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חוק תובענות ייצוגיות

חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו  ,2006 -ופסיקה לפיו
תוכן הענינים

עמ'
סע'
(בהערת *) 2
מראי מקום
הפניה :ראה את תקנות תובענות ייצוגיות,
התש"ע  ,2010 -בפרק  10.15.9.1להלן.
2
 .1מטרת החוק
2
 .2הגדרות
3
 .3הגשת תובענה ייצוגית
 .4מי רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה
4
ייצוגית ובשם מי
 .5הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית 4
		
 .6הודעה על הגשת בקשה לאישור
5
ורישום בפנקס
		
 .7בקשה לאישור קודמת או תובענה
5
ייצוגית קודמת
 .8אישור תובענה ייצוגית בידי בית המשפט 6
 .9בקשה לאישור בתביעת השבה נגד רשות -
8
הוראות מיוחדות
8
 .10הגדרת הקבוצה
9
 .11יציאה מן הקבוצה
9
 .12תובענה ייצוגית בדרך של הצטרפות
10
 .13אישור בשינויים
 .14החלטה בדבר אישור תובענה ייצוגית 10
10
 .15השתתפות בדיונים
		
 .16הסתלקות מבקשה לאישור או
11
מתובענה ייצוגית
12
 .17חובות בא כוח מייצג
12
 .18בקשה לאישור הסדר פשרה
 .19אישור הסדר פשרה בידי בית המשפט 14
 .20הוכחת הזכאות לסעד ותשלום פיצוי כספי 17
 .21סעד של השבה בתובענה ייצוגית נגד
19
רשות  -הוראות מיוחדות
19
 .22גמול לתובע מייצג
20
 .23שכר טרחה של בא כוח מייצג
20
 .24מעשה בית דין
21
 .25פרסום הודעות לחברי הקבוצה
22
 .26התיישנות
22א
 .27קרן למימון תובענות ייצוגיות

עמ'
סע'
27א .קרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו
22ג
כסעד
22ד
 .28פנקס תובענות ייצוגיות
22ד
 .29דין המדינה
23
 .30שינוי התוספות
23
 .31ביצוע ותקנות
( 43-32תיקונים עקיפים  -הושמטו .ראה
23
פירוט בהערה)
23
 .44חובת התקנת תקנות בענין אגרות
23
 .45תחילה ,תחולה והוראות מעבר
תוספת ראשונה :סעיף  - 1ההגדרה "רשות
25
ציבורית"
תוספת שניה :סעיף (3א)  -תביעה שניתן להגיש
25
בה בקשה לאישור תובענה ייצוגית
תוספת שלישית :סעיף (12ד)  -סייג לתובענה
28
ייצוגית בדרך של הצטרפות
הפניה :לענין סמכות בית הדין ליתן "צו כללי"
למעביד ,בקשר לעובדים הזרים שהוא
מעסיק ,ראה בסע' 1כט לחוק עובדים
זרים ,בפרק  10.11.10לקובץ.
פסיקת בתי הדין לעבודה
28א
הפניה לפסיקת בתי המשפט הכלליים
28א
הפניות לפסיקה קודמת לפי תקנה 21
תובענה ייצוגית  -מניעתה מכוח יחסי עבודה
קיבוציים :סעיף  )3(10לתוספת השניה וסעיף
(8א)( )2לחוק  -כולל מניעתה בשל ארועים
מאוחרים וחריגה מכללי הדיון הרגילים 28א
אישור תובענה יצוגית  -כללים דיוניים 38א
פסיקת שכר טרחה והוצאות (לשני הצדדים ,ואף
42
כנגד בא-כוח) וגמול לתובע המייצג
שכ"ט וגמול בהסתלקות  -סעיף  16לחוק 46
קיומה של עילה אישית והפרה כלפי אחרים
(קבוצה נפגעת)  -ס' (4א)( )1ו(8-א)( )1לחוק 46א
חובת התראה בפני ארגון עובדים ואולי גם בפני
52
נתבע אך לא בפני ארגון מעבידים
אישור תובענה יצוגית  -סעיף  8לחוק (אך
54
ראה גם לענין סע' (8א)( )2לעיל)
פסק דין לטובת הקבוצה ,הסעד ודרך חלוקתו
62
בין חבריה  -סעיף  20לחוק
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