
תובענות ייצוגיות

החל מהרגע שבו תביעות ייצוגיות הפכו פרקטיקה שגורה בצורתה  
.  בחזית התחום, כבר היה שם' ושותפירון. משרד מ, המודרנית בארץ

הוא המשרד המוביל והידוע ביותר בתחום התובענות  פירון. מ, כיום
ומדורג תמידית בצמרת מדריכי הדירוג בשל הצלחה מוכחת  , הייצוגיות

-בייצוג והגנה על החברות הגדולות במשק מתובענות ייצוגיות בהיקפי
.  ענק

המחלקה מומלצים באופן אישי במדריכי הדרוג בישראל  שותפי 
.ובעולם כמובילים בתחומם

הוא המשרד הראשון לפנות  פירון. מ, בכל הנוגע לתביעה ייצוגית
המשרד אוחז בנתח השוק הגדול ביותר בישראל בייצוג נתבעות  . אליו

מקבל לטיפולו למעלה   ממאה תביעות ייצוגיות  , בתובענות ייצוגיות 
חדשות מדי שנה ורשם הצלחות מוכחות ביחס לכל משרד אחר  

.בישראל

שותפי המחלקה אוחזים בתפקידים  , חלוצים בתחוםהיותם בשל 
ר ועדת  "יו, בכירים בלשכת עורכי הדין ובארגונים שונים ובכלל זאת

וכן משמשים כמרצים בהשתלמויות עומק  , תובענות ייצוגיות בלשכה 
.  בתחומם

חותמם של שותפי המחלקה טבוע בהליכי החקיקה בתחום  
מוזמנים תדיר  , לצד ניסיונם הרב, ובשל כך, התובענות הייצוגיות

והן מטעם הצדדים  -הן מטעם בית המשפט -לשמש כמגשרים 
.  המעורבים

צבר המשרד ניסיון שלא יסולא בפז ופיתח  , עיסוקו בתחוםבתקופת 
בהתמודדות עם אינספור  , בקיאות בכל סוגי התובענות הייצוגיות

.  בסכומים מצטברים בסך מיליארדי שקלים, תובענות
,  הצלחותיו של המשרד נפרשות על פני כלל ענפי התעשייה במשק

עם  , בשירות חברות ונותני שירות במשק הישראלי מכל התחומים
לרבות ייצוג  , טווח רחב ומלא של שירותים להגנה מלאה של לקוחותיו

ייעוץ והדרכה לחברות ולנושאי משרה בקשר עם  , בבית משפט
וטיפול בעיצומים כספיים  , הוראות חוק הגנת הצרכן וחוק הנגישות

.  מצד הרשות להגנת הצרכן ומשרד הכלכלה

למשרד התמחות מיוחדת בטיפול בתובענות ייצוגיות בתחום  , בנוסף
,  לא אחת, כך. אלמנטרי וחיים, סיעוד, בריאות: במגוון ענפיו, הביטוח

הביא צוות המשרד לדחיית בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות בתחום  
.ואף הביא לסילוקן על הסף של בקשות לאישור בתחום זה, הביטוח

מייצג את לקוחותיו בהצלחה  פירון. מ, בכל הנוגע לתביעות ייצוגיות
עם שותפים המובילים את התחום בארץ ומעניקים שירות  , מוכחת

.אישי וצמוד ללקוח ונמנה בשל כך על העילית שבמשרדים
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הסביבהאיכות.


