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 לכבוד                                         לכבוד

 לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד יו"ר הוועדה                          שר המשפטים 
 ת דותןיכב' השופטת בדימוס הגב' שולמ                        אמיר אוחנה מר 

 בדוא"ל    בדוא"ל
   

 מכובדי,

 

פי חוק לעבודת הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד  נוהל תיקוןהנדון: 

 הקורונהעל רקע מגיפת  ייצוגיותתובענות 

 

 "הוועדה)להלן: " לנוהל עבודת הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד תיקוןבענין הכם הננו מתכבדים לפנות אלי

 פורסם ברשומות בתאריך  אשר ,("החוק)להלן: " 2006-תשס"ו חוק תובענות ייצוגיות לפי ("הקרןו/או "

  1."(לנוהל התיקון)להלן: " 24.03.2020

שהינם  מידייםומיים למטרות צרכים לאבקרן  שהצטברולעשות שימוש בכספים  וועדהמאפשר ל לנוהל התיקון

( לפקודת בריאות העם, 1)20לפי סעיף כמחלה מידבקת מסוכנת שהוכרזה הקורונה, השלכות  צו השעה עקב

1940.2 

שהקצאה בודדה לגוף מסוים לא  ובלבד ,לנכון שתמצאסכום  כללהקצות  רשאיתהוועדה , לנוהל התיקון פי על

התיקון מקנה  במטרה לסייע למדינה או לציבור להתמודד עם מחלת הקורונה. ,שקלים שלושה מיליוןתעלה על 

 לוועדה שיקול דעת רחב בהחלטתה לגבי הקצאות כאמור, ומבטל ביחס להקצאות אלה את הפרוצדורה הקבועה

וככל בהתאם לתיקון זה  3."(המקורי הנוהל": )להלן 8.2.2018 מיום המקורי הוועדה נוהלל 10ו 9, 6 סעיפיםב

הוקצו לבתי חולים ושלושה  ש"חמיליון  17כאשר מתוכם  ש"חמיליון  20הקצתה הוועדה עד כה סך של  הידוע לנו,

 4למימון ציוד מיגון וחיטוי לאנשי צוות במוסדות רווחה.הוקצו  ש"חמיליון 

לסיוע למדינה ולציבור בימים קשים אלה. הירתמות זו מבורכת  והשר הוועדה של םהירתמות על מברכים אנו

 זו, וחלוקתם של סכומים מועטים בלבד מתוך קרן החוק תיקון ממועד בקרן עתק סכומי הצטברותבעיקר לאור 
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 בהתאם פועלתהוועדה  הנוכחי, חירוםהכי גם במצב  לוודא היאפניה זו יחד עם זאת, מטרתנו ב 5.עד כה

בהתאם לנהלי הוועדה, למטרות החוק שמכוחו  עליה המוטלות החובות מילוי תוך, חוק פי על לסמכויותיה

  המשפט המנהלי. מכוח הוועדה על המוטלות לחובותהוקמה הקרן ובכפוף 

 ייצוגיות תובענות חוק לפי אליה המועברים הכספים ייעודוהקרן  מטרות. א

ואכיפת הדין והרתעה  ((3)1ס') ןהולם לנפגעים מהפרת הדימתן סעד , ביניהן, מגדיר את מטרותיו לחוק 1ס' .1

חלוקת הכספים המתקבלים בה : להביא למטרות אלה הקמת הקרן יועדה לממש .((2)1'ס) מפני הפרתו

 שהכספים, ולוודא הועברו הכספים הייצוגית מכוחהלטובת מטרות ציבוריות הקרובות לנושא התובענה 

 מטרת את שמממש באופן מכיסה יוצאים אכן, בפסק דין או בפשרה להעביר נתבעת מתחייבת שאותם

 6:בחוק ההרתעה

 בעיותקשור להקמת הקרן ללחוק כי הרציונל  10דברי ההסבר לתיקון ניתן ללמוד מ, כך למשל .1.1

 לטובת סעדשכשמדובר בפיצוי כספי בדרך של  חלוקתםואופן  הכספים לייעודבנוגע  המתעוררות

ועדת החוקה,  בדיוןגם  7.הכספים בדבר קשרים קודמים בין הנתבע ומקבלכמו גם החשש  ,ציבורה

של הקרן והודגש כי כספים  הוסברה חשיבותה ,ייצוגיות תובענות לחוק 10חוק ומשפט בעניין תיקון 

"תרומה", אינם תרומה אלא מדובר בכספי פיצוי לחברי הקבוצה,  שהם מכונים לעתיםאלו, על אף 

 ניתן לאתר אותם.אשר באופן פרקטי לא 

שרים קודמים בין מי מהצדדים ק בעייתיות בתרומת כספים באופן ישיר לעמותות,גם הפסיקה דנה ב .1.2

 אפשרות לפקח כי הכספים שיועברו לעמותה ישמשו למטרות שהוצהר עליהןה על מגבלותלעמותה ו

                                                            
 16.12.19 משפט -מרקר דהומי מחליט?"  -מיליון שקל במתנה: איך אפשר לקבל נתח מהכסף 80נוימן, " אפרת 5

1.8268020-https://www.themarker.com/law/.premium ממנו  15%; שחר אילן "הכסף מצטבר בקרן התובענות הייצוגיות, ורק
 מכתב -'א נספח; html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L.3775625,00 12.12.19 משפט -כלכליסטחולק" 

הממונה על העמדת מידע לציבור  תשובת -ב' נספחלקבלת מידע לפי חוק חופש המידע אשר נשלחה לקרן ע"י עמותת הצלחה;  בקשה
 למכתב. 

(, 24.05.16) 20-של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה 187פרוטוקול מס'  6
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_342270.doc תצ )מרכז( , דבריה של עו"ד רני נויבואר; ראה גם: 21עמ'  סוף

( לפסק דינה של השופטת מיכל נדב; 2)11, פס' (08.07.12)פורסם בנבו  מ"בע תקשורת מערכות - הוט' נ סימון בן יוני 10-03-44751
( 2017( )1"ו )תשע, כועסקים  משפטדר פשרה בתובענה ייצוגית" , "הפער בין שוויו הנחזה לשוויו הממומש של הסקלמנט אלון: גם ראה
 חלקו או כולו, סכום אותו להעביר בעבר התחייב כבר שהנתבע מכך הנובע, הממומש לשווי הנחזה השווי בין פער: "ייתכן 10-11עמ' 

 זוכה הנתבע אולם, הנתבע של קודמת התחייבות ללא ליעדו מועבר אכן שהסכום ייתכן]..[  הייצוגית לתובענה קשר ללא, יעד לאותו
 הנתבע שבה, מסתובבת דלת להיווצר עלולה כך]..[  מבחינתו ההסדר של האמיתית עלותו את המפחיתותהנאה -בטובת מכך כתוצאה

, מא משפטים" הייצוגית בתובענה והסתלקות, "פשרה קלמנט אלוןגם  ראה"; האחר בצד לכיסו ומכניס אחד בצד מכיסו מוציא
 הכרוכים והסיכון בעלויות נושאים המייצג"ד ועוהכחלק מחשש מבעיית הנציג בתובענות ייצוגיות התובע  -10( עמ' 2011( )5תשע"א )

 המיוצגת הקבוצה את שמקפחות לפשרות שיסכימו לכך להביא עלול זה פער. מפירותיה בחלק רק זוכים אך הייצוגית התובענה בניהול
 שכרם ואילו נמוכה הנתבע עבור שעלותה לפשרה להסכים נטייתם גדלה כך. האפשר ככל הגבוה סכום בידם מותירה הפשרה עוד כל

 תגיע דרכה שהתרומה לפשרה להסכים עלולים, בנוסף. הכי בלאו לו לתרום שהתכוונו או מקורב לגוף תרומה למשל כמו, גבוה ממנה
 .המיוצגת הקבוצה לחברי או התובענה לנושא קשור שאינו לגוף

 , 637"ח ה 2016,-( )הסדרי פשרה והסתלקות(, התשע"ו10דברי ההסבר להצעת חוק תובענות ייצוגיות )תיקון מס'  7
637.pdf-https://www.nevo.co.il/law_word/Law16/knesset.  'אשר לפיצוי כספי בדרך של תרומה לציבור, מתעוררות 118עמ" :

 בעיות בנוגע למטרות התרומה ואופן חלוקתה, ובין היתר חששות בדבר קשרים קודמים בין הנתבע ובין מקבל התרומה".

https://www.themarker.com/law/.premium-1.8268020
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3775625,00.html
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_342270.doc
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-10-03-44751-463.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-10-03-44751-463.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/minhali/MM-10-03-44751-463.htm
https://www.nevo.co.il/law_word/Law16/knesset-637.pdf


 
 
 

נקבע כי הדרך להתמודד עם בעיות אלו  בהם 9,שריירדין  ופסק 8,מינוףפסק דין  למשל ראה לענין זה)

שיבחן כי המטרה הציבורית שאליה ייעד בית המשפט את הפיצוי , מיוחדהיא העברת הכספים לגוף 

 . (ממומשתאכן 

 להורות סמכויות המשפט ביתהוקמה הקרן, וניתנו ל ,לחוק 10התקבל תיקון לעיל האמור  לאור .2

 :ועל ייעודם לקרן כספים העברתאופן  על בהחלטותיו

 בהקמת הקרן. עוסקה המכונן הסעיף הינו ,סעיפיו הקטנים על ,לחוק א27 סעיף .2.1

 לזהות ניתן שלא מהטעםכספי לחברי הקבוצה אינו מעשי  פיצויכאשר  לחוק קובע כי (2)ג()20 סעיף .2.2

 להורות בית המשפט רשאי הכספים אליהם אינה מתאפשרת, והעברת במידה או ,את חברי הקבוצה

  .לקרן יועברו שהכספים

 נותרה אולם הקבוצה לחברי כספים שולמו שבו במצב גםלחוק קובע הוראה דומה ( 3()א)20 סעיף .2.3

  .לסעד או לפיצוי זכאותו את הוכיח לא או ,חלקו את דרש לא קבוצה שחברכ  למשל, זכות יתרת

 לנושא הקרוב ובתחום המשפט בית הוראת לפי ייקבע ייעודם של הכספים ,הללו מהמצבים אחד בכל .2.4

 הקרוב לתחום כספים העברת מתאפשרת ולא במידה .הכספים הועברו מכוחה הייצוגית התובענה

 עליו אז גםו, אחר לתחום ייועדו הכספים כי להורות רשאי המשפט בית, הייצוגית התובענה לנושא

  .התובענה לנושא האפשר ככל הקרוב כזה להיות

 לרבות דינו פסק ביצוע על הפיקוחעל אופן  לתת הוראותרשאי  המשפט ביתכי  לחוק קובע )ו(20 סעיף .2.5

 .הצדדים ל ידיע הדין פסק ביצוע את המתאר סופי וחשבון דין הגשתבדבר  הוראות

 להעברת דרכים שתי נקבעו הנוהל על פי .הקרן של המקורי העבודה נוהל גובש, חוקלא)ח( 27סעיף  פי על .3

השניה, בדרך של הקצאה ; של קול קורא המזמין גופים לפנות לקרןהאחת, בדרך  - הקרן ידי על כספים

 .ישירה

 בקשה בין היתר, טופס להגשת בקשה למענק, הכוללים הסף תנאי קובע אתלנוהל המקורי  9סעיף  .3.1

 מסמכי, הגוף של החתימה מורשי פרטי, מימון הדורשת הפעילות של תקציבי פירוט, מענק לקבלת

 .המסמכים אמיתות את המאשרת והצהרה הקודמת הכספים לשנת כספי ח"דו, הגוף של יסוד

 200,000סכום של עד  קובע כי הועדה רשאית להקצות שלא בדרך של קול קוראלנוהל המקורי  7 סעיף .3.2

 הגופים שלמוקדמת  פנייה חובת ללא, ידה על שייבחרו לגופיםבדרך של הקצאה ישירה , אלא ש"ח

 . הסכום בהחלטת בית המשפט במטרות שלשמן יועד בהתחשב ,אליה

ולמטרות שלשמן יועדו  הגבלת הסכוםכפוף לה חריגו הינ שנקבע בנוהל המקורי ישירהה הקצאהמנגנון ה .4

 מיליון שלושה שלשקלים לסך  200,000הסכום מ תיקון הנוהל, המשנה את .הכספים בהחלטת בית המשפט

                                                            
 של דינה לפסק 36-ו 26' פס, (26.12.13)פורסם בנבו,  (1997בע"מ )  דרך ארץ הייווייזנ'  מינוף ויזמות בע"מ 10-11-95473תצ )מרכז(  8

  .שטמר אסתר השופטת
 . לפסק דינו של יצחק ענבר 12-10(, פס' 16.9.14)פורסם בנבו,  שירותי בנק אוטומטיים בע"מנ'  שלומי שרייר  11-07-22236תצ )ת"א(  9

https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-10-11-47395-22.htm
https://www-nevo-co-il.rproxy.tau.ac.il/psika_html/mechozi/ME-11-07-22236-674.htm


 
 
 

באשר לחוקיותו  ספקמעורר , הכספים שלשמן יועדוללא כפיפות למטרות , בודדת ישירה בהקצאה ש"ח

 הספקמעצים את  ,המקורי נוהלל 10-ו 9, 6סעיפים . ביטול כפיפותה של הוועדה בהחלטותיה לשל התיקון

 . הזה

 זהירות משנה לנקוט וועדה, על ה)וכאמור לעיל, יש ספק בכך( החוק בדרישות עומד הנוהל שתיקון כלכ .5

בשים לב לכך כי החוק הרלוונטי ות הקרן ושמירה על מטר לעשות כן תוך עליה. הכספים בחלוקת כעת

הכספים אשר  כי לשים לנגד עיניההיתר, עליה  בין .הינו חוק תובענות ייצוגיותמועברים הכספים  מכוחו

, ואשר ת ייצוגיות בגין עוולה שביצעונמצאים בקופת הקרן הינם כספי פיצוי אותם שילמו נתבעים בתובענו

כמוסבר לעיל וככתוב בחוק, על הכספים לשמש  .בתובענה הייצוגית נפגעו ממנה חברי הקבוצה שיוצגו

תחום הקרוב ככל האפשר. שימוש בכספים אלו למטרות שאינן לנושא התובענה או ללמטרות הקשורות 

בנוסף, בתחומה של התובענה או תחום הקרוב לתחומה, יעמוד בניגוד מפורש למטרות החוק והוראותיו. 

 עול בכפוף להנחיותיו של בית המשפט אשר הורה על העברת הכספים לקרן.על הוועדה לפ

  להיעשות בפרוצדורה הראויה, בשקיפות, ותוך עמידה בחובת ההנמקהעל החלטות הוועדה . ב 

 10מפורשת בדין.לרשות המנהלית היתר לפעול רק בהינתן לה סמכות בהתאם לעקרון חוקיות המנהל,  .6

א)ו( לחוק קובע כי המניין 27ס'חבריה. כך,  במנין חוקי של רובסמכות הוועדה לקבלת החלטות מותנית 

, על המקורי )ג( לנוהל2החוקי לפתיחת ישיבה של הוועדה יהיה רוב חברי הוועדה ובדומה לכך, ע"פ ס'

רוב  להיקבע בהחלטתצריך היה תיקון הנוהל ממילא, גם הוועדה לקבל החלטותיה בהתכנסות רוב חבריה. 

אף אם החלטת הוועדה על תיקון הנוהל התקבלה במנין וברוב הקבוע כדין, הקביעה לפיה  חברי הוועדה.

 לנוהל המקורי לא יחולו על הקצאה לפי התיקון לנוהל הינה בעייתית: 10-ו 9, 6הוראות סעיפים 

 החלטות אלה שעל הסבירות. משמעותה של כפיפות זו הינה לדרישת ותכפופות הוועדה החלט .6.1

 הינה רלוונטימשיקול  ן. החלטה המתעלמתהשיקולים הרלוונטיים לעניינלהתקבל תוך איזון כלל 

ההחלטות המתקבלות ע"י הוועדה בימים אלה על פיהן מועברים מיליוני שקלים לגופים,  11פסולה.

 הסבירות.צריכות לעמוד בדרישת לציוד רפואי, מיגון לצוותים רפואיים, בהתאם לצו השעה, 

 ,לנמק החלטתההחובה המוטלת על רשות של הוועדה צריכות לעמוד בחובת ההנמקה.  החלטותיה .6.2

הינה אחד הכלים היעילים לביקורת ובהיעדר הנמקה נשמט מידי , בפרטבהחלטות מעין שיפוטיות 

על ההנמקה לפרט את הטעמים לקבלת ההחלטה ואת תוכנה, על  12.בית המשפט אותו כלי לביקורת

היעדרה של הנמקה בגין החלטה מסוימת מעלה מנת למנוע פגם שאינו ניתן לריפוי שדינו בטלות. 

קושי לקבל את טענת מקבלי ההחלטה בדבר סבירותה ובמיוחד החלטתה של ועדה מקצועית. משכך, 

                                                            
 משפט וממשל, "שיקול הצדק בהחלטות מנהליותיצחק זמיר "ראה גם ; 119-97עמ'  (2010' )א, כרך משפט מינהליארז, -דפנה ברק 10
 .635עמ' , (2004) 623ז 
"מצב קיצוני במיוחד של החלטה פסולה המבוססת על שיקולים ראויים הינו התעלמות מוחלטת של הרשות משיקול  :726' מעב ,שם 11

 מסוים, להבדיל מהתייחסות אליו מבלי לתת לו משקל ראוי".
 לפסק דינו של השופט חשין. 5(, פסקה 03.09.92)פורסם בנבו שר הפנים נ'  קנדל 758/88 בג"ץ 12
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ותיה בדבר העברת כספים לגוף כזה או אחר הנבחר החלט את תנמקהוועדה ש לכך רבהיש חשיבות 

על ידה תוך שמירה על שקיפות ובאופן שיאפשר ביקורת ופיקוח החיוניים לשמירה על תקינות ההליך. 

תיקון הנוהל( קבע מפורשות את חובת ההנמקה  עקב )א(7 לסעיף הפך)אשר  המקורי לנוהל 7 סעיף

מה בתיקון לנוהל, אינו פוטר את הוועדה מחובת החלה על הוועדה. העדרה של הוראה מפורשת דו

 ההנמקה החלה עליה.  

, הוועדה תנהל פרוטוקול שישקף את דיוניה. חובת ניהול פרוטוקול המקורי )ג( לנוהל2בהתאם לסעיף  .6.3

  על החלטות הוועדה. ביקורת ציבורית, מנהלית או שיפוטית, וזאת כדי לאפשר משמעותו גם פרסומו

 מסקנות .ג

: האחד, כפיפותה של הוועדה בהחלטותיה להוראות בשני מישורים מרכזייםמעלה בעיות תיקון לנוהל ה .7

כפיפות ביטול הספים לקרן; השני, כחוק תובענות ייצוגיות ולהוראות בתי המשפט אשר הורו על העברת ה

מתן שיקול דעת רחב לוועדה בהסמכתה להקצות  תוך המקורי בנוהל נקבעואשר לחלק מהסעיפים 

 .שתבחר גוף לכלשקלים  מיליון שלושה עדישירה  בהקצאה

מצב זה לא  13.בקופת הקרן מבלי שיחולקו כספים צבירתטרם תיקון הנוהל הביאה ל הוועדה התנהלות  .8

עם זאת, חלוקת היה תקין או רצוי, ויש לברך על כל שיפור באופן חלוקת הכספים על ידי הוועדה. יחד 

 הכספים צריכה להיעשות בהתאם להוראות החוק והמשפט המנהלי.

ובעיקר כדי לאפשר ייעודם של  עשה בהתאם לנאמר לעילתכספים ה שחלוקתעל מנת אנו סבורים  כי  .9

מנגנון  לקבועיש  ,כספים למטרות העומדות בדרישות החוק ובה בעת מסייעות בפתרון המשבר הנוכחי

  וזאת באופנים הבאים: כדיןלהבטיח שמנגנון זה יפעל  אולם לחלוקה, מקוצר 

טופס באמצעות  - ואינטרנטי מזורזבקשה הליך חלוקת הכספים על פי קולות קוראים בדרך של  זירוז .9.1

מטרת  .בות הבקשה, הסכום המבקש וכיו"בהגוף המבקש, סיידרוש מילוי פרטים מינימלי כגון שם ש

 שוויון הזדמנויות תוך שמירה עלהבקשות  סינון מהיר ביןה לאפשר לוועד ההליך המזורז תהיה

בדיקה מפורטת יותר  אשר עשויים להיות זכאים לתמיכה כספית לאור מצב החירום. לגופים השונים

 של הגופים שיעברו את הסינון הראשוני, תבחן את עמידתם בקריטריונים הנדרשים.

ישירה והן בהקצאות לפי קולות קוראים, תוך הן בהקצאה - הוועדה בהחלטות ההנמקה חובת קיום   .9.2

 ניהול פרוטוקול ופרסומו.

אכן נותנים  על ידי הוועדההכספים המחולקים בדיקה ש- יצוגיותבין חלוקת הכספים לתובענות  קשר .9.3

שמהן הועברו כספים לקרן, ובה בעת משרתים את  ייצוגיותמענה לנושאים הקשורים לתובענות 

לחלק כספים בתחומים  תחליטלמשל, ככל שהוועדה  כך. חירום הקייםהמטרות הקיימות עקב מצב ה

כספים  להקצותהקשורים לרפואה וסיוע לנזקקים בעקבות המשבר, כפי שנעשה עד כה, על הוועדה 
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 באופן לנושא קשוריםאו /ו אלו למטרות לקרן המועברים הכספים את ייעדודין אשר  פסקי כוחאלו מ

  ולא יועדו לנושא אחר. ישיר

לפסקי דין שייעדו כספים לנושאים שעשויים להיות רלוונטיים למשבר הנוכחי  דוגמאות מספר להלן .9.4

                     :)אלו דוגמאות בלבד ובידי הוועדה מצויים, כמובן, מלוא הנתונים(

  :ובריאות הציבור נושאים רפואייםדוגמאות לפסקי דין שבהם הוקצו כספים ל .א
)פורסם בנבו  הראל חברה לביטוח בע"מנ'  דן מנחם ברליצהיימר  16-06-6860תצ )ת"א( 

נקבע כי כספי השבה של  בנושא תגמולי ביטוח בריאות,במסגרת הסדר פשרה (: 18.11.18

ניתנים לפיצוי באופן פרטני יועברו לקרן לניהול וחלוקת כספים חברי קבוצה אשר אינם 

 וייועדו לתחום בריאות הציבור.

(: 23.05.19)פורסם בנבו  הום סקינוביישנס בע"מנ'  בת שבע פילו  14-01-20933תצ )מרכז( 

 ,בתום תקופת המימוש אשר הוגדרהנקבע כי  רת הסדר הפשרה בענין הטעיה צרכנית,במסג

לקרן את ההפרש , יש להעביר שנפסק לחברי הקבוצה לא ינוצל מלוא הסכוםבמידה ו

 הרפואה.והכספים ייועדו לתחום 

(: 16.07.18)פורסם בנבו,  קפה בע"מ -ג.יל.ס. נ'  ליאת אלקבץ  17-03-4423)ת"א(  תצ

ייועד לעמותות וגופים העוסקים בקידום ובמסגרת הסדר הפשרה נפסק כי הכסף יועבר לקרן 

 . וקידום תחום בריאות המזון הבריאות בישראל

 :יוע לנזקקיםדוגמאות לפסקי דין שבהם הוקצו כספים לצורך ס .ב

סכום (: נקבע כי 30.11.17)פורסם בנבו  מאפית אריאל בע"מנ'  אהרוני 16-06-41275ת"צ 

תייעד את הכספים למטרת חלוקת מזון  אשר ,לקרןיועבר  ש"ח 450,000בסך הפיצוי לציבור 

 רה לנזקקים באופן כללי.לנזקקים, או למתן עז

)פורסם בנבו  מאפית דוידוביץ ובניו בע"מנ'  מאיר )מאור( קליין  15-08-31011ם( -תצ )י

ייועדו למטרות אשר ישולמו לקרן  ש"חמיליון  2(: במסגרת הסדר הפשרה נקבע כי 01.09.19

 סיוע לנזקקים.

(: במסגרת הסדר הפשרה 13.01.19)פורסם בנבו  פזגז בע"מנ'  עובדיה 14-02-6116תצ )מרכז( 

ק שעיסוקם בסיפויועבר לגוף/גופים  ש"ח,אלף  500-י, בסך של כנקבע כי שליש מהפיצו

 צרכיהם הבסיסיים של נזקקים מעוטי יכולת. 

לטובת הציבור לייעוד ספציפי והכספים הוגדרו לא ניתנה הגדרה ו דין ב פסקדוגמאות ל .ג

 : בכללותו

(: עניינה 21.02.18)פורסם בנבו  פלאפון תקשורת בע"מנ'  צדקנייאיר  10-04-28079תצ )מרכז( 

של התובענה הייצוגית הינה החזרים כספיים שהחזירה פלאפון ללקוחותיה באופן נומינלי. 

אינו מאופיין אלא בכך שמדובר  התובענההתחום הקרוב לנושא במקרה זה השופטת קבעה כי 

ללא  ,לקרן ש"ח,מיליון  2.5, מעל להתמורהבלקוחות חברת פלאפון ופסקה להעביר את כספי 

  ייעוד מיוחד, אלא לטובת הציבור.
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. אולם, הנבחריםהעברת כספי הקרן לגופים במהירה ואפקטיבית צוק העיתים דורש פעולה  – לסיכום .10

הוראות החוק והמשפט המנהלי צריכות להישמר. נשמח לסייע לוועדה ככל שיידרש, על מנת שתוכל למלא 

 וכמפורט במכתב זה. כדיןחובותיה 

 

 בכבוד רב,   

   

 שושי נרי, עו"ד  פרופ' אלון קלמנט, עו"ד
 

 הקליניקה לתובענות ייצוגיות
 אוניברסיטת תל אביב

 

  :יםהעתק

  ( הכללי האפוטרופוס נציגציון פיגלסון )-עו"ד בן
 עו"ד רני נויבואר )נציגת היועץ המשפטי לממשלה(

 ' עומר מואבפרופ
 מארק שלמה  מר
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 בקשה לקבלת מידע מכוח חוק חופש המידע – 'א ספחנ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 על העמדת מידע לציבור הממונה תשובת - 'ב נספח 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


