
 
 

 
 

 המחלקה המשפטית 
 בס"ד

 על ידי המועצה הישראלית לצרכנות הגשת תובענות ייצוגיות 

 

 המועצה הישראלית לצרכנות נ' איקיוטק בע"מ ואח'  29489-07-14ת"צ 

התובענה   המועצה    גבית  -נושא  מפורשת.  בקשה  ללא  תוכן  שירותי  בגין  סלולאר  מלקוחות  כספים 

 מיוצגת על ידי משרד בך, לדרמן ושות'.  

 
 

חקלאית    61369-11-14ת"צ   תוצרת  לשיווק  שיתופי  מרכז  תנובה  נ'  לצרכנות  הישראלית  המועצה 

 בע"מ

התובענה מופרז  –  נושא  מחיר  נתוני    גביית  על  המתבססת  התביעה  בתביעה.   שפורטו  הגבינה  סוגי  בגין 

המועצה מיוצגת על ידי משרד    , מומחה בעל שם בתחום ההגבלים.פה ונתמכת בחוו"ד של פרופ' שפיגלקו

ן, קינן ושות'. בית המשפט אישר את הבקשה לתובענה ייצוגית, ותנובה הגישה בקשת רשות ערעור  גיל רו

 על החלטת האישור. 

 

 המועצה הישראלית לצרכנות נגד אי דיגיטל סטור בע"מ ואח'   50932 -01-14"צ ת

צגת על  מתין להחלטת בית המשפט. המועצה מיומ  אי הספקת חלקי חילוף בניגוד לדין.  –  נושא התובענה

 ידי משרד גיל רון, קינן ושות'.

 

 המועצה הישראלית לצרכנות נ' קלאב אין אילת אחזקות בע"מ ואח' 2741-11-16ת"צ 

התובענה   בהסכם    גבית   -נושא  לה  שהותר  זה  על  אחוזים  בעשרות  העולה  בשיעור  אחזקה  דמי 

דמיה". המועצה  של מר אלי שפירא מ"ליס אקתביעת המועצה נתמכת בחוות דעת מומחה  .  הרכישה

 מיוצגת על ידי משרד אהרנסון, אבולעפיה ושות', משרד המבורגר, אברון ושות' ועו"ד עופר לוי. 

 

 המועצה הישראלית לצרכנות נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ  25898-10-17ת"צ 

לה  תקנות רישוי שירותי תעופה )העברה, הסבה ופדיון של מסמך תובהפרת הוראות    -נושא התובענה  

 .לאור המלצת בית המשפט הוגשה בקשת הסתלקות. 1983-בטיסות סדירות(, תשמ"ד

 

 המועצה הישראלית לצרכנות נגד טורקיש איירליינס ואח' 9519-07-19ת"צ 

 המועצה הישראלית לצרכנות נגד ארקיע 53773-12-19ת"צ 

משט   גבייה  -  התובענות  נושא שיצאו  ישראלים  מנוסעים  נמל  מיסי  של  כדין  בעת  שלא  והיו  בריטניה  ח 

ידי    .16הטיסה מתחת לגיל   אור, מצקין  -אדלר, שחר, אדלר ושות' ומשרד שפירא בר המועצה מיוצגת על 

 ושות' 

 

 

 

 המועצה הישראלית לצרכנות נגד מנורה מבטחים בע"מ ואח'  33768-08-19ת"צ 



 
 

 
 

 המחלקה המשפטית 
בגין  נושא התובענה:   ביטוח להשיב את החלק היחסי מהפרמיה ששולמה  כתב שירות  סירוב חברות 

גניבת רכב. המועצה    )שירותי תיקון דרך, תיקון שמשות וכדו'( במקרה של אבדן מוחלט בתאונה או 

 מיוצגת על ידי משרד גיל רון, קינן ושות' 

 

 המועצה הישראלית לצרכנות נ' בזק בינלאומי בע"מ  30301-06-15ת"צ 

עסקה לתקופה קצובה וגביית מחיר גבוה יותר ללא הודעה מוקדמת כנדרש על    נושא התובענה: חידוש 

סעיף   הצרכן2א)ד()13פי  הגנת  לחוק  המועצה  (  ביהמ"ש  יפה החל .  לדרישת  בהתאם  התובע    . את 

 המועצה מיוצגת ע"י משרד אפלדורף ושות'. 

 

 המועצה הישראלית לצרכנות נגד סלקום ישראל בע"מ ואח'  38271-11-19ת"צ 

המועצה  נושא   מראש.  הסכמתם  וללא  ידיעתם  ללא  תוכן  שירותי  בגין  סלולר  מנוי  חיוב  התובענה: 

 מיוצגת על ידי משרד בך, לדרמן ושות' . 

 

 המועצה הישראלית לצרכנות נ' שלמה רכב בע"מ 25820-12-19ת"צ 

  סירוב חברת השכרת רכב  לשאת בנזקי צד ג' במקרה של תאונת דרכים שנגרמה על נושא התובענה:  

 ידי שוכר הרכב. המועצה מיוצגת על ידי משרד גיל רון, קינן ושות'. 

 

 מגדל חברה לביטוח בע"מ המועצה לצרכנות נגד 40133-03-20ת"צ 

נושא התובענה: הפרת הסכם ביטוח מנהלים, תוך חישוב הקצבה לפי מקדם המרה גבוה מזה הנקוב  

עו"ד עופר   י עו"ד שמואל אהרונסון ו שהביא להקטנת הקצבה. המועצה מיוצגת על יד  –בנספח המרה 

 . לוי

 

 המועצה לצרכנות נ' יונייטד איירליינס אינק ואח'  18226-04-20ת"צ 

התובענה:   בעקבות  נושא  טיסות  ביטלו  התעופה  כספים  אולם  הקורונה  משבר  חברות  החזירו  לא 

יידעו אותם ולא  לזכותם  ללקוחות  כספי    קבלל   בנוגע  לחוק  –החזר  מבניגוד  ידי  . המועצה  על  יוצגת 

 שדה. -אדלר, שחר, אדלר ושות' ועו"ד רוני אבישרמשרד 

 

 המועצה לצרכנות נגד לוטונט מועדון חברים בע"מ ואח'  42026-05-20ת"צ 

נושא התובענה: שיווק מנוי להגרלות מפעל הפיס על ידי מועדוני הימורים פרטיים ללא היתר מפעל  

לתי חוקית. המועצה מיוצגת על ידי ידי משרד גיל רון,  הפיס ובניגוד לעמדת היועמ"ש לפיה פעילותם ב 

 קינן ושות'. 

 המועצה לצרכנות נ' שינדלר נחושתן מעליות בע"מ ואח'  9508-06-20ת"צ 

  מניעת   לצורך   כובלים  הסדרים   של  בשורה   ביניהן   התקשרו נושא התובענה: שש חברות בשוק המעליות  

. המועצה מיוצגת על ידי   ביניהן שוק  וחלוקת יריםמח תיאום   תוך,  קיימים   לקוחות על  ביניהן התחרות 

 ושות'.   אפלדורףמשרד 


