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 ייצוגיתלאישור תובענה כתובענה  בקשה
 ( 2006 –ו ''התשס0 י חוק התובענות הייצוגיות''עפ) 

  
 

 : כדלקמןלהורות הנכבד מתבקש בזאת  המשפט בית  
 

 
חוק ל (2()ב)5 סעיףלהוראות  בהתאם-  צוגיתכתובענה יי שבכותרת נההתובעלהגיש את  יםלמבקשלאשר  .א

 .( ''החוק''או  "חוק תובענות ייצוגיות": להלן ) 2006 -ו "תובענות הייצוגיות תשס

 A כנספחב כחלק בלתי נפרד לבקשה זו ומסומן "העתק כתב התובענה הייצוגית מצ

כקבוצה הכוללת , לחוק( א)10בהתאם לסעיף  נה הייצוגיתהתובעלהגדיר את הקבוצה בשמה מוגשת  .ב

 :את

 נ.("הקבוצה": להלן) ''1.12.10מנויי חברת סלקום ביום כל '' 

 

 .על פי שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד, ליתן כל הגדרה אחרת לקבוצה, לחילופין

 

לכלל חברי הקבוצה שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות  מעוררתכי התובענה הייצוגית , לקבוע .ג

בגין הנזקים אשר נגרמו לכלל חברי הקבוצה בגין התקלה המערכתית להגשת תביעה  ההליך הנכוןוכי 

הגשת תובענה י "הינו ע, 0012:בבוקר לבין השעה  10:00בין השעות  1.12.10בחברת סלקום ביום 

 .ייצוגית

 

בסך  לכלל חברי הקבוצה הנזקים אשר נגרמותשלום פיצוי חד פעמי בגין  הסעד המבוקש הנוכי  ,לקבוע .ד

  .(על דרך האומדן$ 0 100-כ)לכל מנוי  שקלים 350-שווה לה
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לכל ₪  350-לסכום השווה ב 0כלל חברי הקבוצה של הטלפונים הניידיםחשבונות את לזכות  , חילופיןל .ה

 .מנוי

 .בהוצאות הפרסום המשיבותולחייב את , ליתן הוראות מתאימות בדבר פרסום ההחלטה ונוסחה .ו
 

לאחר , מתוך שווי הסעד שיינתן או הסכום שייפסק, הנכבד המשפט ביתע שייקב, כי חלק מסוים לקבוע .ז

בהגשת התובענה  ואשר טרח, כגמול מיוחד0 יםישולם למבקש, עורך דין טרחתניכוי ההוצאות ושכר 

 .לחוק תובענות ייצוגיות 22סעיף  פיוזאת על , ובהוכחתה

 

תובענה הייצוגית בשיעור שלא יפחת ב המבקשיםאת  המייצגים הדיןאת שכר טרחתם של עורכי  לקבוע  .ח

 נ.לחברי הקבוצה שיינתןמשווי הסעד  15% -מ

 

 ב.לרבות שכר טרחת עורכי דין, זו בקשההוצאות מלוא ב המשיבהאת  לחייב .ט

 

 ו.כפי שימצא בית הדין הנכבד לנכון, בתובענה הדיוןהוראות נוספות בדבר  ליתן .י

 

 :בתמציתנה התובע

 

 .ים האחרונות להרבה יותר ממכשיר טלפוןהפך בשנ0 מכשיר הטלפון הנייד .1

 

מקום , חבריו, בינו לבין בני משפחתועיקרי עושה שימוש בטלפון הנייד כאמצעי תקשורת , הצרכן הממוצע .2

וחשיבותו אינה נופלת  ,מסרוניםוהן בהן בדואר אלקטרוני , הן בשיחות טלפון ישירות –או עסקיו /עבודתו ו

 .יס האשראי איתו הוא עושה את קניותיומכלי הרכב שבו הוא נוסע או מכרט

 

אשר בלעדיו נפגעת בצורה קשה שגרת חייו 0 בסיסי ביותר דברכי השימוש בטלפון הנייד הפך ל0 עולה .3

 .סכומי כסף משמעותיים0 הוא מוכן לשלם על השימוש היום יומי בו0 ומסיבה זו של כל אדם

 
קרסה מערכת הטלפונים הניידים של 0 תוללא כל התראה מוקדמבבוקר  10:00בשעה  01.12.10ביום  .4

במשך  משגרת חייהםחברת סלקום ולמעלה משלושה מליון לקוחות של החברה מצאו עצמם מנותקים 

 .בקירוב 21:00עד השעה 0 יום שלם

 
 'כנספח אב ומסומן "מצ גלובסל החברה מאתר האינטרנט של "העתק הודעת מנכ

 
הינה עגמת נפש  0יכלו להשתמש במכשיר יום שלםאשר לא 0 המשותף לכלל המנוייםהנזק  0למעשה .5

לאלו  ואףאשר במקרה דנא לא מחויב המציאות  ,וזאת לעומת הנזק הממוני, המוגדרת כנזק לא ממוני

 .הנזק משתנה בצורה קיצונית בין אחד לשני, ממונינזק  להם נגרםאשר 

 
ישנה עגמת כי , רך האומדנאגם מידת עגמת הנפש משתנה בין אחד לשני ואולם ניתן לומר על ד, אמנם .6

ל "או לקבל דוא/ל ו"או לשלוח דוא/ו טלפון תשיח או לקבל/ו אשר לא יכול להוציא נפש בסיסית לכל אדם

 .שקלים ליום 350-או לקבל מסרון ועגמת הנפש הזו מוערכת בסכום של כ/או לשלוח מסרון ו/ו
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 הצדדים

 

שהינה החברה הסלולארית הגדולה בישראל  511930125. צ.מ ח''בעהמשיבה הינה חברת סלקום ישראל  .7

 .אלף  376-מליון ו 3עומד מספר לקוחותיה על , על פי דיווחי החברהו מבחינת מספר לקוחותיה

 

. מעל עשורהמנויים בחברת סלקום , ילדים 5-הורים ל, תושבי הישוב נווה דניאל, המבקשים הינם בני זוג .8

התשלום החודשי משולם בהוראת וא שייך לשני בני הזוג ובפועל ה, המנוי הינו על שמו של המבקש ואולם

 .בבנק הפועלים משותף שלהםבנק חשבון קבע באמצעות 

 
 'ב כנספחב ומסומנת "העתק החשבונית האחרונה מצ

 

מכשיר אחד לכל אחד , ל''נבמסגרת החשבונית ה ארבעה, יםטלפונים נייד חמשהלמבקשים יש  .9

אשר אינו נכלל בחשבונית , לבת הצעירהלדיהם ומכשיר חמישי מהמבקשים ועוד שני מכשירים בשימוש י

  .אלא בחשבונית נפרדת, זו

 

הנמצאת בשלבי הקמה והוא נמצא כל העת על הקו , הינו מייסדה ומנהלה של ישיבת נגינת התורה המבקש .10

 .ל לשנת הלימודים הבאה"בגיוס כספים למוסד ובגיוס תלמידי חו, ישראל-ב"של ארה

 
לכל מקום אשר בו , נדרש המבקש לעבור מעיר לעיר וממדינה למדינה, ב"ו התכופות לארהבמהלך נסיעותי .11

טלפון נייד )הינו מכשיר הבלאקברי , כלי העבודה העיקרי שלו, מצויים מוסדות חינוך רלוונטיים ולמעשה

 ל וקובע פגישות או דוחה אותן"כותב וקורא דוא, באמצעותו הוא נכנס לאינטרנט( המשמש גם כמחשב

 .לפי הצורך וכן שומר על קשר עם אשתו וילדיו בארץ

 
 07:00שעה מה, למעשהו ימים בלבד 4במסגרת נסיעה קצרה של , יורק-בניושהה המבקש  01.12.10ביום  .12

אך לא , ולהתעדכן לגבי פגישותיול "להיכנס לדואגלוש במכשיר שלו שעון מקומי הוא ניסה ל, בבוקר

ולשלם על  לבתי קפהנאלץ המבקש להיכנס , בצר לו. בין מדועולא הזמן ממושך הצליח לעשות זאת 

סבירה לו והארץ ליצור עימו קשר מההמבקשת  ורק בחלוף שעות ארוכות הצליחהאפשרות גלישה 

 .שמדובר בתקלה מערכתית בחברת סלקום

 
וסר הן בח, נגרמה עגמת נפש מרובה ,נו צפוף ביותרהי לוח הזמנים שלו בנסיעות מסוג זה אשר, למבקש .13

לקבל אי מייל באותו בוקר על פגישה עם תורם  היה אמור יכולתו לתקשר עם הסביבה והן משום שהוא

הוא פספס את הפגישה , ובשעות שחלפו כאשר הוא מנותק מתקשורת, למוסד במהלך היום פוטנציאלי

 .הזאת

 
דרת גם לבעלה המס, מ"של חברת אפרת תור נסיעות ותיירות בעעצמאית הינה סוכנת נסיעות , המבקשת .14

באמצעותו משיגים אותה , משמש ככלי העבודה המרכזי שלה ,ומכשיר הטלפון הנייד שלה את טיסותיו

היא לא קיבלה שיחות או מסרונים ולא , לא ניתן היה להשיגה בכל השעות של התקלה, לקוחות ולמעשה

 .עגמת נפש מרובהיכלה לבצע שיחות או לשלוח מסרונים ותקלה זו גרמה לה 

 
המבקשת הינה אמא במשרה , בנוסף לעבודתה כסוכנת נסיעות ולעבודה במועצה המקומית, זו אף זו לא .15

בכל . אפרתה , המתגוררת בישוב נווה דניאל ואילו ילדיה לומדים בבית הספר המצוי בישוב אחר, מלאה

 .נאלצת המבקשת להמתין להסעות בתחנת ההורדה ולאסוף את ילדיה משם ולהסיעם הביתה, יום
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המבקשת יוצרת קשר עם הילדים באמצעות הטלפונים , בסמוך לאחר סיום שעת הלימודים, מדי יום .16

באשר ההסעה עוברת בכמה ישובים ומודיעים לה היכן הם נמצאים ,  או שהם יוצרים קשר עימה, הניידים

עוט איסוף ילדה הפ, וכך מצליחה המבקשת לנווט את זמנה בין סיום עבודתה במועצהבתחומי המועצה 

 .מהגן ואיסוף ארבעת ילדיה האחרים מתחנת ההורדה

 
היא המתינה , השתבש כל יומה של המבקשת, עקב התקלה המערכתית של חברת סלקום, 01.12.10ביום  .17

וכל זאת בשעה שאינה מצליחה לתקשר עם בעלה איחרה לאיסוף ילדה במעון , לילדיה שעה ארוכה בתחנה

 .מת נפש מרובהעג המצב הזה גרם למבקשת. יורק-בניו

 
 :כייצוגית נההתובעהתנאים לאישור 

 

 כתובענהה להכיר בתביע יםהמבקשעל , תובענות ייצוגיות לחוק( א)3בסעיף  אשר נקבעו, תנאי הסףלבד מ .18

 4 בסעיפיםכל התנאים המוקדמים המפורטים  הםכי נתקיימו ב ,בית המשפט הנכבדלשכנע את  ,ייצוגית

 .תובענות ייצוגיות לחוק 8-ו

 

 ותכנגד המשיבעילת תביעה  םהוכי יש ל לא ממוני נזק נגרם יםלמבקשכי , הבקשה דנא עולה מ .19

 הוהנובעות ממעשי הומשפט המשותפות לכלל החברים בקבוצ עובדהת שאלות מהותיות של והמעורר

 .הקבוצהחברי אפשרות סבירה שהשאלות תוכרענה לטובת וקיימת , השל המשיב האו מחדלי/ו

 

שכן מדובר , הענייןבמחלוקת בנסיבות  הדרך היעילה וההוגנת להכרעההינה ית נה הייצוגהתובע .20

תאלץ , נה כתובענה ייצוגיתהתובעאי אישורה של , למעשהו,  בכשלושה מיליון ושלוש מאות אלף מנויים

שהוא  וזאת בניגוד לאינטרס הציבורי ה המשיבלהגיש באופן נפרד תביעה נגד  מחברי הקבוצהכל אחד 

לתכליתו של חוק תובענות בניגוד ו הן של בית הצדדים והן של בית המשפט0 יסכון במשאביםיעילות וח

  .ייצוגיות

 

 :כדלקמן 237' בעמ0 .ת.ש.בפרשת אעל תכלית זו של מוסד התביעות הייצוגיות נקבע  .21

 
נה הייצוגית שואפת להשגת שוויון במאזן הכוחות בין התובע"

 יעילות וחיסכון במשאביםהיא משרתת אינטרס ציבורי שהוא . המתדיינים

-ומונעת חוסר אחידות בפסיקת בתי, המשפט-הן של הצדדים הן של בית

דין בהליך -בית-מעשה זלצמן' ראו נ) המשפט בתביעות אישיות דומות

 (. 724' בעמ, [39]אזרחי 

 

עליו , מנת להחליט אם לאשר תובענה כייצוגית-דעת על-המשפט להשתמש בסמכותו שבשיקול-בבוא בית .22

 .יתרונות וחסרונות כאחד, לתת דעתו על כל אלה

 

אישית על ידי כל  תביעההווה מחסום בפני הגשת י, סכום הנמוך יחסית של כל אחד מיחידי הקבוצהה .23

עלולות להוות תמריץ שלילי לתביעתם תביעה כזו וניהולה  שכן העלויות בגין הגשת, מחברי הקבוצהאחד 

 .של יחידים
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, בתי המשפט בכל הארץעל  כבדווצר עומס יי, הקבוצה יגיש תביעה נפרדתחברי אחד מ באם כל, כמו כן .24

 .יחסוך זמן שיפוטי יקראשר  מהירהליך יהיה נה כייצוגית התובעבעוד שבירור 

 

 8470(1)2003על -תק0 חברה ישראלית לתקשורת –בזק ' סף ברזני ניו 5712/01א "דנבפסק הדין בעניין 

 :היפים לענייננו, נאמרו הדברים הבאים

 

ובהיותה  -עוצמה -ערך ורב-כלי רב -חשיבות היא -התובענה הייצוגית כלי רב"

, המשיבים -מה שהיא משפיעה היא על זכויותיהם המהותיות של בעלי הדין 

כוחה וחשיבותה של התובענה הייצוגית הוא ... התובע הייצוגי וחברי הקבוצה 

תחת חופתו  -עילות קיימות  -באפשרות קיבוצן של עילות תביעה רבות , בנפח

-במקום שבו כל אחת מן התביעות בנפרד היא חסרת, של הליך דיוני אחד

 ."משמעות

 

אחד מיחידי של כל  וקנז המשותף לכלל חברי הקבוצה וכי ,נזק בלתי ממוניאין ספק כי מדובר ב, בענייננו

ותובענה ייצוגית תוכל להביא  ,נפרדתהגשת תביעה  אשר אינו מצדיק, הינו בסכום קטן יחסית הקבוצה

  .חברי הקבוצהלמיצוי טענותיהם של כלל 

 
 

ובא  יםהמבקשי "יש יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב ע,בנוסף .25

 .לחוק( א)8 בסעיףכאמור , םכוח

 

 גודל הקבוצה 

 

 .מנויים 303760000על ,  2010נכון לספטמבר , עומד מספר מנוייה,על פי דיווחי המשיבה לבורסה בישראל .26

 

 גובה הנזק 

 

 .ח''ש 350מעריכים כאמור את הנזק הלוא ממוני אשר נגרם להם בסך של , המבקשים .27

 

שגובה הנזק לכלל חברי הקבוצה הינו  כך,  303760000מספר מנוייה של המשיבה עומד כאמור על  .28

 .  ח''ש  1018106000000

 

 עילות התביעה

 

 
 ''עוסק''הינה  ההמשיב, "(חוק הגנת הצרכן: "להלן) 1981-א"תשמ0 לחוק הגנת הצרכןבהתאם  .29

לחוק הגדרת  1ראה סעיף . וככאלה יכולים הם לתבוע בתובענה ייצוגית ''צרכנים''והמבקשים הינם 

 : הצרכן

 
  ".כולל יצרן0 דרך עיסוק או נותן שירותמי שמוכר נכס "  - עוסק

 
ביתי או 0 מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו מקבל שירותמי שקונה נכס או " - צרכן

 . "משפחתי
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אשר היה ,הרחיב את ההסדר להגשת תובענה ייצוגית לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות 1סעיף  .30

ר החדש מאפשר הגשת תובענה ייצוגית נגד נותן שירות ביחסים אשר בינו ההסד. קבוע בחוק הגנת הצרכן

 .תוך הסרת המגבלות אשר היו קבועות בחוק הגנת הצרכן, לבין לקוח

 

דניאלה  5588/04א "בש0 1325/04( א"ת. )א.בת, ( השופטת ענת ברון ' כב) בית המשפט המחוזי בתל אביב  .31

 הנושאיםכי ניתן להגיש תביעה ייצוגית על פי , קבע בהחלטתו (13.7.06מיום  )מ "דויטש נגד ישראכרט בע

ממנו ניתן לשאוב את העילה  ולהתבסס על כל דבר חקיקה, לחוק ובתוספת השנייה( א)3בסעיף כאמור 

 .המשפטית

 :ובלשון בית המשפט

 
לחוק מגדיר נושאים שבהם ניתן להגיש תובענה ( א) 3ההסדר שנקבע בסעיף ''

לפיכך נראה שכל עוד . קים שמכוחם ניתן להגיש תובענה כזוולא רק חו0 ייצוגית

יכול התובע 0 עומדת העילה במבחן הנושא המוגדר בתוספת השנייה לחוק

המבקש להכיר בתובענתו כייצוגית לסמוך טיעוניו על כל דבר חקיקה שממנו 

 00.יוכל לשאוב את העילה המשפטית

 

נהגה וכן  הפרה המשיבה את החוזה אשר כרתה עמם ,בניגוד לאמור בחוק החוזיםכי , המבקשים יטענו .32

הפרה וכן  לפקודת הנזיקין 36-ו 35ברשלנות והפרה את חובת הזהירות כלפיהם בניגוד לאמור בסעיפים 

 .ובכך הפרה גם הפרת חובה חקוקה0 את תנאי הרישיון להפעלת מכשיר סלולארי

 

 הפרת הסכם

 

למבקשים שרותי טלפון  מחויבת המשיבה להעניקלפיו  נכרת הסכם התקשרותבין המבקשים למשיבה  .33

 .סלולארי ברמה סבירה ובזמינות תמידית

 
על כל , וכי לא סיפקה להם אפשרות שימוש בטלפון הנייד המשיבה הפרה הסכם זהכי , המבקשים יטענו .34

 .וזאת למשך יום שלם, אפשרויות השימוש בו במפורט לעיל

 

 הפרת חובה חקוקה

 

רישיון כללי כקבעה כללים ברורים למשיבה אשר הוגדרו , משרד התקשורתבאמצעות  ,מדינת ישראל .35

' נוסח משולב נכון ליום ה0 ( ן ''רט) מ למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית ''לסלקום ישראל בע

 . (פ.י –ניתן למצוא רישיון זה באתר משרד התקשורת )  ( 2010ביוני  17) ע ''התש0 בתמוז

 

 .נקבעו ברישיון ולא עמדה בתנאים אשר, כהפרת חובה חקוקה, י רישיון אלוהמשיבה הפרה כלל .36
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לא העניקה המשיבה שירות במשך כל , חובת קיום השירותשעניינו , לרישיון 60.1בניגוד לאמור בסעיף  .37

אף שלא היה מדובר  ,ימות השנה ולאורך כל שעות היממה והפסיקה את מתן השרות לאורך יום שלם

 .במצב חרום

 
לא העמידה המשיבה צוות מספיק של עובדים אשר היה כשיר , לתנאי הרישיון 63.2יגוד לאמור בסעיף בנ .38

 .לתקן את הכשל המערכתי באופן מהיר ויעיל

 
והכולל , אם ניהלה, שניהלה יומן התחזוקהלצרף לבית המשפט את , במסגרת תגובתה, המשיבה תתבקש .39

 .לרישיון 63.3לסעיף בהתאם , האת פרטי התקלה והצעדים אשר נקטה לתיקון התקל

 
 רשלנות

 

השירות בכל הנוגע לכשל המערכתי אשר גרם להפסקת  המשיבה נהגה ברשלנותכי , המבקשים יטענו .40

 .למשך יום שלם

 

היה על המשיבה להיערך , הכולל מיליוני לקוחות, שמדובר במתן שירות כה חיוניכי כ, המבקשים יטענו .41

באמצעות  לתעבור הרשת לפעו, כך שבמקרה של תקלה מערכתית, מוחשבמתן גיבוי חיצוני למערך המי ''ע

 .ובכך להמשיך וליתן שירות ללקוחות עד לתיקון התקלה, שרת הגיבוי

 
ולבקש 0 היה על המשיבה לפנות לאחת מהרשתות המתחרות, כי בנוסף לאמור לעיל, המשיבים יטענו .42

ובכך להמשיך ולספק את  0ובם של הלקוחותללא חי0 לנתב דרכן את כל מערך השיחות עד לתיקון התקלה

 .השרות ללקוחות

 
ד לאמור הפרה המשיבה את חובת הזהירות כלפי המבקשים ונהגה ברשלנות בניגו, ל''במעשיה הנ .43

 .לפקודת הנזיקין 36-ו 35בסעיפים 

 

 .הרי שנזקים מסוג זה הוכרו בפסיקה כבני תביעה, לעניין הנזקים הבלתי ממוניים .44

 

או 0 טוב-רווחה גופנית או שם0 נוחות0 אבדן נכס0 אבדן חיים" -כמגדיר נזק  פקודת הנזיקיןל 2סעיף  .45

 ."וכל אבדן או חיסור כיוצאים באלה0 חיסור מהם

 

ש העליון את הדברים ''קבע ביהמ0 0140 113( 1)ד לט"פ0 אלי גורדון' עיריית ירושלים נ 83243/א "עב .46

 :הבאים לעניין נזק 
 

 

.. בסיפא  הן לעניין הפגיעות הנזכרות ברישא והן לעניין אלה הנזכרותהגדרה זו רחבה היא ''

ביסוד . ממוני בין ממוני ובין שאינו, בין פיסי ובין שאינו פיסי, כוללת את כל סוגי הנזקהיא 

הן על ; היא משתרעת הן על נזק פיסי והן על נזק כספי. ההגדרה עומדת המציאות המוחשית

והן על פגיעה בתחושות גופניות , שיש להן ביטוי פיסי, ונוחותפגיעה בתחושות גופניות 

שלא , "נזק"המושג מבחינת היקפו של , כן-על, לא היה מקום. שיש להן ביטוי פיסי, ונוחות

ההדגשות אינן )  .שאין להם ביטוי פיסי, סבל נפשי ופחד, לכלול בחובו שלילת נוחות גופנית

 . (פ.במקור י

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20243/83&Pvol=לט
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ית פיצוי בגין נזק וגכי אין מניעה לתבוע בתביעה ייצ מפורשותקובע  חוק תובענות ייצוגיותל( ה)20סעיף  .47

 :וזה לשון הסעיף. שאינו ממוני

 

למעט בתביעה כמפורט , בית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויים בלא הוכחת נזק"

ואולם אין באמור כדי למנוע פסיקת פיצויים בשל נזק שאינו נזק , בתוספת השניה 3בפרט 

 ."ממון

 

כי במסגרת תביעה , קובע מפורשות, לפסק הדין 11סקה פ, בפרשת תנובה, בית המשפט העליון, יתר על כן .48

 :ייצוגית ניתן לתבוע גם בגין נזק בלתי ממוני 

49.  
לתובע . כי רק נזק ממוני יכול להצדיק תביעה ייצוגית, אינני סבורה שעלינו לקבוע" 

ודי בכך כדי להכשיר את , נזק לא ממוני שאיננו עניין של מה בכך, לכאורה, נגרם

 ."ייצוגית תביעתו כתביעה

 
 

 :סיכום

 

 .ח''ש 1018106000000: סך הנזק הלא ממוני אשר נגרם לכלל חברי הקבוצה מוערך ב .50

 

ולכלל חברי  יםלמבקשליתן ו לדין  ההמשיבלזמן את  מתבקש בית המשפט הנכבד, לאור כל האמור לעיל .51

 :מבוקשים כדלקמןה עדיםסהאת , הקבוצה אשר הוגדרו לעיל

 

 .בהוצאות הפרסום המשיבותולחייב את , דבר פרסום ההחלטה ונוסחהליתן הוראות מתאימות ב .א
 

 .ד המייצגים את הקבוצה''ט עוה''הוצאותיהם ושכ, המבקשיםלקבוע את גמולם של  .ב

 

 .ון בנסיבות העניין ובהתאם למפורט ברישא של הבקשהליתן כל סעד אחר או נוסף שיהיה צודק ונכ .ג

 

 

  

 ד"עו, יוסי פוקס                                                                                                          

 

 המבקשיםכ "ב                                                                      

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm

