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לכבוד  
6285438-02פקס' רשום ובאמצעות      הגב' איילת שקד, שרת המשפטים  

ובדוא"ל          משרד המשפטים - sar@justice.gov.il  
רח' צאלח אל 29דין -  

9711052ירושלים,   
 
 

,נכבדתי  
 
 

הנדון: תקנות לקביעת אגרות בגין הגשת בקשות לאישור תובענות ייצוגיותהכוונה להתקין    
 

כדלקמן: ,ארגון "אדם, טבע ודין" וארגון "קו לעובד", בקשר עם הענין שבנדון מטעמם ובשמם שלאנו פונים אליך   

1. , כידוע, ארגונים הינם) "הארגונים הציבוריים"ארגון "אדם, טבע ודין" וארגון "קו לעובד" (להלן:  
משרד הח"מ עוסק מזה  ים בארץ, כל אחד בתחומו, שפועלים לקידום האינטרסים של הציבור הרחב.מוביל

שנים בייצוג תובעים בתביעות ייצוגיות.  
2. הזמן בטווח להעלות  בכוונתךלמדים כי  ,ואנו הארגונים הציבוריים ,ונמפרסומים שונים בתקשורת נמצא 

באגרות בגין הגשת בקשות לאישור תובענות  לאישור ועדת החוק חוק ומשפט תקנות לחיובקרוב ה
ייצוגיות.  

3. ניזונים מן המידע שפורסם באמצעי התקשורת,  ומאחר ועד הלום טרם פורסמה טיוטה של התקנות, אנ 
  :לפיו

3.1. בגין בקשה לאישור תביעה ייצוגית שתוגש לבית משפט ₪  50,000להנהיג אגרה בסך של  בכוונתך 
 ן בקשה לאישור תביעה ייצוגית שתוגש לבית המשפט המחוזיבגי₪  62,500השלום ואגרה בסך של 

. , כאשר עמותות שתגשנה תובענות ייצוגיות תהיינה פטורות מאגרה כזווביה"ד לעבודה  
3.2. (לאור תלונות רבות שהתקבלו אצלך של אלה, נעוצה בכך שקיימת סברה  הסיבה לקביעת אגרות 

ת מנוצל בפועל לרעה לשם הגשת תביעות סרק כלי התובענה הייצוגי ,לפיה ,עסקים גדולים וקטנים)
, כאשר חיוב באגרות בשיעורים אלה ולשם "עשיית כסף קל" על ידי תובעים מייצגים ובאי כוחם

את קופת המדינה במקביל, , וכן יעשיר, כביכול, יבטיח, כביכול, בירור של תובענות ראויות בלבד
  .באגרות שתשולמנה

4. , שיחטיא את מטרתו, ואשר ם, בכל הכבוד, כי מדובר בצעד מוטעהסבורי הארגונים הציבוריים ואנו 
משמעותו תהיה ביטול דה פקטו של חוק תובענות ייצוגיות באמצעות תקנות.  

5. , חקיקת חוק תובענות ייצוגיות שהתקבל אצלך בשל התלונות שהגיעו לשולחנךבניגוד לרושם המוטעה  
התנהלות של תאגידים דפוס הבוחיובי ולשינוי דרמטי של ממש למהפכה  שנים הובילה 10 –לפני כ 
מול הציבור במגוון רחב של תחומים, ובכללם: צרכנות, ביטוח, בנקאות, דיני עבודה, ניירות ערך, גדולים 

ועוד. , שיוויון לאנשים עם מוגבלויותאיכות הסביבה, הגבלים עסקיים  

6. קי דין שאישרו הסדרי פשרה, להסדיר כשלי תובענות ייצוגיות רבות הצליחו לגרום בפסקי דין או בפס 
, מחד, ולהביא לפיצוי ציבור שלא אותרו ו/או לא הוסדרו על ידי הרגולטורים הרלוונטיים שוק משמעותיים

רחב שנפגע מהתנהלות עוולתית בעבר, מאידך.    
7. תם, גם (ובכללם, מן הסלא זו אף זו, עצם החשש מפני הגשת תובענות ייצוגיות, גרם לתאגידים רבים  

התנהלותם דפוס לשנות מראש את תאגידים שפנו בתלונות אליך בקשר עם תובענות שמוגשות נגדם) 
שירות התנהלות הבמטרה להימנע מפני תביעות שכאלה. דומה הדבר למהפכה שחלה בבאופן פרופילקטי 

.זכות העמידה בבג"צבשעתו הציבורי עת הורחבה   



-  
 

 
8. ליתן שבו  1 מטרות החוק, כפי שהן מוגדרות בסעיףשהוגשו את בדרך זו הגשימו תביעות ייצוגיות רבות  

כיחידים, לאכוף את הדין  המשפט לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשים לפנות לבתי זכות גישה לבתי המשפט
ולהרתיע מפני הפרתו, ליתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין ולנהל באופן יעיל, הוגן וממצה תביעות 

מתאימות.  

9. רשויות המדינה (ובכללם, משרד המשפטים) לא התלהבו בשעתו מעצם חקיקתו של חוק  אין זה סוד כי 
תובענות ייצוגיות, כאשר דברי הכנסת והטיוטות השונות שעבר החוק מעידים על כך. לא מן הנמנע שחלק 
מן ההתנגדות נבע מכך שרשויות המדינה סברו, ואולי גם סוברים, כי אין צורך ב"הפרטה" של מערכת 

. בכל הכבוד, זוהי גישה מוטעית, באשר במקרים רבים מטעם המדינה ריםופה כאשר קיימים רגולטהאכי
(בשל מחסור של הרגולטור רים, או שגם אם הוא מצוי, אין בכוחו וי הרגולטהמידע הרלוונטי לא מצוי ביד

משיקולים יותר , ולעתים גם אין ברצונו, להילחם נגד התופעה, לטפל בענין בכוח אדם או משאבים אחרים)
.לגיטימיים ופחות לגיטימיים  

10. שתאגידי הענק במשק (ובכללם, אלה שהתלוננו בפניך) רואים בתובענה הייצוגית מכשול אין זה גם סוד  
הם  ., ומעוניינים בביטולו של חוק תובענות ייצוגיותמפני מקסום רווחיהם על חשבון זכויות הציבורכבד 

אלה המבקשים במקרים רבים לעשות "כסף קל" באמצעות הטעיית הציבור וגביית כספים שאינם מגיעים 
ממנו תוך ניצול פער הכוחות המובנה בינם לבין "האזרח הקטן". חוק תובענות ייצוגיות נחקק בדיוק בשל 

פעות שליליות הפוגעות פער מובנה זה ביחסי כוחות, כדי ליתן בידי הציבור כלי אפקטיבי להילחם נגד תו
בו.  

11. בניגוד לרושם המוטעה שמתקבל לעיתים, אותן תביעות שצלחו לא הביאו לתובעים המייצגים ולבאי כוחם  
מול טובי כרוך במאבקים משפטיים ארוכים ומתישים של תביעות ייצוגיות ניהולן  . נהפוך הוא,"כסף קל"

ת עבודה על פני שנים, במהלכן לא נוהגים הכרוכים בהשקעה של מאות ולעתים אלפי שעועורכי הדין 
להתיש  במטרהאת התביעה או  במטרה להדוףלוותר על כל טענה או הליך אפשרי ופרקליטיהם הנתבעים 

, כדי לגרום להם להרים את התובעים ובאי כוחם, אשר לא זוכים לגמול כלשהו עד להצלחת התביעה
.ידיים  

12. ם האם יהיה נכון להוציא לדרך בקשה לאישור תביעה בנקודת הזמן שבה הצרכן ועורכי הדין בוחני 
ייצוגית, הם לוקחים על עצמם סיכון משמעותי ביותר, באופן אישי, בתנאים של חוסר וודאות, על מנת 

להגן על זכויות הציבור.   

בשלב זה, בו מבוצעת בדיקה האם נכון להוציא לדרך תובענה ייצוגית, אין כמובן וודאות באשר לתוצאות 
עה. רחוק מזה. פעמים רבות הניתוח המשפטי והעובדתי הינו מורכב, והחלטה לצאת למאבק צרכני, התבי

מול תאגידי ענק אשר שוכרים את מיטב משרדי עורכי הדין על מנת להגן על עמדתם (שפעם רבות משקפת 
רכי הדין. התנהלות לא הוגנת ולא חוקית כלפי הצרכנים), כרוכה בנטילת סיכון משמעותי מצד הצרכן ועו  

משיוצאת התובענה לדרך, ובמיוחד באותם מקרים שבהם התובענה איננה תובענת סרק אלא שהנתבעים 
מבינים כי מונחת בפניהם תובענה המצביעה על התנהלות לקויה של הנתבעים אשר עלולה להוביל לכך 

, הנמשך על פני שיידרשו להשיב כספים משמעותיים שגבו שלא כדין, מתחיל מאבק משפטי ממושך ביותר
שנים ויותר) במהלכן מנסים הנתבעים לנצל בכל דרך את פערי הכוח  5מספר שנים (ומניסיוננו מדובר על 

והמידע שביניהם לבין הצרכן הבודד, תוך שהנתבעות ועורכי דינם מנהלים קרב התשה, שמטרתו להתיש 
את כוחה של התביעה ולרפות את ידי התובע ובאי כוחו.   

משך על פני שנים, כרוך לעיתים בערעורים חוזרים ונשנים מצד הנתבעים על כל צעד ושעל מאבק זה, הנ
על מנת להתיש את התובע ככל היותר, תוך שפעמים רבות כרוכים מאבקים אלה בניסיונות מצד הנתבעים 

מנת לנצל את העובדה שהמידע הרוחבי בדבר העוולה שבוצעה מוחזק בידיהם ואיננו מצוי בידי הציבור על 
להסתיר באופן פסול מידע מפני הציבור ומבית המשפט, דבר הגורר הליכים ארוכים של גילוי מסמכים 
וערעורים על הליכים אלה, כאשר הדבר כרוך כאמור בסיכון ארוך טווח מצד התובע לחיוב בהוצאות, 

י הדין, ובהכפשות אותן סופג התובע לא אחת מצד הנתבעות, ובמאות ואלפי שעות עבודה מצד עורכ
המושקעות לטובת האינטרס הציבורי מבלי שמובטחת בגינן שום תמורה.   

במידה והתביעה בסופו של יום תידחה, משמעות הדבר כי מאות ואלפי שעות עבודה שהשקיעו עורכי הדין 
מיון מבלי שאיש מפצה אותם בגין שעות אלה, והתובע המייצג מצידו, יידרש לשאת ים, יורדות לטהמייצג
ות משפט משמעותיות ביותר.בהוצא  



-  
 

 
13. אם תתווסף אל תוך מערך השיקולים הנ"ל הוצאה משמעותית בגובה עשרות אלפי שקלים, אשר אחוזים  

בודדים בלבד מן הציבור מסוגלים בכלל לעמוד בה מבחינה כלכלית גם אילו הייתה נדרשת לצרכיהם 
ותר של מספר שנים, הכרוך, כאמור, האישיים, תוך שמנגד התובע המייצג יודע שצפוי לו מאבק מורכב בי

לא אחת הן בהכפשות מצד הנתבעים והן בסיכון משמעותי ביותר להוצאות, כאשר הסיכוי שהוא יפוצה על 
השירות הציבורי שביצע איננו מובטח כלל ועיקר, הדבר ינחית מכה אנושה על נכונותם של צרכנים לצאת 

למאבק הציבורי הנ"ל.      

14. חודשים ארוכים, ולעתים שנים,  ,ברוב המקרים ,לאישור בית המשפט, עוברים גם משמוגש הסדר פשרה 
עד שהוא מאושר, לאור המסננות הרבות שהוא צריך לעבור, ובכלל זה: עמדת היועמ"ש, מינוי בודקים, 

מתן זכות התנגדות לציבור ולארגונים וכו'.  
15. אישית על סכום נמוך של הנזק לא זו אף זו, בשלב הגשת התובענה, מונחת בפני בית המשפט תביעה  

שנגרם לתובע המייצג בלבד (בדרך כלל, בגין עשרות או מאות שקלים בלבד), ויחד עמה "בקשת ביניים" 
להכיר בתובענה האישית כתובענה ייצוגית.   

, אין מקום להטיל אגרה על 2007 –) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ו 2(20כידוע, בהתאם לתקנה 
. כך קובעת התקנה:הליך ביניים  

 
:לא תשולם אגרה בעד הענינים שלהלןפרט אם יש על כך הוראה מפורשת בתקנות אלה,  . 20"  

 ...  
, עם הבאת ההליך או דרישתו או לאחר מכן או הבאת הליך בינייםבקשה לסעד ביניים,  ) 2( 

לרבות ולפני מתן פסק הדין או אף לאחר נתינתו, והכל באותו הליך באותה ערכאה, 
"בקשה לתיקון טעות סופר בפסק דין;  

 

₪, כאמור, במועד הגשת התובענה, מונחת בפני ביהמ"ש תביעה אישית בלבד על סך של עשרות או מאות 
יחד עם בקשת ביניים להכיר בה כייצוגית. אם היתה מוטלת אגרה על התביעה האישית, שהיא היחידה 

דובר היה באגרה בסכום זניח. המונחת באותו המועד בפני בית המשפט, הרי שמ  
) הנ"ל, אין כל הצדקה להטיל על התובע לשלם אגרה, ובוודאי לא בסכום דמיוני של 2(20לאור תקנה 
בגין "בקשת ביניים", כאשר האגרה בגין התביעה האישית שלו עשויה להסתכם בעשרות ₪,  62,500

שקלים לכל היותר.   

16. . , כאשר מוגשות תביעות סרקה של התובענה הייצוגית לרעהאין לכחד שקיימים מקרים בהם מנוצל כלי ז 
, אינו באמצעות "ענישה קולקטיבית" וגדיעת הענף של התובענות מקרים אלהאך בכל הכבוד, הפתרון ל

הן לטובת הנתבעים והן לאוצר  , אלא בהשתת הוצאות נכבדות על התובעים במקרים שכאלההייצוגיות
  גובה ההוצאות בחוק.טריונים ואת הקרי, כאשר ניתן לעגן את המדינה

17. במסגרת תובענות להתמודדות עם תופעה שפשטה במחוזותינו של "הסתלקות מתוגמלת" נוסף נכון פתרון  
  לחוק תובענות ייצוגיות. 10עוגן בימים אלה בתיקון מספר ייצוגיות, 

18. התייחסות מכלילה לכלל ענף התובענות הייצוגיות, ככזה המונע, כביכול, גישה דיכוטומית ומאידך,  
ציבור גדול של תובעים מייצגים ועורכי דין,  ועושה עוול עםמאינטרסים לא לגיטימיים, מכתימה 

שמבצעים מלאכת קודש ששינתה במשך השנים האחרונות, ללא הכר, את ההתנהלות של התאגידים 
כנים, ציבור המשקיעים וכלל הציבור במדינת ישראל.הגדולים, לרווחת ציבור הצר  

19. הטלת אגרה, ובוודאי בסכומים הבלתי סבירים בהם מדובר, מנוגדת למטרות החוק ותהווה חסם שיביא, דה  
פרט לכך שהצלחה בתביעה ייצוגית במרבית פקטו, לביטולו של חוק תובענות ייצוגיות באמצעות תקנות. 

רי שהיא גם לא "כסף גדול", כאשר ממוצע הגמול שמשולם לתובעים המקרים אינה בגדר "כסף קל", ה
 62,500ברור כי אף צרכן לא יגיש תביעה וישלם אגרה בסך של ₪. אלף  30-20המייצגים אינו עולה על 

אם הוא צפוי, במקרה הטוב, לגמול ממוצע שמהווה חצי ממנו, קל וחומר מבחינת תוחלת הסיכון, שבה ₪ 
סיכון בהוצאות. האגרה מתווספת גם ל  



-  
 

 
20. למותר אף לציין כי בהתאם לכללי האתיקה, לעורכי הדין אסור להשתתף במימון ההוצאות, ובכלל זה,  

, תובענות ייצוגיות לחוק 1מפורט בסעיף האגרות, כאשר הנטל של התשלום ייפול אך ורק על התובעים. כ
וכלוסיה המתקשים לעשות כן החוק נועד, בין היתר, לממש את זכות הגישה לערכאות לרבות לסוגי א

כיחידים ובד"כ בסכומים בהם הנזק האישי של התובע אינו גבוה ומסתכם בעשרות או מאות שקלים. 
היעלה על הדעת שאדם מן היישוב יגיש תביעה נגד חברת סלולר, או בנק, או חברת ביטוח בגין חיוב שלא 

₪  8,000ת שעובד שכיר שמשכורתו היעלה על הדע₪?!  62,500וישלם אגרה של ₪  50כדין בסך של 
כדי לאכוף את הדין ביחס ₪  62,500ישלם אגרה של ₪  100שנפגעה זכותו לקבלת הטבה בשווי של 

לא תוגשנה! אלהלכלל העובדים?! התשובה לכך היא ברורה. תביעות   

21. ר את הענין, שכן, כאמור, תכלית החוק לאפש אף היא מתן פטור לעמותות מתשלום אגרה, לא תפטור 
) 3(א)(4ל"אזרח הקטן" לנקוט בהליכים על בסיס המידע המצוי ברשותו. נוסף על כך, לאור הוראת סע' 

לחוק תובענות ייצוגיות, עמותה או ארגון (למעט המועצה לצרכנות) יכולים להגיש תביעה ייצוגית רק 
 להגשת התביעה.מקום בו הוכח כי קיים קושי להגיש את התביעה באמצעות תובע פרטי, שזו דרך המלך 

על כן, העמותות יכולות להגיש תביעות ייצוגיות רק במקרים בהם לא ניתן להגיש את התביעה באמצעות 
תובע שנפגע מהעוולה.  

22. האזרח "כל תכלית חוק תובענות ייצוגיות נועדה בדיוק למקרים הללו, בהן המידע בדבר העוולה מצוי בידי  
לקבל גמול על פועלו זה.  , והוא פועל למען הכלל, תוך אפשרות"הקטן  

23. חוק זה אינו ניתן לביטול באמצעות תקנות שמרוקנות אותו מתוכן. ככל שמעוניין משרד בכל הכבוד,  
, ולא בתקנות, שמהוות בגדר חריגה בחוקהמשפטים לבטל את חוק תובענות ייצוגיות, עליו לעשות זאת 

(Ultra Vires) .ממטרות החוק  

24. אל פסיקת בית המשפט העליון, מן התקופה שקדמה לחקיקת חוק תובענות אנו מפנים אותך בהקשר זה גם  
רק  ייצוגיות, ואת עמדת המדינה שם, אשר כבר אז ככל הנראה העלתה את האפשרות שבה אגרה תשולם

, פורסם בנבו, דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות נ' משה שמש 7633/98(רע"א  בתום ההליך
23.9.99:(  

 

להמתין לקבלת האגרה עד לסיום ההליך. ... מוכנה "... המדינה  
 

תשלום אגרה אינו ממין הנושאים שעל פיהם צריך להיחתך גורלה של התובענה הייצוגית. אין זה . 6
ראוי משום בחינה לחייב תובע ייצוגי שתביעתו האישית קטנה, לשלם אגרה בעד תביעת הקבוצה כולה, 

יק תובענה ייצוגית בעודנה באיבה ולסכל את המטרה בסכומים גבוהים ביותר. חיוב כזה עלול להחנ
אם התובענה חסרת סיכוי, לא ייתן בית המשפט רשות להגישה. אם ניתנה הרשות, . לשמה קיים מוסד זה

.אין להפילה על בסיס אי תשלום אגרה מלאה בתחילת הדרך  
 

בע מתשלום אגרה ואכן, בכמה חוקים בהם התאפשרה הגשת תובענות ייצוגיות, פטר המחוקק את התו
-1981, התשמ"אחוק הגנת הצרכןל ז35סעיף  (ראו, למשל: , חוק הבנקאות (שירות ללקוח)ל ז16סעיף  ;
-התשמ"א -התשמ"ח, חוק ההגבלים העסקייםל ז46סעיף  ;1981 . בכך הביע המחוקק עמדתו, כי 1988

מחמת חשיבותן של תביעות אלה, מוכנה המדינה לשאת בנטל הנופל עליה בניהול תביעות ייצוגיות 
".שבית המשפט מצאן ראויות לדיון  

25. לא זו אף זו, כידוע, מוסד התובענות הייצוגיות נשאב לשיטת המשפט שלנו מן הדין האמריקאי. גם  
לבצע הפרטה של מערכת האכיפה, ועל מנת לעודד הגשת תביעות  בארה"ב, כמו בישראל, הכוונה היתה

אלה, גם בארה"ב לא מחוייבת הגשת תביעה ייצוגית בתשלום אגרה. הפסיקה בארץ, לרבות בבית המשפט 
העליון, נדרשה והתייחסה לא אחת לתמריצים החשובים הניתנים לתובעים המייצגים לשם ניהול תביעות 

אלה.  



-  
 

 
26. לת אגרות, ובוודאי בסכומים בלתי סבירים כאלה, מנוגדת למטרת החוק ותכליתו, המחשה נוספת לכך שהט 

לחוק תובענות ייצוגיות, בגדרו הוקמה קרן למימון תובענות ייצוגיות. ודוק: בהבינו  27מצויה בהוראת סע' 
 האמצעים לנהל הליך מורכב שכרוךמלוא המגיש תביעה נגד תאגיד ענק אין את  "האזרח הקטן"כי בידי 

נשיאה בסיכון בתשלום הוצאות, או מימון חוות דעת מומחים, ביקש  –, ובכלל זה נכבדות בהוצאת הוצאות
המחוקק לעודד את התביעות ולסייע להן באמצעות מימון מקרן ממשלתית. הסכומים המקובלים אותם 

שהמדינה, היעלה על הדעת ₪.  20,000או  10,000מממנת הקרן מסתכמים, על פי רוב בסדרי גודל של 
במקביל, המדינה, בידה לשם כיסוי הוצאות התובע, אך ₪  20,000באמצעות הקרן תסייע בסכום של 

ברור כי הטלת אגרה, ובוודאי בסכומים כאלה, תרוקן ₪?!  62,500תגבה ממנו אגרה בסך של האחרת, 
את החוק מתוקף ותעמוד בסתירה לתכליתו.  

27. תנחית מכה אנושה על  ,ם אודותיהם פורסם בכלי התקשורתבסכומיש , ובוודאילכן, כאמור, הטלת אגרה 
בכל הכבוד, גם המחשבה שגביית אגרות  ,האפשרות להוציא לדרך תובענות ייצוגיות ראויות, ועל כן

אם רוצים להשיג תעשיר את קופת מערכת המשפט הינה מוטעית, שכן כאמור, תביעות אלה לא תוגשנה. 
 –להנהיג הסדר דומה לזה שקיים בתביעות לנזקי גוף כאמור , ניתן מטרה של גביית אגרות לקופת המדינה

שגם בהן ביקש המחוקק להקל עם מי שידו אינה משגת לשלם את האגרה  ולכן, משולמת בתחילת ההליך  -
(ר'  אגרה מינימאלית, כאשר האגרה הסופית משולמת לאחר פסק הדין מתוך הכספים שעל הנתבע לשלם

, פורסם מדינת ישראל נגד קרן הופר 195/88זה, פסיקת כב' הנשיא דאז מ' שמגר, בעניין בש"א  בענין
).19.7.88בנבו,   

28. קובע כי: 1985 –ב.(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"א 39סע' , מבלי לגרוע בכל האמור לעיל   

ם טעונים "הטלת מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים המשתלמים לאוצר המדינה ושינוי שיעוריה
אישורו של שר האוצר, בנוסף לאישורים הדרושים לפי כל דין אחר."  

 

כל תקנה כזו, ככל שתהייה כוונה לתקנה, תצטרך לקבל את אישור שר האוצר מעבר על כן, בכל מקרה,  
לאישור ועדת החוקה חוק ומשפט, ועל כן, נשלח העתק ממכתב זה גם לשר האוצר.  

29. , כמו גם , שפועלים לרווחת הציבור הרחבהארגונים הציבורייםים על רקע כלל האמור לעיל, סבור 
, כי הטלת אגרות, ובוודאי בסכומים כאלה, משרדנו ועורכי דין רבים העוסקים בתחום התובענות הייצוגיות

מנוגדת לתכלית ומטרת החוק ולמעשה מהווה ביטול שלו דה פקטו באמצעות תקנות. התקנת תקנות כאלה, 
שימוע הולם ודיון ציבורי, מהווה צעד בלתי סביר, בלתי מידתי ושרירותי. בהליך מהיר, ללא  

30. במסגרת דיון ציבורי ומעמיק בעניין זה, ניתן יהיה לבחון חלופות מידתיות יותר להשגת המטרה של צמצום  
הגשה של תובענות ייצוגיות לא ראויות. יש לבחון את כלל החלופות, ולקיים דיון מעמיק באשר למכלול 

ריצים שיוצרת כל חלופה, אך התקנת התקנות המחייבות אגרות באופן גורף ובהליך בזק וללא דיון התמ
ציבורי בעניין, במיוחד בשים לב לסכומי האגרות אודותיהם פורסם (שבכל הכבוד, הינם בלתי סבירים 

לחלוטין), הינו הליך בלתי מידתי, שבכל הכבוד, יש לעצור אותו.  

31.  הטיעוניםעל מנת לשטוח בפניך את  בהקדםלקיים עמך פגישה  גונים הציבורייםאנו והארמבקשים על כן,  
ביתר פירוט, ואגב כך, להציג בפניך שורה של תביעות ייצוגיות רציניות שצלחו והביאו עמהן לשינויים 

דרמטיים בהתנהלות השוק, כמו גם לפיצוי הולם לציבור חברי הקבוצות.  
32. לנקוט בכל הליך שיידרש, לרבות עתירה  זכותהשומרים על והארגונים הציבוריים  אנולמותר לציין כי  

לבג"צ, למקרה בו הליך התקנת התקנות יקודם במתכונתו הנוכחית.  
 

 

 

 

 

 בכבוד רב,
 

 

 

 

 , עו"דמיכאל בך
 משרד עו"ד ונוטריוןושות',  מיכאל בך

: מר משה כחלון, שר האוצרהעתק  


