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 תובענות ייצוגיות, תכלית החברה ותפיסת בעלי העניין 

 הקרן למימון תובענות –המודרני בעידן התאגידי  

 ייצוגיות כזכוכית מגדלת

 *עלי בוקשפן

למימון   הציבורית  הקרן  ועל  הייצוגית  התובענה  הליך  על  מתבונן  המאמר 
ייצוגיות,   ייחודי שקיים בדין הישראלי, כ שהיא  תובענות    ה י ל"חו על  מנגנון 

  לשיח התאגידי חסרה" משמעותית ועתירת פוטנציאל במפגש שבין המשפט  
 בעידן הנוכחי. 

הישראלי    במשפט  הייצוגיות  התובענות  של  הרבה  לשכיחותן  מעבר 
אל תובענות  במסגרתן,  הנדונים  הנושאים  נגד   הולמגוון  בעיקר  מוגשות 

  ם ולא שלטוניים. התעצמות מעמדם והשפעתם של התאגידי  ,גופים עסקיים
סיבית כנתבעים בעולמן של התובענות  המכיום, אשר מסבירה את נוכחותם  

והייצוגיות ש,  אלהעובדה  תובענות  של  מימוש    הבעיקרהיא    המטרתן 
(, (stockholders( שאינם בעלי מניות  stakeholdersזכויותיהם של בעלי עניין )

ומעודכן    מינותמז עשיר  דיון  הציבוריים לפיכך  החברתיים,  בהיבטים 
ביטוייו במשפט  ברגולטוריים הטמונים במנגנון התובענה הייצוגית ו-מעיןהו

_________ _____ 

ספר   * לרדזיהארי  בית  המ נר  הבכרמשפטים,  הו   אמרמ  הרצליה.  תחומיניז  מחפא  זה  וחשיבה  רי  קר 

וכיומ )אף   אשרשב  מושכים כחוקר בתחום דיני החברות  ייצוגיות  תובענות  הקרן הציבורית למימון 

אברהם,   לרונן  תודות  בלבד(.  האישית  עמדתי  את  משקפות  בו  המובאות  אתירם,  לשהדעות  ברק 

ליניב  נט,  למן קואללינק,  פף  סאלמן,    עדאלל,  ן יון ידרשל גיא זיידמן,  לארז,  -דפנה ברקל גלעד ברנע,  ל

דביר עוזיאל. תודה  ל טומי דוידסון ולועל עזרת מחקר מצוינת לרנן ברנוביץ',    ,רועי שפירא וזנאי ול ר

tional Conference on the Resolution of Consumer Mass rnaInte-גם למשתתפות ולמשתתפים ב

Disputes, Collective Redress, Class Actions and ADR (Faculty of Law at the University of 

Haifa, European Institute in Florence and City University of Hong Kong, March 28–29, 

 שנערך  , he Corporation in a Changing WorldtInternational Symposium on-ב  ;(2017

 mber 8(Dece awl of LhoocS(SUFE), mics ond Econy of Finance aShanghai Universit–,9-ב

 Vanderbilt Law School (August-שנערך ב  International Class Actions Conference-ב  ;2(018

  21-ב  הרצליה   בבית הספר למשפטים במרכז הבינתחומישנערך  ובסמינר המחלקתי    ;23–2019 ,24(

לנעם    ארבל,  עז, לבו(רכת וע)  מוןאג  לגל  –  םקי ועס   משפט לכתב העת    תודות מיוחדות  . 2019במאי  

 . נותעל הארות מצוי –לקורא/ת האנונימי/ת לוי ו
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אל היבטים  מאל  ה העסקי.  בספרות  ש  הרחבים  המקובל  בשיח  מוזכרים 
ייצוגיותההמשפטית   בתובענות  הגישה    ואשר   ,עוסקת  זכות  את  כוללים 

הדין   הפרת  מפני  הרתעה  מפ  על  לערכאות,  והשגת  ידי  פוטנציאליים  רים 
 ת. ייעילות דיונ

המאמר מבקש להיכנס לשדה בלתי חרוש זה, כמו גם לדיון ראשון בקרן  
ייצוגיות,   תובענות  למימון  כאמור  הציבורית  בישראל  נמשהיא  ייחודי  גנון 

מוכר  ש המאמר  כמעט  אינו  של  המרכזית  טענתו  המשווה.  אשר    –בדין 
היתר  ,נשענת התובענה    ,בין  מנגנון  של  והשוואתי  היסטורי  תיאור  על 
גם אם  ,היא כי התובענה הייצוגית חוזרת כיום במובנים מסוימים –ת יגהייצו

מבעבר שונה  בכינונה    ,מכיוון  מומחשת  זו  טענה  הציבוריים.  למקורותיה 
של   ה קרן  הבישראל  במימון  הציבורית  ומסייעת  ייצוגיות  בקשות  תובענות 

בהגשתן   וחברתית  ציבורית  חשיבות  יש  "אשר  ייצוגיות  תובענות  לאישור 
הייצוגיתורובבי התובענה  זו  בדרך  בלופועלת  רן".  האמורהיוי,  הקרן  ,  ת 

ישירה   רגולטורית  אכיפה  של  נחיצותה  את  הממתנת  חכמה"  כ"רגולציה 
ובעיקר   העסקי,  סעדים אפקטיבי  משפטי  אמצעי  משמשת  במגזר  להנגשת 

את ו המבססים  אדם,  זכויות  לרבות  וציבוריים,  חברתיים  ערכים  להטמעת 
אחריותו  י הרחב יותר שבו המגזר העסקי פועל ואת  לכהכל -ההקשר החברתי

 . , אשר מגיעה בעת הזו לשיאים חדשיםהחברתית והציבורית
 
 

 הקדמה

 תכליות ומגמות –תובענות ייצוגיות בישראל  פרק א:

 תובענה ייצוגית, שינוי חברתי ואחריות חברתית של המגזר העסקי פרק ב:

 תובענה ייצוגית ככלי לשינוי חברתי . 1 

 ובענה ייצוגית, אחריות תאגידית וזכויות אדם במגזר העסקית . 2 

 תובענה ייצוגית בעידן המדינה הרגולטורית  פרק ג: 

 אכיפה ציבורית אל מול אכיפה פרטית . 1 

ממת   . 2  פרטית  אכיפה  כמנגנון  ייצוגית  לאכיפה תובענה  ומשלים  ן 

 הציבורית

 ות ייצוגיותנתובע למימוןהציבורית הקרן  –בין הפרטי לציבורי  פרק ד:

 סיכום
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 הקדמה 

אחת התמורות המרכזיות    משפט הפרטי הינה ה  ל אלחולו של המשפט הציבורי  חתופעת  
משקפת שינויי עומק חברתיים  ה,  תופעה זו  1עוברות על המשפט בעשורים האחרונים. ה

הגופים   ם שלאשר תורמים להתעצמותם של גופים לא שלטוניים, מחד גיסא, ולהיחלשות
גיסא,  יםינוהשלטוהפיקוח   מאידך  שינויים  ייצרתמ,  הדברים  במ  מטבע  רק  שפט  לא 
הדיוני  ,המהותי המשפט  של  במסגרתו  גם  בש  ,אלא  לסייע  הראשון  ביסוסואמור   2. של 

להיחשב מעין    אשר יכול   ,גיתותובענה הייצהליך היחס לבמיוחד במתאימים    הדברים אל
ובין המשפט בכלל    ירוהציבמפגש שבין המשפט הפרטי לבין המשפט  חסרה" ב  ה "חולי

העסקית החברה  של  תכליתה  אודות  על  החם  התאגידי  השיח  בשל    ,לבין   היקףוזאת 
לא רק  כך,    3.ובמסגרתלא אחת  כיום  טיב העניינים הנדונים  מיהות הנתבעים ו התובעים,  

_________ _____ 

ירושל חברת קדישא גחש"א    294/91ע"א   1 מו)נ' קסטנבאוםים"  "קהילת  ; עלי  (1992)  464(  2, פ"ד 

במשפ החבר  ה המהפכ   ןבוקשפ בוקשפן  )להל  (2007)  קיהעס   ט תית  החברתיתהן:  דפנה מהפכה   ;)

" -ברק פרטי  שמארז  ומשפט  ציבורי  והשפעותתח  –פט  גבול  ומ  " גומלין-ומי    95  ה  משלמשפט 

תחולת1999) בשאלת  העוסקת  הרבה  בספרות  למשל,  למצוא,  ניתן  לכך  מרכזיות  דוגמאות  של (.    ן 

האדם   הפרטיזכויות  ברקר הא  :במשפט  חוקתי"זכוי  ן  הפר וה  ת וות  במשפטת ה  –י  טמשפט    חולה 

ברק העבודה"   אליקה  עורכי  363  אוסוסקין-ספר  ואח'  אדלר  "זכויות    (2012ם,  )סטפן  ברק  )להלן: 

הפרטי"( והמשפט  הכללחוקתיות  על  האדם  זכויות  של  ישירה  "החלה  כשר  ואסא  בוקשפן  עלי   ;  "

כג   םמשפטי   עה בכוח"לר   שום' והשימת האדוזכוי  תטר נסס רדאי "'הפ(; פר2017)   45  מ  עיוני משפט

ה 1994)   21 המשפט  "תחולת  בנבנשתי  איל  פרטיים"  (;  גופים  על    11ב    וממשל  פטמשמינהלי 

(1994  ;)HUMAN RIGHTS IN PRIVATE LAW (Daniel Friedmann & Daphne Barak-Erez eds., 

בספרות    .(2001 למצוא  ניתן  נוספות  )ט הפר   ל ש   בסוגיותהעוסקת  דוגמאות    טה ר פ ההפלג    לאי ה 

בממופר   גופים   –כהצברה   ברק2005)  ציבוריה שפט  טים  דפנה  של    זאר -(;  בעידן  אדם  "זכויות 

ומשפטטה"  הפר חברה  ו2001)  209ח    עבודה,  דוכן  ((  בגופים  דנה  אשר  )ראו-בספרות    , מהותיים 

 . ((2008) ינהליגופים פרטיים במשפט המ   –  מהותיים -גופים דו אסף הראל  ,למשל 

זומתכ 2 הע  מתיישבת  ונת  רת  באמצעות חקיקה המייצ  –  לייםפורמ בשינויים    יהלפשת  יגישה המבנ ם 

 –ים החברתיים ו להגביל את התנהגותם של גופים לא שלטוניים במישורצב אתמריצים המסוגלים לע

ליש   להביא  עומקידי  כדי  משינויי  פחות  לא  מהותיים  ופוליטיים  חברתיים  תרבותיים    שינויים 

 PIPPA NORRIS, ELECTORAL ENGINEERING: VOTING RULES  ווהש  .מטרהאותה  לונים  ּוהמכ

AND POLITICAL BEHAVIOR 3–38 (2004).    הזיקה בדבר  התובענות  ש להרחבה  מנגנון  בין 

 .Owen Mרפורמה מבנית ראו  בין  ל  –במיוחד ככל שהדברים נוגעים בתאגידים גדולים    –הייצוגיות  

Fiss, The Forms of Justice, 93 HARV. L. REV. 1 (1979); OWEN M. FISS, THE LAW AS IT 

COULD BE 122–132 (2003); LEORA BILSKY, THE HOLOCAUST, CORPORATIONS, AND THE 

LAW: UNFINISHED BUSINESS 51–54 (2017) . 

ע  שממשפט הדיוני נט הציבורי לבין המשפט הפרטי בתחומי ההמשפ  בין  אפשרית זיקה    קיומה של 3

העיבכת בתכ בה  המשפ  ויותילוסקת  בבסיסוהערכים  ובני  הדיו  טשל  רוזןראו  .  עומדים  צבי -יששכר 

האזרחי האזרחיטמ )"  1פרק    ההליך  ההליך  האדם  2015)   "(רות  כבוד  יסוד:  "חוק  לוין  שלמה   ;)

האזרחיים"   הדין  וסדרי  "סדר1996)  451מב    הפרקליטוחירותו  מנשה  דורון  אזר-(;  מגמדין  ות  חי: 

כיר לק  ות זימרכ הדיון  1999)  205כב    משפט  י ונ עי ת"  יטיבה חוקתספקרפנונה של  את  גם את  ראו   .)
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מימוש זכויות של ציבור רחב של נפגעים, הוא    התובענה הייצוגיתשל  הטבעי  עיסוקה  ש
והשפעתם    המתגבר  ציבוריעל מעמדם ה  4,נגד תאגידים עסקייםוא  ה  ץ בהש הנפוהשימו

זכויות  האפשרית   חברתיעל  נופך  מעמדם    .בעלות  תאגידים  של  והשפעתם  התעצמות 
המודרני,  חדשים, אשר    5בעידן  לשיאים  לאחרונה  הגיעה  לה  את    6המודעות  מסבירה 

ת ברובן הגדול  ודועמיה  ,סיבית כנתבעים בעולמן של התובענות הייצוגיותהמנוכחותם  
 ______________ 

יריבות משפטבש הקנייתה של  ו"תקנת  אלת  לב"  "תום  של  בעילות  לחוזה  זר  לצד  תביעה  וזכות  ית 

 . 174–169  'עמ, ב1, לעיל ה"ש  המהפכה החברתיתבוקשפן אצל יבור" הצ

ש 4 ניתוח   בססתה מחקר  תוב  2,056של    על  ייצוגיותתיקי  ,  2012לאוגוסט    ועד   2006מאפריל    , ענות 

-חברה. בהיא  נתבעת  הוב המקרים  בר  כי  , מצא תיקאשון בגי הנתבעים לפי הנתבע הרוסשל  פילוח  ב

וב  55% בבורסה,  נסחרת  שאינה  פרטית  בחברה  מדובר  הנתבמהתי  25%-מהתיקים  הקים    םעים 

הנסח ציבור  חברות בוריות  ראת  ו-וינשלקרן    ובורסה.  תובענות  מרגל  חוק  "יישום  קלמנט  אלון 

 (. 2016)  729,  709מה  משפטיםה אמפירית" פרספקטיב –ייצוגיות בישראל 

לות אנושית. ישנן  הוא בסיס עיקרי לפעי: "בחברה המודרנית, התאגיד  ברק  יו של השופטהשוו לדבר 5

ב תאמדינות  יותר  יש  מדיגיהן  אדבם  מ   3027/90  ע"פ  ". םני  ופיתו   דיעים וחברת  בע"מבינוי  נ'    ח 

 .(מודיעים  עניין( )להלן: 1991)  383, 364(  4ד מה)", פמדינת ישראל

השל    ו הצהרתאת  ראו   6 מאוגוסט  BRT   (Business Roundtable-ארגון  של    2019(  תכליתה  בדבר 

העסקית:    The Business Roundtable Ass'n, Statement on the Purpose of aהחברה 

Corporation (Aug. 19, 2019), opportunity.businessroundtable.org/wp-content/uploads/ 

2019/12/BRT-Statement-on-the-Purpose-of-a-Corporation-with-Signatures.pdf גם ראו   . 

Alan Murray, America's CEOs Seek a New Purpose for the Corporation, FORTUNE MAG. 

(Aug. 19, 2019), fortune.com/longform/business-roundtable-ceos-corporations-purpose/ 

("...On Aug. 19, the BRT announced a new purpose for the corporation and tossed the old 

one into the dustbin. The new statement is 300 words long, and shareholders aren't 

mentioned until word 250... Before that, the group refers to creating 'value for customers,' 

'investing in employees,' fostering 'diversity and inclusion,' 'dealing fairly and ethically 

with suppliers,' 'supporting the communities in which we work,' and 'protect[ing] the 

environment'"); THE BRITISH ACADEMY, PRINCIPLES FOR PURPOSEFUL BUSINESS: HOW 

TO DELIVER THE FRAMEWORK FOR THE FUTURE OF THE CORPORATION (2019), 

www.thebritishacademy.ac.uk/documents/224/future-of-the-corporation-principles-

purposeful-business.pdf  (  בעידן חברות  של  מטרתן  את  הבוחן  הבריטית  האקדמיה  של  דוח 

 Klaus Schwab, Davos Manifesto 2020: The Universal Purpose of a Company in(;  הנוכחי

the Fourth Industrial Revolution, WORLD ECONOMIC FORUM (Dec. 2, 2019), 

www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-2020-the-universal-purpose-of-a-

company-in-the-fourth-industrial-revolution  הק העולמי  הכלכלי  הפורום  של  ורא  )מניפסט 

 stakeholder capitalism;)  Larry Fink, Aלמודל של    shareholder capitalismלמעבר ממודל של  

Fundamental Reshaping of Finance, BLACKROCK (2020), www.blackrock.com/corporate/ 

investor-relations/larry-fink-ceo-letter    קרן ראש  יושב  של  ניהול    –  BlackRock)מכתב  קרן 

גישה אשר תשרת  למנכ"לים בארצות הברית, ובו הוא ממליץ להם לאמץ    –הנכסים הגדולה בעולם  

הזמן  הגיע  . כן ראו עלי בוקשפן "את כלל בעלי העניין הקשורים לפעילותן של החברות שבניהולם(

 /TheMarker  29.10.2019  www.themarker.com/marketsלעשות לחוק החברות ניתוח לב פתוח"  

1.8054985 . 

https://opportunity.businessroundtable.org/wp-content/uploads/2019/12/BRT-Statement-on-the-Purpose-of-a-Corporation-with-Signatures.pdf
https://opportunity.businessroundtable.org/wp-content/uploads/2019/12/BRT-Statement-on-the-Purpose-of-a-Corporation-with-Signatures.pdf
https://fortune.com/longform/business-roundtable-ceos-corporations-purpose/
https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/224/future-of-the-corporation-principles-purposeful-business.pdf
https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/224/future-of-the-corporation-principles-purposeful-business.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-2020-the-universal-purpose-of-a-company-in-the-fourth-industrial-revolution
https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-2020-the-universal-purpose-of-a-company-in-the-fourth-industrial-revolution
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
http://www.themarker.com/markets/1.8054985
http://www.themarker.com/markets/1.8054985
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 ( עניין  בעלי  של  זכויותיהם  מניות  stakeholdersלמימוש  בעלי  שאינם   )(stockholders  ,)
  –  7אחריו ללפני משבר הקורונה ומכוח קל וחומר גם במהלכו ו  –דיון מעודכן    נה מזמיו

ביטוייו במשפט  בו  בהיבטים החברתיים והציבוריים הטמונים במנגנון התובענה הייצוגית
מאל  האל  טיםביה  .יהעסק בש  הרחבים  הממוזכרים  המשפטית   קובלשיח    בספרות 

ייצוגיותה בתובענות  את    אשרו   ,עוסקת  מפני  כוללים  הרתעה  לערכאות,  הגישה  זכות 
מפ  על  הפרת הדין   לנפגעים מהפרת הדין  רים פוטנציאלייםידי  הולם  והשגת  , מתן סעד 

 8. יעילות דיונית
חר בלתי  לשדה  להיכנס  מבקש  זה  התיאורי    ,הזוש  מאמר  ההיבט  הבלטת  תוך 

ערכים   להטמעת  במיוחד  אפקטיבי  כאמצעי  הייצוגית  התובענה  של  והנורמטיבי 
וחוקתיים   ציבוריים  הפרטי  חברתיים,  המודרני. במשפט  התאגידי  נוספמטר  9בעידן  ת  ה 

_________ _____ 

תאגידים"   7 של  החברתית  האחריות  את  מחדדת  "הקורונה  בוקשפן    TheMarker  1.6.2020עלי 

www.themarker.com/opinion/1.8887134;    פי זינק  "כך  ברניר  הייצוגיות   5מתן  התביעות  מספר 

הקורונה"  ש בימי   www.globes.co.il/news/article.aspx?did=10013  20.5.2020  גלובסהוגשו 

29197. 

במסגרת מטרתו:    האל  תמונה את ארבע  (,)להלן: החוק  2006-"ותשסהתובענות ייצוגיות,    לחוק   1ס'   8

מי1") המשפט  ישהגזכות    מוש(  לבית  לפנות  המתקשים  אוכלוסיה  לסוגי  לרבות  המשפט,  לבית  ה 

 ( )2כיחידים;  הפרתו;  מפני  והרתעה  הדין  אכיפת  סעד  3(  מתן  ) לנפגעהולם  (  הדין;  מהפרת  (  4ים 

יעיל,   גולדשטיין  ניהול  זה ראו סטיבן  תביעות". לעניין    –קבוצתית  -ייצוג-תביעת"הוגן וממצה של 

-קבוצתית"(; משה בר -ייצוג-( )להלן: גולדשטיין "תביעת1979)   416ט    משפטים  "מה ועל שום מה?

ט  קלמנ   אלון  ;(1994)  251יט    פטיוני מש ע   "ת"גבולה של התובענה הצרכנית הייצוגי  ניב )בורנובסקי(

-בעקבות פסק  –פני תובעים רבים  -"התביעה הייצוגית כמכשיר לִנטרול יתרונותיו של נתבע יחיד על

ברע"א   בע"מ"    3126/00הדין  אדם  וכוח  פרוייקטים  ניהול  א.ש.ת.  נ'  משפטמ"י    387  כא  מחקרי 

הח  ;(2004) התועלת  בדבר  כללית  "תיאוריה  הלפטק  מכ ברתיגיא  של  התבת  הייצוגית שיר  יעה 

החוכא לאכיפת  ועסקיםק"  מצעי  חוק    ;(2005)   247ג    משפט  לפרשנות  "קווים מנחים  קלמנט  אלון 

הייצוגיות, התשס"ו )להלן:  2006)  131מט    הפרקליט"  2006-התובענות  מנחים"קלמנט  (    ; ("קווים 

Alon Klement & Keren Weinshall-Margel, Cost–Benefit Analysis of Class Actions: An 

Decoupling  rg,David Rosenbe; 2016)75 ( .CONE .HEORT .NSTI .J, 172 rspectiveIsraeli Pe

88  ,for Future Loss Class Actions nd Compensation Functions in Mass Tortace Deterren

VA. L. REV. 1871 (2002); Alexandra D. Lahav, Two Views of the Class Action, 79 

FORDHAM L. REV. 1939 (2011) . 

דיוני זה מצטרף   9 מנגנון  עלי  . ראו  תחום המשפט המהותי המיועדים לאותה מטרה למנגנונים מבכך 

עלי בוקשפן "עשרים  ;  (2009)   1ז    תאגידיםחריות חברתית תאגידית וביטוייה במשפט"  שפן "א בוק

החברה    ים שנומאה   תכלית  סעיף    –לשאלת  להתאמת  התאגידי    11הצעה  לעידן  החברות  לחוק 

  לכך היא פסק הדין בעניין  סיתהיסטורית וקל  ה. דוגמ(2020-)צפוי להתפרסם בכו    טפהמש המודרני"  

Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954)  עניין יסוד  נחשב  ש,  (Brown  )להלן:  אבן 

ההיסטוריה של התובענה הייצוגית    מר. לתיאורשך המא בהמון  ואשר ייד  ני,במשפט החוקתי האמריק

קתם של סדרי הדין לאכיפתן של זכויות מהותיות, כמו גם לתיאור הערך המופק  וזי  צות הבריתבאר

מעורבות   עם  משפטיים  קולקטיביים  הליכים  של  בחברה  קהילתית  משילובם  קהילתית  ומחויבות 

משפט  ראו ברק אתירם "תובנות מבראון: ההיסטוריה החברתית של התובענה הייצוגית"    ,האזרחית 

https://www.themarker.com/opinion/1.8887134
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001329197
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001329197
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לבחון את השלכתה של התובענה הייצוגית על נקודת השקה נוספת בין  היא  המאמר  של  
הפרטי   הייצוגית    –הציבורי    ט פלמשהמשפט  התובענה  על  מתבוננת  אשר  כעל  נקודה 

נורמטיבית להתערבות שלטונית ישירה בפעילותו של המגזר העסקי, וזאת בשל  חלופה  
כ כ"מכפילת  הייצוגית  התובענה  של  וכמנגנון  ו אופייה  הנפגעים  לציבור  אכיפה  של  ח" 

אל  10פרטית. מבט  נקודות  ב  ההגם ששתי  קשורות  נראות  גם  אר  מבטאינן  שתיהן  שון, 
נוכח  להפרטי בעת הנוכחית  המשפט  מאתגרות את  יחד עוסקות בשאלות חדשות אשר  

בפעילותה של הקרן  מומחשות היטב בכינונה והתעצמותן של חברות עסקיות, ושתיהן  
ייצוגיות  הציבורית   זו תפקידה של    . אשר קיימת בישראללמימון תובענות  ייחודית    , קרן 

לסייע במימון תובענות ייצוגיות בעלות  הוא    , גיות הישראליוצית ישהוקמה בחוק תובענו
למימון תובענות ייצוגיות  אחרות  קרנות  ד מווהיא שונה מא  ,חשיבות ציבורית וחברתית

בעולם.  בחוק  הקרן    11המוכרות  היא  שהוקמה  תובענות    ציבורית קרן  הישראלי  למימון 
נוכח  ל   12. משפט המשווהב  ט כמע  בלתי מוכרוסד  מ  וככזו היא  , מכספי המדינה  ייצוגיות

 ______________ 

(,  2017)  תובענות ייצוגיותנוספת ראו גם אביאל פלינט וחגי ויניצקי    רחבה(. לה2019)   47כ    וממשל

 . (90–65שם, בעמ' ) "המטרות העיקריות בבסיס התובענה הייצוגית"במיוחד בפרק ג: 

אודות מכשיר התובענה הייצוגית עוד בשנות  על  ולדשטיין במאמרו  ן גהיבט זה הוזכר על ידי סטיב 10

 Steven Goldstein, Class Action in Israel, in ISRAELI REPORTS TO THE XIII  . ראו התשעים

INTERNATIONAL CONGRESS OF COMPARATIVE LAW 45, 65 (Celia Wasserstein Fassberg 

ed., 1990). 

שפו 11 מחקר  במכון  לפי  לשנת  RANDרסם  נכון  הבריתבארהיו    2010,  ותשע    צות  חברות  עשרים 

ח במימון  שלתובענו ני  יצוהעוסקות  בוולת,  נסחרות  אף  RBERAGTEVEN S ,סטריט.  -חלקן 

ALTERNATIVE LITIGATION FINANCING IN THE UNITED STATES: ISSUES, KNOWNS, AND 

UNKNOWNS 10, 16 (RAND Corp. 2010), www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional 

_papers/2010/RAND_OP306.pdf  .ייצוגיות  קרנו תובענות  למימון  בת  גם   אירופה,נפוצות 

ובהולנד. באנגליה   HET, EFORMREGAL LFOR  .NSTIR AMBEHC U.S.HE Tראו    בעיקר 

GROWTH OF COLLECTIVE REDRESS IN THE EU: A SURVEY OF DEVELOPMENTS IN 10 

h_www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/The_Growt, )(2017 TATESS EMBERM 

of_Collective_Redress_in_the_EU_A_Survey_of_Developments_in_10_Member_States_ 

April_2017.pdf . 

בקוויבק   12 קיימות  זה  מסוג   ,FONDS D'AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES,  למשל  ,ראו )קרנות 

www.faac.justice.gouv.qc.ca/),    ראו) באונטריו  Class Proceedings Fund, THE LAW 

FOUNDATION OF ONTARIO, www.lawfoundation.on.ca/class-proceedings-fund)  ובישראל  

תובעב למימון  ציבוריות  קרנות  שתי  קיימות  בישראל  למעשה,  ייצוגיותלבד.  ל   –  נות    ימוןמקרן 

ייצוגיות הקשו הייצוגיות  ניירותלרות  תובענות  יתר התובענות  וקרן למימון  שונים,  )בתחומים    ערך, 

 , דיני בנקאות, דיני ביטוח, דיני הגנת הסביבה, דינים התחרות הכלכלית דיני  כגון דיני הגנת הצרכן,  

שירותים(. מאמר  בבמוצרים ו  הדיני הפליודה  שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, דיני עבו בהנוגעים  

  מוסדרת בחוק ניירות ערך,ו הבז  אל , וזה יתמקד בקרן השנייה, זו המוסדרת בחוק תובענות ייצוגיות

סמכות המימון שלה  ובשל  בהם ואופיים,    היא עוסקתשוזאת בשל מגוון הנושאים    ,1968-התשכ"ח

וחברתיתב ציבורית  חשיבות  בעלי  המשווה,    החורגים,  עניינים  בדין  קלסיות.  תאגידיות  מסוגיות 

ייצוגי  כאמור, לא מוכרות תובענות  הצעות שונות  קיימות    ם כי ת, אוכמעט קרנות ציבוריות למימון 

יישומה של  אפשרות  חן את  יבשמשרדי  -. כך, למשל, בהונג קונג הוקם צוות ביןהלהקמת קרנות כאל

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2010/RAND_OP306.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2010/RAND_OP306.pdf
http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/The_Growth_of_Collective_Redress_in_the_EU_A_Survey_of_Developments_in_10_Member_States_April_2017.pdf
http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/The_Growth_of_Collective_Redress_in_the_EU_A_Survey_of_Developments_in_10_Member_States_April_2017.pdf
http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/The_Growth_of_Collective_Redress_in_the_EU_A_Survey_of_Developments_in_10_Member_States_April_2017.pdf
http://www.faac.justice.gouv.qc.ca/
http://www.lawfoundation.on.ca/class-proceedings-fund
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כדי  ,  לה  נה שנית  הסמכות ו  אפיוניה בה  באת    לשקףיש  הטמון  תובענה  הפוטנציאל 
בה בעת  המגזר העסקי, ועיקר במסגרת פעילותו של  ב  ,קידום ערכים ציבורייםל  הייצוגית

חכמה   לרגולציה  חדשנית  דרך  של  יצירתה  לבין    המשלבתאת  הרגולטור  בין  כוחות 
העסקיגמה של  שטורו  מב  הציבור אחרות,  זר  במילים  עניינם  .  המאמר  של  חידושיו 

בו מתחדדת אחריותו הציבורית של המגזר העסקי,  ש  –בביסוס הטענה כי בעידן הנוכחי  
הפרט,  של  האדם  זכויות  לשמירת  להפחתת    בואשר  ו  13כולל  הקריאה  גם  מתגברת 

זה השלטונית  הרגולציה   מגזר  על  הייצוגית  –  14המוטלת  רן קה  עותבאמצ,  התובענה 
בכל  הצגה הטובה ביותר בעיר"  הלהיחשב "יכולה    ציבורית למימון תובענות ייצוגיות,ה

המודרניים יעשמשמעותיים  האתגרים  בהנוגע   החברות  דיני  מתמודדים  בישראל    מם 
במשטורו של    בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי  פעולהה   ףותילשבכל הקשור  ו  ובעולם

 .המגזר העסקי
הפרקןמקכדליהיה    המאמר  מבנה המצויים    ן הראשו   :  יעדיה  בחשיפת  יתמקד 

הייצוגית התובענה  של  ייצוגיות   דיון באמצעות    ,בישראל  והרצויים  תובענות    בחוק 
 ______________ 

המקומי בדין  כזאת  כללית  ,קרן  מרפורמה  כחלק  לל  וזאת  המשפט   ראו  .הרחב  ציבור הנגשת 

THE LAW REFORM COMMISSION OF HONG KONG, ANNUAL REPORT ON IMPLEMENTATION 

TO LEGCO (2013), available at www.hkreform.gov.hk/en/implementation/  דוחות  ה את  , וגם

שם 2019–2014לשנים   ב  .,  דומה,  להנג  ,2008שנת  באופן  רפורמה  במדינת  במסגרת  המשפט  שת 

נב  שבאוסטרליה,  לאפשרהחנה  ויקטוריה  למימוות  ציבורית  קרן  ייצוגיות תוב  ןהקמת   ענות 

("The Justice Fund"בקנדה הקיים  המודל  בהשראת  ראו  .(  זו  קרן  להקמת   לקריאה 

Mathew Dunckley, Government Fund Needed for Class Actions, SYDNEY MORNING 

HERALD (Feb. 27, 2017), www.smh.com.au/business/government-fund-needed-for-class-

actions-20170227-gulyfx.html  .  מתהליך ל  הרפורמהשל    מהיישו כחלק  לא  לבסוף  הקים  הוחלט 

למימון  ציבורית  תיק  קרן  במסגרת  ייצוגיות  חוותובענות  ויקטוריהן  במדינת  האזרחי  הדין  סדר    ק 

(Civil Procedure Act 2010 (Vic)  למידע נוסף .)  אודות המלצת הוועדה להקמת  על"The Justice 

Fund"  ראו  VICTORIAN LAW REFORM COMMISSION, CIVIL JUSTICE REVIEW: REPORT 14, 

605–623 (2008), available at www.lawreform.vic.gov.au/sites/default/files/Chapter%2B 

10,%2BChapter%2B11.pdf.  גם  ראו  Eli Bukspan, The Israeli Public Class Action Fund: 

New Approach for Integrating Business and Social Responsibility, in THE CAMBRIDGE 

HANDBOOK OF CLASS ACTIONS (Brian Fitzpatrick & Randall Thomas eds., Forthcoming 

2020). 

13 sibility and Human Rights: Corporate Responzet, zelHa es& MaryEric De Brabandere 

ESEARCH R in ,egulationR-felSomestic and Dternational, nBetween INavigating 

Eli ; (Yannick Radi ed., 2018) 221 NVESTMENTIIGHTS AND RUMAN HANDBOOK ON H

 U. 40 ,Corporations First: epherS Privatethe Human Rights in , Bukspan & Asa Kasher

)419 (2019 L.L 'NTI J. .AP . 

עו"ד    ין הרגולטור למגזר העסקי ראו את דבריו שלנקודת איזון חדשה ביחסים שבעל הצורך ביצירת   14

הצעה למערכת    –והדדיות    ,אבי ליכט "יציבות, אמון :  אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

מ גופים  בין  חדשה  ל וקחיפיחסים  )הרצאה  ם  דין  שנישאה  מדינה"  עורך  של  לזכרו  ערב  במסגרת 

הפ פישר,  ליששכר  אוניברסיטת  קולטה  אביבמשפטים,   /www7.tau.ac.il/blogs  ( 24.6.2015  ,תל 

law/2015/07/06/1658 . 

http://www.hkreform.gov.hk/en/implementation/
https://www.smh.com.au/business/government-fund-needed-for-class-actions-20170227-gulyfx.html
https://www.smh.com.au/business/government-fund-needed-for-class-actions-20170227-gulyfx.html
http://www.lawreform.vic.gov.au/sites/default/files/Chapter%2B10,%2BChapter%2B11.pdf
http://www.lawreform.vic.gov.au/sites/default/files/Chapter%2B10,%2BChapter%2B11.pdf
http://www7.tau.ac.il/blogs/law/2015/07/06/1658
http://www7.tau.ac.il/blogs/law/2015/07/06/1658
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לפני   בישראל  המסורתיות,  מעשוריותר  שנחקק  החוק    במטרותיו  תפתחויות  ובהשל 
מ האחרונהן  חקיקתיות  התובענה    המעידות  העת  של  הציבורי  מעמדה  חיזוק  על 

בתיגיצוהי המאמר    השני   פרק.  ערכים  ידון  לקדם  ייצוגיות  תובענות  של  ביכולתן 
העסקי  ,ציבוריים המגזר  של  בעולמו  כן  לעשות  התאמתן  בחינת  נוכח  לוזאת    ,תוך 
  , ההולכת וגוברת לאחריות חברתית וציבורית  םוחשיפתשל תאגידים עסקיים    םהתעצמות

זה  ו על  ל בכלל  השמירה  אדםחובת  המאמר  ש  י ש לי הש   הפרק  .זכויות  את  יל  בחן 
הפרטית   האכיפה  של  לאת  ו  ,הציבורית  לזובהשוואה  יתרונותיה  את  האפשרות  רתום 

הייצוגית  הליך הרגולטורית"  ,התובענה  "המדינה  עבודה    יצירתל  ,בעידן    ה חדשחלוקת 
הרגולטור   במיוחד הציבורלבין  בין  העסקי  ,  המגזר  של  ל  ,בעולמו    יתר   אסדרתהטוען 

הפרקשלטונית בקרן  המאמר    לש  יעיהרב   .  ייצוגיות הציבורית  ידון  תובענות  ,  למימון 
חדשנית  ומדגישה    ממחישהאשר   הייצוגית  בצורה  התובענה  של  זיקתה    ם ליעדיאת 
 . יסכם חלק האחרוןה .רגולטיביים-ם, חברתיים ודהיציבורי

 ת ומגמותותכלי –  בישראל תובענות ייצוגיותפרק א: 

של   הייצוגית  שורשיה  השישים  יםעוטנ ל  בישראהתובענה  הקודמת  בשנות  המאה    , של 
אשר רומו  נושים  ארבעים ושלושה  ביקשו התובעים לייצג  זה  בעניין    15. פרנקישה  נייןעב

תשלוםכאשר   קיבלו  ולא  לנתבעים  סחורות  הסתמכו    . עבורןב  מסרו  לבקשתם  כבסיס 
תקנה   על  התשכ"ג  29התובעים  האזרחי,  הדין  סדר  בתוקף   ,1963-לתקנות  שהייתה 

  , בקביעה תקדימית  , אף שבקשת התובעים נדחתה, פסק בית המשפט העליון  .תה עבאות
אחיד  לא  אופן  ביושמה מאז    פרנקישה הלכת  .  זותקנה  כי ניתן לבסס תובענה ייצוגית על  

ידי בתי המשפט המחוזיים הייצוגית    זאתו,  על  חוקים  בכמה  לצד עיגונה של התובענה 
נוצר    16, פייםיספצ   17. הליך התובענה הייצוגית בישראלל  עוגנב  מעורפלמצב חוקי  וכך 

שם, ברוב של שלושה    18. א.ש.ת.עניין ב  של בית המשפט העליון  תו להכרע הגיע  העניין ז
שניים,   לעומת  בשנת  שופטים  בתקנה  אפשר  -איכי    2003נקבע  שימוש    29לעשות 

האזרחי   הדין  סדר  ייצוגיתלתקנות  תובענה  הגשת  יוהומלץ    ,לשם  את  שהמחוקק  סדיר 

_________ _____ 

)להלן: עניין (  1969)  645(  1, פ"ד כג)רבינוביץות' נ' פרנקישה פלצאינדוסטרי מרקלה וש   86/69ע"א   15

 (. פרנקישה

)  יירותנ  חוקאומץ    8198בשנת  למשל,  כך,   16 להרחבה    .188, ס"ח  8819-ח" מ(, התש9מס'    תיקוןערך 

צוגיות בחיקוקים ספציפיים לפני חקיקת חוק תובענות  ת ייושאפשרו תובענעל ההסדרים הספציפיים  

 . 58–57, בעמ' 9, לעיל ה"ש ניצקיויּו ראו פלינטייצוגיות 

 . 60  שם, בעמ' ,ויניצקיפלינט ּו 17

י   3126/00  רע"א 18 וכוח אדם בע"מ  שראל נ' א.ש.ת. ניהול מדינת    ( 2003)  220(  3) , פ"ד נזפרוייקטים 

גם    .(א.ש.ת.  רע"א :  ןלהל ) א   5161/03דנ"א  ראו  וכוח  ניהול פרוייקטים  נ' מדינת  דם בעא.ש.ת.  "מ 

  מושאהשאיר את פסק הדין  ו  שופטים  תשעה  של  במותבנדון    , אשר(2005)  196(  2, פ"ד ס)ישראל

 ן הנוסף על כנו ברוב דעות, וזאת לנוכח תהליכי החקיקה שהחלו בנושא. הדיו
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ייצוגיות  2006במרץ    12-בוכך,  יצוגית.  יה  נהעהתוב תובענות  חוק  קבע  ש  ,פורסם 
בישראל ייצוגיות  תובענות  של  ולניהולן  להגשתן  וכוללניים  חדשים  ואשר    ,הסדרים 

הבלתי ההסדר  את  הדלת  שהתממצה  -החליף  את  פתח  ולמעשה  לחקיקתו,  עובר  קיים 
 19לשינוי דרמטי בעולמן של התובענות הייצוגיות בישראל. 

עהצלחאת  לשפוט    ניתןש  ל ככ החדש  החוק  של  התובענתו  של  מספרן  פי  ות  ל 
המוגשות,   זו הצלחהייצוגיות  תובענה  :  ליתפנומנ   ה  לאישור  הבקשות  ייצוגית  כמספר 

כלל  במספרם של , מעל ומעבר למגמות הכלליות  מתמשכתנמצא בישראל במגמת עלייה  
פי שעולה ממחקר  ך, ככ  .תחסיביציבות י ת  ואפיינתמאשר    ,התיקים האזרחיים המוגשים

הוגשו    יד לאחר קבלת החוק, י, מ2007שנת בעוד שב  , 2012–2006שנים באמפירי שנערך  
תובענות    28 לאישור  בכבקשות  לכעלה    2010שנת  ייצוגיות,  זה  ,  בקשות  335-מספר 
הוגש מספר חסר תקדים    2015–2012בארבע השנים    20. 820-לכהוא טיפס    2012בשנת  ו

כ כויצוגיות,  י  תענותוב  5,300-של  לעומת  השנים    2,000-זאת  בשש  שהוגשו  בקשות 
להן.  לפי    התבוננות  21שקדמו  בפילוח  כייצוגיות  תובענות  לאישור  הבקשות  עילות  על 

על    הבקשה תובעמרכזיותן  מלמד  הצרכנותות  נשל  כש  ,בתחום  הוגשו  מכלל    %67-בו 
בות ציבורית  ישחות  בעל  תביעותזאת, בלעומת    22בקשות לאישור תובענות כייצוגיות.ה

ישיר  וחברתית ממוני  מנזק  בנושא  –  החורגת  תובענות  הסביבה,  יםכגון  איכות   23של 
  2.3%-כ  מעטות למדי:   בקשות  והוגש  –  25שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ו  24הפליה

 26באופן מצטבר מסך כל הבקשות שנבדקו.
לאיחוד    י נו די  מכשיר   בראש ובראשונה  משמשתהתובענה הייצוגית  על פני הדברים,  

גם  טמון בה  כי  ו   ,בכךרק  אך ברור כי תפקידה אינו מתמצה    ,מרובות  תביעותשל  ולניהול  
רב לק  פוטנציאל  ואינטרסים  של  ם  מוד יעוצמה  כפי    27,נוספים  משמעותייםמהותיים 

מקובל לומר כי התובענה  לא בכדי    28להצעת החוק. בדברי ההסבר  גם  במפורש  ובהר  שה
_________ _____ 

 . 57בעמ'  , 9  "שה  לעיל  ,ויניצקיפלינט ּו 19

 . 725  , בעמ'4לעיל ה"ש  מנט,  מרגל וקל -וינשלראו  20

השנים שקדמו    בשש   מאשר  תובענות  יותר  250%הוגשו    2015–2012  בארבע השנים כי  הפער מלמד   21

במסגרת הכנס השנתי  שנישאה  סיכום עשור" )הרצאה    –יות  יצוגילהן. ראו אסף פינק "חוק תובענות  

י לתובענות  למעשה,  יצוגיהשישי  הלכה  מרכז  בכתובת  (5.1.2016ות,  נגישים  הנתונים   ,

knowit.org.il/Uploads/Documents/asaf_schar.pdf . 

לפי  בתו  ר מדוב 22 מסדיר לחוקה  יהשני  פת לתוס  1  פרט בענות  אשר    ", וסקים"ע  נגד   צרכנות   תביעות  , 

 . 1981-התשמ"א  הצרכן,  הגנת בחוק  כהגדרתם

 . לחוק היהשני פתלתוס 6  פרט 23

 חוק. ל  הייהשנ  פתלתוס  8-ו 7ים פרט 24

 . לחוק היהשני פתלתוס 9פרט   25

וינשל 26 ה"ש  -ראו  לעיל  וקלמנט,  בתובענות    .726−727בעמ'    , 4מרגל  הנוגע  בכל  חדשות  למגמות 

 . 178ם הנגישות ושוויון ההזדמנויות לאנשים עם מוגבלות ראו להלן ה"ש  בתחו ייצוגיות

 . 65, בעמ' 9ה"ש  לעיל ,  ויניצקיינט ּופל 27

ם  אשונה ככלי לקידורודר דיוני של ניהול תביעות, אלא בראש  לאו דווקא כהסחזה  נההליך הייצוגי  " 28

ציבורייםאינ זוטרסים  תפיסה  משקפים  המוצע  בחוק  שנעשו  מהשינויים  ניכר  חלק  הסבר    "..  דברי 

 . 257,  256 הממשלה  , ה"ח2006-ייצוגיות, התשס"וענות להצעת חוק תוב

https://knowit.org.il/Uploads/Documents/asaf_schar.pdf
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לקדם   אמורה  אינטרסים:  תי נ זמ-בוהייצוגית  ושל  אינטרס  ה  שני  של  אינטרס  ההציבור 
  פותח את החוק אשר , לחוק תובענות ייצוגיות  1מעוגנים בסעיף  ה אינטרסים אל 29.הפרט

ארבע  ומצביע להשהמחוקק  מרכזיות  המטרות  ה  על  התובענה  ביקש  באמצעות  גשים 
ן סעד  תמ  ; תואכיפת הדין והרתעה מפני הפר  ; זכות הגישה לערכאותמימוש    :הייצוגית

התכליות  בעוד    30ניהול יעיל, הוגן וממצה של התביעות.ו  ;הולם לנפגעים מהפרת הדין
והשלישית   לערכאות    –הראשונה  הגישה  לנפגעיםוזכות  הולם  סעד    ת ועדו מי  –  מתן 

, כמו  מפני הפרתו  והרתעהאכיפת הדין  של    תכליתה,  ם האינטרס של הפרטודילק  בעיקרן
הנוגעת  גם   התביעותש   לייע ניהול  בהתכלית  הנ  , ל  של  בעולמו  יותר  אינטרס  טועות 

 הציבורי.
הייצוגית   התובענה  אישי   נובעתאכן,  מאינטרס  התובע   לרוב  מצד  רווח  עשיית  של 

אף  הוא  אלא    ,עקב כךנעלם  לא    התובענהאינטרס הציבורי הטמון בלא רק ש  , אך המייצג
יוזמתו לא היו   אלמאל רשא ,זרזמשמש מעין הייצוגי התובע  31. מוגשם בעזרת תמריץ זה

כתובענלמובאים   להתברר  הראויים  מקרים  המשפט  בית  של  שעריו    . תוייצוגי  ותפני 
השונות  הציבוריות  המטרות  , מוגשמות  דיוני  "רובין הוד"מעין  , כשל התובע  ואמצעותב
לפגום  העלולים  , קיומם של אינטרסים אישיים  עם זאתמכשיר זה.    ו שלעומדות בבסיסה

ההלי  של  המחוקק  ם נעל  ו ני אך  בטיבו  המשפט    ,מעיני  השימוש  מפקחים  ובתי  על 
הייצוגית התובענה  אותו  ,במכשיר  ואישי  שימוש  ומונעים    מסדירים  ראוי  סחטני  בלתי 

זה אשר  במכשיר  ו אינו  ,  המיוצגת,  הקבוצה  טובת  את  את  אינו  ממילא  מקדם  משרת 
 32.יה של התובענה הייצוגית תותכלי

  . תוהאחרעל  כעליונה   וקחל 1סעיף  ב  נויותמה  רות מבין המטהמחוקק לא הגדיר אחת  
מדרג שיכול ללמד על    אינה יוצרת  בתי המשפט לאורך השניםפסיקת  דומה, גם  אופן  ב

עיקרית   הארבע  אחת  תכלית  אדרבמפרט  המחוקקשמבין  התכליות  לרוב,  ה.    בחוק   כל 

_________ _____ 

  302–301,  299כ    מחקרי משפטיים והצעות לפתרון"  קש  –  צרכניות  סיני דויטש "תובענות ייצוגיות 29

(2004 .) 

  יכולות ששאינן מהוות רשימה סגורה, קיימות מטרות נוספות    לחוק,  1בס'  עות  הקבו  מלבד המטרות 30

פחות.    כחשובות  להיתפס ומניעת    הרות אלמטעם  לא  רווחי המפר  שלילת  למשל, את  למנות,  ניתן 

נ קידום  במשפט,  ולא  עושר  קידום    רמותועשיית  מסחרית,  אתיקה  דוגמת  ויושר  הגינות  קרון  עשל 

ויניצקי, לעיל  רות, קהילתניות וקידום העיקרון של צדק חלוקתי. ראו פלינט ּוך החיהשוויון, קידום ער

 . 94–81בעמ'  , 9ה"ש  

ה"ש  "קווים  קלמנט   31 לעיל  בעמ'  8מנחים",  הול  ; 149,  "ייצוג  ויצנבליט  פשרה  אמיר  בהסדרי  ם 

 (. 2012)  372,  351מג  משפטים "יותייצוגענות בתוב

יצג ובא כוחו לבין  התובע המי  שי של בהן הדין מסדיר פער מצוי זה בין האינטרס האישאחת הדרכים   32

הקב של  היהאינטרס  המיוצגת  טרחה   א וצה  ושכר  גמול  פסיקת  שהחוק  אחד    כך,   .בעת  השיקולים 

 של הקבוצה וגמול לתובע המייצג   הדין   דורש מבית המשפט לשקול בעת פסיקת שכר טרחה לעורך 

נושא זה    .( לחוק( 3))ב(23-( ו3)ב() 22)ס'    יבורית של התובענה הייצוגית""מידת החשיבות הצהוא  

ובמיוחד בדרישה  ית,  גלאשר תובענה ייצולשקול אם  בית המשפט  בבוא  מקומו גם  את  יכול למצוא  

כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג הניח  "קיים יסוד סביר לכי יימצא ש ( לחוק  4)א() 8הקבועה בס'  

 וינוהל בתום לב". 
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שווהכמוזכרות   משקל  אחרת  המשפט    ובית  , בעלות  או  כזו  תכלית  אופן  במדגיש 
לב  יטסואיקז זאת  33. מקרהכל    יו שלנסיבותהתאם  לשמוע  למן  ,  עם  ניתן  החוק  חקיקת 

את   המדגישה  רטוריקה  המשפט  בית  של  החוק  הציבוריות התכליות  בפסיקותיו    34.של 
 המתגברת  םהשפעתו  חלחולם,  ברוח הנטען במאמר זה,  להיותיכול    כךל  אפשרי  הסבר

ציבוריים   שיקולים  הפרטיהבשיח  של  הכלל  של ה  ור לאבמיוחד  ,  משפט  ית  המגמה 
השכיחים ביותר  תבעים  נה גם  שהם    , תאגידיםה  ל שמתגבר  הולך ולריסון  לפעול  במשפט  

 35.בהליכי התובענה הייצוגית

_________ _____ 

ל 33 ניתן  לכך  שקדמבכמה  מצוא  דוגמאות  רע"א  לחקי  ו פסיקות  ביניהן  החוק,  נ   4556/94קת    ' טצת 

הייצוגית מונחים שני שיקולים מרכזיים:  ענה  ב"ביסוד התו)(  1996)  784,  774(  5פ"ד מט)   ,זילברשץ

מתן תרופה ליחיד שנפגע. אותו יחיד, ברוב המקרים, אינו  צעות  , הגנה על אינטרס הפרט באמהאחד

נגרם לאותו יחיד הוא קטן יחסית... השיקול  נזק ש טורח להגיש תביעה. לעתים בא הדבר בשל כך שה

הצורך לאכוף את הוראות החוק שבגדריו מצויה   מונח   עניינו אינטרס הציבור. ביסוד אינטרס זה השני

מגן וקשת בע"מ נ' טמפו    2967/95; וכן ע"א  (צוגית ערך מרתיע"ה הייהתובענה הייצוגית. לתובענ

בע"מ בירה  נא)   ,תעשיות  כלכלית  ) (  1997)   323–322,  312(  2פ"ד  משמעות  הייצוגיות  "לתובענה 

  יש;  להגיש תביעהנו טורח  ס היחיד שנפגע ואיינטראכדי להגן על  בה  יש    ... וחברתית גדולה ביותר 

יש לה ערך מרתיע מפני    ;התובענה הייצוגית  באה  שבגדרו  החוק  וראותלאכיפת ה  אינטרס ציבורי  בה

דומים  ( הפרת החוק" מ נאמרו  . דברים  נ' שמש  8268/96ע"א  כן ברלאחר  נה)   ,רייכרט  ,  276(  5פ"ד 

288  (2001 .) 

למשל 34 נ ר רייכ  345/03ע"א  ,  ראו,  סב)פ,  יורשי שמש  'ט  הנשיאה    9פס'  ,  437(  2"ד  של  דינה  לפסק 

ידי מתן תרופה לנזקו. היא  -בענה הייצוגית נועדה לשרת את אינטרס הפרט עלתו(: "ה 2007)  ביניש

לה הקבוצה  קנות  נועדה  לחברי  זאת...  התובעת...  סעד  הציבורי,  עם  באינטרס  הוא  הכובד  מרכז 

מפנ כלכליים  גופים  להרתיע  התנהגות  הפר  י החותר  נורמות  של  אכיפתן  לקדם  והמבקש  החוק  ת 

 , ( בע"מ1987ברזילי נ' פריניר )הדס    8037/06השופט ג'ובראן בע"א    שלדבריו  ראו את  ת". כן  ראויו

התובענה הייצוגית שונה היא מתובענה רגילה.  "(:  פרינירין  ( )להלן: עני2014)  515  ,410(  1פ"ד סז) 

מקד זו  ובעיקר  תובענה  גם  מתמצה    ציבוריטרס  נאי מת  מרבשאינו  של  הרגיל  הפרטי  ית  באינטרס 

של האינטרס הציבורי הוא חשיבות צרכנית או חברתית בבירור התביעות    נותובענות האחרות. ענייה

מפני ה חוהרתעה  הייצופרת  ל וק. התובענה  נחשבת  ורגולציה  גית  אכיפה  חשוב של  מכשיר משפטי 

אכיפה היא רבה" )ההדגשה במקור(.    הסובלים מתתמים  ום שלטון החוק בתחדופרטית, ותרומתו לקי

מרכז שיתופי לשיווק    –תנובה    10085/08)ג( לחוק, עלתה בע"א  20  ' דומה, ביחס להוראת סאמירה  

לפסק דינה של השופטת חיות )פורסם באר"ש,   59ס' פ, נ' עזבון ראבי  בע"מ  בישראל תוצרת חקלאית  

המחוקק את דעתו כי התכליות הציבוריות שאותן נועד  ביע ה(: "בכך תנובה( )להלן: עניין 4.12.2011

רת ושעליהן עמדנו בהרחבה לעיל אינן נופלות בחשיבותן מן התכליות  לש סד התובענה הייצוגית  מו

כן   ועל  לחהפרטיות  תכיש  של  להגשמתן  קשיים  תור  בשל  ניתן  לא  כאשר  גם  אלה  ציבוריות  ליות 

ואליים המדויק שנגרם לקבוצה ולקיים מתאם בין  יבידדכאלה ואחרים להוכיח את מצרף הנזקים האינ

 " .םציהניזוקים לציבור המפוציבור 

פס'   35 שטרסברג  7ראו  השופטת  של  דינה  ה"ש  א.ש.ת.ברע"א  כהן  -לפסק  לעיל  בעמ'  18,   ,623  :

התפתחויות  לבקרים  חדשות  לנו  מזמנים  המודרניים  צמחו  חברת  "החיים  שבמהלכן  וכלכליות  יות 

עוצמה רבי  י  גופים כלכליים  בידם  המרכזים  'האדם  יור, תעשייצוכוח  לצריכה המונית.  ושירותים  ה 

צורך, ונחשף לאפשרות להיפגע או שירותיהם הוא    צריהםהקטן' מפתח תלות באותם גופים, שאת מו

לבין מי    –ם מרוכזת בידיהם  שאבימשהשליטה ב   –ישירות מפעילותם. נוצר חוסר שוויון בין מעטים  
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חוק תובענות ייצוגיות נשמעת  ו שלחברתית העומדת בבסיס-הפרוהציבורית והגישה 
כי  ה  ,מלומדיםדברי המגם   הולם לנתבעתכלית  הגורסים  ית  לכ ת  תהאו  –  של מתן סעד 

המיוצגת  שלכאורה  הקבוצה  של  האישי  האינטרס  את  בעיקר  עיקרית    –  משרתת  אינה 
במיוחד  נקודה זו תובהר  .  של החוק  מהסדריו הספציפייםהיא עולה  כמו כן    36. בהליך זה

  27ת ייצוגיות שכוננה בסעיף  בקרן למימון תובענו  אשר ידון  ,בפרק הרביעי של המאמר
ה  אך  .לחוק לקרן  קשר  ללא  החוק    ה,רואמגם  להוראת  הלב  תשומת  את  להפנות  ניתן 

לתובע לפיה  ש הגמול  בקביעת  או  הקבוצה  של  הדין  לעורך  הטרחה  שכר  בקביעת 
לשקול  ר  שאכ  ,המייצג יש  צולחת,  של  את  התובענה  הציבורית  החשיבות  "מידת 

הייצוגית" הי  37.התובענה  התובענה  של  הציבורי  מגישתו אופייה  גם  נשמע  יצוגית 
של הנוגע  ק  וחה  המרחיבה  בהליך  בבכל  שונים  ציבוריים  גורמים  של  השתתפותם 

בעוד שלפני חקיקת החוק הגורם הבלעדי שהיה זכאי להגיש תובענה ייצוגית    .ובייזומו

 ______________ 

ועל האינטרסים שלו. תיקון חלקי של מצב זה    מולת של ממש להגן על עצ שנתון לשליטה זו ללא יכו

ית המשפט העליון בקנדה עמד  בגם  "  .ה הייצוגיתתובענידי הכרת המשפט בכלי ה-ניתן לעשות על

 The class action plays an important"של מכשיר התובענה הייצוגית בעידן הנוכחי:    ו על חשיבות

role in today's world. The rise of mass production, the diversification of corporate 

ownership, the advent of the mega-corporation, and the recognition of environmental 

wrongs have all contributed to its growth... The class action offers a means of efficiently 

resolving such disputes in a manner that is fair to all parties".   ראו  Western Canadian 

Shopping Centres v. Dutton, [2001] 2 S.C.R. 534, 548–549 (Can.) . 

 Kerry Barnett, Note, Equitable Trusts: An Effective Remedy in Consumer Class ,למשל   ,ראו 36

Actions, 96 YALE L.J. 1591 (1987); John C. Coffee, Jr., Class Wars: The Dilemma of the 

Mass Tort Class Action, 95 COLUM. L. REV. 1343 (1995) כן ראו .Myriam Gilles & Gary B. 

Friedman, Exploding the Class Action Agency Costs Myth: The Social Utility of 

Entrepreneurial Lawyers, 155 U. PA. L. REV. 103, 105–106 (2006),    אשר סוברים כי"The 

most critical and controversial feature of this argument is that compensation is not really an 

important goal in small-claims class actions... We must also do the easy (or at least 

intuitive) work of showing that the deterrence of corporate wrongdoing is what we can and 

should expect from class actions".  עניין ראו    .יקות של בתי המשפט פסבכמה  זו עלתה גם    דעה

ה"ש  תנובה לעיל  דינה  50פס'  ,  34,  חיות  לפסק  השופטת  הדומיננטי  ..." :  של  מבין  האינטרס 

ביסודהאינ העומדים  ו   טרסים  שההליך  העיקרית  שואפי התכלית  אנו  מאותה  להגשים  תמקדים  ם 

  ם ראו עע"כן    ".בית מפני הפרת החוק וזכויות הצרכנים על ידי העוסקהשגת הרתעה יעילה ואפקטיב

הגליל    2978/13 יונסגיד  א ת   –מי  נ'  בע"מ  האזורי  והביוב  לפסק  פס'    ,המים  המשנה  יז  של  דינו 

רובינ באר"ש,    שטייןלנשיאה  בעי23.7.2015)פורסם  כי  הרואות,  "עינינו  חו(:  של  שיוה  צובו  זה  ק 

ציבוריות מובהקות באופיין. אכן, מצויה ביניהן גם מטרת מתן סעד הולם    המחוקק לנגד עיניו מטרות

לכל  , הממוקד בפיצוי האישי  יש לראותו כבעל אופי פרטי   דאי, דבר שבו דין  תלפלוני שנפגע מהפר

בנפ ה תובע  האינטרס  של  הגשמה  עקרונית  בכך  לראות  גם  ניתן  כי  )אף  להגרד  וכיבוד  ציבורי  ינות 

צב את הליך התובענה הייצוגית בראש וראשונה כמכשיר חברתי וכלכלי רב  הדין(. ואולם, החוק מי

 " ...עוצמה

 לחוק. ( 3)ב()23-ו( 3)()ב22 'ס 37
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יחיד   אדם  לתביעה  עם  היה  ולקבוצה,שהייתה  עילה  לו  לחוק  4)  עיףס  38משותפת  ()א( 
שונים,   ציבוריים  גורמים  ארכגון  מונה  או  ציבורית  ציבוריות, בע  ן גורשות  מטרות   39ל 

הם  הרשאים   מסוימים.  להגישגם  תנאים  ייצוגיות בהתקיים  חידוש משמעותי    תובענות 
המשפט,  בחוק  נוסף   בית  באישור  ציבוריים,  לגורמים  האפשרות  מתן    להשתתף הוא 

ש ייצוגית  בתובענה  יזמו.לא  בדיונים  לעיתים  גוכך,    40הם  מעורבים  ציבוריים  רמים 
פשרה,   התובעאת  למנוע  י  דכת  וזאבהסדרי  לטובת  הפשרה  כוחו -ניצול  בא  המייצג, 

 41חברי הקבוצה. ם של והנתבע על חשבון טובת
כה  המתבקשת  המסקנה   עד  כלל  כי  היא  מהדברים  בצד  למעשה,  התכליות  הלכה 
ב מעל  ת מרכזיההרוח    ,חוקהמנויות  אהחוק    המרחפת  הציבורי  מדגישה  האינטרס  ת 

הייצוגיתטמון  ה התובענה  מתבטאטרס  ניא   –  במכשיר  הדין    בעיקרו  אשר  באכיפת 
הפרתו.בו מפני  להביא    הרתעה  ניתן  זו  תכלית  זכויות"לידי  דרך  על  ההגנה  ,  "שיפור 

סעיף   ל  לחוק,  1כלשון  מפרי  בשינוי  ולהוביל  גופים  של  היו    ,חוקהתנהגותם  לא  אשר 
נזקיהם   את  מספקת  מפנימים  הייצוגיתאלמבצורה  התובענה  האחר    .לא  הכיוון  מן 

, ללכד אותו  הרציונלית  וציבור הנפגעים מאדישותלעורר את    תמסייעה הייצוגית  ענבוהת
 .הטמון בוהמשותף ח ו ולמנף את הכ

מתמצים   אינם  הייצוגית  בתובענה  הטמונים  הציבוריים  בנוסחו  בחוק  האינטרסים 
גם  אלא    ,המקורי ונשמעים  ופסיקתיים  במתחזקים  חקיקתיים    משמעותיים חידושים 

הייצוגיות  ש  ןמ ולבעשהתרחשו   התובענות  האחרונותל   אף   יםלמד מ אשר  ו  ,בשנים 
ייעוד הם   העצמת  אל  ןעל  תובענות  ציבוריות  ה של  נורמות  יחסי  ובהידוק    בהטמעת 

בי כמנגנון  נןהגומלין  פרטישל  ,  מתאכיפה  לבין  הציבורית.,  האכיפה  בשורות   גנוני 
בחקיקה חידושים  על  נעמוד  זהבכ  הבאות  הרביעייוון  ובחלקו  המאמר,  חראהו  ,  של  ון 

וחידושים   התפתחויות  על  נעמוד  ייצוגיות,  תובענות  למימון  בקרן  עוסק   דומים אשר 
 בפסיקה. 

  –  הניבמעשור,  יותר  חוק תובענות ייצוגיות, אשר נחקק בישראל לפני  כפי שראינו,  
די שנה  מתנופה אדירה במספרן של התובענות הייצוגיות המוגשות    –פשר  אִ למצער    וא

ים ציבוריים רבים  מעבר להיבטהאכיפה הפרטית במקום של כבוד.  את  ב  יצוה  ,בישראל
בכינונה  שכרוכים  ומעבר לאלה  ,  שפורטו לעיל  בו  ספציפיים  םובהסדרי  הכרוכים בחוק

 הקמתה את  בהקשר הנוכחי  נזכיר    42,הקרן הציבורית למימון תובענות ייצוגיותשל  בחוק  
 

_________ _____ 

 . 278-ו 239–238, בעמ'  18, לעיל ה"ש  .ש.ת.ארע"א  ,למשל   ,ראו 38

ייצוגיו  כהגדרתה  ", יתרשות ציבור" 39   פתבתוסמשלושת הגופים המנויים    דאח   היא   ,תבחוק תובענות 

עם  לאנשים  זכויות  שוויון  נציבות  לחוק:  והגנים  מוגב   הראשונה  הטבע  לשמירת  הרשות  לות, 

 ויות בעבודה. ים ונציבות שוויון הזדמנהלאומי

 . לחוק   15 'ס 40

גולדשטיין "הערות  18  'ס 41 ייצוגיותתובע  ל חוקע  לחוק; סטיבן  , 7  ו  טעלי משפ "  2006-"ותשס,  נות 

 ( )להלן: גולדשטיין "הערות על החוק"(. 2007)  21–20

 . לחוק   27 'ס 42



 ועסקים כד, תשפ"א  פטמש בוקשפן  עלי

124 

נה  מטרת הקרן הי  43.סקו כסעדנפש  יםפכסשל    החלוקללניהול ו  חדשהשל קרן  לאחרונה  
ציבוריות  היינו ד,  בהגדרה  ציבורית מטרות  לטובת  הכספים  את  הוקמה    ,לחלק  והיא 
שהתעוררו  לנוכח   לציבורקשיים  תרומה  של  בדרך  כספי  פיצוי  בנוגע    הן   –  בפסיקת 

ו התרומה  החלוקה  לאבנוגע  הן  למטרות  קשרים  )ופן  בדבר  חששות  בשל  היתר  בין 
שנועדו  שהכספים  הובילו להצעה    הקשיים אל.  (ן מקבל התרומהביל  בעתקודמים בין הנ

הכספים   את  שתנהל  לקרן  יועברו  הציבור  האפשר    םותחלקלטובת  ככל  קרוב  לתחום 
 44.לנושא התובענה

של    התקנתן היא  הציבורי של התובענות הייצוגיות    פיונןבאהנוגעת    התפתחות נוספת
יי תביעות  הגשת  על  אגרות  המטילות  ש  45. תויוגצתקנות  עלהגם  התקבלו  ידי    התקנות 

ככאל  המתנגדים הייצוגיות  הלהן  התובענות  מוסד  את  להתעלם  אפשר  -אי,  שמחלישות 
שבתזכיר התקנות,  דברי ההסבר  לפי  הצדקות ציבוריות.  יש  זה  תחיקתי  גם לשינוי  מכך ש

אחת   בבסיס  התכלית  של מעלויות   חלק  בכיסוי לתמוך  היא    תקנותהעומדת  הליך    יו 
ומו הינו  ש  ,וגיתצייה  הנהתובע ארוך  משפטי  אשרהליך  שיפוטיים  צורך    רכב  משאבים 
התקנות  .רבים יוזמי  להחריג  ,לדעת  מקום  זה    אין  אגרההליך  לשאר    ,מתשלום  בדומה 

דוגמת הליך    ,, כולל הליכים ציבוריים באופן מובהקההליכים המתנהלים בבתי המשפט
  מניחה האמורות  חסה לתקנות  יו ש  תפסנוציבורית  תכלית    46.ץמנהלי והגשת עתירה לבג"
ע יביא  האגרות  הפחתהישתשלום  סרקשל    מו  בקרב    וייצור   ,תובענות    תובעים הרתעה 

לקבוע  אפשר  -שאי  מתייחסים לכך מנם  ו אלתקנות  דברי ההסבר  . מיותרים  הליכים  מניהול 
ם  ללמוד על קיומן ממספרמציעים הם תובענות הסרק המוגשות כיום, אך  מה שיעורן של

לפני אישור התובענה   םנעשילנוכח העובדה שרובם במיוחד   ,הסתלקותהרי הסד לש הרב
 47כייצוגית.

_________ _____ 

 . 1079ח  , ס" 2016-(, התשע"ו10ס'  הוסף בחוק תובענות ייצוגיות )תיקון מ סעיףה. א לחוק 27ס'  43

להצעת  רידב 44 תובענות    הסבר  )10'  מס  תיקון)  ייצוגיותחוק  והס (  פשרה  התשע"ודרי  -הסתלקות(, 

 . 116, ה"ח  2016

שאושרמתווה   45 מטיל    התקנות  המשפט    16,256  של  אגרהלבסוף  בבית  תביעה  הגשת  על  שקלים 

ואגרהבו  ש  המחוזי, הייצוגיות,  התובענות  רוב  הגשת   8,128של    מוגשות  על  בבית    שקלים  תביעה 

השני ישולם    יהחציו ,  גשת התביעההחצי הראשון של האגרה ישולם לפני הנקבע כי    .פט השלום מש

פסק   מתן  )תיקון(  ורא   . דיןלאחר  )אגרות(  המשפט  בתי  ק"ת0182-התשע"ח  , תקנות  וכן    , 1748  , 

)אגרות(,תקנות  ל   פת לתוס  ב11-ו  א 11,  ב4,  א4ים  פרט המשפט  ת  דועגם    ראו  . 2007-תשס"ז ה   בתי 

ייצוגיות  "ומשפט  ק  חו  , החוקה בתובענות  יו  –אגרות  מטעם  פשרה  הוועדהמתווה    (2017)   ""ר 

fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_394528.docx   חוק החוקה,  ועדת  ומשפט    )להלן: 

ובענות  ה לחוק תייהשנ  פתלתוס  9-ו  7,  6ם  לפי פרטי  ותוגייצות יענבתוב  זאת,עם  .  "מתווה הפשרה"(

פ  וגיותייצ מאנקבע  ראו  גרהטור  )אגרות(31) 20  ' תק.  המשפט  בתי  לתקנות  על    .(  נוספים  לפרטים 

שקל עם    5,500  –אלף שקל במחוזי    16ת ייצוגיות:  הגש  ל ההסדר ראו אפרת נוימן "אושרו האגרות ע

 . TheMarker 29.11.2017 www.themarker.com/law/1.4647179הגשת הבקשה" 

נהלית,  מ שקלים על הגשת עתירה    1,985אגרה של  קובעות    )אגרות(  טתקנות בתי המשפ  למשל,  ,כך  46

ה  1,827של    אגרהו לבית  עתירה  הגשת  על  )פרטים  שקלים  לצדק  הגבוה    פת לתוס  24-ו  20משפט 

 לתקנות בתי המשפט )אגרות((. 

 . 2017-"זהתשע ,תובענה יצוגית(( ))אגרות בתי המשפט  תזכיר תקנות 47

http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_394528.docx
https://www.themarker.com/law/1.4647179
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אל,  כצפוי ביקורת  התקנות  ללא  עברו  הטלת    48. לא  נגד  המרכזיות  הטענות  אחת 
לקדם את  חוק תובענות ייצוגיות    ו שלפגיעה בתכליתמפני  החשש    הצביעה עלהאגרות  

לבית   הגישה  זכות  לרבו"מימוש  לבית    האוכלוסי  יוגלס  תהמשפט,  לפנות  המתקשים 
שמבקשים להתמודד עם    נפגעיםמחסום גבוה לאותם  יצירת  מפני  ו  49, המשפט כיחידים"

  שפועלים   ורשויות שלטוניותעוולות ונזקים רחבי היקף שנגרמים על ידי תאגידים חזקים  
 50. יןלא כד
הדה בנושא  הייצוגית  אגרות טלת  יון  התובענה  ממאמר   בהליך  חלק   אינו 

כי    אך   ,הז נראה  מוסגר  למצוא במאמר  ב  ניתן  אגרהטעם  שנועדו   הטלת   בהליכים 
הציבור לטובת  ולּוגם  סמלי  ,  שנהוג ,  באופן   כך   51.ץבג"ב  ם הליכיי  בלגגם    כפי 

במימון  מיוחד  ב לסייע  שנועדה  ציבורית  קרן  קיימת  וכאשר  ייצוגיות  בקשות  תובענות 
ציבורית   חשיבות  שיש  ייצוגיות  תובענות  ו  תתי ברחולאישור   . בירורןבבהגשתן 

זו   הגבהת    למתןכדי  יש  בקרן  זה  ףסאת  להליך  האגרות  הכניסה  הטלת   . בעקבות 
טוב   אישורעשה  לפיכך  בבסיס  שעמד  הפשרה  של מתווה   כאשר האגרות  תקנות    ן 

לקבע   במקביל  האגרהכי  "זמניּו  הטלת  והיא  תסתיים  הקרן  של  קיומה   ך הפיתת" 
להגדלת    ,לקבועה האפשרות  לסיוע אפשר  יהיה  ו  ,היבצקתתיבחן  בקשה   להגיש 

_________ _____ 

באועי 48 שאיילת  דו  "בזמן  הגישהם  את  חוסמת  המשפט  שקד  יצירתי"   מציעעליון  ה,  לבית   פתרון 

TheMarker  20.12.2017  www.themarker.com/law/1.4760013  . הכותב  בכתבה את    זו  מבקר 

להטיל  ל ההח בהגשתטה  אשר    כירומזייצוגיות,    תובענות  אגרות  העליון  המשפט  בית  של  פסיקה 

מגיש   אם  רק  תוטל  שהאגרה  כך  מאגרה,  מותנה  פטור  בהליךתביעההתירה  יזכה  גם    . ה   דוד ראו 

"סוף   ארוןהלתביעות  מזרחי  למאבק  ייצוגיות?    ynet  30.11.2017צרכן"  ה  קבורה 

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5049595,00.html;  ייצוגית  תובענה  אגרת"  פריידין  מתן :

 www.srugim.co.il/225472-%D7%90%D7  29.11.2017  סרוגים"  הטייקונים  בשירות  שקד  יילתא

%99%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%93-%D7%9E%D7%A2%D 

7%93%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%95%D7 

%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94% 

D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97  .לשעבר המשפטים    יסבוק הפי  בעמוד  גיבהה  שקד  שרת 

שקד  היוזמה  על שנמתחו    רבות ה   ביקורותה  ל ע  שלה  איילת  ראו   .Facebook  (30.11.2017)  

www.facebook.com/ayelet.benshaul.shaked/posts/1452435908208164 המשפט בית    ,ון העלי  . 

ותרת הזכות לכל צד לשמור על טענותיו לאחר  ה  תוך   , התקנות  עתירה לביטול מחק    , כבג"ץבשבתו  

ה בחשיבות מוסד התובענה  רכה וך וזאת "מת , וקה, חוק ומשפט של הכנסתחה בוועדת  בדיקת ההסדר 

על הפרק" שעומד  נושא האגרות  של  זהירה  בבחינה  והצורך  מרכ   3646/18בג"ץ    .הייצוגית  י  ז ידיד 

 (. 16.1.2019  באר"ש, פורסם) ה נ' שרת המשפטיםויות בקהיל זכ 

 . לחוק (  1) 1 'ס 49

החו 50 ומשפט    , קהועדת  ייצוגיתובע" חוק  לישיבה  נות  הכנה  מסמך  )אגרות(    "29.11.17ות 

(28.11.2017)  m.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx? 

ItemID=2023754. 

 . 46ה"ש   ראו לעיל 51

https://www.themarker.com/law/1.4760013
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5049595,00.html
https://www.srugim.co.il/225472-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%93-%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97
https://www.srugim.co.il/225472-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%93-%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97
https://www.srugim.co.il/225472-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%93-%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97
https://www.srugim.co.il/225472-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%93-%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97
https://www.srugim.co.il/225472-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%93-%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97
http://www.facebook.com/ayelet.benshaul.shaked/posts/1452435908208164
http://m.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2023754
http://m.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2023754
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המשפ לבית  ייצוגית  תובענה  לאישור  בקשה  הגשת  לפני  עוד   52ט, מהקרן 
 53כיום.  נדרש בתקנותכ,  במקרים מיוחדים לא רקו

ואחריות חברתית של   , שינוי חברתי תובענה ייצוגיתפרק ב: 
 המגזר העסקי 

דה המרכזי, כקבוע  עויי ךא  , מנם בעולמו של המשפט הדיוניוהייצוגית נעוצה אתובענה  ה
גם    1בסעיף   ולהביא  זכויות"    הגשמתן ידי  ללחוק, הוא לפעול "לשם שיפור ההגנה על 

נורמות חברתיות ומשפטיות מהותיות יכול לשמש    ומובהקת  יפה  הדוגמ.  של  סק  פלכך 
,  בהמשךבו  נעסוק  ש דין זה,    פסק  55שתחילתו בתובענה ייצוגית.   Brown ,54בעניין    הדין

בארבבטלו  דרמטי    יקתחו  ילשינו  לביוה שווה"  אבל  ה"נפרד  מדיניות  ,  רית הבצות  את 
בכדי   אותו  ולא  המשפט  הגדיר  בית  של  ביותר  החשוב  הדין  כפסק  ברק  אהרן  הנשיא 

 56במאה העשרים.  ניהאמריק
והחוקתי פוטנציאל  ה הייצוגית    החברתי  בתובענה  תוקף  הטמון  משנה  בעידן  מקבל 

ל  ,המודרני לחברו  המתגברוראוי  הציבורי  ןחולת ת  רדבב  שיח  מהמשפט  נורמות  ,  של 
זכויות   גופי  אדם, הלרבות  שלטוניים  ם על  קשור.  לא  זה  הל  שיח  של  מגזר  התעצמותו 

בדומיננטיות של המסגרת החברתית, הכלכלית והמשפטית    ירידהול, מחד גיסא,  העסקי
  ונראה כי הוא אף נובע מתהליכים ,  מאידך גיסא  שהמדינה מספקת לאזרחיה המסורתית  

הכלכלית של    תןכוחם הכלכלי של התאגידים הגדולים לבין עוצמבין    השוואה  57.האל
מ מהווים    גלהמדינות  תאגידים  בסחורות  כיום  כי  העולמי  מהסחר  שלישים  כשני 

_________ _____ 

הפשרה" ומשפט  חוק    ,החוקה   ועדת  ורא 52 ה"ש  "מתווה  לעיל  ייצוגיות  טתטיו;  45,  תובענות   חוק 

מס'  )תי התשע11קון  לענ  היוםסדר  מתוך    , 2018-"ט(,  השרים  ועדת  חקיקהלישיבת  הכנסתייני   , 

 eder2001218/he/seder_Hakika_swww.gov.il/BlobFolder/reports/seder2  ( .182023.12)  20-ה

1218.pdf  .לענייני חקיקה    ועדת השריםעמדות  "  ורא  –  ועדת השרים הביעה תמיכה בטיוטת החוק

 _www.gov.il/BlobFolder/reports/seder201218/he/seder(  23.12.2018)   "2018בדצמבר    23מיום  

Hakika_emdot231218.pdf  –   התפזרות הכנסת  חוק  בל  חר מכן התקאולם מאחר שארבעה ימים לא

של    ,2018-ט" התשע,  העשרים קידומה  זונעצר  חוק  רק    הצעת  שוב  באמצעות  ,  2020  יוניבוחודש 

התש"ף שונים(,  )תיקונים  ייצוגיות  תובענות  חוק   kirim.gov.il/s/tzkirim?www.taz,  2020-תזכיר 

language=iw&tzkir=a093Y00001RdDGwQAN . 

-לאישור ותובענות ייצוגיות(, התש"ע   בקשות  במימון  סיועתובענות ייצוגיות )( לתקנות  4())א4  'תק 53

2010 . 

 . 9 לעיל ה"ש , Brown עניין 54

 . 9ש "תירם, לעיל הא 55

 . www.haaretz.co.il/misc/1.1317752  9.4.2008 הארץארי שביט "אהרן ברק, אזרח מודאג"  56

דוניץר 57 פרטי,  ידק-ונית  "לא  ציבוריר  אחריות"  חדשהתפיסה    לקראת :  לא  ,  1127מג    יםמשפט   של 

1131 (2013 .) 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/seder201218/he/seder_Hakika_seder201218.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/seder201218/he/seder_Hakika_seder201218.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/seder201218/he/seder_Hakika_emdot231218.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/seder201218/he/seder_Hakika_emdot231218.pdf
https://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?language=iw&tzkir=a093Y00001RdDGwQAN
https://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?language=iw&tzkir=a093Y00001RdDGwQAN
https://www.haaretz.co.il/misc/1.1317752
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תאגידים;    100מתוך    51ובשירותים;   הם  בעולם  הגדולים  הכלכליים    200הגופים 
וההכנסה    לם,ו עולמי בי הגומקמהתוצר המ  27.5%התאגידים הגדולים בעולם מייצרים  

גבוהה   שלהם  מאוכלוסיית    82%בהן  מתגוררים  שמדינות    182של    תןהכנסמהשנתית 
חברתיתוע  58.העולם לעוצמה  בתורה  מתורגמת  זו  כלכלית  פוליטית  צמה  סביבתית,   ,

ו-הביןברמה  הן    ,מבוטלתלא    ותרבותית המדינתיתהן  לאומית  פעילותם  גם    59. ברמה 
יכולתם  כי  גוררת מאליה את המסקנה    יםתחומ  חבה שלר   שתבק  ונת של תאגידיםהמגּו

( החברה  מרכיבי  עצמם  societyשל  את  להגשים  המודרנית  בתלויה  (  רבה  ולם  עבמידה 
( אותם.(  companiesהחברות  הנוכחי    60שסובב  שבעידן  לומר  מוגזם  זה  יהא  לא  כך, 

  ם מאוגדיפים  גו  על פעילותן של חברות או של  האינטראקציות האנושיות נסמכותמרבית  
הצלולה    61,יםאחר הדין  בהתייחסו  ברק,  השופט  של  ובלשונו  מפסקי  לשאלת  באחד 

תאגידהטלתה   על  פלילית  אחריות  עיקרי    ,של  בסיס  הוא  התאגיד  המודרנית,  "בחברה 
אפשר  -איבהתאם,    62לפעילות אנושית. ישנן מדינות בהן יש יותר תאגידים מבני אדם".

תן  חשש להפרהאשר    ,כויות האדםעל ז  גם  סקיר העגזמו של ההשפעתבו  ולהפריז בכוח 
רשויות    הפרתן על ידי החשש למלא פחות  כיום  הינו מעשי ומשמעותי    תאגידיםעל ידי  
סיות",  קלהפרות חמורות של זכויות אדם "לא רק ביחס ל  ניםנכו  הים אלדבר  63. השלטון
בסוגיות  כגון   גם  אלא  מקפחים,  עבודה  תנאי  או  למשלהנוגעותעבדות    הגנת ב  ,, 

, ולכן  שוויון בתנאי ההעסקהכנושאים מגדריים  וברווחה נפשית וכלכלית,  ב  64,תופרטיה
אין פלא שהשיח בנושא אחריותן החברתית של חברות עסקיות הגיע בעת הזו ל"צומת  

לחדד את  מנגנון התובענה הייצוגית יכול    הגישה המוצעת במאמר זה היא כי  65. קריטי"
אפקטיבי  משפטי  תת מענה  לעל,  קי פוסזר העהמג  תורהכלכלי שבמסג-ההקשר החברתי

של נורמות    כיפתןאולסייע ב  ,בעידן הנוכחיריסון כוחם המתגבר של התאגידים  צורך בל
 66. של מגזר זה במגזר הפרטי ובאמצעותו ציבוריות

_________ _____ 

"ש 58 שמיר  תאגידים"  רונן  של  החברתית  האחריות  מושג  עיצוב  על  ציבורי:  ולחץ  פרטי  דורות,  וק 

ותרבות   חברה  על  עכשוויים  מבטים  זהויות:  בהג   –ישראל  ב מרחבים,  אייזנשטדט  נח  יעו  לשמואל 

 (. 2007ם,  יעורכ צלניקר )חנה הרצוג, טל כוכבי ושמשון  238–237, 237 לגבורות

 . 57ש לעיל ה"  קידר,-דוניץ 59

משפט  לחוק החברות במשפט הישראלי"    11דו של סעיף  עלי בוקשפן "על חברה וחברה, ועל מעמ 60

 . ( 2004) 229 א יםועסק 

 . 1, לעיל ה"ש תיתבר הח המהפכה  פן בוקש 61

 . 383, בעמ'  5לעיל ה"ש , מודיעים  עניין 62

63 De Brabandere & Hazelzet 242–223, בעמ' 13, לעיל ה"ש ;Kasher& Bukspan   13, לעיל ה"ש . 

ת"צ   64 למשל,  נ'    66426-06-17ראו,  נ'    17780-12-16ות"צ    Instagram LLCפרמינגר  פלוני 

Facebook Ireland LTD. 

 Lucian A. Bebchuk & Roberto Tallarita, The Illusoryכהגדרתם של בבצ'וק וטלריטה במאמרם  65

Promise of Stakeholder Governance, CORNELL L. REV. (forthcoming 2020), available at 

ssrn.com/abstract=3544978  ל"קצה הקרחון" של השיח התאגידי בתקופה האחרונה ראו המקורות .

 . 6לעיל בה"ש    מאוזכריםה

מתחדדת   66 זו  שרוב  נקודה  העובדה  בתונתבעהלנוכח  תאגידיםים  הם  בישראל  הייצוגיות    בענות 

הצרכן,    דיני הגנתשל  ם  מיעילות התובענות הן בעיקר בתחו וש(,  4מרגל וקלמנט, לעיל ה"ש  -)וינשל

https://ssrn.com/abstract=3544978


 ועסקים כד, תשפ"א  פטמש בוקשפן  עלי

128 

 תובענה ייצוגית ככלי לשינוי חברתי . 1

ל"הפגנה" משפ הייצוגית  התובענה  את  לדמות  ניתן  ציורי    קולו   שמענ  בהש  יתטבאופן 
הציבור  בצש"אפקטיבי  ו  ציבורי  קול   –  של  משפטיות"  התובענה  ישיניים  ככזו,  דו. 

בחובה   טומנת  לקהייצוגית  חברתייםודי פוטנציאל  עומק  תהליכי  ללמוד    ,ם  שניתן  כפי 
בישראל,   מהסדריו  ייצוגיות  תובענות  חוק  של  גם    67הפרטניים  במכמו  משפט  הניסיון 
הייצוגיור היש ד ה להסהשראר  ואשר שימש מק  ,ניהאמריק  68. תראלי בתחום התובענות 

חברתי   לשינוי  כמכשיר  הייצוגית  בתובענה  שאינו  השימוש  רק  משפט  ל זר  לא 
ש  69, האמריקני כאל  ישאלא  שנעשה    האף  הנרחב  לתיקון  העיקרי  המניע  כי  הסבורים 

הפדרליות   תקנותל  23לתקנה    1966שנת  ב הדין  מ  70סדרי  החברתיים  השינויים  נבע 
ע  ריתהב  צותארשו ברחתשה זכויות  יהעלמ,  תבאותה    אזרח היה בהכרה בחשיבותן של 

תנועות   של  של  ו  71, חברתיותובכוחן  הדיוניים  מהתגבשותם  שם  ל  שנדרשוהאמצעים 

 ______________ 

דינ ביטוח,  דידיני  בנקאות,  )  ניי  עסקיים  החדש    ואהגבלים  הכלכלית  –בשמם  התחרות  די(דיני  ני  , 

ודיני עבודה.    ת(פליה של אנשים עם מוגבלווהעבודה  הם  פליה במקוהכולל  )פליה  הות הסביבה,  איכ

הם    ה, וככאלstockholders-עניינם של הל, ופחות  takeholderss-עניינם של הלקשורים    הנושאים אל

הג אינטרסמייצגים  על  העסקית  יםנה  החברה  של  החברתית  אחריותה  עם  ר,  המזוהים  עם    ק ולא 

 הכלכלית. ה  אחריות

 למימון תובענות ייצוגיות.  בקרןשדן   ,הרביעי בפרקכן להלן רק הראשון ו בפ  לעילאת הדיון  ראו  67

 . 41על החוק", לעיל ה"ש   "הערות שטייןדגול 68

, והוא תדירות  ריתצות הבארב תנה הייצוגיה חשוב להדגיש היבט מהותי שמייחד את התובעז בהקשר 69

(. .Fed. R. Civ. P)להלן:    Federal Rules of Civil Procedure-ל(  b()2)23ק'  בתהשימוש הגבוהה  

מים באופיים  מתאיש סעדים    –מניעה    צולצוגית לסעד הצהרתי או  להגיש תביעה יי  יתן נתקנה זו,    לפי

שלע אף  בישראל,  המנהלי.  והמשפט  החוקתי  המשפט  מכוח  שחוק  הילות  האפשרות  אינו  את  ולל 

שאינם   סעדים  בפועל  לתבוע  ייצוגית,  תובענה  במסגרת  בקשות  כספיים  לאישור    ות מעטרק  מאוד 

ראו   להרחבה  זה.  לאפיק  פונות  כייצוגיות   Alon Klement & Robert Klonoff, Classתובענות 

Actions in the United States and Israel: A Comparative Approach, 19 THEORETICAL INQ. 

2018)( 151 .L " 419 , בעמ' 8, לעיל ה"ש  "קבוצתית-גייצו-תביעת; גולדשטיין. 

70 Fed. R. Civ. P. Rule 23. 

בשנת   שצוינה  23  'תק 71 הותקנה  כיום  א  ועיגנה  1938  לעיל  הייצוגית המודרנית המוכרת  ת התובענה 

הברב ב תיארצות  הה.  לאשבתר  סדרם,  מענ  קנה  לספק  הולהצליח  שהתובענה  לכמה  ם  ה  סוגיות 

ניסוחה מחדש. להרחבה על תקנה זו ועל ניסוחה  צורך הייצוגית מעוררת, ולכן מונתה ועדה מיוחדת ל

 DEBORAH R. HENSLER  ו גם. לעניין זה רא31–29בעמ'  ,  9לעיל ה"ש  ,  ויניצקיּו  מחדש ראו פלינט

ET AL., CLASS ACTION DILEMMAS: PURSUING PUBLIC GOALS FOR PRIVATE GAIN 12 

(RAND Corp. 2000), available at www.jstor.org/stable/10.7249/mr969icj.1; John P. Frank, 

Response to 1996 Circulation of Proposed Rule 23 on Class Actions, in 2 WORKING 

PAPERS OF THE ADVISORY COMMITTEE ON CIVIL RULES ON PROPOSED AMENDMENTS TO 

CIVIL RULE 23, 264 (1997), available at www.uscourts.gov/sites/default/files/working 

papers-vol2.pdf . 

https://www.jstor.org/stable/10.7249/mr969icj.1
https://www.uscourts.gov/sites/default/files/workingpapers-vol2.pdf
https://www.uscourts.gov/sites/default/files/workingpapers-vol2.pdf
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זכויות   של  אפקטיבית  אשר  אכיפה  קבוצות  יכלו של  זכויותיהן    לא  את  כפרטים  לממש 
 72באמצעות מערכת המשפט. 

פלא,   שאפואאין  ה,  לשימוש    ה דוגמ  לשמש   ה יכול  וגיתיציהתובענה  מובהקת 
שנטען   כפי  ציבוריות,  רפורמות  של  קידומן  לצורך  האזרחית  בהתדיינות  האפשרי 

אשר  "Public Law Litigation"על    Chayesשל    יקוניהא  מאמרוב את  ,  השימוש  הציף 
בהתדיינות   וקבוצתיים   וייצוגית  אזרחיתהאפשרי  חברתיים  נושאים  על  השפעה  לצורך 

התבוננות זו, המדגימה    73. (כים בין פרטים בחברהשל סכסו  ת ורתיסהמ  ה רלהסדר  במע)
של   יכולתו  הראשונה,   תוחברתי  ות רפורמקדם  ל  רסריהאדווההליך  את  המעלה   74מן 

בנושאים מרכזיים    ריתהבצות  עיסוקם של בתי המשפט הפדרליים בארלנוכח  מתחדדת  
 . באמצעות תובענות ייצוגיות שעל סדר היום הציבורי

. של התובענה הייצוגיתהליך התפתחותה  תאת  בקצרה    ׂשלפרון  נכוה  ייהזה  ר  קשבה
אתירם ברק  שהראה  לאחרונהבמאמר    כפי  דרכה  75, שפורסם  ן  מ ולהבדיל    ,בתחילת 
כיום, שימשה   הייצוגית  המקובל  מוחלשותהתובענה  קבוצות  ביניהן    ,כלי במאבקן של 

כלכלית  נית אמריק-הקהילה האפרו יכולת  הטמון    וחהכ  את   המהדגי  ך בכ  ר בכו  ,ומעוטי 
משפטית  ב המוסדות  התדיינות  באמצעות  רק  לא  נורמות  של  ולעיצובן  להטמעתן 

שורה של   ות לכך היודוגמא 76. המסורתיים, דוגמת בית המחוקקים והממשלההציבוריים 

_________ _____ 

 . 9אתירם, לעיל ה"ש  72

73 Abram Chayes, The Role of the Judge in Public Law Litigation, 89 HARV. L. REV. 1281, 

1291 (1976) ("The class suit is a reflection of our growing awareness that a host of 

important public and private interactions – perhaps the most important in defining the 

conditions and opportunities of life for most people – are conducted on a routine or 

bureaucratized basis and can no longer be visualized as bilateral transactions between 

private individuals. From another angle, the class action responds to the proliferation of 

more or less well-organized groups in our society and the tendency to perceive interests as 

group interests, at least in very important aspects"). 

74 Lesley K. McAllister, Revisiting a "Promising Institution": Public Law Litigation in the 

Civil Law World, 23 GA. ST. U. L. REV. 693, 693–694, 700–702 (2008).  רו  אמנ ברים דומים  ד

חיות  על  גם אסתר  העליון  המשפט  בית  נשיאת  חיות  ראו    . ידי  ככלי  אסתר  הייצוגית  "התובענה 

 (. 2016)  937,  935יט  משפט ועסקיםציבורית" -חיתלאכיפה אזר 

 . 9ם, לעיל ה"ש אתיר 75

רבות דרך מכשיר התובענה הייצוגית,  ל  ת משפטית,ינודנה בהשלכות של התדיאשר    ענפה  לספרות 76

 :Neal Milner, The Dilemmas of Legal Mobilizationאו, למשל,  פוליטיות רוקות  לצורך השגת תפ

Ideologies and Strategies of Mental Patient Liberation Groups, 8 LAW & POL'Y 105 

(1986); Bryant G. Garth, Introduction: Toward a Sociology of the Class Action, 57 IND. 

L.J. 371 (1982); P.A. Paul-Shaheen & Harry Perlstadt, Class Action Suits and Social 

Change: The Organization and Impact of the Hill-Burton Cases, 57 IND. L.J. 385 (1982) .

ה למשל,  PCNAA  (cement of Colored Peopleanfor the Adv ational AssociationN )-כך, 

המאה הקודמת  של  החמישים והשישים  ה נרחבת בשנות  צוגית בצורהשתמשה במכשיר התובענה היי

 . 387. שם, בעמ'  ארצות הבריתב ניםאמריק-לצורך קידום זכויותיהם של אפרו
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ייצוגיות    ה אלתובענות    Burton Cases-Hill".77"מכונות  אשר  בשנות השבעים    תובענות 
-Hill  מכוח   קיבלו סיוע כספי מהממשלהשצות הברית  בארם  יפרטי  ולים ח   ינגד בת  הוגשו

ctBurton A,78   ם את החובה  חוליה  יבת  קבלת סיוע כספי כאמור מטילה עלבהן כי    נטעןו
הותקנו    התובענות אלבעקבות  למעוטי יכולת כלכלית.    ללא תשלום   לספק שירות רפואי

וכללים   סאשר  תקנות  לספק  החולים  בתי  את  ללרפו   ועיחייבו  לאותה  תשלו  א אי  ם 
 79.של מעוטי יכולת כלכליתאוכלוסייה 
 במנגנון התובענה הייצוגית היא  לפוטנציאל החברתי הטמוןנוספת  מובהקת    הדוגמ
הפרקהוזכרה  ש  , Brownפרשת   הגיעהמפורסמת  פרשה    80.בפתח  בית    זו  של  לפתחו 
באר  המשפט שו  ריתהבצות  העליון  במוסדות  מושרשת  מדיניות  רקע  צות  באר  ים נעל 

  ה . מדיניות זו קיבלה גושפנקאמריקנית-של האוכלוסייה האפרו  גזעית הפרדה  ל  ש  ריתבה
בית המשפט העליון  קבע  שם    Plessy v. Ferguson ,81משפטית עשורים קודם לכן בעניין  

במסגרת    ריתהבצות  באר חוקתית  הינה  ציבוריים  במקומות  גזעי  רקע  על  הפרדה  כי 
שווה"  אבל  "נפרד  זו  82(. "ualqEut brate Sepa")   דוקטרינת  מדיניות  כמה  הוגשו    נגד 

אינה  זו כי מדיניות במישור החוקתי בית המשפט העליון מצא לבסוף ו ,תובענות ייצוגיות
לתיקון    ,חוקתית בהתאם  לשוויון  בזכות  פוגעת  היא  אר  14באשר   צות לחוקת 

 83.ריתהב

_________ _____ 

 .Cook v. Ochsner Found. Hosp., 319 F. Supp  ;395, בעמ'  , שםPaul-Shaheen & Perlstadt  ראו 77

603 (E.D. La. 1970), 61 F.R.D. 354 (E.D. La. 1972), aff'd, 559 F.2d 968 (5th Cir. 1977); 

Corum v. Beth Israel Med. Ctr., 373 F. Supp. 550 (S.D.N.Y. 1974); Lugo v. Simon, 426 F. 

Supp. 28 (N.D. Ohio 1976); Lugo v. Simon, 453 F. Supp. 677 (N.D. Ohio 1978); E. Ky. 

Welfare Rights Org. v. Shultz, 370 F. Supp. 325 (D.D.C. 1973), rev'd, E. Ky. Welfare 

Rights Org. v. Simon, 506 F.2d 1278 (D.C. Cir. 1974), vacated & remanded, 426 U.S. 26 

(1976); Newsom v. Vanderbilt Univ., 453 F. Supp. 401 (M.D. Tenn. 1978) . 

78 Burton Act-Hill  אותו  שיזמו  ריםטוהסנ   של  שמם   על  שקרוי  פדרלי  חוק  הוא  –  Harold Burton  ו-

Lister Hill ראו .  Hospital Survey and Construction Act, Pub. L. No. 79-725, 60 Stat. 1040 

ב  לסבסוד  המאמצים  של   תוצר   הוא   החוק  .1946)( הקמת  של  ותפעתי  פדרלי  לחולים  אחר  ולם 

 . 390 ', בעמ 76לעיל ה"ש  , Shaheen & Perlstadt-Paulראו מלחמת העולם השנייה. 

79 Paul-Shaheen & Perlstadt ,391–390 ' מ עב ,שם . 

 . 9ש ה" לעיל ,Brown עניין 80

81 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) . 

 Paul Finkelman, Original Intent and the Fourteenth Amendment: Into the Black Hole  ורא 82

of Constitutional Law, 89 CHI.-KENT L. REV. 1019 (2014). 

ת לכל אדם  ויון זכויועיגנו את ביטול העבדות ואת הזכות לשוהאמריקנית  לחוקה    41-ו  13  ניםקותי 83

)ב באופן    להביומנם לא הו א  ההחלטה  (. U.S. CONST. amends. XIII & XIVלא קשר לצבע עורו 

ומ המפלה,  יישיר  המדיניות  לביטול  הדרוםבבמיוחד  ידי  לש  ,מדינות  גם  פאבהן  נקטחר  הדין  ו  סק 

המדיניו נגד  מפלה  האפראו ת  היאאמריקני-וכלוסייה  אך  העו  ת,  את  של  ממחישה  מכשיר  צמה 

הפהתוב ואת  הייצוגית  הטמון  ענה  פלינט  וטנציאל  ראו  משמעותיים.  חברתיים  ערכים  לקידום  בו 

ה"ש  ּו לעיל  בע9ויניצקי,  א31מ'  ,  במדינת  למשל,  כך,  הברית שבדרום    קנסו ר.  בשנת    ארצות  אירע 

ההמכונה  בר,  מש  7951 האינטגרציה  רקע  על  רוק",  ליטל  ת "משבר  של  אפרוצפויה  -למידים 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lister_Hill
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ייצוגית  נוספת    הדוגמ משפטית  פעילות  של  י  חאתמה-יהחברתבמאבקה  לשילוב 
זו עסקה במדיניות    Browder v. Gayle .84  פרשת  אהי  ניתאמריק-האפרו  הקהילה תביעה 

ביקשו   , אשרההפרדה הגזעית בתחבורה הציבורית בעיר מונטגומרי, אלבמה. התובעים
העירוניים   באוטובוסים  הגזעית  ההפרדה  מדיניות  את  תיקון    בהתבססלתקוף    14על 

הייצוגית  כשיר מש במושית  עוצכן באמעשו    , ניתלחוקה האמריק זו  התובענה  תובענה   .
ובניצחון    הסתיימה גם היא בביטולה של מדיניות ההפרדה הגזעית בתחבורה העירונית 
 85. ניתאמריק-לקהילה האפרו

ייצוגיים חב נוספים באהליכים  שדנו בתביעות    ההיו אל  ריתהבצות  ררתיים בולטים 
נפגע של  הנאצים    יההשבה  עתירות  פשעי  נדונו  אשונהרת.  והפלה  יסורא  דנגוכן  ות 

 AWLAND THE  ,ORPORATIONSC ,OLOCAUSTHHE T .86  של ליאורה בילסקי  החשובה  בספר
בספרה  קי  בילס הימנתחת  ההשבה  תביעות  בשנותשהיצוגיות  את  פני  ל  התשעים  ובאו 

פדר משפט  בנקים    ריתהבצות  באר  לייםבתי  להשבת    ייםיצישוונגד  גרמניות  וחברות 
שמקורם המכונות  תב  –  םהנאצישעי  בפ  כספים   Transnational Holocaust"יעות 

Litigation"אל תביעות  בסכומים  מנם  ואהסתיימו    ה.  פשרה  מבלי    משמעותייםבהסדרי 
אפשר  -אילדבריה של בילסקי,  אולם אף על פי כן,  באחריות משפטית,    ושהנתבעים נשא

בר  כי מע  י היאילסקב  לטענתה ש הציבורית, החברתית וההיסטורית.    ןלהפריז בחשיבות
של    את התאמתן המחישו גם    , הן לנושא שנדון בהן הלחשיבותן הכבירה של תובענות אל

ייצוגיות  ו מימוש  ל ככלל    תובענות  לטיבה למימוש  רפורמות מבניות  אחריות המתאימה 
אפשר להשיגם  -שאייעדים    –  רבות תאגידית בהפרתן של זכויות אדם ורוקרטי של מעהבי

 87.םמטבעניים טרתם פבהיו, םיפליליבהליכים 
 ,Roe v. Wade  ,ריתהבצות  באר  פסק דין בולט נוסףראוי להתייחס ל  הלצד הליכים אל

דיונית שלהחל במאשר   י  סגרת  לויצוגית  תובענה  בפירושידי  הביא  נורמות  של    ןשינוי 

 ______________ 

הצ  ניםאמריק הספר  במדינה  בבתי  בענייןבעקבות  יבוריים  התקדימית  מושל  Brown  ההחלטה   .

בראשות   , דרליהפ ל ש הממשל התערבות לאחר , ורק  ו בתוקף לקיום אינטגרציה מעין זהתנגד  המדינה 

ן  רה לאחר מכזאת, תקופה קצעם  החלטת בית המשפט העליון.  נאכפה  ואר,  האדווייט אייזנא  ישהנ

לסגו ארקנסו  במדינת  החלטה  במדינההתקבלה  הציבוריים  הספר  בתי  את  את    ,ר  למנוע  כדי 

 ,Martha Minow, Surprising Legacies of Brown v. Boardהאינטגרציה האמורה. להרחבה ראו  

16 WASH. U. J.L. & POL'Y 11, 14 (2004) . 

84 Browder v. Gayle, 142 F. Supp. 707 (M.D. Ala. 1956) . 

 . 9אתירם, לעיל ה"ש  85

86 BILSKY2עיל ה"ש  , ל . 

מעבר לפושעים  אל את המבט ב פשרו להרחיא הת השבה ייצוגיות אלביעותבילסקי טוענת בספרה כי  87

להפרות שיטתיות    רה וסייעועבם אשר היו שותפים לדבר  ארגוניהשל  לכיוונם  הפרטניים,  האנושיים  

השואה בתקופת  אדם  זכויות  של  אלהיא    . וקיצוניות  תובענות  הצליחו  כיצד  את    ה מראה  לבטל 

דה תאגידים    קטופ  החסינות  נשנמפשל  בגין  י  באחריות  בעבודות  שייאה  וביזה  כפמוש  שוד  ייה, 

של  )התיישנות(, מקום התרחשות וחולשתם  ות של זמן וזאת באמצעות הסרת מכשל ,בתקופת השואה

 . 51ראו שם, בעמ'    .בזירה המשפטית הפרטניים התובעים 
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זו  פרשה    88חוקתיות. ייצוגית  החלה  ידועה  מדינת  שכתובענה  של  חקיקה  נגד  הוגשה 
ריגים של סכנה מוחשית  ע הפלות, למעט במקרים חביצו  השאסר  ריתבה  תצוטקסס באר

העּו את  הנושאת  האישה  עב לחיי  נמנהקבו  םר.  המיוצגת  אותן  ו צה  שביקשו  נש  כל  ים 
. בית המשפט העליון  ההאמור  החוקית   ה נוכח ההגבלל בקשתן נדחתה    ואשר  לבצע הפלה

חוקים    כי בע  והוא קך שו ת  ,כנגזרת של הזכות לפרטיות  ה הפלבצע  הכיר בזכות האישה ל
חוקתיים.   אינם  הפלה  לבצע  האישה  של  יכולתה  את  זה המגבילים  דין  פסק  בשולי 

כי   לומר  ניתן  דומה  ואחרים  של  מסורתית  תביעה  בגם  להתקבל  עשויה  הייתה  תוצאה 
עוצמת ההדים  כמו גם    , בירורהולהגשת התביעה  ל  םסיכוייהדומה שאך  ,  היחיד  תובעת

  " ח וכ  תפילמכ"אשר משמשת    ,ובענה ייצוגיתר בתועיין שם לאליו גד  , ליצור  ביכולתהש
ורה  על מיג  אותו ציבור של    השפעתואת    מתרוממובכך    ,לציבור שלם שזכויותיו הופרו

 89. עליה מליןהוא שעה גיפה של
הייצוגית בישראל    שכן  ,מעניינות בהקשר הישראלי  הדוגמאות אל מנגנון התובענה 

את    תהשוואה זו נעדרש   אף  90, נייקרן האמ לדי  תואהתפתח במידה רבה באמצעות השוו
ייכים  תשמלמען זכויותיהם של פרטים המשפטיים  -חוץמאבקים    לש  ניהאמריקההקשר  

מוחלשות. התובענה    למרותו   לפיכך,  91לקבוצות  של  העשירה  החברתית  ההיסטוריה 
זכויות אדם,    ניהייצוגית במשפט האמריק ולהעצמת    דומה ככלי המוביל לשינוי חברתי 

כהליך משפטייצוגיתנה היעהתוב  שראלביש לו    יכולה להיתפס כאמצעי  ,חברתי-,  שיש 
עם זאת, קיומן של    92ים.ילעניינים מנהל  פטהמשת  ביל  וא   ץלבג"דוגמת עתירה    חלופות,

_________ _____ 

88 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973)  .ות הבריתארצב   על מוסד ההפלותסק דין זה  פ  ו של להשפעת  

 Linda Greenhouse & Reva B. Siegel, Before (and After) Roe v. Wade: New  , או, למשלר

Questions About Backlash, 120 YALE L.J. 2028 (2011). 

גם פסק הדין בעניין    הדוגמ 89 יכול לשמש  אשר  ,  Gratz v. Bollinger, 539 U.S. 244 (2003)נוספת 

ייצוגית בתובענה  משהוג  עסק  אוניברסיטת  נגד  בטענה  שה  המתקנת  ההדיניות  שמישיגן  פליה 

(affirmative action)  מקדמת  שהאוניברס יסוד פוגעת  יטה  ו   בזכות  גרץ,  התובעת  הקבוצה  של  של 

יתרון לא מידתי לאוכלוסיות מיעוטים בעת הקבלה לאוניברסיטה.  באשר היא מקנה  היא מייצגת,  ש

נקודות    20-כומטי  וטקיבל באופן אמיעוטים    ל מועמד בןה, כ טלפי המדיניות שהונהגה באוניברסי

כי אף  ד הלימודים. בית המשפט העליון קבע  לקבלה למוסבעת חישוב נקודות הזכות    100-מתוך ה

מתקיים במדיניות  זה אינו  דבר  ושהמדיניות כשלעצמה אינה פסולה, עליה לעמוד בגבולות סבירים,  

ההעדפה  דיניות  מ   שללה לשינוי  הובי היא  פט העליון,  המש  תהלכה של בימכיוון שדובר בשננקטה.  

גה  שיוצבקבוצה  במוסד שמועמדיו נכללו    ולא רקית,  מוסדות הלימודים בארצות הברכל  בהמתקנת  

 .Gratzבעניין 

 . 68  ליד ה"שלעיל ראו  90

לעילשדוגמאות  ה 91 ייצוגיול  הובאו  חברתישהו  תתובענות  לשינויים  לכבילו  מרחיקי  ארצות  ב  תים 

במיוחד    הברית החברתיות  לנוכח  מעניינות  במקביל  והקבוצתיותהמחאות  להליך    שהתרחשו 

סייע ר הדגישו את החיבור הקבוצתי של האוכלוסייה המוחלשת לתביעה עצמה, מה ש, ואשהמשפטי

זכויות    שינוי חברתי ולאכיפתיר לשקיבועה של התובענה הייצוגית בתודעה הציבורית כמכ בכנראה  

 . 9או אתירם, לעיל ה"ש  ר . אדם

השוו 92 הנושא    ,למשל  , שם.  בעניין  את  ייצוגית  כתובענה  שנדון  בבג"ץ  שנ לזה    Brownהחוקתי  דון 

 (. 2009)  398(  2פ"ד סג) ,עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך 1067/08
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נגד  ה   תוייצוגי  ותתובענל  נטירלוואינו    האלחלופות   עסקיות,  מופנות  דן  שחברות  בהן 
אינם  ץ  משפט המנהליים ובג"בתי ה  , נייםשלטוא  לגופים  הן  חברות  מכיוון ש  . מאמר זה

אינו חל עליהן.אף  ו   לגביהן,   הערכאות הרלוונטיות    חשוב לפיכך    הדין הציבורי הטהור 
זה  ההתייחסות  כי  להבהיר   ההיסטוריבמאמר  הייצוגית    תלהתפתחותה  התובענה  של 

לומר    ריתהבצות  באר מכוונת  וחוזרת  אינה  שבה  ההיסטוריה  עצמהכי  זא  .על  ,  תעם 
שהמרכיבים הציבוריים שאפיינו את התפתחותה של התובענה הייצוגית ווכח  יין להמעני

ייצוגיות  ,בראשיתה תובענות  באמצעות  אדם  זכויות  של  את בקידומן  ומרימים  שבים   ,
המודרני  ראשם התאגידי  המתבקשים,  ו  בהתמרה,  בעידן  ביחס  בשינויים  סוגיות  לוזאת 

יום יותר מאי פעם על  כ  משפיע  אשר  ,עסקיה  ראחריותו החברתית של המגזלהקשורות  
עניין    –  ביעיבפרק הר  יובאודוגמאות שזו מומחשת בנקודה    93.חייהם ורווחתם של רבים

ברמה  קול  הגזעניין  ,  רדיו  החשמל ועניין    חברות  לכמה  שניתנה  הרשאה  ב  94; חברת 
ה  רבה  ם בשכיחות  95;ארגונים ורשויות ציבוריות להגיש בקשה לאישור תובענה כייצוגית

עסדתאגי  של כנתבעים  ים  ייצוגיות; בקיים  ניתן  ב  96תובענות  שבגינן  התביעה  עילות 
תובענה   לאישור  בקשה  של  ו  97;תייצוגיכלהגיש  בהקמתה  הציבורית  קרן  הכמובן 

ייצוגיות תובענות  של  במימונן  וחברתית  המסייעת  ציבורית  חשיבות  בהגשתן    שיש 
 98. בירורןבו

הינם הליכים אשר  הייצוגית  בענה  ותכי ההלי  כי  ולומראת הדברים עד כה  ניתן לסכם  
פוטנציאל   בתוכם  נורמעתן  הטלואכיפתן  לאוצרים  צי של  הפרטימשב  תבוריומות  , פט 

ל הם  המיועדים  נוספים  הליכים  צד  וזאת  בסיסיות  מפני  להגן  גם  בזכויות  של  פגיעה 
אל דוגמת  הציבורי,  ה  ההפרט,  המשפט  במסגרת  עתירות  אם  מצויים  הגשת  של  בדרך 

תביעות מנהליות נגד רשויות המדינה בבית המשפט המחוזי. עם  ל  ך ש רבדם  או"ץ  בגל
להיכנס   ומבלי  בהתנעת    להשוואת זאת,  השונים  הדיוניים  הכלים  של  האפקטיביות 

_________ _____ 

  ;73, לעיל ה"ש  Chayesורמות ציבוריות ומבניות ראו  רפלקידומן של    וש בתובענה הייצוגיתלשימ 93

Fiss, The Forms of Justice 2, לעיל ה"ש . 

נ' קול   6897/14רע"א   94 ;  (9.12.2015רסם באר"ש,  )פו  ורום נשים דתיותפ   –  ךרדיו קול ברמה בע"מ 

אנרג'י נ  9771/16רע"א   נזרי   ובל  נ'  לימיטד  באר"ש,    מדיטרניאן  עני28.9.2017)פורסם  )להלן:  ין ( 

הגז נ' שליידר  3456/13רע"א  (;  חברות  בע"מ  לישראל  באר"ש,    חברת חשמל    ( 28.9.2017)פורסם 

 .(חברת החשמל )להלן: עניין

ציבורית  מאפשרחוק  ל(  2) )א(4  'ס 95   הציבוריות  בתחום אחת המטרות  יצוגיתי  יעהבתלהגיש    לרשות 

לחוק מאפשר לארגון להגיש  (  3)א()4  ' סואותה רשות ציבורית עוסקת בהן בשם קבוצת בני אדם;  ש

 . בהן עוסק הארגון שתביעה ייצוגית כאשר התביעה עוסקת באחת המטרות הציבוריות  

 . 4  של ה"מרגל וקלמנט, לעי-וינשל 96

ת  בעלו  ביניהן עילותייצוגית,  כלהגיש בקשה לאישור תובענה    ת שבגינן ניתןר את העילוחוק מגדיה 97

תביעה בעילה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה  כגון  ,  ברור  חברתי-אופי ציבורי

ציבלמק ולמקומות  בידור  התםורייומות  בעילה של הפליה2000-שס"א,  תביעה  חוק  ב  ;  לפי  עבודה 

בההשוויון   התשמ"חעבודה זדמנויות  לעובד  ,1988-,  שווה  שכר  חוק  לפי  התשנ"וולעובד  תאו   ,-

 ה לחוק(. יהשני פת( לתוס2) 8-( ו1)8,  7ועוד )פרטים  ,1996

 לחוק.   27 'ס 98
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חברתיים,   חולקשינויים  כאמור,אין  הינכי    ,  הייצוגיות  מימוש  ל  םהליכי  ןהתובענות 
הפרטי זכויות   למצער,ובכ   ,במשפט  נורמות  לאכב  ו חשבך  נד  תופימוסהן    ך,  של  יפתן 

גופים  ציבוריות אינם  הליהלגביהם  שפרטיים,    כלפי  המנהליים  לנוכח  .  רלוונטייםכים 
התופעה הבאש  –  התרחבות  בחלק  נסקור  ציבוריות  בנורמות  פגיעות  של    –  אותה 

שאלת הפנייה לבג"ץ או לבתי    , כאמור, לגביואשר  )דו של המגזר העסקי  יגיעות מצמה
ה הייצוגית   ,(טיתרלוונ   אינה   לייםנהמהמשפט  כיום    התובענה  יותר    משמעותיתנעשית 
 .על זכויות חברתיות  ההגנ – למקורותיהבכך חוזרת גם ו, מאי פעם

 זכויות אדם במגזר העסקיותאגידית אחריות תובענה ייצוגית, . 2

האחרונה,האחרונים  בעשורים בעת  ובמיוחד  מאג  ,  בשאלת  וובר  העיסוק    ם ותיאחרד 
של תירהחב עסדתאגי  ת  מחויבוים  לרבות  הפרט.    ם תקיים,  של  האדם  זכויות  לכיבוד 

הנוכחי פעולותההשפעה    מרחב  בעידן  חורגשל  תאגידים  של  מהתאגיד  יהם    ים בהרבה 
שאלת  ו,  םעצמ את  ומעורר  של  האחריות  ציבוריים    לשקול  האלהמחויבות  שיקולים 

בפעילות יותר  התובענה    99. םרחבים  זה,  במאמר  שנטען  הקרן  ד  יוח מוב,  תצוגיייהכפי 
ייצוגיותהציבורית   תובענות  יבית  ורמטונ  יתתיאורמעבדה  לשמש    ותיכול  ,למימון 

אל  מעניינת מגמות  האפקטיבית  ה לחשיפת  משפטית  ולהטמעתן  לפני    ך א  .מבחינה 
לכך מספר    ,שנפנה  מילים  להקדים  החברתית  לראוי  האחריות  של  התפתחותה  סקירת 

לקרב    ,"פעולת מלקחיים"  כמעין,  עיייס  הז  אורית  פט.שבמגזר העסקי ויחסה לעולם המ 
בתתאת   הקודם-הדיון  ביכולתה    –  חלק  עסק  הייצוגית  העקרונית  אשר  התובענה  של 

המגזר העסקי  לפיה  ש  ,חלק הנוכחי -בתתטענה  ה  לא  –  לקדם יעדים חברתיים וציבוריים 
כן  -לוע,  ינמאתגר כיום את השיח החברתי, המשפטי והציבורי לא פחות מהמגזר השלטו 

 . מתאים לרתום את הפוטנציאל הטמון בתובענה הייצוגית גם להסדרת מגזר זהזה א הי
אחת,   חלוקה  להתפתחותלפי  להתייחס  שלניתן  התאגידית הא   ה  החברתית    חריות 

(CSR)  הראשון"  100"דוריים".   במונחים בפרשנות  מתא  "הדור  החברתית  אחפיין  ריותו 
העסקי התאגיד  ופי   של  צדקה  של  לפאדי גר  הינתרופלכתפיסה  זו.  תפיסה  ריות  חא  ,י 

נקודתית,    התאגיד חדהיא  היא  תרומות  בהענקת  בעיקר  ביטוי  לידי  או  -באה  פעמיות 
של  "הדור השני"  ולא בחובות משפטיות. ,התאגידשל  ושיקול דעת ומקורה במתמשכות, 

אינו מקים  האחריות החברתית התאגידית הוא    פיין מתא  חבויות משפטיות,עדיין  , שגם 
על    זו חריות  אעל    הילפש  הבתפיס וכי  התאגיד,  של  העסקית  לליבה  קשורה  להיות 

בקודים    םלעגן אות,  טמיע שיקולים חברתיים וסביבתיים ארוכי טווחאמץ ולההתאגיד ל

_________ _____ 

  6כן ראו לעיל ה"ש    .13, לעיל ה"ש  & erashK Bukspan;  1ה"ש    ל לעי,  החברתית המהפכה בוקשפן   99

 . 8-ו

100 SIMON ZADEK, THIRD GENERATION CORPORATE CITIZENSHIP: PUBLIC POLICY AND 

2001)Pol'y Ctr.  gn(The Forei11 –9 OCIETYSNESS IN USIB;  דוניץוניור  וןסיטב  עופר קידר  -ת 

  304,  297יז    המשפטר גבולות המשפט"  ו: אתג"אחריות חברתית של תאגידים וחינוך משפטי וקליני

(2012 .) 
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של האחריות החברתית התאגידית  בפעילותו השוטפת. "הדור השלישי"    םאתיים וליישמ
יו לאחריות החברתית  לפש,  יקהעס  ם בעול  ם מתאר את מצב העניינים ההולך ומתהווה כיו

 101גם השלכות משפטיות.  מתלוותשל התאגידים  
על תאגידים,    רך" שחל   משפט"   תפתחותו וביסוסו שלה  מסביר את תיאור "דורי" זה  

  נוצר   שפט רך זהם. ממיע   תוף פעולהבשי  או לפחות   םיהגם מנוסח על ידופעמים רבות  
  לאכיפה   לא נועדו  ,רתיתות חב יראח   לש  הגותנקוד הת  , למשל באמצעותבאופן וולונטרי

כךמשפטית יכול  למשל  ,.  תאגיד  מחויבות  ליטול  ,  עצמו  הן  על  כי  והן    הוא לוודא 
לא יעסיקו ילדים או עובדים    ( עימם  מתקשר הוא  שהספקים  כגון  ) אליוהעסקים הקשורים  
יימנעו   מיניתמהבכפייה,  ומהטרדה  א   ,פליה  קודים  להתארגן.  לעובדים    ה לויאפשרו 

עובדים, הקפדה    קליטתהעדפה מתקנת ב של  למדיניות    ת התחייבו  משל,, לוללכל ם  יליכו
פרופיל הדמוגרפי  הבין  על מתאם בין הפרופיל האתני, הדתי או המיני של כוח העבודה ל 

השנתי   מהרווח  נתון  שיעור  להשקיע  התחייבות  או  הרלוונטית,  האוכלוסייה  של 
של    ביטוי בצמיחתם   דילי   ה אב  הרך"   משפטה"של    נוספת  החוליבפרויקטים חברתיים.  

המפת-חוץגופים   תאגידים שלטוניים  של  החברתיים  הביצועים  למדידת  תקנים    חים 
. תקנים אלה מאומצים על ידי התאגידים באופן וולונטרי, וגם כאשר יש פיקוח על  שונים

  מדובר שאף  כי  יש להניח  עם זאת,    102בהזמנת התאגיד.   בדרך כלל יישומם, הוא נעשה  
מּוטרי,  נווול   ץבאימו מעט  הוא  לא  ידי  נע  לא  על  שבוחרים  תאגידים  על  ציבורי  לחץ 

תאגידית   אחריות  של  מדיניות  של    אשר לחץ    –לאמץ  באסטרטגיות  בעיקר  מתבטא 
פומבי  ,"ביוש" באופן  לחשוף  יעילותו    103בעייתיות.תאגידיות  פרקטיקות    המיועדות 

ממחישה   זה  מסוג  לחץ  של  ההמתגברת  לאחריות    ציבורה  מצד  ת גברותמהציפיות  את 
תהליך  זו  אחריות    .תאגידית  חברתית וסטנדרטיזציה,  מתגבר  עוברת  בירוקרטיזציה  של 

האמורות   שהציפיות  יום  מסייעות  ומכאן  של  ואת  ליצור  בסופו  המנוף  התשתית 
החברתית התאגידיתוהמשפטי  דור השלישי"  ה"להתבססותו של   האחריות  כך    104. של 
כיום   אחרת,  ואו  תייותר  חברתית  מקיימ  םידיגא ותר  תאגידית  אחריות  של  מדיניות  ים 

(CSR)  ,שלהםמכבדים  ו העסקים  מליבת  כחלק  אדם  רבות    105,זכויות  אם  ן  מאף 

_________ _____ 

 . 9ל ה"ש  לעי חריות חברתית תאגידית וביטוייה במשפט", בוקשפן "א  101

של מדידת ביצועים לחלק מרכזי    הנושאנהפך  . במהלך השנים  251–249עמ'  , ב58לעיל ה"ש  ,  שמיר 102

-מדד השל, באמצעות  למ )וכיום גם ענייני זכויות האדם הם מדידים    ,פתחות הפעילות הארגונית בהת

Global Reporting Initiative (GRI).)  במ הוא  די הרעיון  התחרודה  בטבע  החברשימוש  של  ות  תי 

  250דם, למשל. כך, כיום, מתוך  אשר רוצות להפגין ביצועים גבוהים גם בתחום ההגנה על זכויות א 

. למידע נוסף על  GRI-במדד ה  ותנעזר   82%-על ביצועים ו  ותמדווח  93%החברות הגדולות בעולם,  

רא נרחב    .GRI, www.globalreporting.org/Pages/default.aspx (11.6.2020)  והמדד  לדיון 

IR S ראו ESG (Environment, Social, Governance)-לוהתפתחויות במדידה של נושאים הקשורים 

RONALD COHEN, IMPACT: RESHAPING CAPITALISM TO DRIVE REAL CHANGE (2020) . 

 . 302בעמ'   , 100"ש  , לעיל הקידר -סיטבון ודוניץ 103

 Cynthia A. Williams & John M. Conley, Is There an Emerging Fiduciary Duty to  השוו 104

Consider Human Rights?, 5 INT'L J. CIV. SOC'Y L. 130 (2007). 

 . 58עיל ה"ש שמיר, לראו  105

http://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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על ידי    ,באופן וולונטרינעשות עדיין    התאגידית  ת במסגרת האחריות החברתיתיוהפעילו
 106יצירת משטר של רגולציה עצמית בקרב התאגידים.

שונ רהסוציולוג   הוולונטריים  את  ה  נכמר  י מן  העסקי  שהמהלכים  מאמץ  המגזר 
זו   העובדה שכל חברה  לדידו,    107. "של המוסראקונומיזציה  "במסגרת רגולציה עצמית 

ואת מידת האחריות שהיא    בה היא תתמקדשהאחריות החברתית  לבחור את סוג    ה יכול
יים  טפמש-ץוחהים  צתמריעבר למ) רגולטורי  -עדר פיקוח חיצוניהלצד    ,תיטול על עצמה

מעלה שאלות לגבי האפקטיביות והמימוש של  ,  (המניעים את התהליך  ציבוריהלחץ  לו
התאגידית  שחשש    ת ומעורר,  חברתיתהאחריות  הרעיון   "האחריות  כמכשיר  מתפקדת 

הניסיונות  את  המשמש נגד  במאבקם  פעולותיהם    התאגידים  את  במישור  להכפיף 
של    נוכחיתאת המגמה הותרת  ס  אינה   וז   דהמע  108".בת אכיפה  ת קיחו  למסגרתהגלובלי  

  ני לשחק  פכיםנהאשר    , תאגידיםהמשפט בעולמם של ה"התעניינות" הולכת וגוברת של  
הנוכחי  אדםהזכויות  של    ןשמירתבנוגע  הבשיח  גם  מפתח   אינה    תופעה  109. בעידן  זו 

המתעצםנוכח  למפתיעה   והפוליטי  הכלכלי  עסקיים  כוחם  תאגידים  גם  ,  של  הנובע 
תמורות    110עוברות הפרטה. רבות  ם פונקציות ממשלתיות  חרוניאה  םירושבעש  ההעובדמ
התאגידים   האל של  הישראלי  הניעו    בכוחם  המחוקק  המטילים  כמה  לחוקק  את  חוקים 

פרטיים גופים  על  מוגברת  חלקי דוגמוזו    –ביניהם  ,  אחריות  איסור    –ביותר    תה  חוק 
והפליה   בידור  למקומות  ובכניסה  בשירותים  -התשס"א,  ייםרובצי  תו מקומל במוצרים, 

וכן    ;, המטיל על גופים פרטיים את החובה לנהוג בשוויון במקרים המנויים בחוק2000
ולעובד לעובדת  שווה  שכר  התשנ"וחוק  שו,  1996-,  זכויות  יחוק  התשי"אשההאווי   ,-

ולנשים    ים המטיל,  1951 לגברים  תנאים  אותם  להעניק  פרטיים  מעסיקים  על  חובה 
 . דהואותה עבהעושים 

באה לידי    לנורמות חוקתיותעסקי  ה-הפרטיהמגזר    ו המתגברת שלפתהכפ,  דועת ואז
מודל "התחולה העקיפה" במשפט הישראלי.  אשר אימצה את    ,גם בפסיקהנרחב  ביטוי  

רק על גופי השלטון, אלא גם על  לא  לפי מודל זה, החובה לכבד את זכויות האדם מוטלת 
לגישתו  כך,  במשפט הפרטי.  ימות  קיה  ות טישפהמ  תהדוקטרינואמצעות  ב  ,גופים פרטיים

הישראלי ברק,  אהרן  של   במשפט  זה  מודל  והטמיע  פיתח  והן    אשר  משפט  כחוקר  הן 

_________ _____ 

וקית  לותם למסגרת חת פעיופה למכה ולמנוע את הכפפסיונם להקדים תרמנ, בין היתר, כחלק  וזאת 106

 . 14לעיל ה"ש  ט, ראו ליכ  אכיפה.  בת

 . 58יל ה"ש לער, שמי 107

 . 254  'שם, בעמ 108

סיטבון "על בני אדם, תאגידים  עופר  ;  13"ש  , לעיל הBukspan & Kasher;  9בוקשפן, לעיל ה"ש   109

כבוד  -האם חוק  –יהם  שבינ  ומה על תאגידים?יסוד:  לחול  צריך  וחירותו  ח   קרית המשפט  "האדם 

the and  Human RightsNelson,  ynRuggie & Tamar erardJohn G)התשס"ט(;    137–131,  107

ns and Innovatio Enterprises: Normative aldelines for MultinationOECD Gui

Corporate Social Responsibility  ,Harvard Sch. of Gov't( 6–1 esImplementation Challeng

-htsrig-edu/publications/humanvard.www.hks.har 2015), 66, Initiative, Working Paper No.

and-oecd-guidelines-multinational-enterprises-normative-innovations-and. 

 . 57ש יל ה" לע, קידר-; דוניץ136–135, שם, בעמ'  סיטבון 110

http://www.hks.harvard.edu/publications/human-rights-and-oecd-guidelines-multinational-enterprises-normative-innovations-and
http://www.hks.harvard.edu/publications/human-rights-and-oecd-guidelines-multinational-enterprises-normative-innovations-and
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השסתום,  כשופט הפרטי  מושגי  תוםבמשפט  דוגמת  רשלנות    ,  הציבור,  תקנת  לב, 
  ם של הזכויות החוקתיות ביי וסבירות, כוללים בקרבם, בין היתר, את ההיבטים האובייקטי

מושגי חירותל  ,םאדה  ודכבל זה  באופן  העיסוק.  ולחופש  לתנועה  לפרטיות,  לקניין,   ,
ומוחדרים   היסוד,  ועקרונות  השיטה  ערכי  את  למעשה  הלכה  קולטים  גם  השסתום 

ה  זו    111.נדונות במשפט הפרטילסוגיות  ראויה  מחדדת את המגמה המכפיפה את  גישה 
ו בכלל,  הפרטי  לנוראת  המשפט  בפרט,  העסקי  ואף    ,תבוריוצי  תיופטמשת  ומהמגזר 

מודל    ה מזמינ ישירה",  "ה את אימוצו של  יחולו  ש תחולה  זכויות האדם החוקתיות  לפיו 
זכויות האדם  את  ניתן לראות    ,לפי מודל זה  112. באופן ישיר גם בתחומי המשפט הפרטי

האינטראקציות  ר  שא  ,בעיקר על המגזר העסקיבמשפט הפרטי, ובעלות תחולה ישירה  כ
 113. יוםכ  ולןמכ  ת וחיכהש ה אנרמו הן כיע

כן זו,  יתר על  נורמות ציבוריות  את המגזר העסקי לבאופן משפטי  המכפיפה    ,גישה 
לאומי  -הביןעם השיח  יד ביד    צועדתאלא    ,אינה נעצרת במשפט המקומי  ,זכויות אדםול

זההמתחזק   ניכר  .  בעולם המערבי בנושא  זה  ביוזמותיהם של  כיום  שיח  ארגונים  היטב 
בקיעיש מר  שא  , םנישו  ים לאומי-בין רבים  מאמצים  נורמות    פיתוחם  להחלת  דרכים 

המ על  הציבורי  העסקימהמשפט  ובמיוחד  גזר    Protect, Respect, Remedy-ה  יוזמת ב, 
הנחיות    מסמךב  2011על ידי האו"ם בשנת    אומצהאשר  ו   Ruggieפרופ'  ידי    על  שהוצעה

  מסמך זה   sghtiR naHum dan"Guiding Principles on Business .114"פורץ דרך שכותרתו  
זכויות  על    –  על שלושה עמודי תווךהמתבססות  כולל הנחיות   חובת המדינה להגן על 

ועל  אדם,   אדם  זכויות  לכבד  התאגידים  למתן  על  חובת  המשותפת  סעדים  החובה 
אדם  משפטיים בזכויות  פגיעה  של  המדינות  והוא    –  במקרה  כל  על  סוגי  וחל  כל  על 

,  בו הם פועליםבמגזר ש,  םלד תלות בגו  ללאחד(,  כא  םי ימוולא   םיילאומ-התאגידים )רב
שלהם  עליהם   בבעלות,  םמבמיקו זו    115. ובמבנה  כך  הייתה  יוזמה  כדי  עד  משמעותית 

עובדים,  ש ארגוני  עסקים,  אנשי  להתייחס  NGOsממשלות,  החלו  להנחיות    ואחרים 
מהאמורות   באופן  האו"םיכמעט  של  אדם  לזכויות  המועצה    , ה לא  ת חיונה   אימצה  ידי. 

הפעם הראשונה שגוף של האו"ם אימץ טקסט נורמטיבי שלא התקבל    זו   הייתהעשה  מלו
קבוצת   אמורה הקימה, המועצה הזויתרה מ  116. לאחר משא ומתן בין הממשלות השונות

_________ _____ 

 . 1, לעיל ה"ש  ות והמשפט הפרטי"ויות חוקתיזכברק " 111

 . 65–63 ' , בעמ 1לעיל ה"ש על הכלל", אדם הבוקשפן וכשר "החלה ישירה של זכויות  112

113 Bukspan & Kasher13  "ש, לעיל ה . 

114 John Ruggie (Special Representative of the Sec'y-Gen. on the Issue of Human Rights and 

Transnat. Corp. and Other Bus. Enter.), Guiding Principles on Business and Human 

Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework, U.N. 

Doc. A/HRC/17/31 (2011), available at daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS= 

A/HRC/17/31&Lang=E  של להחלטת  . האו"ם(  של הנחיות  הן: מסמך  )להל הועד  ה  זכויות  אדם  ת 

רא ההנחיות  מסמך  את  לאמץ  האו"ם   .Human Rights Council Res. 17/4, U.N. Doc  ושל 

A/HRC/RES/17/4, at 2 (June 16, 2011). 

 . 6'  האו"ם, שם, בעמשל הנחיות המסמך  ורא 115

116 NelsonRuggie & 5מ'  בע, 109ל ה"ש , לעי . 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/17/31&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/17/31&Lang=E
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ו אדם  זכויות  של  בנושא   Working Group on the Issue of Human)  אגידים תעבודה 

Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises),    שמטרתה
לקדם   היא  הה  מן יישואת  העיקרית  של  ה   117. הנחיותאפקטיבי  אחרות,  נחיות  במילים 

האמורות מתגברתהכרה  ב  זוכות  האו"ם  המרכזי  ה  נחשבות,  עולמית  הגלובלי  סטנדרט 
אדם וזכויות  עסקים  של  הן  ואף    118,בנושא  ח  עדייןשאין  שמחיל  משפטי    ת ובוכלי 

התאגידיםת  טיביורופאו  תוחדש על  או  המדינות  ממש   119, על  של  מנוף  מספקות    הן 
השונות  הציפייה  להגברת   את  מהמדינות  ר  השפעלמשט  בשל  העסקי  ותיו המגזר 

והחברתיות   קונספטואלית    אחרולתור  הציבוריות  של החקיקה    ליישומהחדשה  מסגרת 
 120.בתחום חשוב זה הקיימת

זה בתובע  ,מאמר  עוסק  לתנכ   ,תויגייצו  נותאשר  זהנס  הכפפה  מו  ,לם  את  רים 
ות  )משפטית( כנגד הפרת זכוי  הגנה למדינות לספק  בקריאתן    או"םההנחיות  השליכו"  "ש

העסקי   המגזר  ידי  על  ה"Protect")אדם  בצד  אל   סעדים   נגשת(,  הפרות    ה כנגד 
("Remedies").  ה כי  להציע  בא  זה  הייצוגית  מאמר  תובענותובענה  למימון  ת  )והקרן 
להבמימוש  רק    לא  עתייסמ  (תוצוגייי המדינה  של  המגזר מפני  ן  גחובתה  של  פגיעה 

אדם   בזכויות  גם  ("Protect")העסקי  אלא  אלב,  הפרות  בגין  הסעדים    ה הנגשת 
(Remedies")",  זכויות את   לכבד   התאגידים מרוץבתובעקיפין גם( האדם"Respect"). 

 יציו שלרבתמ  פקקפל  רשאפה  יה  ראם בעבכי    ולומראת הדברים עד כה  ניתן לסכם  
לרבות שמירה  באופן ישיר עם נושאים חברתיים,    המתמודדת תאגיד פרטי לאמץ מדיניות  

האדם   זכויות  מסורתי  זר  היה  שתחום  )על  העסקי  באופן  ולמגזר  בכלל  הפרטי  למשפט 
אחריותו הציבורית והחוקתית של  הייתה  עבר  בעוד שב.  כיום תהייה זו מתמוססת   ,(בפרט
התאגיד  חסדיוב  היולת  עסקיהיד  התאג שהם  ,  שלו  םיכלכליהאינטרסים  וב  של 

העסקיה המגזר  בליבת  המצויים  ה   ,אינטרסים  מבשילה  של  כי  הבנה  כיום  מעמדה 
  תחזק מ,  מןקידוו  זכויות אדםעל  ה גם הגנה  בתוכ  ת"אחריות תאגידית חברתית", הכולל

ובב גם  שיח  ציפיות  כמו  .  תיומ אל-ןיוהב  תומיהמקהמשפטית  פורמליזציה  בהציבורי, 

_________ _____ 

ק 117 על  נוסף  העבו למידע  רבבוצות  תאגידים  אדם,  זכויות  של  בנושא  עסקיים -דה  וגופים  לאומיים 

ראואחרי  WORKING GROUP ON THE ISSUE OF HUMAN RIGHTS AND TRANSNATIONALם 

CORPORATIONS AND OTHER BUSINESS ENTERPRISES, U.N. HUMAN RIGHTS OFFICE OF 

THE HIGH COMM'R, www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnational 

corporationsandotherbusiness.aspx (11.6.2020) . 

118 NelsonRuggie &   לקריאה נוספת על ההנחיות של האו"ם והטמעתן ראו  5  , בעמ'109ש  ה" , לעיל .

GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS: IMPLEMENTING THE UNITED 

NATIONS "PROTECT, RESPECT AND REMEDY" FRAMEWORK (U.N. Doc. HR/PUB/11/04, 

2011), available at www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR 

_EN.pdf . 

 BUILDING A TREATY ON BUSINESSאו  ר  –פטי להנחיות  תוקף מש  קילהענניסיון  גם    שנעשהאף   119

AND HUMAN RIGHTS: CONTEXT AND CONTOURS (Surya Deva & David Bilchitz eds., 

2017). 

120 Bukspan & Kasher13יל ה"ש  , לע . 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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בתורה  הת יוצרת  זו  חדשחזקות  מזן  כלכליים  העסקי    , שיקולים  המגזר  את  המתמרצים 
של   לקידומם  חברתייםלפעול  אדם ו  נושאים  אשר    זכויות  חשיפה  במתכונת  ממזערת 

וציבורית ע  משפטית  לאסטרטגיה  תורמת  מועילהואף  על  121.סקית  מפתיע  זה  כן    אין 
פעיל בעיצוב האחריות החברתית  פקיד  תם  ילטונאשר    דים תאגי לראות כיום יותר ויותר  

עצמיתמהודקת  מערכת  באמצעות   רגולציה  לרגולציה    ,של  תרופה  להקדים  כדי  בין 
ברגולציה קיימת,    ככל שמדובר  123. ומתגברת  רגולציה קיימת  לעובין כתגובה    122צפויה

  ד ג נ  עיקרבוש  ככלי קולקטיבי לאכיפת זכויות שנעשה בו שימ   , מנגנון התובענה הייצוגית
העהמג לסקי,  זר  במיוחד  עשוי  אפקטיבי  כמנגנון  רפורמות  התגלות  של  לקידומן 

זה    124.מבניות   המחפשים לאומי  -והביןזרמי העומק בשיח המקומי  מתיישב עם  מנגנון 
ישיר  המדינה  בהן  שדרכים   באופן  לסייע  העסקיב  עקיף  וא יכולה  המגזר  של  , משטורו 

מ אפקטיבבאמצעות  וסעדים  כיום    םותיהוי כז ש  םילפרט  ייםנגנונים  חשופות  הבסיסיות 
 להפרות תאגידיות יותר מאי פעם.

זה הייצוגית    במובן  העומק  צועדת  התובענה  שינויי  עם  ביד  אחריותו    בהבשלתיד 
העסקי  משפטיתה המגזר  של  בו  ,והציבורית  בה  ממש  ׂשטמונה  של  אכיפה  לבנוגע  ורה 
של  משפטית  הטמעה  לו ש מלועב  יות ורא   התנהגות נורמות  אפקטיבית  התאם    . גידים ל 

מסגרת  הוסדרו בעבר בש ליעדים    ההקולקטיבי של התובענה הייצוגית מקרב אות  טיבה
הציבורי אל  ,המשפט  יעדים  שכעת  מהותי  מוגנים    ה אלא  המשפט  באופן  במסגרת  גם 

הגנה על  ,  תשוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלוכגון  )  ים ספציפיהן בהקשרים    –  הפרטי
איכות  שמירהאו    ה ילפהור  סאי  125הפרטיות, יותרהן  ו  (הסביבה  על  נרחב   126. באופן 

_________ _____ 

121 KPMG INT'L, ADDRESSING HUMAN RIGHTS IN BUSINESS: EXECUTIVE PERSPECTIVES 

(2016), assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/11/addressing-human-rights-in-business. 

pdf. 

 . 251–249, בעמ' 58לעיל ה"ש מיר, ש 122

 . 9ליד ה"ש  ,  223 עמ' ב, 13ש לעיל ה", De Brabandere & Hazelzetו השו 123

 Structural reform is premised on the")  2, בעמ'  2, לעיל ה"ש  Fiss, The Forms of Justiceראו   124

notion that the quality of our social life is affected in important ways by the operation of 

large-scale organizations, not just by individuals acting either beyond or within these 

organizations. It is also premised on the belief that our constitutional values cannot be fully 

secured without effectuating basic changes in the structures of these organizations").   ראו גם

BILSKYלעי ה"ש  ,  ההשב  משווה  מחברתה בו  ש  ,2  בעמ'   יוחדבמ,  2ל  תובענות  הייצוגיותבין    ,ה 

לתופעת  ש בספרה,  דנה  היא  ש הא בהן  המתגברת  החברתית  תחריות  ולאגידים  ל  מסמך  עסקיים 

 . 114, לעיל ה"ש  האו"ם של  הנחיות  ה

 (. 31.5.2018"ש,  פורסם באר) חמו  נ' בן  Facebook Inc 5860/16א רע" 125

  ו של. לשיטת(2010)  163–162  בזכות החוקתית והגבלותיה  הפגיעה   –  מידתיות במשפט ברק    ןהרא 126

מוחלות זכויות    ק,בר עקבדרך    היסוד  "תחולה  בשל  הפרטי.יפה"  המשפט  ג  מסגרת  עניין  ם  ראו 

  850( 3נד) "ד פ, נ' סער  .AES System Inc  6601/96ע"א  ; 533–530בעמ' , 1לעיל ה"ש  , קסטנבאום

(2000 .) 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/11/addressing-human-rights-in-business.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/11/addressing-human-rights-in-business.pdf
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תואמת   זו  הגישה  גישת  הייצוגית,   מנגנון ל  "Public Action Model"-את    127התובענה 
לבצע אכיפה    יכולתהב  טמונה התובענה הייצוגית  של  לפיה ההצדקה העיקרית לקיומה  ש

נועדו אשר  חוק  הוראות  של  ערכים    יעילה  ,  דועו   זאת  128.םיברתיחחב  ור ויעדי  לקדם 
ש הייצוגית  יפורטוכפי  התובענה  הבא,  זכויות  במסייעת    בפרק  על  ההגנה  שיפור 

ובמשפטיות,   הדין  הפרתובאכיפת  מפני  בהרתעה  ל,  ו דומה  גופים  לפיקוח  של  אכיפה 
הייצוגית, המופקדים  שלטוניים   התובענה  אחריותם.  שבתחום  בענפים  נורמות  על 

-תפקיד מעיןעל עצמו  ליטול  צג  יהמי  בעותל  תרמאפש  לים,בהשוואה לסדרי הדין הרגי 

ומשלים לאכיפה הציבורית    זה   ואפיונה  129, רגולטורי יסולא בפזכגורם ממתן  לא  ו ,  לא 
בתקופה   השיח  שרק  מתגבר  לא  בבה  גופים  על  חוקתיות  זכויות  להטלת  נוגע 

של  אודות התעצמותה וגבולותיה  על  השיח  בה מתגבר  שבתקופה  אלא גם    130שלטוניים, 
 . אליו נפנה כעתשנושא  –רית לטווגרה  דינהמה

_________ _____ 

 Martin H. Redish & Clifford W. Berlow, The Class Action as Political Theory, 85  ראו 127

WASH. U. L. REV. 753, 797 (2007); John Bronsteen & Owen Fiss, The Class Action Rule, 

78 NOTRE DAME L. REV. 1419 (2003).  ו גם  ראFISS, THE LAW AS IT COULD BEיל ה"ש  , לע

בעמ'  2 מכשיר  ט  הכותב  שם  ,122,  כי  הייצוען  תנופה  גית  והתובענה  הבריתבצבר  עת  ב  ארצות 

זכויות האזרח. למעשה, התובענה הייצוגית אפשרה את מימונו   של תנועות שונות לקידום ן וררותהתע

מטרה    ען המתייחס לתובע פרטי שפונה לבית המשפט למ  ,"vate attorney general"rip-סד השל מו

)ו כללית  בפ   לאציבורית  וזאת  רטית(,  ציבורי,  לעותר  לפסולנוכח  דומה  המשפט  בית  של  ק  יכולתו 

זה    גמול מאמציובלתובע  כללית  עבור  להרחבה  העל  .  מוסד    rivate attorney general"p"-אודות 

 John C. Coffee, Jr., Rescuing the Private Attorney General: Why,  למשלראו,    ריתות הבארצב

the Model of the Lawyer as Bounty Hunter Is Not Working, 42 MD. L. REV. 215 (1983); 

Carl Cheng, Important Rights and the Private Attorney General Doctrine, 73 CALIF. L. 

REV. 1929 (1985); William B. Rubenstein, On What a "Private Attorney General" Is – And 

Why It Matters, 57 VAND. L. REV. 2129 (2004). 

128 Chayes  ה"ש לעיל  יוצ73,  זו  גישה  הציבוהעדפה  רת  .  הנוגע  לאינטרס  בכל  השונוברי  ת  מטרות 

 . 29עיל ה"ש דויטש, לל השוו  .תובענות ייצוגיות לחוק   1  'ורטות בסהמפ

129 J. Maria Glover, The Structural Role of Private Enforcement Mechanisms in Public Law, 

53 WM. & MARY L. REV. 1137, 1179–1180 (2012)  ציבוריות    כי גם רשויות וזכר  י. בהקשר זה

 ( לחוק(. 3) א()4-( ו2א())4 ס'לפי  יד זה ) תפקים למלא יכולארגונים ו

ז 130 ברק  ראו  הלעניין  ההג ארז  -דפנה  חוקתיות:  הזכו עוולות  על  הכספית  (.  3199)  962  תהחוקתי   ת נה 

ותן  שבמה  התובענה הייצוגית יכולה להוות מכשיר יעיל ומתאים להגנה על זכויותארז גורסת כי  -ברק

של השופט    לפסק דינו  28–26'  פס,  94לעיל ה"ש  ,  רדיו קול ברמה  ענייןכן ראו    . מד חוקתיבעלות מע

 . דנציגר
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 131בעידן המדינה הרגולטורית   ייצוגית  ובענהתפרק ג: 

זווית נוספת להתבוננות על תכליתה של התובענה הייצוגית וזיקתה למשפט הציבורי היא  
אכיפה ציבורית.  בין  אכיפה פרטית, לשל  יחסי הגומלין בין התובענה הייצוגית, כמנגנון  

ייצוגיות וק  חשות  רתי וסמה  ת ליוכהת ת  אחכזכור,   אכיפת    אהילהגשים  מנסה    תובענות 
והרתעה מפני הפרתו.  כן ש  132הדין  הייצוגית  ברור על  נועד, למצער,  מכשיר התובענה 

ואולי אף להחליפה לעיתיםשלטוניתהאסדרה האת    לחזק במובנה   133., להשלים אותה 
ומי  ן בתחכגו  ,םינם שוי תחומהאינטרסים של הציבור בעל    ןהגנועדה לרגולציה  הרחב,  

קביע של  בדרך  וזאת  הכלכלה,  או  וסטנדרטים    תהרווחה  באמצעות    –  תםואכיפכללים 
התאם להגדרה  ב  134על השחקנים השונים הפועלים בזירה הרלוונטית.  –הגוף המפקח  

תכליות  ולנוכח  זו,   השגת  לשם  היתר,  בין  פועלת,  הייצוגית  שהתובענה  העובדה 
האהקשורות   על  הפרתו,   תכיפשבא  ירובהצי  סינטר לשמירה  מפני  ובהרתעה    135הדין 

הייצוגית  מוסד   הרחבה  הגדרה  עם  מתיישבהתובענה  לפי    ל שה  זו,    הגדרה רגולציה. 
משפטיים הייצוגיתדוגמת  ,  מנגנונים  לבר  ,התובענה  אמצעי כ,  משפטיים-וכלים 

_________ _____ 

המדינה 131 מושג  ראו הרגולט  על  המדינה,  למושג  הרגולציה  מושג  בין  חזק  קשר  היוצר    ורית, 

Giandomenico Majone, The Rise of the Regulatory State in Europe, 17 W. EUR. POL. 77 

ה: על המושג 'רגולציה' ומקומו  על רגולצי  בריםדלון חספר ודן לרגמן "מא  איילת הוכמן,  ; (1994)

פאור ורועי  -)ישי בלנק, דוד לוי  55–52,  47  ה: משפט ומדיניותרגולצי   מסדיריםבמשפט הישראלי"  

 . (2016קרייטנר עורכים,  

 ( לחוק. 2) 1' ס 132

בין  לערוך  המקום    זה 133 "אכיפה"  הבחנה  מו המונחים  רגולציה  של  תי"רגולציה".  רחב  יחסת למכלול 

)  ת ומדים לרשום העיכל גופיםבכוהמדינה  ים ועוד(  ציבורי  לל זה משרדי ממשלה, רשויות ממשלה, 

הסדר מסוישל    הלצורך  ענף  או  עיסוק  ובמיתחום  לפם,  אף    ההוראותאת  ף  כוולאח  קהמשך 

נח זאתלעומת    ות.ירהמסד כשלעצמה,  אכיפה,  פעולה,  הנוגעת    שבת  יותר,  ציות  א  ווידובנקודתית 

יכפ  .דיןל זו  חלק  ולה  עולה  שלהוות  הפועל   האימוצהמדינה  מרגולציה  אינה  אך    ,אל  ת  מוגבל היא 

למדינה.  למסגר קשורים  שאינם  פרטים  או  גופים  ידי  על  אף  מיושמת  להיות  יכולה  היא  שכן  זו,  ת 

  של ם ראשוני  מופעים בעקבות להגדרה  הצעה ציה?רגול "מהי  ידין ראו שרון ונח רגולציה  רת המלהגד

הישראלקבח  המונח )"פעילות2014)   6−9,  1  הבקצר   חוקים   "יתיקה   גוף   בידי  הנעשית  שיטתית  ( 

  לצד  , ולונטריותו  או  כופות   משפטיות   נורמות  באמצעות  המדינה...  של  המבצעת   ת ברשו  לימנה

מער   הפעלתם  וכן אכיפה"  מנגנוני  של   ישומם וי  לציות   קוח פי  כישל  קופות  פסגות    6187/15ע"א    (, 

של הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ" נ'    סיה הפנ  י "קרן עמית דה כנאמן ל מ יה בע"מ במענס גמל ופ 

ברוןלפסק    37פס'    ,צולר באר"ש,    דינה של השופטת  ההתייחסות  .  (28.5.2018)פורסם  זה  במאמר 

במובנ  אהי הרחלרגולציה  מפוב.  ה  במושג  לדיון  שאין    תוך,  "רגולציה"רט  לכך  לגביו  התייחסות 

סדורה",  מש"תורת  עדיין   זיהויו  ופט  עעל  לגם  גורמים  מדינתיים,  ם  ולרגמןראו  א  חספר    ,הוכמן, 

 . 64–50בעמ'  , 131לעיל ה"ש  

134 David Levi-Faur, The Odyssey of the Regulatory State: From a "Thin" Monomorphic 

Concept to a "Thick" and Polymorphic Concept, 35 LAW & POL'Y 29 (2013). 

 . 302בעמ'  , 29ה"ש   דויטש, לעיל 135
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 136חלק בלתי נפרד מהרגולציה שמשפיעה על המגזר הפרטי. אף הם  מהווים    ,התקשורת
זושגי ל  יימרתמת  הניא  ה  אלא  המסורתי,  הרגולטור  של  בתפקידו  לו  לכרסם  סייע 

והנורמות  ההתכלית  בהגשמת   המהותי  הדין  בבסיס  מייצג.  והשעומדת  מכאן  א 
הייצוגית  שה בגם    היכולתובענה  משקל    יצירתלסייע  שיווי  חלוקת  ב  חדשהנקודת 

ו הקיימת  משולשההיחסים  מערכת  בהעבודה  הרגולטור,  ת    . ורציבהו  יטהפר  רהמגזבין 
כרגולטור  ,מדינהה שמירמופקדת  הבלעדית  השחקנית  האינה    ,בכובעה  אינטרס  ה  תעל 

האסדרהלכך  בהתאם    . הציבורשל   מערכת  על  להביט  הרחב,ניתן  במובנה  כמערכת    , 
 . ומוזנת מהם כלל מרכיביהאת  מזינה אשר "אקולוגית" 

ה  מרחיבור  ביצהוקי  סעזר ההמג  ,בין הרגולטורשהתבוננות כזו על משולש היחסים  
נכסים  רת  העבברק  אין מדובר עוד    :מודרניתאת השפעת מדיניות ההפרטה של המדינה ה

גם    לציבור, זכויותיו    ו שלויכולת  וזכותשל    ההעצמו  ההפרטבאלא  את  לממש  הציבור 
ניתןמובהק  סממן    137בעצמו. הזה  הסוג  מן  "הפרטה"  תובענות    להליך  בחוק  לראות 

לא זו אף זו,  .  ת הייצוגיות המוגשות בישראלובענוהת  לש  ל דגך ולהו ה  ייצוגיות ובמספרן 
תוספת השנייה לחוק מלמדת על מדיניותו של חוק  הפרטים הקבועים בגם התבוננות על  
ובכלל    ,, בהכירו בעילות תביעה רבותלהשלים את מלאכת הרגולטור  תובענות ייצוגיות 

הבנקאות    ח,יטוהב  ימוחת   ןוגכבת,  הכפופים לרגולציה ענפה ומורכ  משפט   בענפיזה גם  
ניתן  ששהמחוקק, בחוקקו את רשימת העילות    כן,  , עלואיכות הסביבה. יש להניח בהן 

אכיפה ברמה כזו או  -תתלוקות ב   הלהגיש בקשה לאישור תובענה כייצוגית, סבר כי אל
פסיקותיהם של גישה כזו נשמעת גם ב  138אכיפתן. "הפרטת"  מצדיק את  האחרת באופן  

המש אל  םיפקימשה  ,פטבתי  עלא  כ  חת  הייצוגי  כמעין על  התובע  הפועל    גורם 
לכאורה  הפרטה" מלאה של הרגולציה, שכן  "אין מדובר ב  מנםוא  במבט צר  139. רגולטור

_________ _____ 

ידין   136 הרגולטוריים  –רגולציה  שרון  החוזים  בעידן  המנהלי  ידין    לן:)לה   (2016)   23–22  המשפט 

ידי. למרו(רגולציה זו, לגישתה של  למושג    יותרכמתאימים    הווג כלים אללסן ראוי  ת הגדרה רחבה 

 . שם(ראו רגולציה" ) ולא למושג " ,(governanceשליות" )"ממ 

  היחסים, הלכה למעשה, את משולש  ממחישה  תובענות ייצוגיותלחוק    15  וטה, גם הוראת ס'אנקדכ 137

ה  ביןק  המתחז והציבור הרחבהרגולטור,  הפועלת מגזר העסקי  ציבורית,  מאפשר לרשות  זה  סעיף   .  

מטרה  ל ייצוגיתתושלעניין    הר וקשהיבורית  צקידום  בדיון  נתונה    בענה  בו, להשתתף  מושא  עוסקת 

ב  ענה, אךהתוב כצד מסדיר.  ס'  אופן  לא  גם  כי "לחוק  )א( 3דומה,  נגד רשות  , אשר קובע  לא תוגש 

יי ידי    לפיצויים  יתצוגתובענה  על  שנגרם  נזק  הפעלה  בגין  שעילתה  שלישי,  של  צד  הפעלה  אי  או 

פיקוכוסמ אוח יות  הסדרה  הרשו פה  אכי  ,  צד  של  לאותו  ביחס  הגש   שלישי",ת  של    המעודד  ישירה 

 ינה עושה כן. בהם הרשות הציבורית אשידי הציבור בנושאים  עלצוגיות תובענות יי

לעניינים המנויים    מוגבלתכתב כי תחולתו של החוק  נייצוגיות  ענות  ההסבר להצעת חוק תוב  בדברי 138

ב  וךת,  הייהשנבתוספת   הדרגתי משימוש  בייו  לפש   ודל  ותחומים: וספו  נושאים  עילות,  שלבים 

היא שעדיפה בח נפר"תפיסת החוק  "תוך  ינה  היתר  בין  בנפרד",  דת של התאמת ההליך לכל תחום 

ש  האכיפה  קשיי  מידת  של  מהותית  חוקהתחום".    מעורר בחינה  להצעת  הסבר  דברי  תובענות    ראו 

 . 257, בעמ'  28ייצוגיות, לעיל ה"ש  

בג"ץ    ראו, 139 של    1893/11למשל,  הארצי  ההארגון  הדין  מפעלי  בית  נ'  בישראל  והאבטחה  שמירה 

"התובענה  )(  0.8.20153באר"ש,    פורסםארז )-לפסק דינה של השופטת ברק  64'  פס  ,לעבודההארצי  

אהיי הפרטי צוגית משרתת  האינטרס  התו  ת  אךשל  'רותמת ג  בע  לטוב  'ם  הכ אותו  כך    ידי-על  לל, ת 



 עניין בעלי ה  ייצוגיות, תכלית החברה ותפיסתתובענות   תשפ"א משפט ועסקים כד,  
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המישורים   מישור    אכיפהו פיקוח  של  רק  בעוד  הייצוגית,  התובענה  ידי  על  "מופרטים" 
השלטוניתנותר  הנורמה  של    הקביע ה הרשות  בידי  -יאב  חרה  ןבמוב  זאת,עם    .עדיין 

מהר  אפש וה פוטנציאל  להתעלם  הייצוגיות  אכיפתי-לברה ציבורי  התובענות  מוסד  ,  של 
 140בפסקי דין.  תסתיימובמקרים שבהם הן אינן מגם וזאת 

אל המעיןה  הבמובנים  הייצוגית  -הצדקה  התובענה  של  אשר    –רגולטורית  תחום 
מסורתי  באופן  ל   נתפס  המשפט  כשייך    ת א  איה  םגשת  מטשט  –  141הפרטי ממלכת 

בגבוה הציבורילות  למשפט  הפרטי  המשפט  וין  הקודם  ,  הפרק  של  למסקנתו  מצטרפת 
לפעול לאכיפתן של נורמות  יותר ויותר מאפשרות כיום לפיה עילות התובענה הייצוגית ש

חברתי אופי  זו    142. ציבורי-בעלות  מפתיעה  מסקנה  התובענה  לנוכח  אינה  של  טבעה 
המיועדת  הייצוגית   הלרתום  ככזו  התטי  רפה  סרנטיאאת  ציבור  של  לטובת  המייצג  ובע 

עקיף   ובאופן  יותר,  ההרתעתית  –גדול  התכלית  ולטובת  בכללותו  הציבור  -לטובת 

כן  מאמר זה מצטרף    143חברתית.ה הוכמן, חספר  אם  ידי  לגישה המובעת על  בהסכמה 
מעין"לפיה  שולרגמן   היא  הייצוגית  פעולות  -התובענה  מבצע  שהפרט  משום  רגולציה, 

 ______________ 

תו באותם מצבים שבהם קיים  פני הפרשהיא מבטיחה פיצוי למי שמסייע לאכיפת הדין ולהרתעה מ

גם כלי ר זו, התובענה הייצוגית היא  מונח    רי, במובןגולטו 'כשל שוק' באכיפה. מבחינה  הרחב של 

נה  לפסק די  2  פס'  ,פות כלליתת ו אלטמן ש   –נתן נ' טעם טבע    31111-01-10  )מחוזי ת"א(  ת"צ  (;"זה

תה של התביעה הייצוגית, נוכח  ן חשיבו"יש לאזן בי)(  31.10.2012)פורסם בנבו,    של השופטת שבח

לחברה,   הייצוגי  התובע  של  לא  התרומתו  עצמו  על  את  נוטל  את    הרגולטור  ד תפקי פעם  ומבצע 

ן ן בענייטייבינש)בדימ'( רו  לנשיאהה  שנ. כן ראו את דבריו הנכוחים של המ ("...ויות הרש  תפקידן של

 . דינועח לפסק  , פס'94, לעיל ה"ש חברת החשמל

מ 140 גם  עולה  דומה  ליד ה"ש  גישה  עצמן,    87–84הדיון שנערך לעיל    עצםכי  ה  ולעשממנו  ובהערות 

של   רפור ייצוגי  נותתובעבירורן  ועל  המהותי  והחברתי  הציבורי  השיח  על  להשפיע  עשוי  מות  ות 

י נוסחו של  כאמרת אגב ניתן להציע כ  .2, לעיל ה"ש  Fiss, The Forms of Justice  יות. השוו גםמבנ

מובן הרחב,  ולטורית, בותה הרג שיבע בחמשתמאופן  ב  ך גם הואומ ת  תובענות ייצוגיותלחוק    27  'ס

הייצוגית התובענה  באמצעות  ,של  ייצוגיילמהקרן  הסמכת    וזאת  תובענות  תובענות  לממן  ות  מון 

ו אייצוגיות  ייצוגיות  תובענות  לאישור  יבקשות  צ  ששר  "בהגשתן  חשיבות  וחברתית  יבורית 

ג)ב(  55  ' בסמקבילה  ן הלקר  ביחסשנעשה    חתן )כפיצל סיכויי הלבמפורש  להתייחס  ובבירורן", מבלי  

)ובמימון בהתאם( של השיח הציבורי על  חשיבות  לחוק ניירות ערך(. בכך נראה כי המחוקק מכיר ב 

בהלכה    םסתייתאם זו לא  וגית, גם  הייצ  עשוי להתלוות לתובענה שהנורמות המשפטיות והחברתיות  

 צר. הבמובנם  פהגם אם אין מדובר בפיקוח ואכיכלומר, ופית, ס

לש.ת.א.  רע"אראו   141 ה"ש  ,  שטרסברגבהקש.  18עיל  השופטת  של  דבריה  יפים  הנוכחי  כי  כהן  -ר 

-פליליתבו הסנקציה הש זרחי מקום  במישור האהחוק  ת היא גם "אמצעי לאכיפת  התובענה הייצוגי

 (. 237'  בעמ)שם,  "תן מספיקוינא  עונשית וסנקציות הרשויות המפקחות 

, אף  תלאנשים עם מוגבלו ת  ן זכויוהזדמנויות בעבודה ושוויוהפליה, פגיעה בפרטיות, שוויון  ת  דוגמ 142

כייצוגיותעדיין  שבהם   תובענות  לאישור  הבקשות  רבות  תח  לא  הנ)למעט  ושו ום  ויון  גישות 

עלייה במספההזדמנויות לאנשים   לאחרונה  ניכרת  שבו  ה   –הבקשות  ר  עם מוגבלות,  להלן  "ש  ראו 

 .938, בעמ'  74חיות, לעיל ה"ש  ; 4ש  מרגל וקלמנט, לעיל ה"-ראו וינשל . (178

 . 8לעיל ה"ש או הלפטק, ר 143
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באו  ' תווריטרגול' המף  הכלי  ית  באמצעות  בפיקוחו  'רגולטור',  של  סוג  הוא  שפט 
 144המשפטי על רגולטורים בשוק". 

נושאים קשורים:  יותר ב  נרחבדיון    על התובענה הייצוגית מזמינהזו    התבוננות שני 
פרטית לאכיפה  ציבורית  אכיפה  בין  הגומלין  הרגולטורית.    ,יחסי  המדינה  של  ומהותה 

שהדברים פרטית    בוריתצי  ה פיכאבים  ענוג  ככל  אפשרייםובאכיפה  אכיפה  סוגי    , כשני 
ששמ כפי  ציבורית,  מ  ה אכיפה  על מרמז,  שלטוניידי    ופעלת  אשר גוף  את    ,  מפעיל 

שלהפר  עקבו  יתיוסמכו הדין    ה  שונים  ומשלבהוראות  אכיפה  אמצעי    דוגמת  ,אמצעי 
 ובעים ו ת א  עבות   דיי   על  נעתאכיפה פרטית, לעומת זאת, מּו  אכיפה פליליים ומנהליים.

השכיחים    ,פרטיים לרשותשהסעדים  אזרחיים:  הם    םהעומדים  המניעהסעדים  ,  סעדי 
 145.והפיצויים ההצהרה
  ת גלוד  ,פרטימשפט המבחינה בין המשפט הציבורי ל אשר    ,הגישה המסורתיתבעוד  

הציבורית   האכיפה  למנגנוני  עדיפות  מתן  של  של    ןיעדיה  הגשמתלצורך  במדיניות 
לצד    לפיהש   דואליתתפיסה    ,מערכת האכיפהב  גם  ,זקתמתח   םכיוש  הארנ ן,  ית הדהוראו

, היא האכיפה אפקטיביתמערכת אכיפה מקבילה ו  מתקיימתמנגנוני האכיפה הציבורית  
הייצוגיות    ,הפרטית התובענות  של  במספרן  הדרמטית  מהעלייה  ללמוד  שניתן  כפי 
ז  .בישראל אכיפה  להסביר אשר    –ה  סוג  אפשר  אותו  לצכתו   גם  ת  חלשו יהל  ש  יא וור 

ל  –  בפרק הקודם  שנדונו  , תופעותהמגזר הפרטי  והתחזקות  המגזר הציבורי שמש  יכול 
ה  להפחתת  הנשמעות  לקריאות  הולם  והגורפת  הציבורית  רגולציה מענה  ,  הישירה 

היא  ש כי  נטען  פעילות  ומסרבלתמכבידה  לגביה  שלאת  ו  ו  העסקי,    מרתה הלהמגזר 
שוק   מפרת  וממוקד  צמי  עסון  לרי  ל יבוה ל  םתכוליבש  שפטיים מבמנגנוני  התנהגות  של 

בחוקים    חוק כיום  הקיימים  הפיקוח  מנגנוני  שמייצרים  הרגולטורי  הנטל  ולהקטנת 
 146השונים.

  אשר סוגיה  –"המדינה הרגולטורית" לדיון בסוגיית  אינו בלתי קשור  , כאמור,דיון זה
כים  מצר  תקפסהן בוהשלטאת המעבר ממעורבות ישירה של    בצורה נרחבת יותר   נתחתמ
עקיפה  ו למעורבות  לציבור  המדינה  שירותים  רגולציהשל  לא    באמצעות  גופים  על 

אל ושירותים  מצרכים  שמספקים  זה  אכן,  .  השלטוניים  גם  מעבר  שהרי  מוחלט,  אינו 
ברגולציה   המדינה שימוש  עקיפה  בעבר עשתה  מדיניות,  ובמעורבות  לקידום  ומן  ככלי 

עם  פקת מצרכים ושירותים לציבור.  ן בהסשריימב  תבעורמ ינה גם כיום המד,  העבר האחר
הנוכחי,  זאת נוספות  בעידן  רבות  ובמדינות  בישראל  לזהות,  מקום של  צמצום    ,ניתן 

_________ _____ 

 . 63–62, בעמ'  131ה"ש   , לעילחספר ולרגמן   הוכמן, 144

שונים   145 היבטים  ציבה   לש לסקירת  אכיפה  בין  הגומלין  ויחסי  פרורית  איזון  את  לאכיפה  ראו  טית 

 REGULATION VS. LITIGATION: PERSPECTIVES FROM ECONOMICS AND LAW  המאמרים בספר

(Daniel P. Kessler ed., 2011) המאמר    את   , ובמיוחדRichard A. Posner, Regulation (Agencies) 

Versus Litigation (Courts): An Analytical Framework  ,  ,לג26–11בעמ'  שם הרואה .  את    ישה 

הוכ י"משפטות  יללפעצויה על התפר שבין פעילות "רגולטורית"  מכתובענה הייצוגית  ה מן,  ת" ראו 

 . 64–63ן, שם, בעמ'  ר ולרגמחספ

ל  146 ההגבליהשוו  חוק  להצעת  ההסבר  העסקידברי  מס'  ם  )תיקון  נטל  20ים  והקלת  האכיפה  )חיזוק   )

 . 890, ה"ח הממשלה  2018-האסדרה(, התשע"ח
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השימוש ברגולציה שלטונית  של  ת  ורחבתהוהמדינה בהספקת מצרכים ושירותים לציבור 
לקידום מדיניות ממשלתית. התפיסה     ק ושהשא  יהזו    מגמה  ה שלהעומדת בבסיסככלי 

לפיקוח  "  מהמדינה,להבדיל  ,  פשיהחו בכפוף  ושירותים,  מצרכים  לציבור  לספק  ייטיב 
)  ,ממשלתי שוק  כשלי  של  לתיקונם  כלכלית'שיפעל  מטרות  'רגולציה  של  ולקידומן   )

( ראויות  חברתית'חברתיות  הישירות ,  בהתאמה  147. "('רגולציה  הלוואי  מתוצאות    אחת 
הסטת   של  של  למעכוחה  השק  מב  הפיעק  תורבוהמדינה  ההיא  של    שימושתגברות 

המפוקחיםהמדינה   הגופים  של  פעילותם  להסדרת  משפטיים  הפרטי  בכללים  .  במגזר 
זה   בבהקשר  רגולציה  על  לדבר  פרסום   מתכונתמקובל  שעיקרה  ושליטה",  "ציווי  של 

בסנקציות פליליות    םאת המותר והאסור בתחום מסוים וגיבוי  המתווים  יםמשפטי  יםכלל 
זו  על  ,  זאת  םע  148. יותחאזר  או רגולטורית  רבהנמתחת  טכניקה  היתר  ביקורת  בין   ,

בעלו  נביעהשהיא מבטענה   הכרוכים  וקשיחים  סבוכים  רגולציה  ת,  ות משמעותייוכללי 
המפוקחים,  הגופים  מנהלי  של  הפעולה  בחופש  מוגזמת  התערבות  רגולציה,  עודף 

העסקי.   בתחום  ובחדשנות  בתחרות  ביוזמה,  ובה ש חר  שא  ,תפנוס  רתקוביופגיעה 
כי טכניקה רגולטורית זו אינה יעילה, שכן  במיוחד בהקשרו של המאמר הנוכחי, גורסת  

כללי התנהגות אחידים על קשת רחבה של גופים מפוקחים, ללא  באופן גורף  היא מחילה  
 149התייחסות למאפיינים הקונקרטיים של כל גוף מפוקח.

למסקנה  האלת  וביקור במקרי  מובילות  רבכי  הים  לרגולציה  הנלו  טיה רקוריבם  וית 
לשגשוג  ו יוצרות חסם של ממש לצמיחה    ,העלויות הנגזרות ממנה, כמו גם  הממשלתית

הכלכלה,   היתרשל  מקש  ותמקטינ משום שהן    בין  עסקים,    ות השקעות,    מהוות ו פתיחת 
זרות.  -ביןחסם בפני סחר   והשקעות  -ביןמדינות וארגונים  אין להתפלא אפוא שלאומי 

האחרון,  150( זהלל  כב   לארויש)   ייםלאומ בעשור  בעיקר  ליזום,  לטיוב    החלו  מהלכים 
_________ _____ 

רי 147 "המובל  בעיד ויטמן  המנהלי  המדינהשפט  וממשלהרגולטורית"    ן    225–224,  219יח    משפט 

על2017) "המ י(.  של  יכולה  גולטוריהר  דינה יתה  הסבר ת"  ל   להוות  המתענוסף  המגזר    צםכוחו  של 

נדו טי,  הפר האשר  מהתפקידים  ויותר  יותר  כך,  המאמר.  של  השני  בחלקו  לעיל  של  " ן  מסורתיים" 

לצד פיקוח מדינתי, ורווחת הציבור    תהליכי הפרטהאמצעות  טי ב המגזר הפרבידי  המדינה מופקדים  

במידהכימושפעת   מהתנ  ום  ש הלותניכרת  תאגידם  להרחבה  ל  עוצמה.  רבי  פרטיים  אודות  על  ים 

"המדינה הרג ראוולטורית תופעת   "  HE T in, Chapter 4: The Regulatory StateKaren Yeung, 

Martin Lodge &  rt Baldwin, Martin CaveRobe( 64 ATIONEGULRANDBOOK OF HXFORD O

)2010 eds., . 

 . 231–230בעמ'   ם,רויטמן, ש 148

 . שם 149

ה  2118החלטה    ראו 150 הממשלה  )  33-של  הרגולטורי"  הנטל  יש  זו  טה  להחל.  (22.10.2014"הפחתת 

כנית  ו תסגרת שני מרכיבים עיקריים: האחד הוא מיפוי ושיפור כלל הרגולציה הממשלתית הקיימת במ

כללי  חו יעד  עם  שנים  25%  תהפחת   לש מש,  חמש  בתוך  הבירוקרטיה    תהחלהוא    חרוהא  ;מנטל 

דות  או על  . להרחבה  החדש   הרגולצילגבי כל  רכת השפעות הרגולציה  העשל  ך  הליתים  לקי  החובה

 לטהשנים מיום קבלת ההח   כששכיום,    ./regulation.gov.ilכנית ראו אתר הרגולציה הממשלתי  התו

לכתיבת שורות אלה( היא)נכון  כי  נראה  ליד ב  ןעדייוקה  ל  ,  נתניהו  ארלוזו  ירבמ  .החבלי  "האם  רוב 

;  www.themarker.com/news/politics/1.4123301  25.5.2017  הארץעל ליצמן?"    'יטיל את הגרזן '

תל   המסחר  והמרכזלשכת  למ  אביב  בדרישה  המסחר  לשכות  המדינהבק"איגוד  ע  :ר  את  ודף  בדוק 

http://regulation.gov.il/
http://www.themarker.com/news/politics/1.4123301
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הממשלתית ו   151. הרגולציה  ליוזמות  אחר  הלמהלכים  להמשותף  חיפוש  הוא  שינוי  לו 
בעים  בכלים הרגולטוריים המסורתיים הנו  השימוש  תהפחתשיוביל לבתפיסה המשפטית  

והשליטה  הציווי  בכלים  לו   מטכניקת  ם  כביר ומ  ,םילל כמשו   רגולטוריים החלפתם 
המודרניתיאמתאשר    ,נמייםודי לעת  של  שחלו  ולשינויים    מים    ם תאגידיהבאופיים 
אלייםקהענ כלים  בין  למנות    ה .  ומתן  אמצעות  בהסכמית  רגולציה  ניתן  חוזים  ומשא 

גילויורכיונות  זרגולטוריים,   חובות  באמצעות  רגולציה  וכן  מידע    שיונות,  והספקת 
ונות  מגּויוזמות    לעלהוסיף  ה מבקש  ר זאממ  152. םיעימשקלו ובדים  לצרכנים, לעלציבור,  

הייצוגית  האל התובענה  מכשיר  את  למימונן  גם  הקרן    להעניק יכולים  אשר    , ואת 
  ex anteלפעול הן כגורם מרתיע  שעשויה  פרטית וממוקדת הפרה,    פלטפורמה משפטית
סנקציוני   כגורם  בדבר.  ex postוהן  זה  של    תיגוייצה  בתביעההטמון    ציאלפוטנה  לדיון 

ייצוגיות  ן  הקר תובענות  הנוגע    של  ובהקשרלמימון  הרגולטוריתבהשיח  נקדיש    מדינה 
  , המסורתית   מנגנוני האכיפה הציבוריתעל  מספר  נקדים מילים  את המשך הפרק, לאחר ש

למנגנוני    ם וחסרונותיה  םיתרונותיהעל   הפרטייםהבהשוואה  היתרון  על  ו  ,אכיפה 
 .יםנוהמנגנ של שני סוגי שילובםב

 ורית אל מול אכיפה פרטיתבה צייפכא .1

  אף עם זאת,  .  אכיפה הפליליתה  ךהלי א  יה  ביותר לאכיפה הציבורית  תהמובהק  ההדוגמ
עוצמהש רב  בכלי  הפרשיכול    מדובר  מפני  משמעותית  הרתעה  ההליך  ,  הדין  תלהשיג 

  . יך זההרשעה בהלם  לשמציב  הדין  שנוכח הדרישה המחמירה  להפלילי מוגבל בהיקפו  
מנהלית  הליכי  קיימים  ליליהפ  ךי לההד  לצ השלטונית  במסגרתם  ש  ,אכיפה  הרשות 

כך להשיג  בו  , ריםעל גופים מפ    מנהליות בדמות עיצומים כספיים  להטיל סנקציות   רשאית
גם  הרתעה לרוב  דיןל ציות  לוודא    כמו  שמלווה  מהקלון  הימנעות  תוך  זאת  וכל  את  , 

  בשנים האחרונות,   וגוברלך  וה  בוש  מוישאשר האכיפה זה,    הרשעה בפלילים. אמצעיה
  רף הוכחה   הוא דורששהיות    ,אה לאכיפה במישור הפלילייותר בהשווויעיל  גמיש    הינו

 153נמוך יותר. 

 ______________ 

לעיתונות,  ולציה"  הרג  . www.chamber.org.il/newslobby/press/81891(  7.11.2017)הודעה 

להחלט הממבהמשך  האמו ת  הממשלהשלה  ראש  ביקש משרד  ייעוץ    OECD-מה  רה  עבודת  לבצע 

לאומי. בעקבות  -ד לאור הניסיון הביןות לעתימלצוש השנעשה וגיב  נת המהלךחילממשלה לצורך ב

יישום    –"רגולציה חכמה    34-של הממשלה ה  4398החלטה    2.201823.1ום  הדוח שהוכן התקבלה בי

 (. 3.12.20182משלה" ) לטת מותיקון הח  OECD-המלצות ארגון ה

-ב ר   יתתכנ הצעה ל  –  קרטיה ו הביר נטל    ת הרגולציה בישראל והקלטיוב  ראלי לדמוקרטיה  המכון היש 151

)שעניינו מתן הקלות    576"ח  , ס2016-(, התשע"ו27(. ראו גם חוק החברות )תיקון מס'  0172)  שנתית

 בממשל תאגידי(. 

"  הציבורי  ובמשפטמה במנהל  רי: שינוי פרדיגולטוגהגז הטבעי והחוזה הר  ידין "בג"ץ מתווה  שרון 152

 לטורי"(. החוזה הרגוגז ו"ץ מתווה הגידין "ב )להלן: (2018) 603–602,  565יט  וממשלמשפט  

  כליותמן המפורסמות כי בחלק מן העבירות הכל : "510, בעמ'  34, לעיל ה"ש  פרינירבעניין    כך נאמר 153

למעי מגמה  משפטש  ככל  פלילי  ממשפט  עו  בר  הטלת  לרבות  מנהלית,  לאכיפה    ומיםיצוחוקתו 

https://www.chamber.org.il/newslobby/press/81891


 עניין בעלי ה  ייצוגיות, תכלית החברה ותפיסתתובענות   תשפ"א משפט ועסקים כד,  

147 

הרשות הציבורית  שניתן למנות את המומחיות  הציבורית  אכיפה  השל    הבין יתרונותי
  ה תוהי, בךכל  ע  סףנו.  עליו  חתהיא מפקשבעת תהליכי האסדרה של הענף  מה  ימביאה ע

מהמחל הציבורית  ק  לרשות  המדינתי,  ויש  ערך  פיקוח    רבים משאבים  סמכויות  לצורך 
מפ  של  וניטור   ונקיטפעילויות  יוצא  תרות  כפועל  לצורך.  בהתאם  אכיפה    מכך   צעדי 

בין היתר    ,מנגנוני האכיפה הפרטיתבהשוואה ל  תימידעאף עדיפות  יש  רשות הציבורית  ל
לדל יכולתבשל   מידה  שהיא    מצעותבאין  הד  ת ורהפת  דווא  לע ע  ות  והניטור  הפיקוח 

 154.מבצעת
על  פיקוח  לצפות שאפשר  היה    כאורהל ה  ו פעילותציבורי  הפרטישל  ואכיפה    מגזר 

המסדירים   הדינים  של  הרתעה    להטמעה  יובילואותה  ציבורית  לצד  הדין,  של  יעילה 
הפרתו,   מפני  המדיל   במיוחדמספקת  הישות  תפיסת  כבעלת  נוכח    בועה טות  סמכנתית 

להתעלם מכך שלעיתים מנגנון האכיפה הציבורי אינו  אפשר  -איאולם    155הדין.   תפיכאל
כהלכה, ליתרונותי לצד  ש ו  פועל  יש  ל  חסרונותגם    וו  כךבהשוואה  הפרטית.  ,  אכיפה 

הגורסים,  למשל ידי    יש  על  המיושמת  הרגולציה  שלטונית  כי  להיות  עלולה  רשות 
פוליטיים שם  וברא  ,ריוביהצטרס  נהאיאת  נועדו לשרת    לאמושפעת ממניעים ש   . יעדים 

קיצונית   הרגולציה  אף  גישה  כי  גורסת  מיותר  שונות  מושפעת  עניין  הישות  שקבוצות 
לפקח אמורה  כך  ן עליה   המדינתית  יעדיה שהיא  ,  את  אות  ןמשרתת  של    ן הכלכליים 

ית  בורהאכיפה הצי  ,ה לפי גישות אל  156.ולאו דווקא את עניינו של הציבור  ,קבוצות עניין
למענו  שהסטה מן האינטרס  לוביל  לה שעלולה    ,"פוליטיזציה"אלי בוטנצין פפואב  ועהגנ

חפעולל  נועדהא  הי נוסףי.  בולט  הציבורית  סרון  לאכיפה  נובע  ,  המיוחס  אשר 

 ______________ 

ליליות  פקטיבית יותר מן הפ יוצרות הרתעה א  בעלות אופי כלכלי  ש שסנקציותין,  יתר על כ  . ..כספיים

ד' לפרק  ההסבר  דברי  ב  2)ראו  הפרטיות...המוצע  הגנת  חוק  מנהליות    הצעת  סנקציות  המציעה 

 " . יוחס גם למגמה עולמית(ופית, דבר המפה חלכאכי

ראו  בה 154 זה  של  את  קשר  אכרוגה  ,vellSha-ו  Polinskyמאמרם  כי  יע  יפהסים  יותר ציבורית  ילה 

.  מידעיותמפר הדין בשל עלויות  או את    המעוול  לזהות אתאפשר  -איבהם  שמאכיפה פרטית במקרים  

 A. Mitchell Polinsky & Steven Shavell, The Economic Theory of Public Enforcementראו  

of Law, 38 J. ECON. LIT. 45 (2000).  ם  ג  ראוGloverימים  . עם זאת, במקרים מסו129ל ה"ש  י, לע

העדימידעית  עדיפות  תכן  תי המפר.  הגורם  של  לפעולה  ישירות  שחשוף  הפרטי  לגורם  פות  דווקא 

 Steven Shavell, Liability for Harm Versus קר בהפרות "זניחות". ראומצא בעיירט תלפית המידע

Regulation of Safety, 13 J. LEGAL STUD. 357 (1984); Samuel Issacharoff, Group Litigation 

of Consumer Claims: Lessons from the U.S. Experience, 34 TEX. INT'L L.J. 135, 138–139 

כך(1999) כי    Issacharoff  ל,למש  ,.  ש הנגישות  טוען  צרכניות    להמוגבלת  ח  המפק ף  גולהפרות 

  אוכף פרטי נתקל בו  ש, וזאת בהשוואה למצב  הל הפרות כאלשבמקרים    הפאכיאת ההקשות  ללה  עלו

 ה. מעין אל בהפרות

 (.2005) 69,  67ב  משפט ועסקיםיצחק זמיר "פיקוח ציבורי על פעילות פרטית"  155

שיות בתע  יןולפיה קבוצות עני  ,("הרגולטור השבוי")  "Capture Theory"ספרות  ה זו מכונה בתופע 156

ידי הרשויות המדינהמוחלת  רגתי את הרגולציה  ן באופן הדמלעצת מתאימות  ושונ תיות.  עליהן על 

 & .George J. Stigler, The Theory of Economic Regulation, 2 BELL J. ECONאו באופן כללי  ר

MGMT. SCI. 3 (1971); Richard A. Posner, Theories of Economic Regulation, 5 BELL J. 

ECON. & MGMT. SCI. 335 (1974). 
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המ לרשות  ה  רביםהמשאבים  השלטוניתהעומדים  הכרוכה  הבירוקרטיה  הוא  ,  רשות 
ח אכיפה.  פעילויות  מוסרון  יבייזום  לכזה  שביל  היהאכך    עדר הבלוקה  ית  רובציפה 

שהינה    ,וזאת בניגוד למערכת האכיפה הפרטית  ,בעת הפעלתהיעילות  בחוסר  וגמישות  
 157גמישה יותר באופייה. 

באמצעות כלי  במיוחד  של הדין,  וממוקדת  אכיפה פרטית  שמן הראוי    האמור,לנוכח  
הייצוגית,   למצער  התובענה  או  של  תמיר  פועלם  את  האכתשלים    יפה מנגנוני 

למשל,  לראותניתן  ו  כז מה  השל  158.יםבורייהצ ,  ctions"Alass C"Coattail-ה  תתופעב, 
במצבה של הליכי  נפתחים  הםבש  יםמתרחשת  פרטית  ם  ה  , אכיפה  של  באמצעות  הליך 

ייצוגית,   או סמוך    ידי רשות ציבוריתעל  אכיפה ציבורית של ההפרה  במקביל לתובענה 
 159. לאחריה

 לאכיפה הציבורית   ליםמשו ןת  ממ טיתרפה פאכי כמנגנוןית תובענה ייצוג. 2

כהן  מ עד  להו  ,האמור  להמבלי  עדיפות    כריע תיימר  קיימת  אם  המשקל  כבדת  בשאלה 
שילוב יש טעם רב בלכל הפחות  , נראה כי  הפרטיתלזו  הציבורית או  ה  פלמערכת האכי

  סי ון היחליתר  בהתאם  ,יחד ולחוד   "פעולת מלקחיים", ביופעלו    הן מערכות, כך שהי  תש

_________ _____ 

157 Richard B. Stewart & Cass R. Sunstein, Public Programs and Private Rights, 95 HARV. L. 

REV. 1193 (1982)ינה מעשית, היא גם  אה של הדין אפה מלשאכיכי לא רק  יש לזכור    על כך  . נוסף

צאה  תותניב  לא    וסףה ציבורי נפמצעי אכית מא ליהתוספת השושכן    , מבחינה כלכליתמיטבית  אינה  

בהשווא יעילה   מצרפית  הציבורמבחינה  האכיפה  עלות  שתושג.    המלא ה ית  ת  ההרתעה  לתשואת 

  ו ראולת האכיפה שלפעו ל לנקודת מבט נוספת ושונה על השפעת משאביו הכלכליים של הרגולטור ע

בר   את השופטת  בעניין  דברי  ה"ש  צולר ון  לעיל  ברון  37פס'  ,  133,  השופטת  של  דינה    לפסק 

פועל במגבלות תקציביות ותחת סדרי עדיפויות. על כן, שיקולים רבים  מנהלי    גוף  )"הרגולטור ככל 

פ  ומגוונים עשויים להנחות ואיןאת  פה מצד הרגולטור כהיעדר  לראות בהיעדר פעולת אכי  עילותו; 

 . צורך באכיפה"(

 Deposit Guar. Nat'l Bank of Jackson v. Roper, 445 U.S. 326, 339  קבע בענייןנלמשל,    ,כך  158

(1980): "The aggregation of individual claims in the context of a classwide suit is an 

evolutionary response to the existence of injuries unremedied by the regulatory action of 

government".  ל ה  בהרחל שמנגנוני  כבנוגע  התובענה  ך  מכשיר  זה  ובכלל  הפרטית,  האכיפה 

בדמות האכיפה הציבורית, ראו    ,, נועדו להשלים את מנגנוני האכיפה המסורתיים במשפט יצוגיתיה

Rubenstein  ,  ה"ש גם    . 127לעיל  הנובסורבמשה  ראו  "על  העונשא קי  של  וית  כיפה  דיני  הפרטית 

תחום ההגבלים  כגון  ים שונים,  חומבת   טוען כי, אשר  (1990)  537  טו  עיוני משפטהגבלים עסקיים"  

הכלכלית(   העסקיים קיימים  )התחרות  ש  "מפקחים",  ליכוליפרטיים  להביא  באכיפה  ידי  ם  שיפור 

 ת. ניעל עצמה כישות ריבושהמדינה נוטלת וחי דין לצד התפקיד הפיקלות ציו

159 Gilles & Friedman, 36ל ה"ש  ילע ;Howard M. Erichson, Coattail Class Actions: Reflections 

on Microsoft, Tobacco, and the Mixing of Public and Private Lawyering in Mass 

Litigation, 34 U.C. DAVIS L. REV. 1 (2000)  .  זו בפניו ב  שניצמכשול  העל  פרט מתגבר  הבדרך 

המפר, באמצעות קבלת המידע הדרוש לו   ס לגורםה במידע ביחילעיתים קרובות בשל חוסר הסימטרי

 הרשות הציבורית.  של ההאכיפדרך פעולת פרטית  אכיפהכדי ליזום 
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למתשני אל  160הן.מאחת  כל  ב  אצון  "המדינה    במיוחדנכונים    הדברים  בעידן 
התובענה הייצוגית  יתרונותיו של הליך  מביאים בחשבון את  ר  שאכבעיקר    ,הרגולטורית"

בידיהם של הפרטים   צויהמ  –בגורם המפר והפרה בממוקד כזה שאך  –קולקטיבי כהליך 
זה טבעה    161ריות.יבוצ  תיושור  לשרה  שיהי  ןמעורבותהליכי אכיפה ללא    צורך קידוםל

של התובענה הייצוגית ממחיש היטב את היותה מתכונת מפותחת של ליטיגציה אזרחית,  
כינה  ש בשנת    Chayesאותה  עם   itigationlaw lublic p",162"  1976כבר  מתיישבת  והיא 
 163.כמתכונת רגולציה חדשנית תפתחותה של הרגולציה ההסכמית להגם הצדקות ה

לא  באמצעות מנגנון התובענה הייצוגית  ת  פרטי  יפהכא  תכר מע  לש  מהיואפשרות ק
הרגולטור  רק   בין  יותר  מרוסנת  עבודה  חלוקת  גם  ציבורה לבין  מבטאת  אלא    עשויה , 

יותר וממוקד  יעיל  באופן  וניטור  פיקוח  להקצות משאבי  לרגולטור  ודאי  בו  164, לאפשר 
  . הפרה י הולימגמוח  ציה לפושצתועלת  ה  ן מ   ותגבוה שלו    ניטור הפיקוח והת  יועלוכאשר  

שיקולי  היכולת המיטבית לשקול  יש  פרטיים  הלגורמים  דווקא    בהםש, ייתכנו מצבים  כך
תועלת   מול  אכיפה  תנקיטלפני  עלות  משאבים    165.אמצעי  צפויה הקצאת  זו    משופרת 

, כך שהרשות הציבורית תוכל לתעל את משאביה  לשפר את מערכת האכיפה בכללותה
מקרם  המוגבלי כן.  ההתערבותאת    יקיםדהמצ   ביםחרנ ו  דייםו ייח  יםלאותם  על  ,  יתר 

גם    עשויה פרטית  האכיפה  ה משפטית  להוביל  הנובעת    (, legal innovation)לחדשנות 
 נוסף  166. סכסוכיםסיונם של תובעים להציע גישות חדשות ויצירתיות ליישוב  מנלעיתים  
 בי שה  עתתופ  לש  רהעדהאת  גם    ותנמלניתן  , בין יתרונותיה של האכיפה הפרטית  על כך
נפו  ,טוריהרגול מאפשר להביא  זה    עדר ה  167. בקרב רשויות ציבוריות מסוימות  צה אשר 

_________ _____ 

 Matthew C. Stephenson, Public Regulation of Private Enforcement: The Case for  ורא 160

Expanding the Role of Administrative Agencies, 91 VA. L. REV. 93 (2005).  גם ידין    ראו 

 . 152", לעיל ה"ש  בג"ץ מתווה הגז והחוזה הרגולטורי"

 Jonathan R. Hay & Andrei Shleifer, Private Enforcement of Public Laws: A Theory ofאור 161

Legal Reform, 88 AM. ECON. REV. 398 (1998) . 

162 Chayes"1309–1307, בעמ'  73  ש, לעיל ה . 

היעילות, 163 הצדקת  ההצדקה  הצדק  ביניהן  הרגולטורית,  המדינה  נוספוהדמות  והצדקות  ,  תקרטית 

  ( )להלן:2018)   154–129  ישפט הציבור ממהפכה ב   דשה:ח  רגולציהידין    מפורט בספרה של שרוןכ

חדשהידין   גם  .(רגולציה  "בג"ץ    ראו  הגזמתוידין  ה"ש    וה  לעיל  הרגולטורי",  ב152והחוזה  עמ'  , 

607–615 . 

164 Hay & Shleifer161"ש , לעיל ה . 

יד  די תאגי  פרט הנפגע ישירות מגבייה לא חוקית של עמלות על שותר  כוי גבוה יים סקיי  , למשל  ,כך  165

יזהה את ההפרה האמ יתומרץ לפעול למניעתה בנקאי  כדי   ,ורה,  אכיפת  ידי  א ללהבי  ויפעל בהתאם 

ם של  ותיהוימעקב כזה ויאכוף את זכ יקיים    הבנקים  ל ע  שהפיקוח  שוואה לציפייההוראות הדין, בה

 עים.גהנפ

166 Stephenson    להטמעהמסביר למשל,  הובילה,  כזו  חדשנות  כיצד    לאכיפהיקטים  "פרו  של  במאמרו 

הסדר פשרה,  גרת  במס,  מתחייבשבהם הנתבע  ( במישור של דיני איכות הסביבה,  SEPsמשלימה" )

נובעים  ינם  א  האלפרויקטים  או לסייע במימונם, גם אם    הקשורים לאיכות הסביבה  לבצע פרויקטים 

 . 113–112, בעמ' 160, לעיל ה"ש  Stephenson .את הדיןעליהן תת הוא נדרש לשות  ירות מההפרשי

 . 157–156, בעמ' 136  לעיל ה"ש, רגולציהידין או ורי רהרגולט על תופעת השבי 167
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מעוניינים  של גורמים  האפשרית  התערבותם  תוך נטרול  אל פתחי בית המשפט  תביעות  
אחרות  פוליטיים.ו הייצוגית    ,במילים  מול  הן  יתרונות  יש  לתובענה  הכלים  אל 

 :מודרניים אחרים ורייםולטגר יםכלל ואל מן מסורתיים וה הרגולטוריים ה
הייצוגית  ה  ל ש  ון ראש יתרון   הטיפול  של  ספציפיות  ובגמישות  בנוגע  תובענה 

מפעולה    ,כך  ". רגולטורי"ה הנפגעת  יכולההנעשית  קבוצה  מסוים  תאגיד  ידי    , על 
וביל  שיבאופן    הלהביא לידי ביטוי את האינטרס של  ,התובענה הייצוגיתבמסגרת הליך  

רגולטורית ב  או  קהבחקי  ורךצ  א לל  ,ותאמצי  וי לשינ על  ב,  גורפת  התערבות  הסתמכות 
  יקר   . באופן זה, במקום יצירת כללים נוקשים ופיקוחשדולהיצירת  בתמיכה ציבורית או  

המדיניות   בגיבוש  מסייע  עצמו  הציבור  חקיקה,  באמצעות  שלם  ענף  על  שיחולו 
מיטבי באופן  התבסס  ,הרגולטורית  תשתיתות  תוך  רחיובדתע  על    ררת במתה  ,בהת 

ההליך  ב מסוים  רסרי.  האדוו מסגרת  במובן  דומה  זה  של  ליתרון  מתכונת  יתרונה 
המכונה   יחסית  רגולטורי"רגולטורית חדשה  בין    תיוצר  אשרמתכונת    –"  חוזה  דיאלוג 

ל ההרגולטורים  הבין  התאמה  במטרה  מפוקחים  גורמים  וליצור  בין  ממוקדת  מיטבית 
 168. כולו  פגיעה בשוקשימנע  באופן    ,יםסומ  ףנעבם  דיגיא תהן  בירגולטורית להמדיניות ה

  פלטפורמה לדיאלוג משפטי משמשת  התובענה הייצוגית    בדומה לחוזה הרגולטורי, גם 
אופן ספציפי נפגע בשהמתמקד באינטרס החברתי  בירור משפטיל, ולמצער )גם אם כפוי(

 . מסוימיםגוף או ענף על ידי 
הייצוגבעתוה  לש   שנייתרון   הקיתנה  לחסוך  באפשרות  נוגע    אשון,הר  ןור יתלור  ש, 

הרגולטוריים   מו במשאבים  לרגולציה  חוסר  להימנע  לעיתים  המתלווה  היעילות 
כוללנית    ,המסורתית רחבה.  מטבעה  שהיא  תחולה  כוללנית,  ובעלת  מידע  התייחסות 

פעולה  והחלקי   שיתוף  מעדר  המפוקח  המגזר  לרגולצ  יםובילמצד  רבות  לא  פעמים  יה 
  , ן רחב על השחקנים בשוק כולו, לעיתים ללא הבחנהבאופ שמתוימו  טלתומאשר  ,יעילה

יצירת   אכיפה  תוך  ועלויות  יעילה  לא  משאבים  הקצאת  בתחרות,  פגיעה  כניסה,  חסמי 
רסרי מאלץ את הצדדים  האדוו לעומת זאת, ההליך    169ופיקוח גבוהות לקופה הציבורית.

חיוני מידע  ולשתף  מס  ,לחשוף  לשואשר  לייע  עפספט  ולאחר  רחב    דתיבועס  בסי  לוק 
הצדדים    מובנה   דיאלוג  בית המשפטבין  בחסות  ליצירת  מוביל  ובכך    (,, כאמור )גם אם 

בצ ומותאמת, המתחשבת  "רזה"  רגולטורית  שנטלו  השחקנים  כלל    הם של רכיומדיניות 
 חלק בהליך המשפטי. 

הייצוגית    הליךשל    שלישייתרון   בהתובענה  קיצרנוההרתעה  טמון  מעצם    וומת 
הש   יאלטנציוהפ מה   .הליךל  בתביעות  החשש  המשפטיות  זה,  מעלויות  לעיתים  ש סוג 
ציבורית  אליהן    ת נלוו להביא  של  במוניטין  פוטנציאלית  פגיעה  ו ביקורת  התאגיד, עשוי 

לתאגידים   שייווצרו  כך  כל לידי  ורחביםכתמריצים  עצמםלהחיל    ליים    מלכתחילה   על 
  , יהיברורה ד ולציה  רגאו    יתפיצספציה  לרגו  ןיאבהם  שומים  סטנדרטים גבוהים יותר בתח

 . כדי למנוע פסיקה מחייבת או יצירת רגולציה מפורטת יותר  ולּו

_________ _____ 

 . 609, בעמ' 152ורי", לעיל ה"ש  וזה הרגולטחוה  מתווה הגז ץדין "בג"י 168

,  163ש  , לעיל ה" רגולציה חדשהו ידין רי ראעוד על הטיעון העוסק ביעילות בהקשר של חוזה רגולטו 169

 . 142–131בעמ'  
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מהשימוש  להבדיל    . ההליך המשפטי  ו שלשקיפותבנוגע    בהליך הייצוגי  רביעייתרון  
  ר בין הרגולטו לעיתים    רקמיםנשברגולציה מסורתית ואף מהשימוש בחוזים רגולטוריים  

אויפלונה  פירמבין  ל הינוהה  170,נית ו מלא   ת  זה של  .  ופומבישקוף    ליך המשפטי  טבעו 
גיבושה  החשש מהשפעת אינטרסים פוליטיים על    להפגתעשוי לתרום    ההליך המשפטי

"  של ומתופעת  הרגולטורית  המסתובבת"ההמדיניות  ב  171,דלת  לסייע  גם  העצמת  כמו 
הציבור של  נציגיו   כוחו  ובפיקוח,  ב  או  שפובאאת  ז וכל    ,הרתעהבאכיפה  י  גלו  ,ףקון 

היסודות  להעצים את    ה אףפומביות ההליך עשוי  וח לביקורת תקשורתית וציבורית.ופת
החדשה הרגולטורית  הפרוצדורה  במסגרת  השקיפות   ,הדמוקרטיים  באמצעות  וזאת 

 172ת. ת בהליך המשפטי וכן בסיועה של התקשוריהמובנ
ה  יומק  תא  קותידמצה ת  ומגבליש  לה    וגם  ,אכן, גם האכיפה הפרטית אינה מושלמת

הציבורית האכיפה  למערכת  וממתנת  משלימה  להכמערכת  חלופית  כמערכת  ולא   , . 
אל מגבלות  האפשרות    הבין  את  להזכיר  זו  שניתן  ובמיוחד  הפרטית,  האכיפה 

והייצוגית,   בה, בהיותה  הקולקטיבית  סחטני  לשימוש  חשש  מעלה  עוצמה,  רב   173כלי 
הבמיוחד   הרווח  התוכאשר  של  הייבאישי  יכוצע  על  לבו   ל וגי  הקבוצה  א  חשבון 
כך  נוסף  174המיוצגת. בתי  על  את  להציף  עלול  פרטית  באכיפה  וגובר  הולך  שימוש   ,

הליך   באמצעות  להתברר  ראויות  ואינן  מבוססות  אינן  אשר  רבות  בתובענות  המשפט 
לקדם  , אף על פי שאחת התכליות המרכזיות שתובענה ייצוגית נועדה  במובן זה  175זה.

_________ _____ 

 . 610, בעמ' 152גולטורי", לעיל ה"ש  והחוזה הר זהג בג"ץ מתווה" ידין 170

 . 141–140בעמ'    ,163ה"ש  , לעילהה חדשרגולצי ידין  ודלת המסתובבת" רא ה" עוד על תופעת  171

 . 154–152שם, בעמ'   172

173 Stephenson116בעמ'   ,160"ש היל , לע . 

גמו 174 ניצבת  ל  זו  כי המשפט עשוי דווקא להיות מע  , הגישה האוהדת ישה  גורסת  , במסגרת  ונייןאשר 

ל  ית שרטאכיפה פיבצעו  , אשר  (Quasi Promoter)  "מעין יזמים"גית, ליצור  מכשיר התובענה הייצו

  19פס' רווח אישי לתובע המייצג. ראו יהיה  אם המניע העיקרי   ףהקבוצה, א יחברל של כלהם יזכויות

דינו   דנציגר  לפסק  השופט  דן  1834/07ע"א  בשל  גוש  שומה  פקיד  נ'    658,  636(  3סה)  פ"ד  ,קרן 

לו2012) אפשר  "...בהחלט  הוא(:  המייצג  התובע  כי  את-מר  עצמו  על  ליטול  שבחר  יד  פקהת  הוא 

ול עצמו  שולקדם למען  האר חבמען  ה רי  כל המשתמע מכך  קבוצה את  על  ברקע    –תובענה  כאשר 

ה הגמול    אפשרותניצבת  בדמות  כלכלי  רווח  לעשיית  הלגיטימית(  הציפייה  קמה  בעקבותיה  )אשר 

מיד  ת מעצוגיוות ייכל מקרה, חוק תובענ. ב315–313בעמ'  ,  8ראו הלפטק, לעיל ה"ש  כן  ".  ...האמור 

ל בהל  ת בקרכלים  זה  במ נושא  גם  כמו  התובענה,  אישור  אי יך  המוצעים  הלך  הפשרה  הסדרי  שור 

ראו   זה  לעניין  מ   7064/17א  "רעבמסגרתה.  נ'  א ארד  בע"מנקס  פס'  ונליין טריידינג  לפסק    16–15, 

מזוז השופט  של  באר"ש,    דינו  א 11.12.2018)פורסם  לגורמיר  ניקמעשר  (,  גבית  עים המסיי  םוח 

תביעות  ב ב   –הגשת  או  זכלצור  –התנדבות  בתמורה  מימוש  בביך  המשפויות  הקרן  ת  זה  ובכלל  ט, 

 . למימון תובענות ייצוגיות

175 Jonathan R. Macey & Geoffrey P. Miller, The Plaintiffs' Attorney's Role in Class Action 

and Derivative Litigation: Economic Analysis and Recommendations for Reform, 58 U. 

CHI. L. REV. 1 (1991)  ת היא בעיה שהמחוקק הישראלי ניסה  ובענות ייצוגיפט בתוהמש. הצפת בתי

קב ידי  על  לאחרונה  אלפתור  בהגשתן  יעת  הראשון  –גרה  בפרק  הדיון  את  )  ראו   ה"שליד  לעיל 

45–53 ) . 
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הרגהש  אהי מדי    ההפעל  הדין,רת  פה  מפני  העתת  של  שלה  תכופה  מצב  ליצור  צפויה 
יתר,   האישי  ל הרתעת  התמריץ  בהשוואה  הנוכח  וגמול,  טרחה  לשכר  בבסיסה  עומד 

להימצא   שאמור  הציבורי  בפיקוח    בראשלתמריץ  השלטונית  הרשות  של  מעייניה 
הדין   שבובאכיפת  האינטרס  176אחריותה. בתחומים  העו  כאמור,  ברגמהרכושי    ל י ד 

להתלוות אליו התעלמות    ותאך עלול   177ייצוגית אינו פסול כשלעצמו,ענה התובה  סבבסי
זניחמשל תובעים פרטיים   גם  כמו  כלפי הציבור,  יוצרים  של    ה החצנות אפשריות שהם 
חשובים   מספקים  בהם  שאין  חברתית  מבחינה  תחומים  תובענות תמריצים    להגשת 

מוגשות  שלא    תחומים   –  יותזכו  ןו ושווי  הבעבוד  יהביבה, הפלאיכות הס  , כגוןייצוגיות
ייצוגיות. בהם כמעט   זה, של    178תובענות  בתחומים  ייצוגיות  תובענות  מיעוט  על קושי 

ניתן להשיב  מסוימים ייצוגיות,  ,  תובענות  למימון  הקרן  בפרק  שכי  נעסוק  של הבא  בה 
  וגיות צינות יעהגשת תובוץ  תמרעל ידי  מזעור הבעיה  נועדה לסייע, בין היתר, בהמאמר,  

 179.באמצעות סיוע במימון כספי וזנחים"ים "מ חומתב

_________ _____ 

זה  ענייב 176 את  ן  יחיד  ות שאינןהתובענראוי להחריג  תובע  ידי  ,  כאמור   אישי   תמריץ  בעל   מוגשות על 

עשות כן על  הרשאיות ל  ,הראשונה לחוק(   פת ו רשות ציבורית )כהגדרתן בתוסותה אאלא על ידי עמ

 צוגיות. ייתובענות  וקלח   4ס'  פי

דינו  ל  53, פס'  174עיל ה"ש  , לקרןעניין  ראו   177 זו  דנציגרהשופט  של  פסק  יוצא כי לא  : "הנה כי כן, 

אינםבל פרטיים  כלכליים  שאינטרסים  לקידוים  עומד  בד  בסתירה  חברתיות  של    מן בהכרח  מטרות 

 " .ת טרותן מ דומן של אוים לשם קיעליות' חשובות, אלא שהם אף עשויים להיות מתו'ציבור

הח 178 לעיל  הנג  .939–937בעמ'  ,  74"ש  יות,  בתחום  שמדובר  ההזדמנויותככל  ושוויון   ישות 

ע ניכרת ע בלו ם מוגלאנשים  לציין כי  יש  ניכרת במספר הבקשות ת  ייצוגיות.    לייה  תובענות  לאישור 

גורלי   משה  מ"אראו  עם  מנשים  בנתריוגבלויות  הים    8.7.2018  כלכליסטיצוגיות"  אחוז 

www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3741826,00.htmlגרי אבישי  ברניר  ;  ומתן  נצייג 

נגישו בעניין  הטת  "הייצוגיות  לסחיטלנכים,  וה ענות  שהכרמלחה  הנתבעות"  מה  החברות    גלובס יזו 

18.6.2020 www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001332667. 

ר  אש  ,ת(וגיוובענות ייצלאישור ות  תבקשו  במימון  סיוע)  תובענות ייצוגיותתקנות  ( ל 3)ב() 3  'תקראו   179

שת מימון, בין היתר, את  ון בבקדיעת  הקרן למימון תובענות ייצוגיות לשקול בת הנהלת  מיכה אמס

בקשה  ה לעילה שבעדה הוגשה הדומעילה  גשו בקשות לאישור באותה עילה או בהשאלה "האם הו

ה  עיל  גיות באותהענות ייצוובצוגית נושא הבקשה לסיוע, או האם מתנהלות תלאישור התובענה היי

לעניין זה יצוין כי  יוע".  דומה לעילה שבעדה מתנהלת התובענה הייצוגית נושא הבקשה לס ו בעילה א

אשר  הקרן "דיאגרמת עוגה"    של  נתייםהש  חותלעמודים הפותחים את הדו  תנסוכמ  2016שנת  ב החל  

לפי  ילוח  בפ  אישרה   יאשה פר הבקשות שהוגשו לקרן ואת מספר הבקשות  מסייעת להמחיש את מס

כד.  ם חומית הפחותזאת,  התחומים  את  פומבית  בצורה  להציף  ל  ,"מבוקשים"-י    ולּועודד,  ובכך 

ת הקרן למימון  ילו "ח פע דוראו משרד המשפטים    .ה בתחומים אלבעקיפין, הגשת תובענות ייצוגיות  

לשנת    תובענות   _www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative(  2017)  2016ייצוגיות 

actions_fund/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C 

%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9 

%D7%A0%D7%AA%202016.pdf    :ל   ח דו)להלן הקרן  כי  2016שנת  פעילות  לציין  לפי  (. חשוב 

 ת. אקטיבי-מימון בצורה פרו  הקרן אינה יכולה ליזוםהדין הקיים 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3741826,00.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001332667
http://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202016.pdf
http://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202016.pdf
http://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202016.pdf
http://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202016.pdf
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כן כי  כהליך  ,  הנה  הייצוגית,  התובענה  פרטיתשל  הליך  בחובו  אכיפה  טומן   ,
ל משמעותי  הדין פוטנציאל  של  יעילה  הפרתו  אכיפה  מפני  חשיבותו  ולהרתעה  של  . 

  עילות פמריות ושויות הציברהשבהן המערך הרגולטורי שבעיקר בנסיבות  מרכזית ההליך 
  . ניטור ופיקוח על פעילותו של המגזר הפרטי  –  מיטבית-בצורה תתכולל  או   –  כולל  נויא

פועלת   הייצוגית  רקלפיכך  התובענה  מעצי  "ח וכ  תמכפיל"כ   לא  ה  מהאשר  פרטים את 
  אלא גם   ,במקרים המתאימים בצורה יעילה ומשמעותית  עצמםבלפעול  להם    תומאפשר

  –  פעילותו של המגזר העסקיב  טור גולרה  של  ותובבהתער  את הצורךית  כגורם אשר מפח
 . רחבה, גורפת ולא ממוקדת דייהפטרנליסטית, מטבעה התערבות שהיא 

למימון תובענות  הציבורית הקרן  –בין הפרטי לציבורי פרק ד: 
 ייצוגיות 

ב הייצוגית  השימוש  לתובענה  נורמות  כאמצעי  במשפט    חברתיותהטמעת  וחוקתיות 
אשר נדון בחלקו השני של המאמר,  העסקי, מגזר ל הש ופעילות  מסגרתבבמיוחד טי, הפר

גם   הייצוגית  כליתה  תכמו  התובענה  אתעצהלשל  הפרטית  ים  את    האכיפה  ולמתן 
הציבורית,   המאמר,  האכיפה  של  השלישי  בחלקו  נדונה  ב  מהדהדיםאשר  כינונה  היטב 

ייצ  בחוק תובענות  למימון  ציבורית  קרן  אשושל  בהגיות  יש    ת ו בחשי  ן רובירבו  גשתןר 
זו    בוריתצי קרן  עולמי  ישראלבשהוקמה  וחברתית.  תקדים  קרן  ה  180. כמעט  מהווה 

של    27בסעיף    הוקמה לתקופה  החלו ו   ,שניםשבע  לחוק  חקיקה    לאחרונה  הליכי 
קיימת    181.לקיבועה זו  קרן  נוספתבישראל  לצד  ערך  ,קרן  לניירות    ת מיועד ש  ,ברשות 

זיר  הקשורותתובענות  מימון  ל מנובה  תולעילו  סוחר   תלניהול  או  עות  ערך  לנייר  זיקה 
,  1994-ובחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד יחידה, כהגדרתן בחוק ניירות ערךל

של  והשניּות  ההיברידיות  את    ותמחדד  האל, וככותציבורי  הינן שתי הקרנות    182.בהתאמה
כמנגנון   הייצוגית  התובענה  פרטית  של  מנגנון  בחלקותימסאשר  אכיפה  הכרה  ב  יע 

"לסייע    ,)להלן: הקרן הכללית(  הקרן הראשונהאולם    ים.יבוריצ  מימון בו אשר תפקידה 
אשר יש חשיבות ציבורית    ,לתובעים מייצגים במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות

ובבירורן",  בהגשתן  התובענה    183וחברתית  של  האפשרית  זיקתה  את  גם  מחדדת 
נור של  להטמעתן  ציבוריהייצוגית  למימון  הקרן  כך  יפל  184ות. יתוחבר  תומות  הכללית 

_________ _____ 

ו לעיל ה"ש  רא  .קיבובקווטריו  נבאו  –ק בקנדה  אך ור  ומה ד  קרנות בעלות אופי פעילותקיימות    כיום 180

12 . 

תובענות  ראו   181 )תיקון מס'  ייצוגיטיוטת חוק  ייצותזכיר    ( 11ות  )תיקונים שונים( חוק תובענות  ,  וגיות 

 . 52, לעיל ה"ש  2020-התש"ף

 ות. וגיה לחוק תובענות ייציהשני  פתלתוס  5-א ו4עילות שבפרטים פנה להמ ,ירות ערך ק ניוג לח55ס'  182

 . תובענות ייצוגיות לחוק  )א(27ס'  183

מעניין  זבהקשר   184 ביערך  קק  המחושה  המטרות  הבחנה  הש ן  שתי  מוסמכות  לאורן  בישראל  קרנות 

להחלילה אם  בעוד  ט  במימון.  לסיוע  לבקשה  שהוקמההקיעתר  חוק    רן  מוסניירמכוח  ערך  ת  מכות 
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ייצוגיות ציבורית  בהיותה  –  תובענות  כזוקרן  וגם  הרגולטורים    ,  נציגי  בה  חברים  אשר 
ייצוגיותמייצגים את מגוון התחומה  השונים תובענות  משקפת   –  185ים שבהם מוגשות 

  ענה בותהמנגנון    עם   רגולטור הציבוריעקיף של ה התוף הפעולה  יאת ההכרה, התמיכה וש
ב  שלון  נגנ מכ  צוגיתייה פרטית.  נשימהאכיפה  העיקר,  ,  אותה  זה  הכוח  ואולי  של  ייפוי 

תובענות  ל הכללית  הקרן   בהגשתן  ייצוגיות  ממן  וחברתית  ציבורית  "חשיבות  יש  אשר 
מובהקת  ובבירורן"  בצורה  המחוקק  על    מעיד  של  והתמיכה  של    בייעודה ההכרה 

 .ריתוביית וצתרות חבביבעלי חש יםנושאלקדם התובענה הייצוגית 
ייצוגיות,  ,  אכן קיומןתובענות  חיונית    לשרת  ונועד  ,כבר מעצם  ציבורית    של מטרה 

הפרתו מפני  והרתעה  הדין  אכיפת  ייצוגיות  הקרן    186. שיפור  תובענות  משמשת  למימון 
  אקטיבי כספי  סיוע  הושיטה  ב  בצבעים עמוקיםאותה  צובעת  ו  זו,  הלמטר  זכוכית מגדלת 

המחוקק    187. רהית  ית בוריצורתית  בחיבות  שחבעלות    נותלתובע זה  מעניק  בהקשר 
כי    ,קרןל  הרחבסמכות   בקשות "...בקובעו  במימון  מייצגים  לתובעים  לסייע  תפקידה 

  188ובבירורן",   בהגשתןלאישור ותובענות ייצוגיות, אשר יש חשיבות ציבורית וחברתית  
וברורה את ש   ברים, דהמטבע    .של הקרן  תהקול דעימבלי שהוא תוחם בצורה מוגדרת 

שאו ייצוגיות(    תקנותף  ותובענות  לאישור  בקשות  במימון  )סיוע  ייצוגיות  תובענות 
בלתי  ולמ  –  קשה  189שיקולים,כמה  מזכירות   מראש    –  אפשריעשה  ובאופן  לקבוע 

 ______________ 

לתובלאש מימון  בה    ה ענר  לציבורשיש  סב]ו[  ... "עניין  סיכוי  ייר  יש  המשפט  אותה  שבית  אשר 

ל דעת רחב יותר,  מתחם שיקוב כללית זוכה  ות ערך(, הקרן ה ג)ב( לחוק נייר55ס'  " )גיתכתובענה ייצו

ייצוגיות  תה לסייע במימונן של  מכו אשר בס כ תובענותקשות לאישבותובענות    יש וגיות אשר  ייצ  ור 

בענות ייצוגיות(. הבדל זה מעיד  )א( לחוק תו27בות ציבורית וחברתית בהגשתן ובבירורן" )ס'  "חשי

שהמחו  הרחבסמכות  על    לכאורה  להיותר  לנכון  ראה  למימקק  הכללית  לקרן  תובענות  עניק  ון 

 אה לקרן שהוקמה מכוח חוק ניירות ערך. שווייצוגיות, בה

לו את הקרן, אשר כוללים, בין היתר, נציג של הממונה  שינה  יםנציגים השות הנחוק מונה א)ב( ל27' ס 185

ל  נציג ש(;  עסקייםגבלים הר הממונה על ההלשעבתחרות ) נציג של הממונה על ה  ; נת הצרכןעל הג

הבנקים על  בחוק  נצ  ;המפקח  כהגדרתו  הממונה  על  הפייג  פיננסיים  קוח  גמל)שירותים  ,  (קופות 

המש  ;2005-שס"ההת ל נציג  הסבירד  מוגבלונצי  ;בהאיכות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  נציבות    ת;ג 

שאינו  ואדם    ;ןהקר  ה שלסיון בתחום פעילותמשפטי לממשלה; נציג ציבור בעל ידע ונינציג היועץ ה

 י, שיהיה יושב ראש הקרן. חוזהיות שופט של בית משפט מ כשיר לובד מדינה ואשר  ע

 . 28, לעיל ה"ש  הצעת החוק סבר לההדברי את  ם וג תות ייצוגיותובענ חוקל  (2) 1ס'   ורא 186

herine Cat  (;2017)   131כ    קיםמשפט ועס שלישי"  ידי צד  -מון התדיינויות עלם "מירונן אברה   השוו 187

Piche, Public Financiers as Overseers of Class Proceedings, 12 N.Y.U. J.L. & BUS. 779, 

801–802 (2016) . 

 . לחוק  )א(27 'ס 188

ייצו3  'תק 189 תובענות  לתקנות  ותובענו גי)א(  לאישור  בקשות  במימון  )סיוע  כי ות  קובעת  ייצוגיות(  ת 

לבכל  ולהחליט  ון  לדההנהלה  של  אה  "בבו את  בקשה  תשקול  היא  העניין  תיו נסיבו סיוע  תוך של   ,

שוויוני   הוראות  ש  ועניינייישום  אלה  ל  לא  והיאתקנות  מהסכום    סכום  שרמוסמכת  השונה  לסיוע 

בות הציבורית  מידת החשי וסף על כך "תשקול ההנהלה את  )ב( קובעת כי נ3תק'    ;המבוקש בבקשה"

של   הייצוגי והחברתית  ה התובענה  לקידום  תרומתה  ואת  להג ת  מבקשות  שעליהם  ע ערכים  ילות  ן 

השניה בתוספת  המפורטות  לש  רשאיתוכן  ק  לחו  התביעה  השאר,  קול, ההנהלה  השיא  בין  קולים  ת 
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נוסחו של חוק תובענות  בין    האולם מהשווא  . הרשימה סגורה של שיקולים כאלשיטתי  
ייצוגיות לובענון תומ יית למלל רן הכהקל דעתה של  ו קילשבאשר  ייצוגיות   נוסחו  בין  ת 

ערך   ניירות  חוק  שבנוגע  של  תובענות  ילהיקף  למימון  המקבילה  הקרן  של  דעתה  קול 
קול  ילהרחיב את שככל הנראה  כי המחוקק מבקש  עולה    190ייצוגיות בתחום ניירות ערך 

ש  יש  ה כאלל   גם בור" אלא  לא רק לתובענות שיש בהן "עניין לציהכללית דעתה של הקרן  
  כאשר מתקיימת חשיבות ציבורית וחברתית גם    זאת  .בורית וחברתית"ות צישיבח"  בהן

ובבירורן",   באף  כלומר,  "בהגשתן  צורך  אותה  "ללא  יאשר  המשפט  שבית  סביר  סיכוי 
ייצוגית ערך  ,"כתובענה  ניירות  בחוק  שנדרש  אלכפי  נוסחים  מהבדלי  גם ה.  כמו   ,

צוגיות )נציגי הרגולטורים  ות ייבענות מון  מיל  כלליתן הר קההנהלת    ל שון  מהרכבה המגּו
שאינו עובד מדינה ואשר  אדם  כן  השונים, נציג היועץ המשפטי לממשלה, נציג ציבור ו

נראה  מעין "חבר מושבעים",    תהמשמש  191כשיר לשמש שופט של בית משפט מחוזי(, 
להקניית    שהמחוקק דעת  ישמכוון  ציבורי,קול  רחב    טי פשמ-ולברמשפטי    מקצועי, 

 . בהמשך פרק זה שיובאוליות ט האנקדוהדוגמאות ברוח  ,הקרן ים שלנהלמללות ו הנמל
ורבע שקליםשנתי  תקציב  יש  הכללית  לקרן   כמיליון  נצבר של  ובלתי  אשר    ,מוגבל 

לכסות   רק  –  בעיקרנועד  לא  כי  חוו  מימ  –  אם  החזר הוצאות משפט  ת דעת מומחה,  ון 
זה  ישיר  יוע כספי  סעל    וסף נ  אולם.  תום אגרה גונולאחר  ת, כשלנ  התביעהבמקרים שבהם  

להחלטותיה  נטען   הקרן  כי  ולּו  עשויהשל  השלכה  ליפורמ לא  באופן    להתלוות,   ,
רבה  192.תמאותתו  תאקספרסיבי אינה  זה  כי    ,הכתיבה בנושא  ניתן לשער  זה  אך  איתות 

 ______________ 

 ( הסיוע  1האלה:  מבקש  לב;  בתום  הוגשה  לסיוע  הבקשה  פרט  (  או  מסמך  כל  ההנהלה  לפני  חשף 

ד   מהותי לפי  פרט  או  מסמך  כל  )וכן  הוגש2רישתה;  אוש(  בטרם  הסיוע  בקשת  התובענה  ה  רה 

ייצו כת   –  גיתכתובענה  לאישור התובענה  של הבקשה  ייצוג וב סיכוייה  י ית להתקבל  ענה  בית  על  די 

ואופט המש  הצל;  לסיכויי  בנוגע  ראיה  להוות  כדי  ההנהלה  בהחלטות  אין  הבקשה  לם  של  חתה 

( ב (  3לאישור;  הוגשו  אוהאם  עילה  באותה  לאישור  דומה  קשות  הוגשה  לעי  בעילה  שבעדה  לה 

הייצוגיתהבקשה   התובענה  או  נו  לאישור  לסיוע,  הבקשה  תובענו שא  מתנהלות  ייצוגיות  ת  האם 

  (4)  שבעדה מתנהלת התובענה הייצוגית נושא הבקשה לסיוע;עילה  ל  בעילה דומהאו    באותה עילה

תובענ קי  על הגשת  גורמים המכבידים  בנושאים שבהם  ומם של  ייצוגיות  התביעהות  בעוסקת  כלל  , 

הנושאזה:   דרכי ההוכחה,  מורכבות  הוצאעלו ,  מורכבות  או  ההליכים, חוות הדעת  של  גבוהה    ות ת 

הכ  בהליאחרות  )ך רוכות  עומדים  5;  ה לר (  להטחת שות  נוספים  מימון  מקורות    הבטחת[ל ]  מבקש 

ההליך של  משוער  רשאית3תק'  ו   ";מימון  הקרן  "הנהלת  כי  קובעת  על    )ג(  החלטתה  את  להתנות 

 . ת הוספו(גשו ההדכל בא כוחו לקיים" )  אים שעל מבקש הסיוע אות כספי סיוע בתנהעבר

לציבור וכי יש סיכוי סביר שבית    ןה ענייבענבתו  רשות כי יש"שוכנעה ה)  )ב( לחוק ניירות ערךג55  'ס 190

ייצוגי כתובענה  אותה  יאשר  בסכהמשפט  התובע,  בהוצאות  לשאת  היא  רשאית  ובתנאים  ת,  ום 

 "(. שתקבע

 . )ב( לחוק 27ס'  191

ה"ש  ברהם,  א 192 הכותב 168–167בעמ'  ,  187לעיל  במ  .  כי  שערך  ציין   ךא  –  אם מת  נמצאמחקר 

סיבתי   קשר  בהכרח  מימ  –לא  תו בין  למימון  הקרן  ידי  על  התובענה   לבין גיות  ייצות  וענבון 

ייתכן שמתאהתובענה וגובה הפיצוי שיי  ה של סיכויי הצלחת נובע "מהאיתות שב נתן.  מימון".  ם זה 

נוספת שהאיתות  תייהמ  ,לגישה  לאפשרות  הקרןהגלום  חסת  לפגועע  בהחלטת  של   לול    בזכותם 

לדיובעיהנת מצ  ןם  קדומה  דעה  ללא  "דעה:  יבבקשתם  ארד  מוטי  ראו  המשפט,  בית  של  הקרן  דו 
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לפעול   רק  יכול  השיפוטילא  ההליך  האפשרות  ונ ל  ,ול  ץמחוגם  אלא    ,במסגרת  כח 
תובענה  לפומביותה של השעשוי להתלוות   הציבורי  דהה  לע  יבגיויירתע    יהעסק  גזרמהש

 193. על ידי קרן ציבוריתאם היא ממומנת וחד במי ,הייצוגית
היא של גידול מתמיד   עולה מפעילותה עד כההקרן מתכנסת אחת לרבעון, והמגמה ה

לפעילותה  במודעות   הציבור  פעילותה. של  שבמה  194ובנפח  פעילולך    נתה נע  ה תנות 
שמי  תולבקשן  רקה נושאים.  מון  של  רחבה  בקשת  תובענות  האריל  הבקשות   חלק  של 

אלהיו  שאושרו   עילות  של  לחלקן  בדומה  צרכנות,  התובענות    ה בנושאי  כלל  מתוך 
המוגשות   שנהמהייצוגיות  של    .די  שכיחותם  זאת,  הלעומת    עסקיים ההגבלים  תחומי 
הכלכלית( הגנת  )התחרות  והסביבה,  ה,    ן רקהשל    ןמו ימהבהחלטות  ביטוח  ההפליה 

עבודה, שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  הבנקאות, דיני  ה  תחומי אילו  ו  , תוניבינ  ההיית
 195מסך המימון שאושר.בלבד קטן זכו בנתח והשבת כספים שנגנבו לא כדין 
של  הפוטנציאלית  את עוצמתה    יוב על ידי הקרן ממחישותבקשות המימון שנענו בח

מסגרת פעילותם  יות בוחוקתות  ירציבות  ומת נורעמטהל  הן כאמצעיוגית  התובענה הייצ

 ______________ 

המשפט"   בית  על  -www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L  17.6.2010  כלכליסט שתשפיע 

3408358,00.html.    בו העלה ארגון טענה להתאמתו לנהל הליך ייצוגי וניסה לתמוך אותה,שלמקרה  

ייצוגיות למימון תובענות  נה לדעתו בהחלטתה של הקרן  בין היתר, במשמעות האינדיקטיבית הטמו

הוגנת    רהלקידום חב   –עמותת הצלחה    10538-02-13(  מר'הבקשה, ראו ת"צ )מחוזי    לסייע במימון 

 (.19.1.2020)פורסם בנבו,   105, פס' לישראל בע"מ י אויר תיב על נ -"ר( נ' אל )ע 

הדיון   193 להחלטות    לייםפורמ-הלאבהיבטים  להרחבת  להתלוות  רשל  שעשויים  ציבורי  שרון  גורם  או 

הרגולצ של  ההבעתי  "המרחב  לבידין  צריכה  המדינה  האם  ועסקים?"  יישיה:  )צפוי   משפט  כג 

את הפוטנציאל הטמון באיתות החיובי   ר להזכי  אוי ן הרמ  ת ה"מקל". בצד שיט(0220-להתפרסם ב

לה שעשויים  הציבורית  לאובהוקרה  פניםתלוות  מנגנונים  של  מניעתיים-ימוצם  דוגמת  תאגידיים   ,

הח  הטמעה לערכי  המותאם  אתי  קוד  של  איתות  אפקטיבית  בדבר.  הנוגעת  לפעול  זה  ברה  יכול 

מטעמ עליוהפוהתאגידים  שהמשפטיים  ם  הסיכוניאת  ולהפחית    ,כ"גזר"  אליהם  ם ם  בין  חשופים   ,

ייצוגית תובענה  של  הגשתה  אפשרות  לנוכח  עלי  .היתר  בחברות    ראו  "אתיקה  כשר  ואסא  בוקשפן 

 . (2005)  159ב  משפט ועסקיםם ומוסריים" יקולים משפטייעסקיות: ש

המשפטים   194 ייצוגיות  למי הקרן  "משרד  תובענות  מצב  –מון   www.gov.il/Blob  (2016)   "תמונת 

Folder/generalpage/representative_actions_fund/he/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9 

F%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%95 

%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7 

%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0 

%D7%AA%20%D7%9E%D7%A6%D7%91.pdf . 

  יים קגבלים עסבה  13%ת,  רכנובנושאי צתביעות  בהמימון שאושרו נגעו    קשותמב  46%  ,2016בשנת   195

כדין על    אביית כספים לבג  6%  בהפליה,   8%ביטוח,  ב  8%יבה,  בהגנת הסב  11%,  )תחרות כלכלית(

זכוישב  2%,  ותקאבבנ  4%ידי רשויות,   לוויון  שיעורים  בדיני עבודה.    2%-וגבלות ואנשים עם מות 

פילוח    יםתואמאלה   ל את  כך, בשנת  וגשו שה  מימוןהבקשות  היו  מהבקשות שהוגשו    48%  , 2016. 

צרכנות,   עסקיים  11%בנושאי  כלכלית(  בהגבלים  ה  8%,  )תחרות    6%  בביטוח,  9%סביבה,  בהגנת 

בדיני    %3-וגבלות ועם מון לאנשים  בשווי  2%  ת,בנקאוב  5%,  בגביית כספים לא כדין  6%פליה,  בה

 . 179, לעיל ה"ש  2016פעילות הקרן לשנת    חדו .עבודה

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3408358,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3408358,00.html
http://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA%20%D7%9E%D7%A6%D7%91.pdf
http://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA%20%D7%9E%D7%A6%D7%91.pdf
http://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA%20%D7%9E%D7%A6%D7%91.pdf
http://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA%20%D7%9E%D7%A6%D7%91.pdf
http://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA%20%D7%9E%D7%A6%D7%91.pdf
http://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA%20%D7%9E%D7%A6%D7%91.pdf
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תאגידים פרטילרגולטורי  -מעיןכמכשיר  והן    של  האכיפה    המשלימה  תאכיפה  את 
שלושה פסקי דין חשובים שניתנו בבית המשפט    הןדוגמאות מובהקות לכך    .השלטונית

ת.  ויגויצימון תובענות ימימון מטעם הקרן למ בזכו  בתביעות שהעליון בשנים האחרונות  
הדגיש את זיקתה האפשרית של   אשר 196, רדיו קול ברמה עניין  את ם לליכו הלין אד יקפס

  שתי החלטות תקדימיות דו  יהתובענה הייצוגית להגנה על זכויות האדם החוקתיות, ולצ
רגולטורי של  -בהן אושרו תובענות ייצוגיות המרימות על נס את מקומה המעיןשנוספות  

 198. מל חש ה ת  חבר   ן ענייו 197ז הג ות  ר חב ן  יעני: הייצוגית התובענה
קול ברמה בעניין   ב  רדיו  ם על  תובענה בסוגיה חוקתית שבמרכזה הפליית נשידובר 
תחנת   המשפט ידי  בית  אישר  זה  בעניין  בשידור.  אישה  קול  להשמיע  המסרבת  רדיו 

_________ _____ 

ה ברמה  קול   רדיו  עניין 196 לעיל  הקרן   2014בשנת    . 94"ש  ,  של   אישרה  למימון    ך""קול  ארגון  בקשה 

מקצוב הל  עיותדיקות  בעניי  הגשת  יךבמסגרת  הייצוגית  ברמהן  התובענה  קול  ומימנה  רדיו   ,90%  

הבדיקמעל הנדרשותות  המשפטים    . ות  הקר משרד  פעילות  למ דו"ח  לשנת  ן  ייצוגיות  תובענות  ימון 

2014  (2015)  www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/%D7%93 

%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20% 

D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%202014.pdf  (הקרן פעיל   חוד:  להלן  לשנת   ות 

הקרן  כן    וכמ  .(2014 מומחחוות    עבורבח  ש"   90,000העבירה  המשפטים    .יםדעת    דו"ח משרד 

למימון   ת פעילו ייצוגיות  הקרן   www.gov.il/BlobFolder/general  (2018)  2017  לשנת  תובענות 

page/representative_actions_fund/he/activity_report_2017_0.pdf. 

זכויות  של  ברתי בתחומן  שינוי חהובלת  ל  ליככהייצוגית    שימוש במכשיר התובענהל   נוספת  הדוגמ

לביטוח  חברה  י.די.איי.  ' אי מירב נ  8214-05-14(  ר'ת"צ )מחוזי מהפרטי ניתן למצוא באדם במגזר  ה

פס'  בע"מ בנבו  ןדיהלפסק    16,  אם  עהבית(.  30.8.2016,  )פורסם  בשאלה  עסקה  לביטוח    ההצע  זו 

ם גברים נוגדת את חוק  ם למבוטחות נשים אך לא למבוטחירכב המעניקה שירותי החלפת גלגל בחינ

הפליה  אי למקו סור  ובכניסה  בשירותים  במובמוצרים,  ות  ציידור  פבורילמקומות  ובכך  וגעת  ים, 

במסגרת   המבוטחים.  הגברים  קבוצת  של  לאבזכויות  בבקשה  התובענה  החלטתו  ייצוגית,  כישור 

ויה בין  ט המחוזי( ל"חלוקת העבודה" הראייחס השופט גרוסקופף )בכובעו כשופט בבית המשפהת

,  יוןהשוושל עקרון    קודתיתה נפרמתאימה להתמודדות עם מקרים של הה ,  הפליה ן  בגיתביעה אישית  

עםלבין   להתמודדות  המתאימה  דומה,  בעילה  ייצוגית  מוכשמקרים    תביעה  של  בהם  מדיניות  חת 

 הפליה. 

סזה    בעניין  .94ה"ש    לעיל ,  הגזחברות  יין  ענ 197 הקרן  במימוןאישרה  מומחים    יוע  מטעם  דעת  חוות 

 . שם ,2014פעילות הקרן לשנת   חודנוסף ראו ידע למ  ש"ח.  150,000 של בימרבסכום 

ש"ח    50,000מימון הוצאות משפט בסך  אישרה הקרן  זה    עניין. ב94לעיל ה"ש  ,  מלהחש חברת  עניין   198

ש המביככל  נגד  או  יפסקו  מב  80%קש,  הנמוך  לפי  ההוצאות,   פעילות   חדוו  רא   .םניהימסך 

שני נ'    7161/17בדנ"א  נדחתה  זו  ף על החלטה  בקשה לדיון נוס.  179עיל ה"ש  , ל2016נת  ן לש הקר

באר"ש,)  שליידר לעניי4.2.2018  פורסם  ראו(.  זה  "אור   ן  קורן  לייצ  אורה  נגדירוק  חברת    וגית 

הל  התשלום  לעובא  החשמל:  נגבהדיחוקי    TheMarker  4.2.2018נים"  הצרכמ   ם 

www.themarker.com/dynamo/1.5787939;  יבין  מנדלבליט  השנייה  בפעם  אולי"  באום  עידו "  

TheMarker 5.2.2018 www.themarker.com/law/1.5788644 . 

על   נוסף  הבקשות  מידע  ועל  הקרן  איש פעילות  שלה   חותדוב למצוא  ניתן    רהשהיא    , השנתיים 

המשפטים ים  המופיע משרד   _www.gov.il/he/Departments/General/representative  –  באתר 

actions_fund . 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%202014.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%202014.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F%202014.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/activity_report_2017_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/representative_actions_fund/he/activity_report_2017_0.pdf
https://www.themarker.com/dynamo/1.5787939
https://www.themarker.com/law/1.5788644
https://www.gov.il/he/Departments/General/representative_actions_fund
https://www.gov.il/he/Departments/General/representative_actions_fund
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שהמדיניות   בטענה  הייצוגית,  התובענה  הגשת  את  השהעליון  הרדיו  תחנת  יא  נקטה 
הייצוגית  דוב  ז הג   ת ו חבר ן  יינבע  ה.רסו א  ההפלי  תבבחינ התובענה  לאישור  בבקשה  ר 

ישראל,  ביותר בתולדות  מנצל לרעה  כי  בה הועלתה הטענה  ש  199הגדולה  מונופול הגז 
החשמל מחברת  גובה  שהוא  בכך  כוחו  מופרז  את  דבר  מחיר  של  בסופו  מגולגל  אשר   ,

בה ש  צוגיתיי  נהעור תובקשה לאישדובר בב  חברת החשמל בעניין    200לצרכני החשמל. 
כללו בתוכם חריגות שכר  שכן הם  ,  "נופחו" לא כדין  צרכניםלי החשמל  תעריפכי    ןנטע

ידי הממונה על השכר במשרד האוצר. בשני פסקי דין     נו נדו  ה אלאחרונים  שנמצאו על 
של הרגולציה  העיקריים  תפקידיה  מהוא  זה  נושא    .פיקוח על מחיריםב  יםהנוגע  ניםעניי
בישראלה בלעדי    הכפוףום  ח תב  רהאוכל מצוי    כןול  ,כלכלית  לאכיפה  באופן  ומסורתי 

לביקורת    השעריםאת  לנכון להרחיב  בית המשפט העליון  מצא  הציבורית. אף על פי כן  
משלים   כמנגנון  הייצוגית  התובענה  מנגנון  באמצעות  הנטענים  המעשים  של  שיפוטית 

הציבורית  כל  201לאכיפה  המופנה  הרתעתי  הפועל וככלי  גופים  י  ספ כבכדין    לא ם  יפי 
אלדבר  202ור.ביהצ בלשונו  הים  היטב  לנשיא  מהדהדים  המשנה  )בדימ'(    השל 

 : חברת החשמלרובינשטיין בעניין  

_________ _____ 

סוער  ב ומלכה רדוזקוביץ' "דיון  וינרי-אלה לוי  ,למשל  ,ו רא  .כתבות עיתונאיות בכמה  כפי שהוגדרה   199

הענ הטבעי"  בתביעת  לגז  המופרז  המחיר  על  הייצוגית   /www.globes.co.il  31.1.2018  גלובסק 

.aspx?did=1001221802ws/articlene;  לוי "העליון:-אלה  ב  וינריב  ש'מיליא   45-הייצוגית   רד 

הגז שותפות  תימחק"    נגד   =www.globes.co.il/news/article.aspx?did  28.9.2017  גלובסלא 

ר1001206530 ארז  הדוכן:ביב  ;  הגז"    "על  יהעובד   דבר מחיר  בארץ    1.2.2018  שראלים 

www.davar1.co.il/107986/. 

אף שהוא  ,  חום   ליחידתדולרים    5-כעל    שמל עומדבהסכמים עם חברת הח   המחיר כי  בתביעה נטען   200

על לעמוד  מ  צריך  ליחד  2.34  –  ציתמחפחות  הגזחבר עניין    .ידהולר  לע ות  ה"ש  ,    4–1  פס'  ,94יל 

דינה   חיות   שללפסק  סכום של    לכך  . בהתאםהשופטת  על  הייצוגית  מיליארד    50הועמדה התביעה 

 ים. שקל

ה עקיפתקיפה  תיר  כי אין להט  תי המשפלממשלה כמו גם בהיועץ המשפטי    וגרס  ה אל  עד לפסקי דין 201

פשרות  אין א  יהלפש ,  רצות הבריתאנה אחד עם הגישה המקובלת בגישה זו עלתה בקפים.  התערישל  

יין ענ  ,למשל   ו,רא  .ת שתוקפות באופן עקיף תעריפים שנקבעו על ידי רגולטור מקצועילהגיש תביעו

,  ינשטיין. גישה זוה לנשיאה )בדימ'( רובהמשננו של  ק דיפס' כח לפס  ,94ש  ה", לעיל  חברת החשמל

ה"Filed Rate Doctrine"המכונה   החשמל  ייןבענגם  וזכרה  ,  שםחברת  אפס  ,,  של    '  דינו  לפסק 

ארצות  מעבר לכך, הרגולציה ב.  ת ארצות הברימעוררת ביקורת רבה ב  לדבריו, הגישה  .השופט מלצר

מקצועי  יד  על   ת נעשי  הברית באופן  עצמאיות  בסיסרשויות  על  ידי    ולא כלכלי,  -טימשפ   י,  על 

לפיה  ש ורת  לגישה שונה ולביק  .משפט הישראליתהשיטת  ת  אהממשלה, ולכן גישה זו אינה תואמת  

ברוח   האינטרסעלולה    שה החד  הפסיקהפסיקה  את  היא    , הציבורי  לסכן  את  באשר  מחלישה 

המ  , הרגולטור "בית  זיכל  העלראו חנה  הרגו מחל  ןיושפט    TheMarker  29.10.2017  לציה" יש את 

www.themarker.com/opinion/1.4551740בי. להרחבת הדיון בנושא חלוקת הע הרגולטור  בודה  ן 

 . 84–75  , בעמ'131לעיל ה"ש  , הוכמן, חספר ולרגמןאו לבית המשפט ר

: רובינשטיין)בדימ'(    נשיאהל  של המשנה  פס' סו לפסק דינום,  , שחברת החשמלעניין    ,למשל   ,ראו 202

מעין   שליתן    יש  אלה"בנסיבות  ההרתעתית  לתכלית  אף  הנגזרמשקל  בענייננו,  ההשבה  מן  ל  ת 

 " .ר בכספי ציבו כבתוך שלך'יה 'יעשת שאין העיקרון שלא ייצא חוטא נשכר, ומן הערכיות המוסרי

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001221802
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001221802
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001206530
https://www.davar1.co.il/107986/
http://www.themarker.com/opinion/1.4551740
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ניהן  י , ובציבוריותיש לזכור כי ההליך הייצוגי משרת בראש וראשונה תכליות  ..."
דמות השבתם אכיפת החוק במישור האזרחי. והנה בנידון דידן נראה, כי אכיפה ב

ו של הציבור שלא כדין, תוך מודעותה  חשבונ על    ת ערערהמ  השעשת  םחיוורשל  
דבק אשר  החוקיות  נאותה    ]ה[לאי  השלמה  בנסיבות  לשמש  יכולה  בהם, 

 203" .הלמנגנונים הרגולטוריים שנועדו לפקח עלי

אל דין  שפסקי  בחשיבותם    האף  להפריז  קשה  קונקרטיים,  במקרים  התמקדו 
אוימים    ,הציבורית השלכויגידו  הרבהוברחן  כ אם  תיהם  ו  ברוח   ותרי   ת  מוצע  ההנטען 

 204במאמר זה. 
לו של בית המשפט העליון.  הל דין  הדוגמאות רבות נוספות מצטרפות לשלושה פסקי  

ניתןכך,   העסקי,  המגזר  של  החברתית  באחריותו  נוגעים  שהדברים  זאת  הל  וככל  דגים 
של    םיבתייבם סגעישהוגשו בגין מפתובענות ייצוגיות    רב של   מספר לסיועה של הקרן  ב
חאו   םוהזי מהתקנים  ויר  חריגה  תוך  נגרמו  אשר  בחקיקה  הרגולטור  שקבע  מור 

אל  205ובתקנות. גדולים,    התביעות  מפעלים  או  רכבת  תחנות  כלפי  לרוב  מופנות 
מקומות הציבוריים  ב  השוהה  ציבור רחבלהנגרם  מפגע בריאותי  בדבר  ומשלבות טענות  

הפרה    בגיןגיות  יצוי  תתביעו  אות הושבק  של   תחום נוסף  206י.תמפגע הסביבהחשופים ל

_________ _____ 

של  . על השילוב  (במקורה  )ההדגש  אה )בדימ'( רובינשטייןשל המשנה לנשי, פס' עח לפסק דינו  שם 203

ייצוגיות   גם  עם  תובענות  ראו  הרגולטור  )מחוזי תהש  ה שלדבריאת  פעולת  בת"א  פלפל  "א(  ופטת 

 (. 28.2.2007ו, בבנפורסם ) רותם נ' מת"ב מערכות תקשורת בכבלים בע"מ 2474/02

למש  204 החדש  ל,ראו,  הנשק  "כלי  באום  בשחית  עידו    TheMarker  3.9.2017ות"  למלחמה 

www.themarker.com/law/1.4406008,    סבר ניתאשר  מעתה  לתבועכי  למעשה  חברה    ן  כל 

כגון  ן לא לגיטימי,  שנופחו באופים  ו תשלומבתוכ  פליבור מקגובה מהצ  א שהיממשלתית שהתעריף  

 . רשלנות ניהולית ת ואףיום מושחתים, חריגות שכר לא חוקתר בגין מכרזיתשלומי י

ת"א(    ,למשל  205 )מחוזי  נ'    45641-09-15ת"צ  בנבו,    VOLKSWAGEN AGהרשקוביץ  )פורסם 

7.9.2016 ) . 

בדבר   206 אווילטענה  זיהום  של  סביבתי חמור  ברחבכבת  ר ת  תחנובר  מפגע  תוךשונות  חריגה    י הארץ, 

נ'  גודש   4373-01-15  ם(-י  זי"צ )מחותראו    ,שוהים במקוםל הכון בריאותי ש סיומהתקן הקבוע בחוק  

בע"מ ישראל  י  ;רכבת  )מחוזי  בע"מ  נ'ריטר    20901-03-15(  ם -ת"צ  ישראל  בנבו,    )פורסם  רכבת 

ת"א(    ;(17.5.2017 )מחוזי  רכבתשחר    45897-01-17ת"צ    ת"א(מחוזי  )צ  "ת  ;בע"מראל  ש י   נ' 

רכבת    14412-04-17 נ'  בע אברהם  ב"מישראל  )ת.  מר'(  "צ  א עמ  34564-05-15מחוזי  רחים  ז ותת 

שלוחות קומפוסט  נ'  הסביבה  בנבו,    למען  )מחוזי20.3.2018)פורסם  ובת"צ    11278-10-19ת"א(    ( 

ידי  ם שנגרמו ע ותייארי תיים ובנטען למפגעים סביב  ם בע"מי מפעלי מלט ישראלי   –נ' נשר    קליין  ל 

ת"א(  מפעלי )מחוזי  בת"צ  נ'    44000-06-12ם.  בע"מחדאד  השקעות  בנבו,  אסם    )פורסם 

נתבעת.  יה מהמרכז הלוגיסטי של הדליפת אמונשל  רד ליחיד באירוע  מט  נטען לגרימת  (19.10.2017

כך   נוסף בעת  על  הסביבה"  ,  למען  אזרחים  "עמותת  מטעם  בקשה  אושרה  בהאחרונה  ון  ממילסיוע 

ייצוגת מביעה  ראשונה  המוית  בעוולה  העוסקת  בארץ  )סוגה  להיות    ,("Mass Torts"נית  שעתידה 

עודפת במחלת  יהמפעלד  נג   מוגשת גרימת תחלואה  בגין  וזאת  חיפה,  הגדולים במפרץ  המזהמים  ם 

חהסרטן   לאחריות  האזור.  עללתושבי  ראו  הסביבה  הגנת  דיני  בתחום  תאגידית  ומשפטית  י  ברתית 

https://www.themarker.com/law/1.4406008
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כי חברות מנצלות את    נטעןן  במסגרתש,  כלכלית(התחרות  ה)  של חוק ההגבלים העסקיים
ם מופרזים או חתימה על הסדרים כובלים, וזאת  יעל ידי קביעת מחיר  כוחן המונופוליסטי 

הצרכנים בציבור  ופגיעה  החוק  הוראות  הפרת  נוספות  בקשות    207. תוך  ון  מילמאחדות 
ה הייצוגית לשם ניהול הליך אזרחי נגד  תובענר בזעיכן להרצשל ה  ויכולת  תא  מדגימות

זרה,   ענקחברה  חברות  גבולות,   יותבעיקר  חוצה  כאשר   208שפעילותן    הרשות   ובמיוחד 
ביכולתהרגולטורית   זרה.   המוגבלת  חברה  על  החוק  הוראות  את  דוגמאות    209לאכוף 
  ת ושבו מוגששפטי  מחום התהשהוא  הצרכן,    ת מדגימות כי גם בתחום הגנ  ה אחרונות אל

וציבורי  התוב  רו חברתי  מוסף  ערך  בעלות  ייצוגיות  תביעות  קיימות  הייצוגיות,  בענות 
 ת.וייצוגי  ותתובענמעצם היותן  , ציאליבאופן פוטנ ,ממילאבהן  קיים שכבר מעבר לזה 

את   מדגים  בקשות  של  אחר  ההפוטנציאל  סוג  הייצוגיתנתובעשל  את    ה  להעלות 
וויחוקת  תזכויו  ושא שלנה היום הציבורי  הפרטיזר  גמב  ריותובצי ת  דוגמאות    210.לסדר 
חוק  להפרת  בטענה  תאגידים שונים  גופים והמופנות נגד  בענות  ות תוכולל  ה בקשות אלל

מקום    ל הנגשה ש-אי, אם באמצעות  8919-נ"חתשהשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  
  212י ר ובצי  ותר ית משונהילם  תואפשרמניעת    י דיעל  אם    211, תלאנשים עם מוגבלו  ציבורי

 ______________ 

וגלעאירי  ן,בוקשפ האן  "הענקס  רוט  החב  –וגננו    ד  דיני  חברות,  הסעל  ואיכות  משפט  ביבה"  רות 

 (. 2010)  101יג  ועסקים

מר'(  "תב 207 )מחוזי  תנובה    46010-07-11צ  נ'  שיתופ מרכ   –נאור  חק ז  תוצרת  לשיווק  בישראל  י  לאית 

  כז מר –תנובה  נ'   יכהזל   57534-02-14ם(  -צ )מחוזי י"תב ו ( )החלטה(12.6.2018בנבו,  )פורסם בע"מ

  חברת  כינטען    ( )החלטה(17.5.2018בו,  )פורסם בנ  ע"מחקלאית בישראל ב   רת שיתופי לשיווק תוצ 

מחוזי  צ )ת"בם; למוצרים שוני  ניםלא הוג ים מחירבקובעה  תנובה מנצלת לרעה את מעמדה כמונופול 

ה של  פר( נדונה ה1.9.2019בנבו,    )פורסם  בע"מ  מאפית דוידוביץ' ובניו קליין נ'    31011-08-15ם(  -י

פעולה   יהן עלניב ות אשר הסכימועל ידי מאפי)כיום חוק התחרות הכלכלית( חוק ההגבלים העסקיים 

 והימנעות מתחרות על לקוחות. י הלחם להעלאת מחיר

למשל,   208 ת"א(    ת"צראו,  נ  44244-02-16)מחוזי  י  "צת;  BOOKING.COM B.V'  לב    ם(-)מחוזי 

 WhatsAppיינקריצר נ'  שט  41239-04-18  ( ת"א)מחוזי    ; ת"צ.eBay Incגרינברגר נ'    63423-10-17

LTD  ; גל נ'   27761-09-17  ת"א(   )מחוזי   ת"צ  Facebook Ireland Ltd  ;לעיל ה"ש  פרמינגר  ייןענ ,

לעיל ה"ש    ,בן חמועניין  כן ראו    .' הכהןנ  HOTELS.COM  17737-01-18  )מחוזי ת"א(  ; ת"צ64

125 . 

נ'  א  9615-09-17"צ )מחוזי מר'(  , למשל, תאור 209 ה  בחבר  מדוברניין זה  בע .  VIAGOGO AGיזרדל 

שראל.  הפעילה אתר העוסק בספסרות בכרטיסים למופעים, אף שעיסוק זה אסור לפי החוק בישזרה  

שם,    ,לב  ייןראו ענ  דומהאופן  תרגום כתבי בית הדין והמצאתם. בשל  ם במימון  הקרן סייעה לתובעי

הטענ  בוש המשיבה,  כי  בחון  אינה  ארץלץ  פועלת  ללקוחו,  כתיה  מאפשרת  ביטול  סף  לקבל  לאחר 

 .עסקה

 . 94, לעיל ה"ש ול ברמהק רדיו  מת עניין גדו 210

צ  ת"  ;(25.12.2013,  סם בנבו)פור  יפו  אביבעיריית תל  צוברי נ'    16317-06-12ת"א(  ם  מנהליי"צ ) ת 211

ת"צ  כן  ה( ו ( )החלט26.2.2018,  ם בנבופורס)  בע"מ  ישראל   רכבת נ'    ברון   21458-03-14)מחוזי מר'(  

-באי( עוסקות  .201819.12)פורסם בנבו,    הכט נ' "קסטרו מודל" בע"מ  15-07-47863)מחוזי ת"א(  

 . החוקלפי רש  , כנדים דוגמת תחנות אוטובוס וחנויות בגד ,מקומות ציבוריים  לש הנגשה 

מר ת ו  רא 212 )מחוזי  אגד  אבידב   דבוסקין   29387-09-14(  '"צ  ציבורי לתחב פית  שיתו   ה אגוד  נ'  ת  ורה 
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מהספקת  עאם  ו הימנעות  ידי  התאגיד  שירות  ל  או    מכוח לספקו    יםמחויבשהגוף 
ייצוגיות  בקשות    213החוק. לתובענות  קשורות  של נוספות  הוראות הפר  בעילה  חוק    ת 

, דוגמת  איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
ייצוגיות  עיתב נטשות  כי  עבהן  הפלבעותנה ברות  חהן  שונות  בו  ת  קבוצות  בין  פעילותן 

מין,  זה עוסקות  נוספות שאושרו במימון  בקשות    216. לאום  וא  215גיל   214מחמת  הקשר 
 218. ובהפרה של זכויות העובד 217בפגיעה בפרטיות הלקוחות 

 ______________ 

בנבו,  בע"מ )פסק דין חלקי(6.12.2017  )פורסם  הוט   רשף   57824-06-15ת"צ )מחוזי ת"א(    ;(    –  נ' 

תיאטרון  נ' הרק  ב 28211-09-16ת"צ )מחוזי ת"א( ; (1.5.2019)פורסם בנבו,   בע"ממערכות תקשורת  

בע"מאוהל  הבימה  הללו    .מי  התובענות  באיעוסקכל  מהתקנה  -ות  לשמיעה  ערכות  של  לשם  עזר 

 אנשים עם מוגבלות בשמיעה. ל  ,אטרון יטלוויזיה והצגות תכגון  ,תים שונים שת שירו הנג

נ   43232-05-12ם(  -"צ )מחוזי ית  ראו 213 (  17.9.2013)פורסם בנבו,    בע"מטוח  לבי  ' מגדל חברה פלוני 

א הנמקה  תם, ללגבלום ציון דבר מוהמשיבות סירבו לבטח את המבקשים עכי  ן  טעבה נש,  טה( )החל 

זאת בניגוד להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות; ת"צ )מחוזי ת"א(  ישית, וספציפית וא

ח  בתן מכו המשיבות הפרו את חוכי  בה נטען  ש  ,"מבע   ( 2007תחבורה )   שלמהכרמי נ'    7789-06-15

 ת. גבלויוי מונגישים לבעלה לפחות שני רכבי הסעים להחזיק ולהשכיר כבכמשכירות רחוק  ה

  .ג.ע ניהול ברים בע"מ בכר נ' ר 26994-08-18א(  ת"צ )מחוזי ת"; 94לעיל ה"ש   ,ברמה  ל קורדיו  עניין  214

 . ( 13.1.2020)פורסם בנבו,  

)מ "ת  ראו 215 ת"חוזצ  חברה דיין    38385-08-15א(  י  כלל  בע ל   נ'  בנבו,  )פור   "מביטוח  (  20.1.2019סם 

קשישים באמצעות העלאת רף ההוכחה הנדרש לצורך מתן עזרה  פוח של  בה נטען לקיש  ,לטה( )הח

 סיעודית. 

)מחוזת 216 ת"א(  "צ  דקלה  בסן    48927-08-15י  לביטוח  –נ'  בנבו,    "מבע   חברה  (  3.5.2017)פורסם 

)מ ת"  ;החלטה() חי'(  צ  בע"מ  39672-01-16חוזי  שופרסל  נ'  בנבו,  )פורס  ואכים  (  25.1.2018ם 

י;  טה()החל  )מחוזי  הבינלאומי   59462-01-16ם(  -ת"צ  הבנק  נ'  פריח  בע"מ   אבו  לישראל   הראשון 

בנבו,   )החלטה(24.12.2017)פורסם  ההחלטות(  הערבית  לעיל    .  האוכלוסייה  של  בהפליה  עוסקות 

-אימשלוחים או  הספקת  -איעקב    ,מזון ושירותים בנקאייםי  שירות כגון    ,יםיסיותים בסלשירבגישה  

סניפתי בחת  ערביייפים  בת"צישובים  נצ'(    ם.  דואר    19886-07-12)מחוזי  חברת  נ'  אסחאק  אבו 

בע"מ בנבו,    ישראל  נטען  25.6.2013)פורסם  נקטו  המשיכי  (  אזרחים  הבות  כלפי  פסולה  פליה 

מחיר  מכיהן "בני דודים" והציעו להם הצעות ב מסירו אותם ב שהגד כך  הערבי בישראלים בני הלאום  

אף שחלק מהבקשות הללו נדחו לבסוף,    הערבי.   י הלאוםרחי ישראל שאינם בנצע לאזהמו  גבוה מזה

ובה  בירורן  בעצם  חשיבות  שיש  בנו נראה  והדיון  המודעות  הציבוריעלאת  היום  לסדר  אלה  -שאים 

 . 140המשפטי. השוו לעיל ה"ש  

מר'(  "ת ראו   217 )מחוזי  סלק חב '  נגרינברג    22141-03-15צ  בע"מום  רת  בנבו)פור  ישראל  ,  סם 

)החלטה(27.8.2017 נטען  ש  ,(  שעקכי  בה  בכך  לקוחותיה  פרטיות  את  הפרה  עשרים  בה  המשיבה 

דדים  ם לצירתומכ  ייםענק  ם תוך תיעוד החומרים בשרתי  , תנועות הלקוחותאחר  מה  שעות בימ וארבע  

 . יםשלישי

  ,החלטה(( ).201819.8נבו,  )פורסם ב  בע"מ  ויזל-פוקס   –דניאל    16-05-53030ת"א(  אזורי  צ ) "ת ראו   218

התש הולמים,  ובתנאים  בישיבה  לעבודה  הזכות  חוק  הוראות  להפרת  נטען  בכך    ,2007-שס"זבה 

 א סיפקה לעובדיה מושב תקין ומתאים לעבודה. שהחברה ל 

  עילות השנתיים הפ  חותבדו למצוא  שרו על ידי הקרן ניתן  אוע במימון שלסיוות  על הבקשמידע נוסף  

 . 198עיל ה"ש  פטים, ליעים באתר משרד המשהמופ ,ה של



 ועסקים כד, תשפ"א  פטמש בוקשפן  עלי
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משרד  ,  האמורלסיכום   תחת  שהוקם  גוף  היא  ייצוגיות  תובענות  למימון  הקרן 
לגונאוטו  הדעת  לוקשי  ךא,  שפטיםמה השונים   בריםחו ,  ירממי  הרגולטורים  נציגי    . בה 

באמצעות    רק בעקיפיןאם כי    –  המדינה   ה של ותמיכת  המבטאת את מעורבות   , הקרןככזו
בעלי    –  תקציבה בנושאים  ייצוגיות  תובענות  ולברר  להגיש  פרטים  של  במאמציהם 

וחברתית ציבורית  הם  ישמדגיאלה  נושאים    .חשיבות  מעמדה  של    רילטוורג-יןעמאת 
  ה תובענות אל  219.ית בכלל ושל הקרן למימון תובענות ייצוגיות בפרטייצוגה הנעבהתו

הישיר  התערבות    חלף  מוגשות התובענההמופקד  הרגולטור  נושא  על   על  נוסף    או 
מדגימות ומדגישות את יכולתן לתרום להטמעה של    התובענות כאל. בהתאם,  התערבותו

ציב וחברתרואחריות  ש ית  המםיעהנתב  םהגופי  ל ית  ברויכייתש,  למגזר  ם  הגדול  בם 
ו  שלטונית  באכיפה  הצורך  להפחתת  לתרום  גם  בעת  ובה  האחריות  להעסקי,  העברת 

 .בנושא זה לציבור ול"כוחות השוק" המשפטיים

 סיכום

והחוקתית  אחריותהטמעת   החברתית  תאגידיםהמתגברת  ם  הנוכחי   של    –  220בעידן 
רות כיום יותר מאי  ו מופותיי וכאשר ז  ,ציבורל  ייםביטאפקם  יש סעדיגנבצורך לה  הכרוכה

הרתעתיים ואכיפתיים  שיפור של מנגנונים  ופיתוח    המאיצ  –  המגזר העסקיפעם על ידי  
המנגנונים    221משמעותיים. כך  אחד  לצורך  המבטיחים  התובענה  הוא  המשפטיים 

ועל   ממוקמתאשר    ,הייצוגית . יקהמגזר העס  של  ושטורלמכן מתאימה    במשפט הפרטי 
זו  וגית  ייצה  ההתובענ  תה של מרתי מודרניות  תמורות עומק    עםהיטב    תמתיישבלמטרה 

הפרטיבמש ו  פט  גםהדיוני,  המהותי  והציבוריתהעם    כמו  החברתית    טמונה ש  חשיבות 
אינהרנטי הייצוגית  באופן  למעשה  ו  ,בתובענה  אותה  ליוותה  דרכה    כבראשר  בתחילת 

לא  ,ריתהבצות  באר אם  ב  וגם  המתתעוצמ  לשהקשר  דווקא  שלב גו   .יהעסק  גזרמה  רת 
מסוים   חוזרת  ש  כן  על נראה  במובן  הייצוגית  ויותר  התובענה  יותר    למקורותיה כיום 

כאל,  החברתיים הפעם  כהמיועדים    האך  מוקדי  עם  בעיקר  תאגידיים  ולהתמודד  ח 
-והבין  המקומישיח  עם המשתלבת  . במשימתה זו, התובענה הייצוגית  ופרטיים מזן חדש

ה ירויב הצ  ות אחריו  אודות  ל עלאומי   עם  ו  , בעידן המודרנישל המגזר העסקי  ת  מתגברת 
אכיפה  ולמתן את ה  יעלי, ל להשליםשיוכלו  רגולציה "חכמה"    ם שלהחיפוש אחר מנגנוני

 . המסורתית שלטונית ה

_________ _____ 

ולרגמן,ל  השוו 219 חספר  בעמ'  131ה"ש    יללע  הוכמן,  שתו  63,  את)"ככל  הציבורית    כליתהת   פסים 

י  ררגולטואופי  ל  לי אכיפה בעובר בכשמד  כך אפשר לומר  ת יותר בכלי התובענה הייצוגית,ומיננטיכד

 יותר"(. 

 . 6גם לעיל ה"ש  ראו . 1, לעיל ה"ש המהפכה החברתיתבוקשפן  220

ת  כויועוסקות בזה"ם  בסיס הנחיות האובזה השלישי( העומדים  לד  ות )ובמיוח קרונהע  שתשלו ל   השוו 221

 . 115–114  "שהיד לל ראו לעי –ותאגידים אדם 
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המאמר   של  התובנותיו  על  רק  לא  של  נשענות  התפתחותה  את  שליוותה  היסטוריה 
המייחד את    ,עטכמ  מידיקתה  ,חידושה על  ם  ג  לא, אתריהבצות  באר  תיהתובענה הייצוג

חוק   בישראל.  ייצוגיות  תובענות  תובענות  זה  חוק  למימון  ציבורית  קרן  בישראל  הקים 
דומה  ,ייצוגיות קרן  שנקבעה  לצד  יותר  זו,    ותיקה  ציבורית  קרן  ערך.  ניירות  בחוק 

השונים  בה  חברים  ש הרגולטורים  תחהמופקדים  נציגי    ם בהשם  יצהנפו  החייםי  מו על 
סיועת,  צוגיויי  ת ונתובע  תוגשמו לצורך  ובמימון    הוקמה  ייצוגיות  בקשות  תובענות 

  222. אשר יש חשיבות ציבורית וחברתית בהגשתן ובבירורן""לאישור תובענות ייצוגיות  
, כמו  ציבוריותתכליות ההבלטת ה ל  (תיבת תהודהזכוכית מגדלת )או    ככזו, הקרן מהווה

אל המא יותגוציי  ותנעבתוב  ת גלומוה  ,ריותו רגולט-ןיהמע  הגם  כי  .  מציע  תכליותיה  מר 
ה   הקרן,  ורּכשל  מאפשרבה  כ  יםתקדימיותה  אליה  במישור  ,  "מעבדה"אל  להתייחס  גם 

לשיח   לאומי,-הבין הייצוגית  התובענה  של  אחריות  העוסק    המתגבר  לזיקתה  בהטמעת 
העסקי המגזר  על  העוסק    ;חברתית  לציבורלשיח  אפקט  בהנגשתם  סעדים  יים  בישל 

כוויוכ ז  הפרת   לשרים  קמל זכויות אדם, עלת,  לשיח העוסק בחיפוש  ו  ;תאגידים  ידי   לל 
תוף פעולה בין גוף ציבורי המסייע באופן עקיף ידוגמת ש  –ים  רגולטורי  יםחידושאחר  

פרטית   לש  –לאכיפה  ומתונות בהשוואה  בסייע  יוכלו  ממוקדות  בדרכים  השוק  פעולות 
 . יתתרלרגולציה המסו

חריותו הציבורית של המגזר העסקי,  א   וםחתב  רקחשל מ  םישנר  חאלית,  שיבנימה או
מאתגרת  אחריות   של  אשר  שלם  והדיוני,משפט  התחומי  מגוון  יותר  ולאחר    המהותי 
  , למימון תובענות ייצוגיות הציבורית  הקרן  פעילותה של  של היכרות קרובה עם    מעשור

היא  מקיפה  הדוגמ היא  הקרן  ש  תחושתי    ק חיזו ל   י ישראלהבמשפט    ואפקטיבית  ית רו, 
,  מתהדקיםהולכים ויחסי הגומלין השיפור  להמשפט הפרטי למשפט הציבורי ובין    קשרה

היא הנתבעת המרכזית בתובענות  ש  –(  companyבין החברה )  לו,   ץבעולם המשפט ומחו
 (.societyלבין החברה ) –ייצוגיות 

_________ _____ 
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