
 בקשות הצטרפות לתובענות ייצוגיות
 

המועצה לצרכנות מוסמכת לבקש מבית המשפט לאשר הצטרפותה לדיונים בתובענות ייצוגיות על מנת לסייע לבית 

מוכר על ידי משרד כארגון  להתייצב המועצה מבקשת ,במקרים המתאימים .המשפט ולהציג את עמדתה בתיק

  .לחוק זה 51לפי סעיף המשפטים 

 .הנושאים אשר טופלו במועצה לצרכנות במסגרת בקשת הצטרפות כאמורלהלן 

 

 מ   בקשה להתייצבות"מגה קמעונאות בע' הררי נ 5643513א .ע

עוסקים מנסים לעקוף את ההוראות בדבר (. מחיר בפיקוח ממשלתי)יש מוצרים להם נקבע מחיר מקסימאלי 

ולעמדת  -עלאת המחירה כי שונות זו מאפשרת הולמשל בניסיון ליצור שונות לאותם מוצרים בהנח, הפיקוח

כך למשל נדרשו צרכנים לשלם מחיר גבוה מאוד בגין מלח שולחני שמחירו מפוקח . ך הדבריםלא כ -המועצה

נגד הנתבעת הוגשה תובענה ייצוגית שנדחתה ובהתאם ביקשה המועצה . בטענה כי נארז במיכלי פלסטיק

 . ם התומכים בתביעה להתייצב לדיון ולהביא את עמדת הצרכני

 . ההליך נמחק עקב מכירת רשת מגה: התיק הסתיים

 

 אל על נתיבי אויר לישראל' ד ליאור צמח נ"עו 3875516א "דיון נוסף דנ

ד ליאור צמח את אל על בשל דמי ביטול כפולים שנגבו ממנו עקב ביטול עסקת מכר "תובענה ייצוגית בה תבע עו

עקב חשיבות התיק וההשפעה האפשרית על כלל עסקאות . התביעה דומה במהותה לתיק רז ישי. מרחוק לרכישתם

רכב של שלושה שופטים  הפכו את ש העליון במסגרת בה"ביהמ. התייצבה המועצה לצידו של רז ישי, מכר מרחוק

ההלכה שנקבעה בתיק רז ישי וקבעו כי יש לחשב את הדמי הביטול שעל הצרכן לשלם בהתאם למספר הפריטים 

 . שנמכרו בעסקה

חייבה הגשת בקשה לקיום , הקשיים שההלכה החדשה יוצרת, יצויין כי עצם השינוי של הלכה שניתנה רק לאחרונה

 . ש העליון לבקשה"ך בהמתנה להחלטת ביהמדיון נוסף שהתקיים וההלי

 .בית המשפט העליון טרם נתן את פסק דינו: מצב התיק

 

 מ"קלאב הוטלס אינטרנשיונל בע' נ' דקל ואח /020252. א

בתובענה ייצוגית ( לחוק תובענות ייצוגיות 51סעיף )המועצה לצרכנות הצטרפה לתיק כידיד בית המשפט 

של יחידות נופש באתרי קלאב הוטל בטבריה ובאילת לעניין הזכות העוסקת בפרשנות הסכמי רכישה 

בית , בהחלטת האישור להגשת תובענה ייצוגית. להשתחרר מההסכם ולהפסיק לשלם דמי אחזקה שנתיים

אישרה את התובענה כייצוגית תוך שהיא מאמצת את עמדת המועצה ( השופטת ענת ברון' כב)המשפט המחוזי 

 . משפטי לממשלה שאף הוא התייצב בתיקלצרכנות ועמדת היועץ ה

השופט רחמים כהן ' כב 51.55.51לאחר אישור התובענה המועצה לצרכנות הגישה סיכומים וביום : מצב התיק

 ./41.55.5ונקבע דיון ביום ( /4275א "ע)הנתבעות הגישו ערעור לעליון  .נתן את פסק דינו ברוח החלטת האישור

 

 

 



2 

  

 /4272275מעודכן ליום   

 

 י גליל ויטה פר' כהן נ 588513א "ע

אוליביה   שאף בו הגישה המועצה ' פרידמן נ 56-/615/1-2צ "התיק נדון במאוחד עם תיקים נוספים כגון עם ת

עניינם . הליכים שונים שהדיון בהם אוחד מדובר במספר הליכים שהדיון בהם אוחד .ותיקים נוספים ,עמדה

המועצה . בתחום סימון מוצרי המזון של כל התיקים בתנאים לאישור הסדרי הסתלקות בתובענות ייצוגיות

בעמדה שהוגשה מטעמה טענה המועצה כי אין מקום . לחוק 51הגישה בקשה להצטרפות להליך לפי סעיף 

כי יש מקום לפסוק גמול ושכר טרחה כאשר , לחייב תובעים מייצגים לפנות לנתבעות בטרם הגשת התביעה

עות לתקן את הפגמים שנפלו בהתנהלותן וכי יש הסדרי ההסתלקות כוללים בחובם התחייבויות של הנתב

 . צורך לעמוד על הפרוצדורה הקבועה בחוק לאישור הסדרי הסתלקות כאמור

 .וטרם נתנה החלטה /425בקשת ההצטרפות הוגשה בתחילת : מצב התיק

 

  גוליבר שירותי תיירות' רז ישי נ 727512א "רע

המועצה . ש את המועצה לצרכנות להתייצב בתיק"הזמין ביהמ  417/752ש העליון בתיק מיום "בהחלטת ביהמ

ה לחוק הגנת הצרכן בשאלה האם דמי 52מדובר בנושא עקרוני של פרשנות סעיף . התייצבה והגישה עמדה

, למשל. ריט בנפרדביטול עסקת מכר מרחוק מחוייבים על פי סכום העסקה הגלובלי או משולמים עבור כל פ

עבור ₪  522דמי ביטול בגין ביטול העסקה או ₪  522כרטיסי טיסה עבור בני משפחה ישלם  1צרכן הרוכש 

לאחר דיון . כאמור המועצה לצרכנות התייצבה לצד הצרכן בערעור לעליון?  ₪ 122סך של  –ביטול כל כרטיס 

חברת גוליבר שילמה לתובע . למחוזי לדיון התיק הושב, ש דלמטה"ש העליון ובהעדר נימוקי ביהמ"בביהמ

 . כאשר בית המשפט המחוזי לא הכריע בשאלה המשפטית

 .בית המשפט העליון קיבל את עמדת המועצה ופסק הוצאות לטובת התובע: התיק הסתיים

 

  פסטה נונה' עידן לוי נ 20-15-/164צ "ת – אוליביה' פרידמן נ 5/184-28-15צ "ת

עניינם של כל התיקים . בעשרה הליכים שונים שהדיון בהם אוחדהתייצבה המועצה הישראלית לצרכנות 

המועצה באמצעות . בתנאים לאישור הסדרי הסתלקות בתובענות ייצוגיות בתחום סימון מוצרי המזון

ה כי אין בעמדה שהוגשה מטעמה טענה המועצ. לחוק 51הקליניקה הגישה בקשה להצטרפות להליך לפי סעיף 

כי יש מקום לפסוק גמול ושכר טרחה , מקום לחייב תובעים מייצגים לפנות לנתבעות בטרם הגשת התביעה

כאשר הסדרי ההסתלקות כוללים בחובם התחייבויות של הנתבעות לתקן את הפגמים שנפלו בהתנהלותן וכי 

 . יש צורך לעמוד על הפרוצדורה הקבועה בחוק לאישור הסדרי הסתלקות כאמור

 .ש העליון"ניתן פסק דין מנחה בנושא שהובא לפתחו של ביהמ 41.55.52ביום : התיק הסתיים

 

 פרטנר ' רשף נ 11227-26-12. צ.ת

פרטנר .  תביעה בעניין חיוב צרכנים בשל שירותי תוכן סלולארי שסופקו ללא הסכמה או ידיעה של הצרכנים

דוח תלונות הוכיח כי ישנם צרכנים רבים שחויבו בגין שירותים אלה ללא ידיעתם ואו . טענה להיעדר קבוצה

קיום קבוצה גדולה של  המועצה בקשה להצטרף להליך על מנת להציג את התלונות המעידות על. הסכמתם

 .  צרכנים שנפגעו
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אלא " עדות קבילה"בטענה כי התלונות במועצה אינן , בין היתר, בקשת המועצה נדחתה :התיק הסתיים

מה שאינו ראוי לאור ריבוי , ש "שקבלתה תצטרך להביא את המתלוננים עצמם לביהמ" עדות שמיעה"

  .דים הגישו הסכם פשרה שאושר על ידי בית המשפטבסוף ההליך הצד. המתלוננים והשלב בו מצוי ההליך

 


