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 עמוד
 הצעת חוק הפיקוה על עסקי ביטוח(תיקון מס׳ 7)(תובענה ייצוגית), התשנ״ז-ד99 ו 349
 הצעת חוק הבזק(תיקון מסי דון(הנחת בבלים בבית משותף), התשג״ז-ד199 551

 מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הבנסח מגזעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 הצעת חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס׳ ד)(תובענה ייצוגית),
 התשג״ז-ד99ו*

 ו. בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-1981 י, אחרי פרק ה׳ יבוא: הוספת פרק ה׳ ו

 ׳׳פרק הוי: תובענה ייצוגית

 תובענה ייצוגית 62א. (א) אדם, המועצה הישראלית לצרכנות או ארגון צרכנים אחר
 שאישר שר המשפטים לפי סעיף ו3(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשבדא- 1981־
 (להלן - התובע), רשאי לתבוע בשם קבוצת אנשים בשל בל עילה אשר
 בשלה יכול התובע לתבוע בשמו ונגד כל נתבע אשר התובע רשאי לתבוע
 בשמו על פי סעיפים 38 ר־39 וכן על פי פרק ה׳ (להלן - תובענה

 ייצוגית).

 י דזצעת חוק מס׳ &/104; הועברה לועדה ביום ב״ו בתשרי התשנ־ז(9 באוקטובר 1996).
 י ס״ח התשבדא, עמ׳ 6ס2; התשנ״ז, עמי 52.

 1 ה*ח התשמ־א, עמ׳ 248.
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 ;ב) מקום שעילת התובענה היא נזק, די בכך שהתובע יראה כי
 נגרם לו נזק.

 (ג) פסק דין בתובענה ייצוגית יהווה מעשה בית דין לגבי כל
 הנמנים עם הקבוצה, בכפוף להוראות סעיף 62ג(ב).

ת 62ב. הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט, והוא לא  אישור בי
 המשפט יאשרה אלא אם בן שוכנע שנתקיימו התנאים האלה:

 (ו) גודלה של הקבוצה מצדיק הגש•׳; התובענה כתובענה
 ייצוגית:

 (2) קיימת אפשרות סבירה ששאלות מהותיות של עובדה ומשפט
 המשותפות לקבוצה יוכרעו בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה:

 (3) הגשת התובענה הייצוגית היא דרך עדיפה על הגשת תביעות
 אישיות, מוצדקת והוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין:

 (4) קיים יסוד סביר להניח כי התובע מייצג בדרך הולמת את
 עניינם של כל הנמנים עם הקבוצה.

 הגדרת הקבוצה 62ג. (א) אישר בית המשפט את הגשת התובענה כתובענה ייצוגית,
 יגדיר את הקבוצה שבשמה תוגש התובענה, ויורה על אופן פרסום

 החלטתו.

 (ב) יראו כל מי שנמנה עם הקבוצה שהגדיר בית המשפט במי
 שהסכים להגשת התובענה בתובענה ייצוגית, אלא אם כן הודיע לבית
 המשפט על רצונו שלא להימנות עם הקבוצה, וזאת תוך ארבעים ותמישה
 ימים מיום פרסומה של החלטת בית המשפט: בית המשפט רשאי, לפי
 בקשה של אדם פלוני, להאריך לגביו את התקופה האמורה, אם ראה טעם

 מיוחד לבך.
 הסדר או פשרה 62ד. תובע לא יסתלק מתובענה ייצוגית, ולא יעשה הסדר או פשרה עם

 נתבע, אלא באישור בית המשפט.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בנדבך נוסף להוראות הכלולות בחוק למניעת מפגעים
 סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ־ב-1992, בחוק
 ניירות ערך, התשב״ח-1968, ובחוק הגנת הצרכן,
 התשמ״א- 1981, המאפשרות הגשת תובענה ייצוגית לפי

 אותם חוקים.
 התיקון המוצע לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח,
 התשמ״א-1981 (להלן - החוק), יאפשר הגשת תובענה
 ייצוגית גם נגד חברות הביטוח ולפיו תובל קבוצת
 אנשים שנפגעה וניזוקה עקב הפרת הוראות סעיפים 58
 ו־39 לחוק, שענינם הוראות בדבר תנאי ביטוח, צורת
 פוליסת ביטוח והבלטת התנאים בפוליסה, או עקב הפרת
 הוראות פרק ה׳ לחוק, שענינו שמירה על עניני מבוטחים,

 לתבוע בתובענה ייצוגית.

 תובענה ייצוגית מאפשרת לתובעיס רבים,
 חמחייחסים למעשה אחד או עסקה אחת, או סדרה של
 מעשים או עסקות, להצטרף בקבוצה ולצרף את
 תביעותיהם בתובענה אחת ולתבוע באמצעות נציג.
 מכשיר זה מאפשר הגשת תביעות של אנשים שנזקם קטן
 מבדי שיגישו תביעות אישיות, אך סך כל הנזק שנגרם
 לקבוצה כולה הוא גדול. לפיכך, מהווה מכשיר זה בלי

 חשוב במערכה להגנת הצרכן.
 ביום 1 במאי 1996 התקבל בכנסת חוק תובענות
 ייצוגיות (תיקוני חקיקה), התשנ״ו-990ו (ס־׳ח התשב־ו,
 עמי 305), ובו הוספו פרקים, העוסקים בתובענות
 ייצוגיות, לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988ו,
 ולחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א-1981, וזאת
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 62ה. (א) שר המשפטים יקבע סדרי דין לענין הגשת תובענה ייצוגית
 וניהולה, והוא רשאי לקבוע דרכים לשמיעת עמדתם של היועץ המשפטי

 לממשלה ושל המפקח.
 (ב) שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בדבר דרכי הוכחת הנזק

 שנגרם לבל אחד מהנמנים עם הקבועה.
 02ו. תובע המגיש תובענה ייצוגית יודיע על בך בכתב ליועץ המשפטי

 לממשלה ולמפקח.

 62ז. הגשת תובענה ייצוגית תהיה פטורה מתשלום אגרת בית
 המשפט.

 62ח. שכר הטרחה של עורך הדין שייצג את התובע בתובענה ייצוגית
 יהיה טעון אישורו של בית המשפט.

 62ט. (א) פסק בית המשפט פיצוי בםפי בתובענה ייצוגית, רשאי הוא:
 (ו) להורות כי הפיצויים ישולמו בתשלומים תקופתיים,

 בתנאים שבית המשפט יקבע:
 (2) להורות כי חלק הנראה לו מהסכום שפסק, לאחר ניכוי
 ההוצאות ושכר טרחת עורך דין, ישולם לתובע שטרח בהגשת
 התובענה ובהוכחתה, והיתרה תחולק בין הנמנים עם הקבועה
 באופן יחסי לנזקיהם, או בבל דרך אחרת שיורה בית המשפט.
 (ב) ראה בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה, כולם או
 חלקם, אינו מעשי בנסיבות הענין, בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את
 התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, רשאי הוא לתורות על כל סעד
 אחר לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, או לטובת הציבור כפי שימצא לנכון

 בנסיבות הענין.

 62י. אין בהוראות פרק זה כדי למנוע מתובע לפי חוק זה סעד משפטי
 אחר כלפי נתבע.״

 תקנות

 הודעה

 פטור מאגרה

 שכר טרהה
 של עורך דין

 שיפוי ופיצוי
 מיוחד

 אי מניעת
 סעדים אחרים

 2. הוראות חוק זה יחילו על עילה שנוצרה מיום תחילת החוק ואילך. סייג לתחולה

 חברת הכנסת נעמי חזן

 הצעת חוק הבזק (תיקון מם׳ 17) (הנחת בבלים בבית משותף!),
 התשנ״ז-1997*

 1. בחוק הבזק, התשמי׳ב-1982' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 6כו, אחרי ההגדרה ׳׳בית תיקון סעיף 6כו
 משותף״ יבוא:

 ״״המפקח־ - בהגדרתו בחוק המקרקעין;״.

 2. בסעיף 6כט לחוק העיקרי - תיקון סעיף 6כט
 (1) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 • הצעת חוק מס׳ פ/686; הועברה לועדה ביום ז׳ בשבט התשניז(15 בינואר 1997).
 י ס״ח התשמ־ב, עמי 218; התשנ׳׳ז, עמי 102.

 הצעות חוק 2622, ב״ו באייר התשנ״ז, 2.6.1997 ו35



 ץב) היו המקרקעין הפרטיים בית משותף, הנחת רשת הכבלים אינה טעונה
 הסכמת רוב בעלי הדירות וזאת על אף האמור בתקנון שעל פיו מתנהל הבית

 המשותף ובכפוף להוראות סעיף קטן(ז/ ובלבד שהתקיימו בל אלה:

 (ו) בעל דירה אחת לפחות ביקש בכתב מבעל הזיכיון להניח רשת
 כבלים:

 (2) בעל הזיכיון מסר הודעה למורשה של בעלי הדירות האמור בסעיף
 6ל(א), על הבקשה שהוגשה לו בהתאם להוראות פסקה (ו), ובמשך 30
 ימים מהמועד שבו נמסרה הודעה כאמור, לא נתן המפקח הוראה לבעל

 הזיכיון בהתאם להוראות סעיף 6ל(ג), על פי פנייה מאת המורשה.״;

 (2) בסעיף קטן(ג), במקום ״או(ב) מהווה״ יבוא ״או בקשה להנחת רשת בבלים
 כאמור בסעיף קטן(ב^), שלגביה לא קיבל בעל הזיכיון הוראה לפי סעיף 6ל(ג), תוך

 המועד הנקוב בסעיף קטן(בא2], מהוות״, ובמקום ״6ל״ יבוא ״6ל(א)״:

 (3) בסעיף קטן (ד), במקום ״הסכמת בעלי הדירות כאמור בסעיף קטן (ב)״ יבוא
 ״בקשה שהתקיימו לגביה הוראות סעיף קטן(ב)״;

 (4) אחרי סעיף קטן(ו) יבוא:

 ״(0 אין בהוראות סעיף זה בדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם
 בדבר הנחת רשת כבלים.״

 תיקון סעיף 6ל 3. בסעיף 6ל לחוק העיקרי, האמור בו יסומן •׳(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) בכפוף להוראות סעיף קטן(ג), איו המורשה של בעלי הדירות רשאי להתנגד או
 לסייג את פעילותו של בעל הזיכיון, רק בשל כך שפעילותו של בעל הזיכיון במקרקעין

 נעשתה בהתאם לבקשה כאמור בסעיף 6כט(ב).

 (ג) המורשה של בעלי הדירות רשאי, תוך 30 ימים מהמועד שבו נמסרה לו הודעה
 מבעל הזיכיון בהתאם להוראות סעיף 6בט(בץ2), לכנות למפקה בבקשה להורות לבעל
 הזיכיון לעכב את הנחת רשת הבבלים או להימנע מהנחתה; המפקח רשאי להורות
 לבעל הזיכיון לעכב את ״נחת רשת הבבלים או להימנע מהנחתה, או להתנות את

 הנחת רשת הכבלים בתנאים, הבל בפי שימצא ליבון.״

ר ב ס ? ה ר ב  ד

 לחוק, כמורשה של כל בעלי הדירוח בכל הנוגע להנחת
 רעית הבבלים, תקבל הודעה מבעל הזיכיון על בקשה
 שהרגשה לו להנחת דשת הכבלים בבית המשותף. והיא
 תחיה רשאית דפנות למפקח על רישום המקרקעין,
 בבקשה לעכב את הנחת רשת הבבלים, למנוע את

 הנחתה או להתנותה בתנאים.
 עוד מוצע, שאס בתקנון המוסכם של הבית
 המשותף קיימת הוראה מיוחדת בדבר הנחת דשת

 הכבלים - תגבר ההיראה המוסכמת.

 חבר הכנסת אברהם פורז

 סעיף 6בט(ב) לחוק הבזק, התשמ״ב-1952 (להלז -
 החוק), קובע כי הנחת רשת כבלים ברכוש המשותף
 טעונה הסכמת ו־יב בעלי הדירות. הוראה זו ;.ירכית לבך
 שדייריפ רבים המתגוררים בבתים משותפים איגפ
 ־בולים להתחבר לכבלים בשל התנגדות ייתר ממחצית

 בעלי הדירות.
 מוצע, על כן, לבטל את העורך בהסכמת רוב
 הדיירים כדי להתחבר לרשת הכבלים ובלבד שנציגות
 הבית המשותף המשמשת, בהתאם להוראות סעיף 6ל
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