשייה"

המועצה לצרכנות מסייעת לצרכנים בניסוח כתבי תביעה , תיקים פרטניים כאמורבנוסף לייצוג צרכנים ב  

 .להלן 4תוצאות פעילות זו מפורטות בסעיף 

 

 פעילות המחלקה לאכיפה אזרחית -סיוע בניסוח כתבי תביעה 

 
 :מספר התביעות שנוסחו במועצה הישראלית לצרכנות על ידי צוות אכיפה אזרחית

 
 :כתבי תביעה 76160אכיפה אזרחית ל ניסח צוות "בתקופה הנ

                
 .  כתבי תביעה 115 – 2152בשנת   
 .כתבי תביעה 195 – 2151בשנת                
 .כתבי תביעה 174 – 2154בשנת                
 .כתבי תביעה 595 – 2151בשנת                

 
 

 תוצאות ההליכים משפטיים או קדם משפטיים
 

כתבי תביעה הונע  16511 -בדווחנו על ידי הצרכנים להם סייענו כי , מתוך סך כתבי התביעה שניסחנו כאמור
הוגש כתב תביעה לבית המשפט או התקיים הליך גישור בין הצדדים או פשרה שהושגה ביניהם : הליך כלשהו

 .מחוץ לכותלי בית המשפט
 

תביעות הוגשו לבתי המשפט לתביעות קטנות  16118, מתוך כתבי התביעה בהן הונע הליך כלשהו כאמור
 .ברחבי הארץ

 
 ל"תוצאות ההליכים בתביעות הנ

 



כתבי תביעה עניינו של הצרכן הסתיים באחת  5,111 -ב, מתוך סך כתבי התביעה בהן הונע הליך כלשהו
 :מהאפשרויות הבאות

 
בפסק דין של בתי המשפט ובין  בין, תביעת הצרכן התקבלה באופן מלא או חלקי, כתבי תביעה 16171 -ב

 . בהסדר פשרה שהושג בין הצדדים
 

 .ידי בתי המשפט לתביעות קטנות-תביעת הצרכן נדחתה על, כתבי תביעה 57 -ב
 

הצרכן משך תביעתו לאחר הגשתה ולא המשיך ההליך בה או שהתביעה נמחקה , כתבי תביעה 115 -ב
 .בותבהסכמת הצדדים או בהמלצת בית המשפט מכל מיני סי

 
בתיקים בהם סייעה לצרכנים הצלחה  86%שנות פעילות המועצה הישראלית לצרכנות עומדת על  4בתום 

 .בניסוח כתבי תביעה
 

, ל וההליך בעניינם הסתיים בהצלחה או בדחייה"בהתייחס לכתבי התביעה שנוסחו עבור הצרכנים בתקופה הנ
 .לתיק₪  16550ע של ממוצ6 ₪ 161076117השבנו לצרכנים עד כה סכום כולל של 

 

 

 
 

 


