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2018דצמבר19

י"אטבתתשע"ט


:לכבוד

 , הגב' אמי פלמורמנכ"לית משרד המשפטים
המשפטיםמשרד

29דין-צלאחא
91490ירושלים


 לניהול וחלוקת כספים  הקרןשל  סדירהלא  פעילות :הנדון

 ייצוגית תובענה במסגרתשנפסקו כסעד 

 "עמותתהצלחה", "(,הצלחה)להלן:"הצרכניתלקידוםחברהכלכליתהוגנתהתנועהבשםמרשתנו,

 נולפנותאלייךכדלקמן:יהר

2006-"והתשס,ייצוגיותתובענותלחוק10מספרתיקוןלתוקףונכנספורסם2016יוליב27יוםב .1

 (.",בהתאמההתיקון לחוק"-ו"החוק)להלן:"

שנפסקו כספיםחלוקתלולניהולקרןהוקמהמכוחואשרא27סעיףלחוקנוסף,זהתיקוןבמסגרת .2

כדיביןהיתר,,זאת לחוק.(2())ג20)ג(וסעיף20לפיסעיף"(הקרן)להלן:" ייצוגיותבתובענותכסעד

 .אלהלמטרותיועברואכןייצוגיותבתובענותהציבורלטובתהנפסקיםשכספיםלהבטיח

חמישהתכלולאשרוועדהידילקרןיוחלקועלעברוויאשרכספים,לחוקא)ד(27לסעיףבהתאם .3

 .חברים

2017בספטמבר3,ביוםותחילתפעילותהשלהקרןבמינויחבריהועדהעיכובשלמעלשנהנוכח .4

 פנתה"הצלחה"אלשרתהמשפטיםבבקשהלהחישאתהליכיהקמתהקרן.

 כנספח א' למכתב זה.מצ"בומסומן2017בספטמבר3שרתהמשפטיםמיוםלאפניית"הצלחה"

יוםפורסםברשומותבוהמינוי,המשפטיםשרתידיעלהועדהחברימונו2017בספטמבר7ביום .5

 .2017באוקטובר24

8ביום .6 חוק2018בפברואר לפי כסעד שנפסקו כספים לחלוקת הוועדה עבודת "נוהל פורסם

" )להלן: ייצוגיות" 1"(.הנוהלתובענות הנוהל, להוראות תבהתאם בשנההועדה פעמיים תכנס

הקריטריונים שיוקצו, הכספים גובה הנתמכים, הפרויקטים סוגי את לקבוע במטרה לפחות

 )סעיף הזמנים ולוחות הבקשות הגשת אופן 5להקצאה, הציבורלנוהל(;)א( את תזמין הועדה

ורסם,אשריפ"קולקורא"נתמךבדרךשלפרסוםלפרויקטלהגישבקשותלקבלהכספיםמהקרן

במקריםמסוימיםרשאיתהועדהלקבועכיסכוםלנוהל(;6מוךלישיבתהועדה)סעיףלאחרובס

                                                           
1
  .4867נוהלעבודתהוועדהלחלוקתכספיםשנפסקוכסעדלפיחוקתובענותייצוגיות,י"פהתשע"ח 
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בכפוףלתנאים העומדלחלוקהלאיוקצהבדרךשל"קולקורא"אלאבדרךשלהקצאהישירה,

בנוהל)סעיף עםסיוםחלוקתהכספיםבתיקמסויםעלהועדהלהעבירדיווחלנוהל(;7שנקבעו

בתוםכלשנתתקציבהועדהל(;)יד(לנוה10(לחוקוסעיףחא)27תבלביתהמשפט)סעיףמסכםבכ

 פרסום לצורך המשפטים לשרת פעילותה על דוח תכין הדוח סעיף 27לפי )סעיף לחוק 11א)ט(

 לנוהל(.

מינו .7 אף על ופרסום הועדה כאמורי הנוהל להיום, הועדהנכון קוראיםפרסמה קולות שלושה

2בלבד, כאשר פורסם האחרון הקורא הקורא2018.3במרץ  11 ביוםהקול הקול פרסום מאז

שהועדהאינהפועלתלהעברתכספיםהמועבריםאליה,זאתחרףעשרות,חודשים 8מעל האחרון,

ב של שנפסקוהשוניםהמשפטתיהחלטות הכספים להעברת השונים הייעודים את הקובעות

 במסגרתתובענותייצוגיות.

במסגרת עשרות הליכים  לקרן שהועברורבים  כספיםשל הועדה,  הלא סדירהנוכח פעילותה  .8

 .יועדו לשמן למטרות מועברים ואינםשוכבים ללא מעש  - שקלים מיליוני עשרות - משפטיים

הדיןפסקילביחסמאוניברסיטתתלאביבידיהקליניקהלתובענותייצוגיותעלשנערכהמבדיקה .9

הליכיםייצוגים85-ב4"חשמיליון40-כברוועהכהעדכיעולה,2018בנובמבר12ליוםעדשניתנו

סכומיםכישנקבעתוך,הקבוצהלחבריפיצויתקרתנקבעהההליכיםמןברביםכייצוייןשונים.

 .הקרןלטובתיועברוהקבוצהחבריידיעלימומשולאאשר

 .זה למכתב' ב כנספחהמצורפתהדיןפסקיברשימתראי

(1996-)ישראלמיכאל משה נ' מרק שארפ ודוהם4517-09-10ם(-ת"צ)מחוזיי:ביןהיתר,ראי

לקרן"חשמיליון5.7הצדדיםעלהעברתהסכימובמסגרתו,(11.03.2018בע"מ)פורסםבנבו,

 רכבת8468/16"אע;בריאותפריפריאליבמרכזילודיםלמחלקותרפואיציודרכישתלטובת

אליאס בועז' נ"מ בע ישראל 11.3.18)פורסםבנבו, במסגרתו עלהורההעליוןהמשפטבית(

וטיפולבנז4העברת לטובתתחוםהקרובלחינוךלמניעתעישון ;עישוןקימיליוןש"חלקרן

 מר'( )פורסםליבוביץ נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 28453-10-15ת"צ)מחוזי

 ב21.1.18בנבו, (, של סכום להעברת הצדדים הסכימו לטובת400,000מסגרתו לקרן ש"ח

עמותההעוסקתבנושאהתמודדותעםאלימותובריונותברשת.

                                                           
2
ש"חלפרויקטבנושא"בטיחותבמעבריחציה;קול2,983,727.04להגישהצעותלקבלתכספיםשלעד1/2008קולקורא

להגיש3/2008לטובת"נזקקים"וקולקוראש"חלפרויקט1,368,683להגישהצעותלקבלתכספיםשלעד2/2008קורא
ש"חלפרויקטלטובת"שיפוץוהצטיידותבמוסדותלטיפולבחולינפשופרויקטים4,000,000הצעותלקבלתכספיםשלעד
לשילובחולינפשבקהילה".

3
הקולותהקוראיםמפורסמיםבאתרמשרדהמשפטיםבכתובת: 

https://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/giloi/Pages/ClassAction
Law.aspx 

4
"נבו" אותרוהבדיקהנעשתהדרךחיפושבאתרהמשפטי בתקופההחלטותופסקי. עלהעברתכספיםלקרן שהורו דין

הפיצוילקרן,אינםמעידיםכיהכספיםכספיעלהעברתהמוריםשנבדקוכיפסקיהדיןיודגש.4.12.18ועד27.7.16שבין
 .בפועללקרןהועברו

https://law.tau.ac.il/tovanot_HP
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עלהעברתסכומיםלקרןלמטרותחברתיותשונות,הקרןאינהלמרות .10 הדיןהרביםשהורו פסקי

 הנוהל.בהתאםלהוראותלחלוקתהכספיםשהועברואליהפועלתבצורהסדירה

כדילממשאתמטרותתיקוןבאופן מיידיהקרןםפעילותהשלודילקלפעולישלעמדת"הצלחה" .11

תובענותייצוגיותבמסגרתשונותחברתיותטרותישלדאוגכיהכספיםשנפסקולטובתמ .לחוק10

 רבותשהוגשו,יגיעוליעדם.

שלהתקינהפעילותהלמעןולפעולפוניםאלייךבבקשהלעשותשימושבסמכותךאנועלכן,אשר .12

 .בדחיפות,הקרן

פנייהתשקולמרשתנו,זהמכתבשלמשליחתוימים60בתוךבפעילותסדירהתחללאשהקרןככל .13

 .משפטיותלערכאות





בכבודרב,









 

 

 

:העתקים

שקד,שרתהמשפטיםהגב'איילת

המשפטיםמשרד,)אזרחי(וחקיקהייעוץמחלקת,ששוןליאור"דעו

הכללי,משרדהמשפטיםהאפוטרופוסהממונה)בפועל(עלעיזבונותלטובתהמדינה,קידרמירי"דעו

כנסתישראל,אריבןמירב"כח

כנסתישראל,מיכאלימירב"כח

 עו"דאלעדמן,עמותת"הצלחה"

 

,עו"דתמיר-הולצשטייןהדס פרופ'אלוןקלמנט

באיכוחעמותת"הצלחה" 
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 27.7.16 – 1812.4.שהורו על העברת כספים לקרן והחלטות פסקי דין 

 

 ההליך
סכום 

 שהועבר
ייעוד הכספים בהתאם 

 הערות להחלטה

דניאל ברינר נ' ג.מ מעיין  65239-11-17ם( -)י תצ
  (12.11.18( בע"מ )פורסם בנבו 07אלפיים )

 לא הוגדר

נקבע כי סכומים שיוותרו 
לאחר מימוש הפיצוי יועברו 
לקרן )גובה הפיצוי נקבע עד 

330,000 )₪ 
שיכון, ייזום וניהול  -סלע  27496-06-15תצ )ת"א( 

נדל"ן בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ )פורסם 
  (01.11.18בנבו 

סעד לטובת הציבור )אין פירוט 
 ספציפי(

נקבע כי סכומים שיוותרו 
הפיצוי יועברו לאחר מימוש 

 לקרן

רוני לוטן יניב נ' נקניק נהריה  20210-01-17תצ )חי'(  
 (04.10.18כשר זוגלובק בע"מ )פורסם בנבו 

בית החולים לגליל המערבי  100000
  הממוקם בנהריה

פורום נשים דתיות נ' -קולך  23955-08-12ם( -תצ )י
תכניות להעצמת נשים  1000000 (20.09.18רדיו קול ברמה בע"מ )

 מסורתיות, דתיות וחרדיות.

הנתבעת תעביר סכום זה 
לקרן בשני תשלומים שווים: 

 31.12.18ד עד ליום האח
. 31.7.19והשני עד ליום 

הפיצוי ייועד לתכניות 
להעצמת נשים מסורתיות, 

 דתיות וחרדיות.
רונן מירב נ' איי.די.איי.  8214-05-14תצ )מרכז( 

 1100000 (23.8.18חברה לביטוח בע"מ )
שימושים המקדמים שוויון 

  מגדרי בישראל והעצמת נשים

החץ הבונה בע"מ נ' נירלט  6659-08-16תצ )מרכז( 
 250000 (20.08.18צבעים בע"מ )פורסם בנבו 

עמותות העוסקות בביצוע 
שיפוצים בהתנדבות בבתי 

 ונזקקים קשישים
 

צבי הלר נ' בית מטבחיים  15-06-14842תצ )מרכז( 
הגנה על בעלי חיים המיועדים  1200000 (07.08.18דבאח בע"מ )פורסם בנבו 

  לתעשיית המזון

חיים מולרסקי נ' מי עדן בר  52138-09-16תצ )מרכז( 
שירות מחלקה ראשונה בע"מ )פורסם בנבו  -

01.08.18) 
 לא הוגדר 60000

 

ולטר טים בע"מ נ' אדלטק  32223-01-16תצ )מרכז( 
  (01.08.18בע"מ ) 2006אחזקות 

מטרה שתטיב עם בעלי מניות 
בחברות ציבוריות, שאינם 

 גופים מוסדיים.

ככל שעדיין תיוותר יתרה, 
היא תועבר לתרומה לקרן. 
הסכום שיועבר לקרן ייועד 
למטרה שתטיב עם בעלי 

בחברות ציבוריות, מניות 
 שאינם גופים מוסדיים.

אברהם רוזנר נ' בנק לאומי  34594-03-14תצ )מרכז( 
 500000 (01.08.18לישראל בע"מ )

הסכום שיועבר לקרן ייועד 
לנושאים הקשורים ללקוחות 

  של בנקים

קפה  -ליאת אלקבץ נ' ג.יל.ס.  4423-03-17תצ )ת"א( 
 7000 (16.07.18בע"מ )פורסם בנבו 

סעד לטובת עמותות או גופים 
העוסקים בקידום הבריאות 

בישראל, ובמידת האפשר 
לעמותות או גופים העוסקים 

קידום בריאות בתחום המזון ב
 בפרט

 

אורן כהן נ' בנק לאומי  58908-01-18תצ )ת"א( 
  לא הוגדר 7215 (11.07.18לישראל בע"מ )פורסם בנבו 

ליאור גל נ' נטוויז'ן בע"מ  52126-09-14תצ )מרכז(  
 לא הוגדר  (05.07.18)פורסם בנבו 

-במידה ותהיה יתרה מ
היא תעבור ₪,  8,000,000

 לקרן.

אתי כהן נ' שופרסל בע"מ  21861-08-17תצ )ת"א( 
 15000 (08.06.18)פורסם בנבו 

סיוע לעמותות או לגופים 
העוסקים בתחום של קידום 

צרכנות הוגנות וסיוע לנפגעים 
 בתחום זה

 

 ב'
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https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-03-34594-301.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-03-34594-301.htm
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https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-18-01-58908-709.htm
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סאלח אבו ריאש נ' אלדן  15805-10-14תצ )מרכז( 
 (01.05.18תחבורה בע"מ )פורסם בנבו 

 לא הוגדר 22000
 

גבריאל אביטבול נ'  38760-08-17צ )מרכז( ת
  מטרות צרכניות 2000 (30.04.18אימפורט פור יו בע"מ )פורסם בנבו 

יניב נאוגאוקר נ' רשת  56243-06-16תצ )ת"א(  
בע"מ )פורסם  2006חנויות רמי לוי שיווק השקמה 

 (08.04.18בנבו 
סעד לטובת הציבור )אין פירוט  20,000

  ספציפי(

עיזבון המנוח יצחק     3142-12-12ת"צ )מחוזי חי'( 
גולדנברג ז"ל נ' דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ 

 (29.03.2018בנבו, )פורסם 
 לא הוגדר 

נקבע כי סכומים שיוותרו 
לאחר מימוש הפיצוי יועברו 

 לקרן
פרסום מי סטודיו  23459-07-16ת"צ )מחוזי מרכז( 

חברה לדלק  - לעיצוב גרפי והפקות דפוס בע"מ נ' טן
  (29.03.2018בע"מ )פורסם בנבו, 

 סיוע לעסקים קטנים
 

יצחק מוסאי נ' הראל  2010-06-11ת"צ )מחוזי מרכז( 
  (29.03.2018חב' לביטוח בע"מ )פורסם בנבו, 

 סיוע לחייבים נגדם ננקטו
 הליכי הוצאה לפועל

נקבע כי סכומים שיוותרו 
לאחר מימוש הפיצוי יועברו 

 לקרן

שרית תמר נ' בנק  24004-12-15ת"צ )מחוזי מרכז( 
 (28.03.2018)פורסם בנבו,  יהב לעובדי המדינה בע"מ

 יוע לעסקים קטניםס 265,200
 

אייל ישראל נ' טמפו  10112-07-17ת"צ )מחוזי ת"א( 
  (20.03.2018)פורסם בנבו,  משקאות בע"מ

לגופים העוסקים   סיוע
 בחלוקת מזון לנזקקים

לא הועבר כסף אלא מוצרים. 
כי מוצרים שיוותרו נקבע 

לאחר מימוש הפיצוי יועברו 
 לקרן

טל ירון נ' דלק  55792-06-15ת"צ )מחוזי חי'( 
  (14.03.2018)פורסם בנבו,  מוטורס בע"מ

חינוך לבטיחות בדרכים, ו/או 
 לשיפור תרבות הנהיגה

בישראל, ו/או למטרה דומה 
 אחרת

נקבע כי סכומים שיוותרו 
לאחר מימוש הפיצוי יועברו 

 לחבר קבוצה( 1400לקרן )

רכבת ישראל בע"מ נ' אליאס בועז  8468/16עא 
 4,000,000 (11.03.2018)פורסם בנבו 

קרוב לחינוך למניעת התחום ה
עישון ולמניעה וטיפול בנזקי 

 עישון.

ם( -בהליך ת"צ )מחוזי י
בועז אליאס נ'  38375-06-13

רכבת ישראל בע"מ )פורסם 
( נפסקו 09.09.2016בנבו, 

6,000,0000 
מיכאל משה נ' מרק  4517-09-10ם( -ת"צ )מחוזי י

( בע"מ )פורסם בנבו, 1996 -שארפ ודוהם )ישראל 
11.03.2018) 

5,730,800 
ציוד רפואי למחלקות   רכישת

ילודים במרכזים רפואיים 
  בפריפריה

חיים אברהמי נ'  31491-09-17ם( -ת"צ )מחוזי י
  מטרה ראויה הקשורה לילדים 10,000 (07.03.2018אוניקובסקי מעוז בע"מ )פורסם בנבו, 

יפית דלה נ' שופרסל  23402-07-17ת"צ )מחוזי ת"א( 
 43,000 (28.02.2018בע"מ )פורסם בנבו, 

סיוע לגופים העוסקים בחלוקת 
סלי מזון ומצרכים נלווים 

למיעוטי יכולת /מתן שירותי 
הסעדה למיעוטי יכולת ובפרט 

חלוקת מזון לתינוקות, ככל 
 הניתן

 

גיא רשף נ' בנק  34724-04-15ת"צ )מחוזי ת"א( 
 לא הוגדר  (26.02.2018לאומי לישראל בע"מ )פורסם בנבו, 

נקבע כי סכומים שיוותרו 
לאחר מימוש הפיצוי יועברו 

 לקרן

אריה מינצר נ' -גור 5676-08-07ת"צ )מחוזי מרכז( 
בנק לאומי למשכנתאות בע"מ )פורסם בנבו, 

26.02.2018) 
800,000 

השקעה במיזם צרכני, במידת 
האפשר קרוב לזכויות לקוחות 

בנקים בכלל, או בנקים 
 למשכנתאות בפרט

 

יאיר צדקני נ'  28079-04-10ת"צ )מחוזי מרכז( 
  לא הוגדר 2,628,099 (21.02.2018פלאפון תקשורת בע"מ )פורסם בנבו, 

לירון טל נ'  13006-08-14ת"צ )מחוזי מרכז( 
( בע"מ )פורסם בנבו, 1998די.בי.אס. שרותי לווין )

19.02.2018) 
  לא הוגדר 300,000

אמיר רוזנברג נ' מרב  67496-06-17ת"צ )מחוזי ת"א( 
 (14.02.2018מזון כל בע"מ )פורסם בנבו, 

 לא הוגדר 10,000
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יפית דלה נ' דלק  4136-04-17ת"צ )מחוזי ת"א( 
מנטה קמעונאות דרכים בע"מ )פורסם בנבו, 

07.02.2018) 
75,000 

קידום ועידוד צרכנות הוגנות, 
כמו גם מתן סיוע משפטי או 

 אחר לפונים על רקע זה
 

רמי כהן נ' יעקב בנזקן  43055-07-11ת"צ )כלכלית ( 
  (07.02.2018)פורסם בנבו, 

 קבוצהלכל חבר  'אג 10.7 לא הוגדר

סאלח אבו ריאש נ'  5121-10-14ת"צ )מחוזי מרכז( 
יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ )פורסם  -יו.טי.אס 

 (01.02.2018בנבו, 
22,000 

תחום הגברת הבטיחות 
  בדרכים

סורין זיסרמן נ'  15815-10-14ת"צ )מחוזי מרכז( 
פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ )פורסם בנבו, 

01.02.2018) 
 לא הוגדר 22,000

 

יובל לפינר נ' בנק  63162-02-15ת"צ )מחוזי מרכז( 
  (30.01.2018הפועלים בע"מ )פורסם בנבו, 

 סיוע לעסקים קטנים
נקבע כי סכומים שיוותרו 

לאחר מימוש הפיצוי יועברו 
 לקרן

מאפיית אריאל בע"מ נ' רמי אהרוני  385/18ע"א 
 (29.01.2018)פורסם בנבו 

 לא הוגדר 90,000

בהליך ת"צ )מחוזי חי'( 
רמי אהרוני נ'  41275-06-16

מרב מזון כל בע"מ )פורסם 
( נפסקו 30.11.2017בנבו, 

450,000 
עדי ליבוביץ נ' בזק  28453-10-15ת"צ )מחוזי מרכז( 

החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )פורסם בנבו, 
21.01.2018) 

400,000 
עמותה העוסקת בנושא 
התמודדות עם אלימות 

  ובריונות ברשת

סאבר נסאר נ' אלקטרו  3103-11-11ת"צ )מחוזי חי'( 
 לא הוגדר  (14.01.2018קובי בע"מ )פורסם בנבו, 

נקבע כי סכומים שיוותרו 
לאחר מימוש הפיצוי יועברו 

 לקרן

סורין זיסרמן נ'  9545-10-14ת"צ )מחוזי מרכז( 
 (09.01.2018קרסו מוטורס בע"מ )פורסם בנבו, 

 לא הוגדר 22,000
 

מיכאל לוי נ' דפי  53033-12-12ת"צ )מחוזי מרכז( 
 סיוע לעסקים קטנים  (07.01.2018זהב, זאפ גרופ בע"מ )פורסם בנבו, 

נקבע כי סכומים שיוותרו 
לאחר מימוש הפיצוי יועברו 

 לקרן

אייל ישראל נ'  2178-05-15ת"צ )מחוזי ת"א( 
Praecellens Limited  ,(29.12.2017)פורסם בנבו 

 לא הוגדר 20,000
 

נירם, חומרי גלם  15731-10-11ת"צ )מחוזי מרכז( 
קבוצת פז בע"מ וציוד לדפוס בע"מ נ' פזומט מ

 סיוע לעסקים קטנים  (26.12.2017)פורסם בנבו, 
נקבע כי סכומים שיוותרו 

לאחר מימוש הפיצוי יועברו 
 לקרן

דרור כהן נ' איל ציון  7554-11-13ת"צ )מחוזי מרכז( 
  (24.12.2017)פורסם בנבו,  זבידה

 לא הוגדר
נקבע כי סכומים שיוותרו 

לאחר מימוש הפיצוי יועברו 
 לקרן

סורין זיסרמן נ'  4953-10-14ת"צ )מחוזי מרכז( 
אלבר ציי רכב )ר.צ.( בע"מ )פורסם בנבו, 

19.12.2017) 
  הגברת הבטיחות בדרכים 22,000

יואב יחיעם נ' כרטיסי  35135-06-11ת"צ )מחוזי חי'( 
 99,000 (07.12.2017אשראי לישראל בע"מ )פורסם בנבו, 

קידום מּודעות צרכנית ברכישה 
או למטרה קרובה באינטרנט, 

  לכך

רפאל יושע נ'  27799-11-16ת"צ )מחוזי מרכז( 
נקבע כי סכומים שלא יושבו  תחום הקשור בצרכנות  (29.11.2017סלקום ישראל בע"מ )פורסם בנבו, 

 לחברי קבוצה יועברו לקרן

חן שנהב נ' יינות  26578-09-16ת"צ )מחוזי מרכז( 
עמותות העוסקות בחלוקת  50,000 (13.11.2017ביתן בע"מ )פורסם בנבו, 

  מזון לנזקקים

אמנון אטד נ' סמייל  46059-05-15ת"צ )מחוזי ת"א( 
 750,000 (08.11.2017טלקום בע"מ )פורסם בנבו, 

קידום מטרות גלישה בטוחה 
בארשת האינטרנט ו/או הנגשת 

המדיה הדיגיטלית לגיל 
סיוע והנצחת  השלישי ו/או ו/או

ניצולי שואה באמצעים 
דיגיטליים. לחילופין, יוקצו 
כספי התרומה לצורך עידוד 

וקידום צרכנות הוגנת, בפרט 
אל מול חברות המספקות 

 שירותי תקשורת שונים

נקבע כי יקוזזו מסכום זה 
סכומים שיועברו ללקוחות 

שיפנו עצמאית בבקשה 
 להשבה

http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-17-04-4136-858.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-17-04-4136-858.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-17-04-4136-858.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-07-43055-119.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-07-43055-119.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-10-5121-676.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-10-5121-676.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-10-5121-676.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-10-15815-255.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-10-15815-255.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-10-15815-255.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-15-02-63162-528.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-15-02-63162-528.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/18003850-O02.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/18003850-O02.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-16-06-41275-636.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-16-06-41275-636.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-16-06-41275-636.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-16-06-41275-636.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-16-06-41275-636.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-16-06-41275-636.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-15-10-28453-443.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-15-10-28453-443.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-15-10-28453-443.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-11-3103-847.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-11-3103-847.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-10-9545-619.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-10-9545-619.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-12-12-53033-934.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-12-12-53033-934.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-15-05-2178-804.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-15-05-2178-804.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-10-15731-695.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-10-15731-695.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-10-15731-695.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-13-11-7554-741.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-13-11-7554-741.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-10-4953-187.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-10-4953-187.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-14-10-4953-187.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-06-35135-557.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-06-35135-557.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-16-11-27799-367.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-16-11-27799-367.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-16-09-26578-244.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-16-09-26578-244.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-15-05-46059-945.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-15-05-46059-945.htm


4 

  

אפרת כספי נ'  15059-11-13ת"צ )מחוזי מרכז( 
חברת פרטנר תקשורת בע"מ )פורסם בנבו, 

01.11.2017) 
 

 קידום הגנת הצרכן
נקבע כי סכומים שלא ייפדו 

וסכומים הנמוכים מסף 
 ההחזר יועברו לקרן

רות רז נ' נטוויז'ן  4792-05-14ת"צ )מחוזי ת"א( 
  (25.10.2017בע"מ )פורסם בנבו, 

נקבע כי סכומים שלא יועברו  לא הוגדר
 לחברי הקבוצה יועברו לקרן

 013רועי דיין נ'  44671-06-16ת"צ )מחוזי מרכז( 
  (23.10.2017נטוויז'ן בע"מ )פורסם בנבו, 

 נוער במצוקה
נקבע כי סכומים שלא יועברו 
 לחברי הקבוצה יועברו לקרן

מארק שיפמן נ' בנק  25629-02-16ת"צ )מחוזי ת"א( 
 (19.10.2017אגוד לישראל בע"מ )פורסם בנבו, 

 129257.92 לא הוגדר 129,257.00

ניר שריג נ' שוונג  30033-07-16ת"צ )מחוזי ת"א( 
 6,000 (17.10.2017אירועי ספורט בע"מ )פורסם בנבו, 

קידום אירועי ספורט בישראל 
ולחילופין לטובת עידוד וקידום 

  צרכנות הוגנת

ורדה אבטבי נ' אול  68784-12-15ם( -ת"צ )מחוזי י
 (03.10.2017אורגני בע"מ )פורסם בנבו, 

 לא הוגדר 15,000
 

זיו גלסברג נ' הלכות  23245-09-15מחוזי ת"א( ת"צ )
  (02.10.2017בע"מ )פורסם בנבו, 

 לא הוגדר
נקבע כי אחוז מסוים 

מהסכומים שיוותרו לאחר 
 מימוש הפיצוי יועברו לקרן

שמואל בלום נ'  44632-06-14ת"צ )מחוזי ת"א( 
Samsung Electronics Co. LTD  ,פורסם בנבו(

18.09.2017)  
 רווחת קשישים נזקקיםל

נקבע כי סכומים שיוותרו 
לאחר הפיצוי מתוך הסך 

ש"ח  218,400הכולל של 
 יועברו לקרן

איתן אלחדז נ' בזק  2519-06ת"א )מחוזי ת"א( 
החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )פורסם בנבו, 

10.09.2017) 
1,500,000 

סיוע לנזקקים בתחום 
  התקשורת והטלפוניה

ניזאר טנוס נ' חברת  52304-05-14ם( -ת"צ )מחוזי י
  (15.08.2017דואר ישראל בע"מ )פורסם בנבו, 

 למטרות קידום צרכנות הוגנת
נקבע כי יועברו סכומים לקרן 

ככל שהיקף ההנחות יהיה 
 זקנמוך משווי הנ

מורן נוי זעירא נ'  22782-02-16ת"צ )מחוזי מרכז( 
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ )פורסם בנבו, 

03.08.2017)  
פעילות המיועדת למניעת 

 תאונות הדרכים

נקבע כי סכומים שיוותרו 
מימוש הפיצוי יועברו לאחר 

 לקרן

 -מאיר לסרי נ' מרב  33530-08-15ת"צ )מחוזי מרכז( 
  בתחום הצרכני לטובת נזקקים 200,000 (01.08.2017מזון כל בע"מ )פורסם בנבו, 

יהודית אוברפסט  18488-09-16ת"צ )מחוזי ת"א( 
  לא הוגדר 5,000 (04.07.2017זמיר נ' יוניסרביס בע"מ )פורסם בנבו, 

רפאל יושע נ'  27799-11-16ת"צ )מחוזי מרכז( 
 לא הוגדר  (28.06.2017סלקום ישראל בע"מ )פורסם בנבו, 

נקבע כי סכומים שמגיעים 
למי שאינם מנויים של 
 המשיבה יועברו לקרן

יובל לפינר נ' בנק  63162-02-15ת"צ )מחוזי מרכז( 
נקבע כי סכומים שלא ייפדו  סיוע לעסקים קטנים  (19.06.2017הפועלים בע"מ )פורסם בנבו, 

 יועברו לקרן

גולן נ' סלקום ברק  44956-05-15ת"צ )מחוזי מרכז( 
  (08.06.2017ישראל בע"מ )פורסם בנבו, 

תרומה לבני נוער בעלי צרכים 
 מיוחדים

נקבע כי סכומים שמגיעים 
למי שאינם מנויים של 
 המשיבה יועברו לקרן

מיכאל שפירא נ'  33289-03-15ת"צ )מחוזי מרכז( 
( בע"מ )פורסם בנבו, 1997דרך ארץ הייווייז )

29.05.2017)  

לתחום הקשור בתחבורה 
בישראל, רצוי תחבורה פרטית 

 ומניעת תאונות דרכים

נקבע כי סכומים שמגיעים 
ללקוחות שלא ניתן לאתר 

 יועברו לקרן

יצחק פנחסי נ' חברת  20674-09-16ם( -ת"צ )מחוזי י
  לא הוגדר 7,000 (14.05.2017( בע"מ )פורסם בנבו, 1982ייקבי ציון )

נ'  רז קלינגהופר 39292-04-13ת"צ )מחוזי מרכז( 
PayPal Pte Ltd  ,נקבע כי סכומים שלא יושבו  לא הוגדר  (04.05.2017)פורסם בנבו

 לחברי הקבוצה יועברו לקרן

 -יאיר שמעון נ' מרב  24183-11-15ם( -ת"צ )מחוזי י
 500,000 (23.04.2017בנבו, מזון כל בע"מ )פורסם 

יוקדש לתחום הצרכני, ככל 
שהדבר מתאפשר בנסיבות 

  העניין

אביתר כהן נ' רשות  23465-05-15ת"צ )מחוזי מרכז( 
  (09.04.2017מקרקעי ישראל )פורסם בנבו, 

נקבע כי סכומים שלא יושבו  לא הוגדר
 לחברי הקבוצה יועברו לקרן
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שקדיה גבע תעשיות  16584-01-16ת"צ )מחוזי חי'( 
 (05.04.2017בע"מ נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 

 לא הוגדר 40,000
 

פארם -סופר 25225-01-16ת"צ )מחוזי מרכז( 
)ישראל( בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה )פורסם 

  (27.03.2017בנבו, 
 לא הוגדר

לא הועבר כסף אלא מוצרים. 
נקבע שיתרת המוצרים )עד 

יחידות(  10,000להחזר של 
 לגוף שייבחר ע"י הקרןיועברו 

היתם דראושה נ' נ.י.   67427-12-15תצ )מחוזי חי'( 
 לא הוגדר  (23.03.2017טבעוני בע"מ )פורסם בנבו, 

נקבע שסכומי פיצוי שלא 
ימומשו )ההפרש בין הסכום 

₪( אלף  30שמומש לבין 
 יועברו לקרן

לייטקום )ישראל(  29520-03-13ת"צ )כלכלית ( 
 לא הוגדר  (19.03.2017בע"מ נ' הרצל חבס )פורסם בנבו, 

נקבע כי סכומים שיוותרו 
לאחר מימוש הפיצוי יועברו 

 לקרן

אליהו שיחור נ' נגב  50656-11-13ת"צ )כלכלית ( 
  (16.03.2017קרמיקה בע"מ )פורסם בנבו, 

 לא הוגדר
נקבע כי סכומים שיוותרו 

לאחר מימוש הפיצוי יועברו 
 לקרן

לירון טל נ' בזק  62729-11-15ת"צ )מחוזי מרכז( 
 לא הוגדר  (16.03.2017בינלאומי בע"מ )פורסם בנבו, 

נקבע כי סכומים שיוותרו 
לאחר מימוש הפיצוי יועברו 

 לקרן
גד קלנר נ' ניצת  25742-07-15ת"צ )מחוזי חי'( 

הדובדבן כנפי נשרים בע"מ )פורסם בנבו, 
07.03.2017)  

 תוקדש לתחום הצרכני
נקבע כי סכומים שיוותרו 

לאחר מימוש הפיצוי יועברו 
 לקרן

משה רוזנפלד נ'  58295-07-14ת"צ )מחוזי מרכז( 
ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ )פורסם בנבו, 

02.03.2017) 
  יוקדשו למטרה צרכנית 57,500

עיריית בני ברק נ' יעקב שמעון משה  9112/16עע"מ 
 (16.02.2017אברמוביץ )פורסם בנבו, 

 לא הוגדר 191,405
 

משה ויינשטיין נ'  41838-09-14חוזי מרכז( ת"צ )מ
 (29.01.2017מפעלי ים המלח בע"מ )פורסם בנבו, 

 לא הוגדר 4,000,000
 

תומר גלבוע נ'  52342-07-11מרכז(  ת"צ )מינהליים
 לא הוגדר  (21.12.2016עירית נתניה )פורסם בנבו, 

נקבע כי סכומים שיוותרו 
לאחר מימוש הפיצוי יועברו 

 לקרן

נ' חברת תמר פול כהן  21937-05-11ם( -ת"צ )מחוזי י
 לא הוגדר  (27.12.2016פרטנר תקשורת בע"מ )פורסם בנבו, 

נקבע כי סכומים שיוותרו 
לאחר מימוש הפיצוי יועברו 

 לקרן
-שרון לובלינר 52000-04-13ת"צ )מחוזי מרכז( 

נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ )פורסם בנבו,  גלברד
12.12.2016)  

 לא הוגדר
נקבע כי סכומים שיוותרו 

לאחר מימוש הפיצוי יועברו 
 לקרן

מירב מרגלית נ' מזון  50720-10-15ת"צ )מחוזי חי'( 
  לא הוגדר 13,100,000 (14.08.2016)פורסם בנבו,  העתיד בע"מ

   39,403,475 סה"כ
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