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 ביתר וגביה הטעיה- שנתקבלה כייצוגית תובענה הגשת לאשר בקשה. 5
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 קוטל על בעברית הוראות ציון-אי - ייצוגית תובענה לאישור בקשה. 6
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 626 ........................................................................................בחולצה
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 639 ...................................................................... איכותית סגירה ללא

 על ויתור תוך רכישה לביטול זכות - הצהרתי דין-פסק למתן עתירה. 16

 641 .................................................................................... נופש זכות

 643 .... הלוואה החזר עבור גביה דמי - כייצוגית תובענה לאישור בקשה. 17

" סטריט וול" נגד ייצוגית תביעה הגשת לאשר החלטה על ע"בר נדחתה. 18
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 ייצוגית בענהתו לאשר בהחלטה דיון למחוזי החזיר עליון משפט-בית. 19

 645 ................. רכב כלי רכישת לצורך הלוואות במתן שעיסוקה חברה נגד

 בגין" ברמה קול" רדיו נגד ייצוגית תובענה אישר העליון המשפט-בית. 20

 645 ......................... התחנה בשידורי נשים השמעת-אי של מפלה מדיניות

 באופן ההשבה עקרון את להחיל אין כי קבע העליון המשפט-בית. 21

 646 ................... חוקי-בלתי או פסול חוזה של בטלותו עם טכני-אוטומטי

 משפט-בית לפני הונחה כי ונקבע מאחר "חוגלה" מטעם ערעור נדחה. 22
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 כספים תשיב החברה כי נקבע בו" בינל בזק" כנגד ערעור קיבל העליון. 23

 שפתחה לתיבה שנשלח במייל מחיר עליית על לו שהודיעה לאחר ללקוח
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 היה ולא מאחר ייצוגית לתובענה בקשה דחיית על ערעור דחה העליון. 24

   חובה של הפרה הנסיעות סוכנויות ידי-על ההמרה בוצעה בו באופן

 648 ..........................................................................................חוקית

 ניתן שבהן בתביעה המצויים בפרטים ודי מאחר ערעור דחה העליון. 25

 עילה להעמיד כדי בחברה שנעשו המעשים והיקף טיב את לבחון יהיה

 648 .......................................................... ייצוגית תובענה הגשת לצורך

 יהיו רכיבים מספר הכוללת עסקה ורעב ביטול דמי כי קבע העליון. 26

 649 .......................... הנמוך לפי העסקה מערך 5% או ח"ש 100 - אחידים

 שבוצעו נסיעות עבור קו-רב מחזיקי של כפול חיוב - ייצוגית תביעה. 27

"{ אגד" וחברת "דן" חברת} מהשניה האחת דקות 90 -מ פחות של בטווח

 650 .................................................. ייצוגית כתביעה אושרה התביעה -

 משאבות גבי על, כנדרש שילוט היעדר - יתר גביית - ייצוגית תביעה. 28

 651 ......... ייצוגית כתביעה אושרה התביעה - תדלוק בתחנת עצמי בשירות

 תה" שהוא, מוצר אריזת על המופיע בסימון הדין הוראות הפרת. 29

 652 ......................... התקבלה כייצוגית התביעה לאישור הבקשה -" טבעי

 ייצוגית ביעהבת, השיפוט לתחום מחוץ המצאה להיתר בקשה. 30

 653 .........התקבלה הבקשה - טויוטה חברת של ברכבים פגם בגין שהוגשה

 מכירת בעת עסקה ושינוי ביטול תנאי הצגת אופן - ייצוגית תביעה. 31

 האושר כייצוגית התביעה לאישור הבקשה - על-אל בחברת טיסה כרטיסי

 655 ................................... 1981-א"התשמ, הצרכן הגנת לחוק 14 סעיף -

 כתביעה אושרה התביעה -" ווינר" בהגרלות הזכיה ביחס שינוי פרסום. 32
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, השיחה במהלך לפונה המוצע" שיחה השלמת" שירות כי, להם גילתה
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 - כפול חיוב לקוחותיה את שחייבה, אגד חברת כנגד ייצוגית תביעה. 36
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 -"( ווינר)" מכוון הימורים משחקב הצרכנים הטעיית - ייצוגית תביעה. 41
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, כייצוגית התובענה לאישור הבקשה - לחוק בניגוד ריפוי סגולות לו
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 לשאת החובה את המפרות תקשורת חברות כנגד ייצוגית תובענה. 47
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 680 ................................ התקבלה, כייצוגית התובענה לאישור הבקשה -
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 684 ...................................................................................... התקבלה

 רופאי להליך באשר מטופלים יידוע-אי שעניינה ייצוגית תובענה. 50
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