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 89693-21-28 ת"צ                          חיפהבבבית משפט המחוזי 

 בשבתו כבית משפט לעניינים אזרחיים

 בעניין: 

 נסאר, ת.ז.  סאבר
 

  (73473 סאבר נסאר )ר.מ.עו"ד ע"י עו"ד 
 77803רח' ראשי, כפר עראבה 

 7434388403,  נייד: 74- 8343478טל: 
 747-8683787פקס: 

   nassar44@netvision.net.ilדוא"ל: 
        
 ;המבקש           

            
 ד ג נ     
    

 אוניברסיטת חיפה
 066שד' אבא חושי 

 7468878 הר הכרמל, חיפה
 ;ההמשיב                    

 
 בתוספת ריבית והצמדה. -₪ 37: סכום התובענה האישית

 ערכה.בה -₪ מיליון 4.8 -כסכום התובענה הייצוגית: 
 סעד הצהרתי. -ו )השבה( כספיסעד : מהות התובענה

 
 1בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית

 3778-( לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו0א)4בהתאם לסעיף 
 

 המבקש מתכבד בזאת, להגיש לבית המשפט הנכבד, בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית

 .  ת כתב התביעהת בד בבד עם הגש, המוגש"(הבקשה)להלן: "

 לבקשה "0"כנספח  מצ"בכתב תביעה   2נספח 

 לבקשה "3"כנספח  מצ"בבבקשה  ךתצהיר המבקש התומ  1נספח 

 

 בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלקמן : .0

 -חוק תובענות ייצוגיות התשס"ו  -ל 8לעשות שימוש בסמכותו המוקנית לו על פי סעיף  .א

את התובענה המצורפת לבקשה זו  ולאשר( ": "חוק תובענות ייצוגיותלהלן) 6002

 לתוספת השנייה בחוק 0בהתאם להוראת סעיף  -כתובענה ייצוגית  "2"כנספח 

 ובמסגרת זו ליתן הוראות נוספות כפי שיפורט להלן. ,תובענות ייצוגיות

 

, חוק תובענות ייצוגיות-ל (0)04 -ו 07לעשות שימוש בסמכותו המוקנית לו על פי סעיף  .ב

 בהתאם למפורט להלן: ,מוגשת התובענה הייצוגית בשמן ההקבוצת ולהגדיר א

ושלם  70/76/3773החל ביום  אצל המשיבה ללימודים מי שנרשםכל  :"הקבוצה"

או  "חוק זכויות הסטודנט)" 6002-תשס"ז ,חוק זכויות הסטודנט -" בניגוד לדמי רישום"

בו תאושר הבקשה ו/או למועד  ועד ובין אם לאו, ללימודים בין אם התקבל ,("החוק"

                                                 
 במקור, אלא אם צוין במפורש אחרת. אינןבקשה זו כל ההדגשות ב 1
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הקבוצה כוללת,  .מהגביה הלא חוקיתכי היא חדלה  המשיבה תוכיחמועד בו לעד 

 למעשה, שתי תת קבוצות:

 ": לקוחות אשר נרשמו, התקבלו והפכו לסטודנטים של המשיבה.תת קבוצה א"

 ": לקוחות אשר נרשמו, לא התקבלו ומעולם לא למדו אצל המשיבה.תת קבוצה ב"

לפי שיקול דעתו ולפי  היתבקש להגדיר את הקבוצהנכבד בית המשפט  ,לחילופין

 ראות עיניו.

 

שה זו ובכתב התביעה המצורף  לפסוק כי עילות התובענה הינן כמפורט בהמשך בק .ג

לפסוק כי התובענה הייצוגית מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט  -אליה ו

 המשותפות לקבוצה התובעת כולה.

 

ה חויבו על ידש חברי הקבוצהמספר למסור פרטים מדויקים אודות  הלהורות למשיב .ד

כל נתון רלוונטי אחר  לצורך  ו/או שלא כדין, היקף החיוב במשך כל התקופה

 .חברי הקבוצה ואיתור כימות/הערכת סכום התביעה הייצוגית

 
להורות למשיבה להשיב לחברי הקבוצה את כל סכום הגבייה הלא חוקית בתוספת  .ה

 מדה כחוק.ריבית והצ

 

בשני עיתונים יומיים האחד בשפה  לפחותלהורות כי ההחלטה בבקשה זו תפורסם  .ו

העברית והשני בשפה הערבית, וליתן הוראות נוספות כפי שימצא בית המשפט הנכבד 

 שא בהוצאות הפרסום.ת הלנכון בדבר אופן הפרסום כאמור, ולקבוע כי המשיב

 

הוכחתה גמול מיוחד,  וזאת על פי סעיף בהגשת התובענה וב אשר טרח לפסוק למבקש .ז

 לחוק תובענות ייצוגיות. 33

 

י מע"מ משווובתוספת    04%ל מסך של לפסוק שכר טרחת עורך דין בשיעור שאינו נופ .ח

, על פי סמכותו להתובענה הקבוצתית, זאת כפי   שנהוג לפסוק בתובענות אלו. הכו

 .ענות ייצוגיותלחוק תוב 37של כבוד בית המשפט המוקנית לו בסעיף 

 

בבקשה ליתן הוראות נוספות בדבר הדיון הוצאות בקשה זו וב הלחייב את המשיב .ט

 וכפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון וצודק בנסיבות העניין. בתובענה. הכולו

 

 :ואלה נימוקי הבקשה

 :הבקשה בקליפת אגוזא. 

לומדים  "דבשנת הלימודים תשע .0634נוסדה בשנת  ,אוניברסיטת חיפההמשיבה,  .3

הציגו אשר  הנתונים על אלוסטודנטים.  08,777 -אפשריים כלכל התארים ה במשיבה

ם מיורשו בלבדבידיעת המשיבה  יםנמצא התקבלו ולאמועמדות, שלמו דמי רישום 

 .ומאגריה במערכותיה
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. "דמי רישום"ולשלם  להציג מועמדותוכל מי שחפץ להיות סטודנט של המשיבה חייב  .7

" יפים להצגת דמי רישום"  ₪. 473עומדים על סך של  "מי הרישוםד"נכון להיום 

 מועמדות לשנה אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה.

 
ציג שתי אפשרויות עומדות בפני המבקשים לה: אופן ההרשמה/הצגת המועמדות .4

 "הרשמהערכת ", באמצעות רכישת האחת: 2למשיבה מועמדותם ללימודים אצל

באמצעות שובר תשלום ₪  473בסך " דמי רישום", תשלום ₪ 074יום נכון לה השעלות

, באמצעות האינטרנט", הרשמה השנייה. ישראל משלוח הערכה בדואר-ו המצורף לערכה

)טופס ממוחשב" טופס הרשמה " הנרשם יקבל ,. במקרה זה"באופן מהיר, זול ונוח

דמי " בצירוף תשלום באופן מקוון ימלאו ויגישו₪,  87 שלבמחיר מוזל וירטואלי( 

  .האינטרנט של המשיבה באמצעות כרטיס אשראי באתר₪  473בסך " רישום

 לבקשה "7"כנספח  מצ"ב העתק דפים רלוונטיים מאתר המשיבה  8נספח 

 
 

 לחוק קובע לאמור: 07סעיף  .חוק זכויות הסטודנטנכנס לתוקפו  70/76/3773ביום  .4

 053שלא יעלו על ישום אחידים הרישום ללימודים יהיה תמורת דמי ר. 10"  

שקלים חדשים; הסכום האמור בסעיף זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן 

שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועדים שיקבע השר בתקנות, 

 ויפורסם על ידי המוסדות.

 
 .בחקיקה ראשיתו וגבל, הלאוניברסיטאות, והמשיבה בכללן" דמי רישום"דהיינו,  .8

הותקנו ע"י שר החינוך רק ביום הנ"ל  07כאמור בסעיף  התקרהון סכום תקנות לעדכ

תשע"ד -דמי הרישום המעודכנת לשנת הלימודים תשע"ג תקרת. 37073בינואר  07

 ₪. 473עומדת על סך של 

 

, המשיבה אינה מסתפקת ובדיוק לשם זה מוגשת הבקשה כאן נעוצה הבעיהעקא,  דא .3

, של תוהיא עוקפת הגבלה זו בדרך ממתוחכמ ." שמקנה לה החוקרישוםדמי "-גבייתב

)וירטואלי( " טופס הרשמה ממוחשבתשלום מוזל על " או" ערכת רישוםגבייה על " כאמור,

", היא העומדת במוקדה הרשמה"ערכת  בגיןגבייה זו, הגבייה למי שנרשם באינטרנט. 

 של בקשה זו והתובענה המצורפת אליה.

 

 ירוטם.אלו הם כללם של דברים. ולהלן, פ

 

 

                                                 
2

 -e&id=17%3Aregistrationhttp://harshama.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=articl

info&Itemid=5-procces&catid=2%3Aba 
3

 .6010-תקנות זכויות הסטודנט )הצמדת דמי רישום(, תש"ע 

http://harshama.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=17%3Aregistration-procces&catid=2%3Aba-info&Itemid=5
http://harshama.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=17%3Aregistration-procces&catid=2%3Aba-info&Itemid=5
http://harshama.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=17%3Aregistration-procces&catid=2%3Aba-info&Itemid=5
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 :מבוא ורקע עובדתי. ב

, תואר ראשון הבעל תואר ראשון בפסיכולוגיה וסטטיסטיקהמבקש עורך דין במקצועו,  .8

 מטעם המשיבה. התארים תואר שני במנהל עסקים. כול -במשפטים ו

 
בקש המבקש להציג את מועמדותו לתואר שני במנהל עסקים. לצורך  3778בחודש יוני/ .6

באמצעות אתר האינטרנט של המשיבה ושלם   06/78/3778 הנ"ל, נרשם המבקש ביום

" לאותו דמי רישום" תקרתהינו ש₪,  747סכום זה מורכב מסך של ₪.  437סך של 

  .ממוחשב"טופס הרשמה " בגין ₪ 37 -התאריך ו

 " לבקשה4כנספח " מצ"בהעתק קבלה על התשלום   4נספח 

 
היא גבייה  ממוחשב"טופס הרשמה "למבקש היה ברור עוד באותה העת כי הגבייה בעבור  .07

 כדין. ינהאש

 

יסופר לבית המשפט הנכבד כי המבקש  ,ת התמונהשלמלהאף שהדבר אינו קשור, ו .00

 .התקבל ללימודים, החל בהם וסיימם בהצלחה

 
חשב המבקש להציג את מועמדותו לתואר שני נוסף. ולכן, ביום  ,מאוחר יותר .03

בינוביץ', ראש אגף מנהל תלמידים פנה המבקש בכתב לגב' רותי ר  04/77/3707

טופס הרשמה "בכלל ותשלום על " ערכת רישוםתשלום נפרד על " מדועבמשיבה, ותהה 

 אינטרנטי בפרט, אינו התחכמות על הוראות החוק. ממוחשב"

 לבקשה "4"כנספח  מצ"ב העתק הפניה  5נספח 

 

 :ןת להלצוטטמה  התשוב. 07/74/3707תשובה מטעם המשיבה התקבלה ביום  .07

. גביית תשלום בגין ערכת הרשמה, לרבות תשלום )מופחת( בגין הורדת ערכת 1"

ההרשמה מאתר האוניברסיטה באינטרנט, נעשית כדין, ובהתאם להחלטות 

המחייבות של הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד ומפעלי הסיוע 

 .2..2.2.1לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה )היא "ועדת מלץ"( מיום 

, , מסדיר את נושא גביית דמי הרישום6002-חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז .6

בקובעו רף עליון לגובה דמי הרישום, אך החוק לא שינה דבר בנושא סוגיית 

גביית עלות ערכת הרשמה, בה נוהגת האוניברסיטה בהתאם להחלטת ועדת מלץ, 

 כאמור.

אינן מסתכמות בהוצאות  . בשולי הדברים יצוין, כי עלויות ערכת ההרשמה3

גם עבור ההדפסה בלבד אלא כוללות עלויות רבות נוספות, ולכן נגבה תשלום 

 ערכת ההרשמה האינטרנטית.

 לבקשה "8"כנספח  מצ"ב העתק תשובת המשיבה  6נספח 
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מכתב נוסף ובקש מהמשיבה  03/74/3707בתשובה למכתב המשיבה שלח המבקש ביום  .04

 מהי עלות ההדפסה של ערכת ההרשמה. -ו "ות נוספותעלויות רבלפרט מה הן אותן "

 לבקשה "3"כנספח  מצ"ב העתק הפניה  7נספח 

 

 תשובה לתשובה מטעם המשיבה מעולם לא התקבלה. .04

 

 מניחה את הדעת.  ואינהמספקת  אינהתשובתה של המשיבה כמובן, ולהלן יפורט,  .08

 

עו"ד מירב  -רוני ללמות התמונה, יצוין גם כי המבקש פנה במקביל ובדואר אלקטלש .03

ישראלי,  יועצת משפטית לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, הוועדה אשר 

 דנה בזמנו בהצעת חוק זכויות הסטודנט. בתשובתה כתבה עו"ד מיכאלי:

 

הטענה הייתה שדמי הרישום הגבוהים מונעים מסטודנטים שאין ביכולתם "...

עיה מתחדדת עקב אי הוודאות האם לשלמם את עצם הרישום למוסדות, כאשר הב

דבר המכפיל פי  -ולכן גם הצורך להירשם למספר מוסדות -יתקבלו למוסד או לא

 ."כמה וכמה את ההוצאות בגין דמי הרישום

 לבקשה "8"כנספח  מצ"ב העתק תשובת עו"ד מ. ישראלי  3נספח 

 

יובל לדור,  בדואר רשום למר( 4)נספח בהמלצת עו"ד מיכאלי, נשלח אותו מכתב פניה  .08

ממונה על יישום חוק חופש המידע ופניות הציבור במעצה להשכלה גבוהה, שתפקידה 

תשובה מטעם חרף תזכורות רבות,  לפקח על מוסדות להשכלה גבוהה ולהנחות אותן.

 המועצה להשכלה גבוהה מעולם לא התקבלה.

 

 :תביטית הנורממסגרה. ג

ה שכר הלימוד ומפעלי הסיוע לסטודנטים הוועדה הציבורית לקביעת גובועדת מלץ, היא " .06

( בראשותו של שופט 6000901תשס"א  -(29.2..1במוסדות להשכלה גבוהה לשנים תשנ"ז )

 " )להלן: "דו"ח מלץ"(.בית המשפט העליון )בדימוס( יעקוב מלץ

 לבקשה "6"כנספח  מצ"ב 73/78/0668ועדת מלץ מיום  דוח  9נספח 

 
מנת לבחון את נושא שכר הלימוד ומפעלי  הסיוע כשמה כן היא, הוועדה נוסדה על  .37

 0בסעיף  שנות לימוד. 4לסטודנטים ומסקנותיה, מלכתחילה, היו מוגבלות לתקופה של 

ההסדרים המובאים בדין וחשבון זה יהיו בתוקף לחמש שנים החל משנת לדו"ח נאמר: "

 הלימודים תשנ"ז ועד לשנה"ל תשס"א )כולל(."

 
 :דוח ועדת מלץ -לינו הוא פרק ח' החשוב והרלוונטי לעניינ .30
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הוועדה מינה שר החינוך ועדה נוספת,  34/74/3777להשלמת התמונה יצוין כי בשנת  .33

הציבורית להורדה הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה ולבחינת הקלות 

המשפט המחוזי בת"א )בדימוס( ד"ר אליהו  אפשרויות לסטודנטים בראשותו של נשיא בית

 "(. ועדת וינוגרד)" וינוגרד

 

 למסקנות/החלטות הועדה נאמר: 'לא השלימה את מלאכתה. בסעיף י ועדת וינוגרד .37

 תשלומי חובה ותשלומי רשות. י"

הוועדה לא סיימה את דיוניה בנושא האמור, ולפיכך, כל ההסדרים הקיימים בדבר 

 ."רשות יישארו בתוקפםתשלומי חובה ותשלומי 

 

טפסי " ת, בכל הקשור לסוגיילעיל( 07)סעיף  עצמה ולשיטת המשיבה לכאורהולכן,  .34

  , לעת עתה, ההסדרים אשר נקבעו בדו"ח ועדת מלץ.בעניין זה המשיכו לחול "הרישום

 

( 0664)במחירי פברואר ₪  377" בסך של דמי  הרשמהלץ קבע "דו"ח ועדת מודוק.  .34

הסכום יעודכן מדי שנה על פי שיעור לפי הדו"ח . תשס"ב-נ"טלשנות הלימוד תש

סכום זה מוצמד ליום  הגשת בקשה זו )ביחס למדד התייקרות מדד המחירים לצרכן. 

 . ₪ 878( עומד על סך של 2995ינואר 

 
 ₪ 473" בסך של דמי רישוםהמשיבה גבתה/גובה  בשנת הלימודים הנוכחית " ,דא עקא .38

 מהקבוע בדו"ח ועדת מלץ. ₪ 84גביית יתר בסך של .  טודנטחוק זכויות הס -בהתאם ל

 
". במחירי עלותהרישום והידיעון לסטודנט יהיו  טפסי מחירי "דו"ח ועדת מלץ קבע גם כי  .33

והאם ₪??  074מגיעה לסך של בעותק קשיח,  ,האם עלותו/ה של טופס/ערכת ההרשמה

. לאהתשובה היא: ?? ₪ 87 -מגיעה ל( יהווירטואל) הממוחשבעלותו של טופס ההרשמה 

נטל מכל מקום  מדובר בעלויות מופרכות ללא כל בסיס שלא הומצאו בגינן אסמכתאות.

 ההוכחה בעניין זה מוטל על שכמי המשיבה.

 
טופס )"סוגיית הרישום בחלק מההסדרים ב: מדוע תתכבד המשיבה ותיתן תשובה .38

?? מה כן קובע אילו לא"( דמי הרישוםבחלק אחר )"ומחילה דו"ח מלץ  כן"( היא הרישום

הנוחות הסדר )בסוגיית הרישום( בדו"ח מלץ ימשיך לחול ואילו הסדר לא יחול יותר?? 

 ??והאינטרס של המשיבה

 

 דו"ח מלץ לעומת חוק זכויות הסטודנט -המדרג הנורמטיבי

סוגיית הרישום  כל, חוק זכויות הסטודנט חולש על לשיטת המבקש וגישתו .36

" דמי הרישום"מרגע כניסתו של החוק לתוקף,  יבה בכללן. והמש ותלאוניברסיטאי

שמוסמכת המשיבה לגבות בכל  האחד והיחידילחוק הם הסכום  07בסעיף הקבועים 

 הקשור לסוגיית הרישום.
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-חוקי יו:פל בקשר לדין נורמטיבי תורת המשפט הישראלית קיים מדרגב .77

 חוקים עומדים במדרג הנורמטיבי הגבוה ביותר; מתחתם ובכפוף להם עומדים היסוד

חקיקת  להם ףכפובנורמטיבי נמוך יותר עומדים  רגילים" של הכנסת; במדרג"

זר, צווים תקנות, חוקי ע] הרשות המקומית או הרשות המבצעת למיניה של המשנה

בית המשפט  כאשר פסיקה של .פסיקת בתי המשפט ועוד[; מתחתם וכפופה להם היא

המשפט מתחתיו ואת רשויות המדינה  המחייב את כל בתי תקדים מהווה העליון

המחוזיים והשלום אך מנחה את בתי המשפט האחרות ואילו פסיקת בתי המשפט 

 .האחרים מתחתם או באותו מדרג

 

?? לשיטת כמו דו"ח מלץ ומה הוא מעמדו  הנורמטיבי של "דו"ח ועדה ציבורית" .70

, שיש לו מעמד כלשהו, מעמדו נופל ממעמדו בהנחה. וגם אם, לו שום מעמד איןהמבקש 

 .חוק שחוקקה כנסת ישראל. ולכן, הוא כפוף אליוהשל 

 
"עלות" טופס /"מחיר"-". החוק שתק בכל הקשור לדמי  הרישום" -ל תקרההחוק קבע  .73

שתיקה זו היא  חלילה.חס ולא מתוך שכחה הרישום. שתיקתו של המחוקק היא 

מכל " אשר נקבעו בחוק כוללים בתוכם כל שירות, דמי הרישוםכי למעשה " שאומרת

 , הקשור לסוגיית הרישום.מין וסוג

 

)מחוזי מרכז(  07347-77-07ת"צ -שטמר ב .דעתה של כבוד השופטת א זו הייתה גם .77

 , פורסם במאגרים[)"עניין אליהו"(38.03.00]ניתן ביום  מכללת רמת גןנ'   יהולאלינור א

 לפסק הדין קבעה כב' השופטת א. שטמר: 08בסעיף  כך,

"המכללה רואה בדמי ההרשמה "דמי טיפול" המשולמים עבור שירותי ההרשמה 

 16בתצהיר דברת; סעיף  60,  10רונטאליים הניתנים על ידה )סעיפים הפ

 בתצהיר המשלים(, ואין לקשור בינם לבין דמי הרישום לאוניברסיטה. 

, שאינו מבחין בין שרותי חוק זכויות הסטודנטב 03לאור הוראות סעיף 

קשה  -מה כאלו ואחרים, אך מגביל את הסכום שניתן לדרוש בעבורם הרש

אין מניעה  –משהוחלט שהמכללה אינה כפופה לחוק זה  –. ואולם לקבל טענה זו

 חוקית לגבות תשלום זה........"

 

הנ"ל שונות מהעובדות במקרה שלנו, ואף שבקשת עניין אליהו  -אף שהעובדות ב .74

" כהגדרתו בחוק מוסדשוטה שהמכללה אינה "האישור שמה נדחתה מן הסיבה הפ

בהתאם  07בית המשפט שם פרש את סעיף זכויות הסטודנט ולכן הוא לא חל עליה,  

אינו מבחין בין שרותי "לחוק  07לתכלית החקיקה וקבע כי סעיף  -ללשונו הפשוטה ו

 ."הרשמה כאלו ואחרים, אך מגביל את הסכום שניתן לדרוש בעבורם

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%A7_%D7%93%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%A7_%D7%93%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9D
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_775.htm


 . 

התאחדות הסטודנטים מבחינת  ,מבחינת הפסיקה, ונו ותכליתו()לש מבחינת החוק .74

  בחוק. ה" קבועדמי הרישום" תקרתמבחינת המבקש גם,  -ו)להן בהמשך(  בישראל

 

"  טופס הרשמהולא, לא משנה איך המשיבה תקרא להם, איזה כינויים תמציא להם )" .78

. המשיבה  צל אותםלכמה תשלומים היא תפ -ו (ו/או כל כינוי אחר "ערכת הרשמהו/או "

הקבוע  התקרהבתחום ההיתר החוקי ובסכום שלא יעלה על  "דמי רישוםצריכה לגבות "

 .חוקית שאינהבחוק. כל גבייה מחוץ לתחום  ההיתר החוקי היא גבייה 

 
 מרכז רישום ארצי -הדיון הציבורי בסוגיית "דמי רישום"

טיח את עתידה ואת נוכח חשיבותה של השכלה אקדמית במדינה נאורה שמבקשת להב .73

 ,במקביל, לעיתים למספר מוסדות לימוד "דמי הרישום" סוגיית תשלוםעתיד ילדיה, 

מעמסה שמטיל תשלום זה על סטודנטים וצעירים המבקשים לקנות השכלה וה

 ועדותאקדמית, עמדה בשני העשורים האחרונים  במרכז הדיון ציבורי. בדרך היו מספר 

 שולחן כנסת ישראל. שהונחו על הצעות חוק מספר -ו

 

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה )דמי הונחה על שולחן הכנסת:  0664עוד בשנת  .78

אומר חבר  0664ינואר  08. בדיון בהצעה במליאת הכנסת מיום 4..1-הרשמה(, התשנ"ה

הרשמה היא פעולת מחשב, לא הרבה יותר מזה, עלות היום אני חושב שהכנסת דן תיכון: "

מה ראו ראשי האוניברסיטאות לא מבין גורות, אולי בשקלים בודדים, ואני הרישום נאמדת בא

 ".להפוך את עניין ההרשמה לסעיף הכנסות נכבד

 לבקשה "07"כנספח  מצ"ב עותק מפרוטוקול הדיון 21נספח 

 
למרות תחת הכותרת: " Ynetבעיתון האלקטרוני   06/74/3707ביום בכתבה שפורסמה  .76

" הפנו נציגי הסטודנטים אצבע מאשימה כלפי לאוניברסיטאותהחוק: חריגות בדמי רישום 

 . יו"ר התאחדות הסטודנטים מצוטט לומר:המועצה להשכלה גבוהה

"המוסדות האקדמיים  גובים מכל סטודנט כמה עשרות שקלים בניגוד לחוק, 

 והמועצה להשכלה גבוהה נותנת יד לעוול.......................

ם בישראל הוא גבוה גם מבלי להוסיף על כך תשלומים יוקר המחייה של הסטודנטי

מיותרים שאינם חוקיים. התאחדות הסטודנטים פועלת בנחישות מול המל"ג כדי 

 להפסיק לאלתר את התופעה הפסולה הזו".

 לבקשה "00"כנספח  מצ"ב עותק הכתבה 22נספח 

 

ת עלה עוד שמאגד תחתיו את כל האוניברסיטאוהרעיון של הקמת "מרכז רישום ארצי"  .47

נייר עמדה של התאחדות הסטודנטים של המאה הקודמת.  67 -שנות האמצע ב

 3700מחודש נובמבר/ ,"מרכז רישום ארצי למוסדות להשכלה גבוההבישראל, שכותרתו "

 להקים מרכז כזה. /הרעיוןסוקר בתמצית את הניסיון

 לבקשה "03"כנספח  מצ"ב עותק נייר העמדה 21נספח 
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 3בעמ' ". בעיות המרכזיות בהליך ההרשמה הקיים"-ר, את התבין הי נייר העמדה סוקר, .40

 לנייר העמדה נאמר:

כלל האוניברסיטאות בניגוד למכללות גובות תשלום נוסף עבור טפסי ".....

הרשמה.............למותר לציין כי ללא טפסי הרשמה לא ניתן להירשם למוסד 

יתרה על כך, נשגב ר ועניין. להשכלה גבוהה ועל כן מדובר בדמי רישום לכל דב

₪  03 -מבינתנו מדוע על טופס אשר פרט ממלא באינטרנט יש לגבות כ

. העלות היחידה בגין מילא נוספים שכן אין הוצאות על חומרים, דואר ועוד

טופס אינטרנטי היא של כוח האדם אשר בוחן את הבקשה והלא לשם כך משלמים 

 "₪. 3.0את דמי הרישום בסך של 

 

הצעת חוק הרישום יצוין כי לאחרונה הונחה על שולחן כנסת ישראל " ,ת התמונהלהשלמ .43

.  כלל וכלל לא ברור מה יעלה בגורלה של "6013-למוסדות להשכלה גבוהה, התשע"ג

הצעת חוק זו ואם גורלה יהיה דומה לגורלן של ההצעות הרבות שקדמו לה והונחו 

 .בשני העשורים האחרונים לפניה

 

" לסעיף הכנסות דמי ההרשמה, והמשיבה בכללן, מזמן הפכו את "האוניברסיטאות .47

על גבם של צעירים חלשים )כלכלית(. בית המשפט הנכבד מתבקש  נכבדוהתעשרות 

 לומר את דברו בעניין זה.

 

 ו בחוק הגנת הצרכןכהגדרת הינה "עוסק"המשיבה 

 וד בשלהיעלכאורה, בקשה זו והתביעה והמצורפת אליה היו צריכות להיות מוגשות  .44

 להלן יסופר. אז מניין העיכוב?? , עם השלמת ההתכתבות עם המשיבה.3707שנת 

 

 נושאים/עניינים קובעת רשימה סגורה של  חוק תובענות ייצוגיות -התוספת השנייה ל .44

  (.חוק תובענות ייצוגיות -א ל7תובענה ייצוגית )ראה סעיף בהן ניתן להגיש 

 

תובענה ייצוגית נגד  "לאכסן"ובו ניתן  "להכניס"אליו ניתן  היחידילכאורה, הסעיף  .48

 לתוספת: 0המשיבה הוא סעיף 

.תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו 1"    

 לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו."

  

בסמוך לאחר התשלום שבוצע ע"י המבקש נלמדה המטריה העובדתית דא עקא,  .43

מהמטריה המשפטית עמד לנגד עיניו של המבקש פסק דינו של כב' כחלק   והמשפטית.

סובול נ' אוהד  1623-02 ת"א השופט א. קיסרי מבית משפט נכבד זה בעניין:

אוניברסיטת חיפה
 שם קבע בית המשפט הנכבד: )"עניין סובול"( 4

                                                 
4

 , פורסם במאגרים..19029600 -ניתן ב 
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"לדעתי, אין כל יסוד להבחנה שהמבקש עושה בין פעולותיה של האוניברסיטה 

קניית השכלה גבוהה ובמחקר אקדמי לבין פעולתה בגביית תשלומים שונים, בה

בין אם אלה תשלומי שכר לימוד ובין אם הם התשלומים עבור דמי שירות 

, תהיה אשר מן הסטודנטיםכוללים, כפי שגבתה האוניברסיטה. גביית תשלומים 

להשכלה תהיה מהותם, היא חלק בלתי נפרד מפעילותה של האוניברסיטה כמוסד 

גבוהה, והם קשורים לפעילות של הקניית הידע האקדמי. אין כל בסיס להבחין 

בתשלום אחד מכלל התשלומים הקשורים לפעולתה כמוסד להשכלה גבוהה, 

ולהשתית עליו את הטענה שגביית תשלום כזה מביאה את האוניברסיטה לגדר 

 ]הדגשה שלי, ס.נ.[ ......... "חוק הגנת הצרכןהמונח "עוסק" כמשמעו ב

 

ולכן, בהתחשב בגישתו הנ"ל של כבוד השופט קיסרי, ובהתחשב בכך כי הסמכות  .48

אותו מותב,  אפילוהיא לאותו בית משפט, וייתכן  תובענהבבבקשה זו והמקומית לדון 

 הבקשה והתובענה לא הוגשו בזמנו.

 

עיון חוזר ומעמיק, לשיטתו של המבקש, עמדתו של כב' השופט א. קיסרי בעניין  לאחר .46

 .ממנה היא עמדה לא נכונה אשר הגיעה העת לשנותובכל הכבוד הראוי,  ,סובול הנ"ל

 
הסטודנטים נכונה ביחסים בין המשיבה לבין העמדה הנ"ל , כי נניחוגם אם תגיד,  .47

שהציגו  מועמדיםין המשיבה לבין תגיד על עמדה זו ביחסים בכן אז מה , שלה

 למדו אצל המשיבה??? לאבלו ומעולם קהת לאבה, יהמש למועמדותם ללמוד אצ

 
כי  5בית המשפט העליון קבע במספר הזדמנויותאך מהותי. -למשיבה יש אופי דו, ודוק .40

. ולכן, אין אפשרות להגיש תובענה אוניברסיטה אינה רשות ציבורית או שלטונית

 חוק תובענות ייצוגיות. -לתוספת השלישית ל 00משיבה בהסתמך על סעיף ייצוגית נגד ה

 
בספרות המשפטית ניתן למצוא מקורות  -יחד עם זאת, בפסיקה, בחקיקה ו .43

ציבור  ואסמכתאות המעידים על כך היא המשיבה הינה "עוסק" ביחסים בינה לבין 

בין אלו שנרשמו , ביחסים בינה לולפחותהסטודנטים שלה. הבאים בשעריה. לרבות, 

 התקבלו. ולאללמוד אצלה 

 
 קובע לאמור: 1.58-חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח -א ל38כך, בין היתר, סעיף  .47

( עד 4)-( ו6, יראו עבירה לפי פסקאות )62מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .א62"

, ולממונה על 1.81-( לסעיף האמור גם כעבירה לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א2)

ת הצרכן והסחר ההוגן לפי החוק האמור יהיו נתונות, לענין עבירות אלה, כל הגנ

 "ו' לאותו חוק.-הסמכויות שיש לו לפי פרקים ה' ו

                                                 
5

מאור  נ'  61869.2; בג"ץ 354,355( 1פודים  נ המוסדות להשכלה גבוהה, פ"ד כח) 424923ראה בין היתר: בג"צ  

 אופק תא הסטודנטים  נ' האוניברסיטה העברית )לא פורסם(.  52869.2יטה הפתוחה )לא פורסם(; בג"צ האוניברס

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/089_001.htm
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כלומר, המחוקק ראה לנכון להחיל, בהוראת חוק מפורשת בחקיקה ראשית, את  .44

ציבור הבאים בשעריו  חוק הגנת הצרכן על היחסים בין מוסד להשכלה גבוהה לבין 

 .נרשמים אליוו/או 

 

וסף לתחולתו של חוק הגנת הצרכן על המשיבה ביחסים בינה לבין ציבור חיזוק נ .44

דיני הבאים בשעריה, ניתן למצוא בדבריו של המלומד פרופ' סיני דויטש בספרו: 

הגנת הצרכן
"צרכן"  -ו"עוסק"  יםלשיטתו של ס. דויטש יש לפרש את המונח .6

של החוק  . זאת, על מנת שלא להוציא מתחולתומאודוליברלי רחב באופן 

אין להחריג מתחולת החוק גופים גופים/אישים שהמחוקק לא התכוון להוציא. 

 . במפורשאותם  להחריגאשר המחוקק לא בחר 

 
 (:347וכך כותב המלומד דויטש בספרו הנ"ל )עמ'  .48

מידה ניתן -"המבחן של עוסק אין כוונתו לרווח אם לאו, שכן לפי אותו קנה

רה של מלכ"ר, שכן פעולותיהם נעשות  שלא להוציא ממסגרת החוק פעולות מכי

למטרת רווח כי אם לשם מילוי המדיניות של המלכ"ר שהיא מטרה ציבורית, 

 בדרך כלל.

................. 

רת המונח "צרכן" בחוק הגנת הצרכן מורכבת מארבעה מרכיבים לסיכום: הגד

כל רכישה ( החוק דן בעסקאות בנכסים ובשירותים. הכוונה היא  ל1מרכזיים: )

יש לכלול בחוק צרכנית, ולכן יש לפרש נכסים ושירותים בצורה  הרחבה ביותר. 

כל שירות וכל מכירה או השכרה, ולהוציא ממסגרת החוק רק שירותים 

 שהוצאו ממנו במפורש, כגון שירותי בנקאות וביטוח.

............. 

מונחים אלה החוק מוגבל לרכישה מעוסק במהלך עיסוקו....... יש לפרש ( 4)

 ............"באופן ליברלי על מנת לא לצמצם את תחולתו של חוק הגנת הצרכן

 

 :376ובהמשך בעמ' 

"גם חוזים של ארגונים שלא למטרות רווח, כגון אוניברסיטה או בית חולים, 

 ייראו כפעולות במהלך העיסוק."

 

ת זה מקום שבו רצה ובקש המחוקק להחריג את חוק הגנת הצרכן הוא עשה א .43

הוחרג משירותי בנקאות וביטוח. אין להחריג בדרך חוק הגנת הצרכן . כך במפורש

להחריג במפורש  המחוקק יכלאין לה כל תימוכין ו/או בסיס, את אשר שפרשנית,  

 רצה לעשות. ולא

                                                 
6

 , תשס"א, כרך א'.דיני הגנת הצרכןס. דויטש,  
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 :עילות התביעה -העוולות המשפטיות. ד

 :הטעיה -עוולות לפי חוק הגנת הצרכן-2ד

עילת תביעה לפי לקבוצה ה מהווים הטעיה ומגבשים מעשיה ומחדליה של המשיב .48

חוק -ל 04"( ולפי סעיף חוק הגנת הצרכן)" 1.81חוק הגנת הצרכן, תשמ"א  -ל 3סעיף 

 "(.חוק החוזים)" 1.23-החוזים )חלק כללי(, תשל"ג

 

 קובע לאמור: חוק הגנת הצרכן -)א( ל3סעיף  .46

ו בעל פה או בכל במעשה או במחדל, בכתב א –. )א( לא יעשה עוסק דבר 6"

העלול להטעות צרכן  –דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

הטעיה(; בלי לגרוע מכלליות האמור יראו  –ין מהותי בעסקה )להלן יבכל ענ

 ינים אלה כמהותיים בעסקה:יענ

 ;שירות הכמות והסוג של נכס אוהטיב, המהות,  (1) 

  ....................................;............... 

 ;"..................המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר (13) 

 
המשיבה עוולה כלפי חברי הקבוצה בהטעיה, בין אם במעשה ובין אם במחדל, בדבר  .87

מחיר שירות ההרשמה ובדבר חוקיות הגביה. בחוסר תום לב מובהק, המשיבה לא 

באתר האינטרנט שלה, כי "דמי הרישום" שהיא  ציינה בשום מקום, לא בידיעון ולא

גובה עולים על התקרה הקבועה בחוק. קיימת חזקה, כך מורה השכל הישר, לפיה 

 .בלבדחברי הקבוצה הסכימו לשלם את התמורה/המחיר החוקי/ת של השירות 

 

 קובע לאמור: חוק הגנת הצרכן -)א( ל70סעיף  .80

כדין עוולה לפי  1ם ב', ג', ד' או ד'דין מעשה או מחדל בניגוד לפרקי )א(.31"   

 "פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[.

 

 :7, אמר בית המשפט העליוןחוק הגנת הצרכןאודות מטרתו של  .83
 

"מטרתו של חוק הגנת הצרכן היא להגן על הצרכן מפני מעשי מרמה, עושק 

והטעיה ולהבטיח כי בעשותו עסקה יעמוד לרשות הצרכן מידע, מלא ככל 

ההנחה העומדת בבסיסו של החוק הינה ב העסקה ועל פרטיה. האפשר, על טי

כי בהינתן מידע מלא והוגן יוכל הצרכן לכלכל את צעדיו ולהתקשר בעסקה 

, נקבע בו האיסור חובת הגילוי הרחבה. לשם כך נכללה בחוק מיטיבה ורצויה

על כל דבר "העלול להטעות צרכן", איסור על ניצול מצוקתו של הצרכן, 

ידיעתו את השפה, וכן איסור על הפעלת -ופנית או הנפשית או איחולשתו הג

                                                 
7

 870, עמ' 383( 3, פד נו)עיריית ירושלים נ'אזוב דליה     7807/63ע.א. -ב 
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- דברי ההסבר בהצעת חוק הגנת הצרכן, תש"ם והשפעה בלתי הוגנת עליו )ראו

 4..1- (, תשנ"ד3 (, הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 306 )בעמ'  1.80

 380.)תשנ"ד(  .13והדיון בקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק זו )ד"כ 

 ((."4..13.2.1אילך; ישיבה מיום ו

 

 

כדין עילת ההטעיה לפי דיני  חוק הגנת הצרכןודוק, אין דין  עילת ההטעיה לפי  .87

 :8ע"י בית המשפט העליון החוזים. הדברים פורשו

"הטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין הדברים הנאמרים )או המוסתרים( לבין 

, הטעיה במעשה על דרך של המציאות. הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות: האחת

מצג שווא הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות; והשנייה, הטעיה במחדל, 

קרי: אי גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם. )ראו: ג' שלו דיני חוזים )מהדורה 

ודוק: אין (. 282; ד' פרידמן ונ' כהן חוזים )תשנ"ג, כרך ב'( 665שנייה, תשנ"ה( 

לפי דיני החוזים כדינו של איסור ההטעיה על פי חוק הגנת  דין עילת ההטעיה

הצרכן בעוד שבדיני החוזים על מנת שתתגבש עילת ההטעיה נדרש כי הצד 

לחוק  05הטוען להטעיה אכן טעה ובשל טעותו זו התקשר בחוזה )ראו: סעיף 

הרי שהאיסור מכוח חוק הגנת הצרכן (, 0790החוזים )חלק כללי(, תשל "ג

והוא חל על כל "דבר העלול להטעות צרכן" גם אם הלה לא הוטעה רחב יותר 

בנק  -טפחות  13049.1לחוק הגנת הצרכן וכן ע"א  6)ראו: סעיף  בפועל

 ("362, .30( 3משכנתאות לישראל בע"מ נ' ליפרט, פ"ד מז)

 

חשובים וקולעים דברים  9יברזננאמרו בעניין והקשר הסיבתי  בסוגיית ההסתמכותו .84

 כהן )בדעת מיעוט(:-' השופטת שטרסברגמפי כב, אלו

"לצורך הקמת עילת תביעה לפיצויים בגין נזק שנגרם על 
-

ידי פרסום העלול 

להטעות, יש להוכיח לכאורה כי הפרסום עלול להטעות, כי נגרם נזק וכי קיים קשר 

סיבתי עובדתי ומשפטי בין הפרסום לבין הנזק. עם זאת גם בהיעדר הסתמכות 

ם העלול להטעות יכול שיתקיים קשר סיבתי בין הפרסום לבין הצרכן על הפרסו

, קביעת איסור התנהגותי על הטעיה בלי להכיר בסעד הפיצויים ראשיתהנזק, שכן 

בשל הפרתו ללא הוכחת הטעיה בפועל הופכת את האיסור העיקרי של החוק לחסר 

לשם , האפשרות שצרכן ישקיע מאמצים וכספים רבים שניתסעד אזרחי של ממש. 

קבלת סעד של צו
- 

, הפעלת שלישיתמניעה לטובת הציבור בכללותו היא קלושה. 

הסנקציה הפלילית במשך שנות קיומו של החוק נעשתה במשורה, ונראה כי אין 

בכוחה של הסנקציה העונשית לשמש הרתעה משמעותית לעוסק רב עוצמה מפני 

                                                 
8

 876- 878, עמ' 877( 0)נד , פ"דשורת בע"מבזק החברה הישראלית לתק נ'  שלום ארד  3873/68רע"א  
9

 (784( 8, פ''ד נז)בזק, חברה ישראלית לתקשורת בע"מ נ'   ברזני  4303/70דנ"א  
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א הדין בהפעלת הטעיית ציבור הצרכנים שתוצאתה גריפת הון רב לכיסו, והו

גישה שלפיה נדרשת הטעיה בפועל לשם קבלת , רביעיתסנקציות מנהליות. 

סעד של פיצויים, תצמצם את היקף אחריותו של העוסק רק כלפי אותם 

צרכנים שיהא בידם להוכיח כי אכן הוטעו על
-

ידי מצגי העוסק ותהפוך את 

יה סעד , פרשנות שלפחמישית. ההטעיה לכדאית מנקודת מבטו של העוסק

הפיצויים עומד רק למי מבין הצרכנים אשר הוטעה בפועל, תיצור הבחנה 

מלאכותית בין ציבור הצרכנים שעשה שימוש במוצר או בשירות אשר המידע 

שניתן על אודותם מטעה, אך לא נחשף למצג המטעה, לבין קבוצת הצרכנים 

היסס בית , במקרים אחרים בעבר לאשישיתשהמידע המטעה אכן הגיע לידיעתה. 
-

המשפט העליון להרחיב את מגוון הסעדים מעבר לאלה שנמנו בחוק על
-

מנת שלא 

, החוק קובע איסורים נוספים שאין נדרשת בהם שביעיתלרוקן את החוק מתוכן. 

הוכחת הסתמכות, ושהפרתם מקנה לצרכן זכות רחבה לפיצויים. אין טעם להעניק 

הכולל שיקולבגין הפרת איסורים אלה סעד פיצויים עצמאי 
-

דעת רחב לבית
-

איסור ההטעיה  –המשפט ולא לעשות כן לעניין הפרת האיסור המרכזי בחוק 

 א(."432 –ז 435)

 בהמשך.....ו

אילו התכוון המחוקק להקביל את איסור ההטעיה לאחת מן העוולות ........."

הדורשות הסתמכות, היה מקום לצפות שיעשה כן במפורש. דרישת 

ההסתמכות אינה מתבקשת מנוסח החוק ומתכליתו לצורך התקיימותו של קשר 

סיבתי, על
-

 ג(." –א 440) כן יכול שיתקיים קשר סיבתי ללא הסתמכות

 
 ופט מצא )בדעת מיעוט( נאמרו הדברים הבאים:ואילו מפי כבוד הש .84

על דיני ההטעיה הצרכנית להתמודד עם דרישת ההסתמכות ועם סוגיית "

הקשר הסיבתי בדרך שונה מדרכם של דיני הנזיקין. תחת דרישת ההסתמכות 

יש לאמץ  –היאה לדיני הנזיקין המסורתיים  –האישית של כל צרכן וצרכן 

תמכות קונסטרוקטיבית" של כלל הצרכנים דוקטרינה המכירה בקיום "הס

שאליהם כיוון המפרסם את פרסומו המטעה, ותחת הדרישה להוכחת קשר 

סיבתי עובדתי בין ההטעיה שבפרסום לבין נזקיו של כל אחד ואחד מן 

, הצרכנים התובעים, יש לאמץ דוקטרינה המכירה ב"קשר סיבתי צרכני"

ו פוטנציאל להטעיה ובין כוונתו של שקיומו מוסק מן השילוב שבין פרסום שיש ב

. המפרסם שהפרסום יגיע אל הצרכנים, יטעה אותם ובכך ישפיע על התנהגותם

צמצום פערי  –דרישת ההסתמכות חותרת תחת תכליותיהם של דיני הגנת הצרכן 

כוח בין הצדדים; חיזוק האוטונומיה האישית; רעיון הריבונות הצרכנית; הגנה על 

יות חברתיות; קידום ההגינות המסחרית; הגנה על אמינות השוק הזכות לרווחה וזכו

והיא מסכלת את הגשמתן. משהוכח  –המקומי ושמירה על האמון בסדר החברתי 
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קיומו של פוטנציאל להטעות, והוכח כי המפרסם אכן התכוון כי הפרסום המטעה 

וקם יגיע לצרכנים וישפיע על דפוסי התנהגותם הצרכנית, מן הדין לקבוע כי ה

בסיס לקיום הסתמכות קונסטרוקטיבית של הצרכנים על הפרסום המטעה. לשאלה 

אם העוסק אמנם השיג את מטרתו, היינו כי הפרסום המטעה אכן הגיע לכל נמעניו 

 א, ו(.454 –ו 453המיועדים ובפועל הטעה אותם, נודעת אך חשיבות מוגבלת )

 

ן לבדוק אם מתקיימת עילת במספר פסקי דין קבעו בתי המשפט המחוזיים כי נית .88

הטעייה במשותף לכל הלקוחות/הצרכנים ואין כל צורך ו/או חובה לכנס לבדיקה 

 :10כך לדוגמא פסקה כבוד השופטת ענת ברון פרטנית של כל לקוח/צרכן.

הצרכן מחייבת בדיקה אם העסקה  ניצול מצוקת"במקרה דנן, עילת התביעה של 

ים לצורך קבלת טיפול הגמילה נולדה שבה התקשרו חברי הקבוצה עם בית החול

כאשר  –כתוצאה מניצול לרעה של מצוקה או בורות של חברי הקבוצה אם לאו 

לעילת ההטעיה, נראה כי לא ניתן לבצע בדיקה כאמור במשותף לכל  בניגוד

. כך משום שבדיקה זו מטבע הדברים כרוכה בבירור פרטני ביחס חברי הקבוצה

בנוגע לקיומה של המצוקה או הבורות המיוחסות  לכל אחד ואחד מחברי הקבוצה

לו, והנסיבות שבהן עשה בית החולים שימוש לרעה במצוקה או בבורות אלה על 

 מנת לגרום לו להתקשר בעסקה."

 

 :11פסקה כבוד השופטת צפורה ברוןכך גם ו .83

"אינני מסכימה עם טענת המשיבות כי לא ניתן לטעון ל"הטעייה" במסגרת תובענה 

משום שנדרשת בחינה אישית של כל מבוטח בכדי להוכיח שהוא אכן ייצוגית 

החליט להצטרף לפוליסה בעקבות הטעייה. אני סבורה כי האחריות הנתונה לחברת 

הביטוח למניעת מקרה של הטעייה בציבור הלקוחות היא הגדרה מקיפה וכוללת, 

 הטעייה שלמשכך אין צורך להוכיח כי כל מבוטח הוטעה אלא כי הייתה 

 ."הציבור

   

חברי הקבוצה אחת מצורך להוכיח כי המבקש או כל  כי אין כל עינינו הרואות .88

מעורר חשש כי הדבר  . די בכך ומספיקתבפועל וברמה הסובייקטיבי והתובעת הוטע

 . חשש כזה קיים במקרה דנן, ואין חולק על כך.תלהטעיה ברמה האובייקטיבי

 

 :עוולות לפי פקודת הנזיקין -3ד

" הפר חובה חקוקהה הינם בגדר עוולה של "של המשיב מעשיה ומחדליה ם כימובן ג .86

קובע  פקודת הנזיקין )נוסח חדש( -ל 87סעיף  .כמשמעות מונח זה בפקודת הנזיקין

 לאמור:

                                                 
10

 .70/74/3707אביב(. ניתן ביום -)מחוזי תל מרכז רפואי רביןנ'     שרית טל 0778/78ת"א  
11
 .36/78/3776ניתן ביום . רה לביטוח בע"מדקלה חב נ'( חיים פרידמן  0308/73-א)    07787/73בשא )ת"א(  
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מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל  )א( .23"

ו הנכון, נועד לטובתו או והחיקוק, לפי פירוש —למעט פקודה זו  —חיקוק 

להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק 

שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה 

 המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו.

קוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, אם ין סעיף זה רואים חיילענ )ב(   

לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או 

אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו -אדם בכלל או של בני-להגנתם של בני

 "פלוני.

 

וח ק מכמזי, קיום חובה המוטלת על הראשוןיסודות:  4 לעוולת הפר חובה חקוקה .37

, המזיק הפר את החובה שלישית, החיקוק נועד לטובתו של הניזוק. שניתחיקוק. 

, הנזק אשר נגרם הוא חמישית, ההפרה גרמה לניזוק נזק. רביעיתהמוטלת עליו. 

 מסוג הנזקים אליו מתכוון החיקוק.

 

חוק בכללם, הוראות  .הקבוצה אשר נועדו להגנת דיןמספר הוראות  ההפר ההמשיב .30

נועדו  ות דין שהופרו ע"י המשיבהאאין חולק כי אותן הור. ודנטזכויות הסט

, כאשר אותן הוראות דין חברי הקבוצהל,  נגרם נזק חברי הקבוצהלטובת/להגנת 

 נועדו בדיוק על מנת למנוע אותו נזק.

 
גזלן מחויב להשיב את . גזל מגבשת לקבוצה עוולתאין חולק כי גבייה בניגוד לחוק  .33

 הגזלה לידי הנגזל.

 

 לפקודת הנזיקין )נוסח חדש( קובעים בזו הלשון: 78-ו 74סעיף  .37

. עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא 35"

עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני 

לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר 

הרי זו  —פעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות ל

התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות 

חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו 

 עושה עוולה.

ל כל נכס, כל וכלפי בע כלפי כל אדםמוטלת  35החובה האמורה בסעיף  .32

אימת שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם 

 הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף."
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תחילתם בהפרת הוראות חקוקות בספר  ה ומנהליהשל המשיבומחדליה  מעשיה .34

 .העם המשיבמונח "רשלנות" עושה חסד החוקים וסופם ברשלנות. אם כי, ה

 מחדלים הבאים:במתבטאת, בין היתר, במעשים ו/או  השל המשיב הרשלנות

     ו/או   לחוקבניגוד  חברי הקבוצהחייבה את 

     ו/או  חברי הקבוצההפרה  מערכת נורמטיבית שנועדה לטובת 

     ו/או   סבירה לא צריכה ואמורה לנהוג  שישותנהגה כפי 

     ו/או  יכה ואמורה לנהוגסבירה צר שישותלא נהגה כפי 

       הסבה למבקש וליתר חברי הקבוצה נזק 

 
 :הפרת דיני החוזים הכלליים-8ד

נגועה בחוסר תום לב מובהק,  בניגוד לדוקטרינת תום הלב בדיני  ההתנהגות המשיב .34

 החוזים הכלליים.

 

חולק כי המשיבה אינה לחוק החוזים. אין  76את חובותיה לפי סעיף  ההפר בההמשי .38

שעה שהיא רומסת . זאת, בתום לב חברי הקבוצהלבין  יימת את החוזה בינהמק

את  ההמשיב הכן הפרברגל גסה הוראות חוק אשר נועדו להגן על חברי הקבוצה. 

 . חברי הקבוצהאת  תהלחוק החוזים, כאשר הטע 04סעיף 

 

את כל התרופות אשר  לחברי הקבוצהבנסיבות, ראוי כי כבוד בית המשפט יעניק  .33

 .1.20 –)תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א חוק החוזיםיק מענ

 

 :עשיית עושר ולא במשפט -4ד

, חברי הקבוצהישנו ניסיון להתעשר על חשבון  הובמחדליה של המשיב במעשיה .38

)להלן:  .1.2 –תשל"ט חוק עשיית עושר ולא במשפט,שלא כדין ובניגוד להוראות 

 . "(חוק עשיית עושר"

 

המשיבה חייבת להחזיר לחברי הקבוצה  חוק עשיית עושר-ל )א(0מכוח הוראת סעיף  .36

 את כל הכספים אשר גבתה שלא כדין.

 

נוכח העובדה כי לחברי הקבוצה נגרם חסרון כיס, המשיבה לעולם לא תוכל להיות  .87

. השבה יש בה כדי חוק עשיית עושר-ל 3פטורה מההשבה מכוח הוראת סעיף 

 ".אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתות: "לממש/לחזק את מטרת חוק תובענות ייצוגיו

 

 :חוק יסוד כבוד האדם וחירותו -5ד

העמיד את זכות הקניין במעמד רם של זכות יסוד  כבוד האדם וחירותו :חוק היסוד .80

 חוקתית.



 1. 

הגנה על זכות יסוד חוקתית זו, מחייבת כי בית המשפט ינהג בגישה ליברלית ביותר  .83

קשה זו. בעניין זה ראוי להביא את דבריו עת בואו לפסוק בבקשות לאישור מעין ב

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וסדרי הדין של כבוד השופט שלמה לוין, במאמרו "

 :12"האזרחיים

"העלאתה של זכות הגישה לבית המשפט לדרגה של זכות חוקתית מחייבת 

מתן פרשנות מרחיבה להוראות המתירות הגשת תביעה ייצוגית ואי השמת 

 ים בדרכה של זו".מכשולים גבוה

 

 התנאים לאישור התובענה כייצוגית. ה

 :עניינים שניתן להגיש בהם תובענה ייצוגית :2ה

 קובעסעיף . הלחוק תובענות ייצוגיות מגדיר מהן מטרות החוק 0סע'  .87

                  לאמור:

   הגשה וניהול של תובענות  לענייןמטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים   . 1"

 יצוגיות, לשם שיפור ההגנה על זכויות, ובכך לקדם בפרט את אלה:י

 לבית לפנות המתקשים אוכלוסיה לסוגי לרבות, המשפט לבית הגישה זכות מימוש  ( 1)

 ;כיחידים המשפט

 ;הפרתו מפני והרתעה הדין אכיפת  ( 2)

 ;הדין מהפרת לנפגעים הולם סעד מתן  ( 3)         

 . "וממצה של התביעות ניהול יעיל, הוגן   (4) 
 

כי בקשה זו  ,לעיל סכת העובדתית והמשפטית המפורטתלאור המ אין חולק, .84

המטרות את  , במלא המובן והמשמעות,והתובענה המצורפת אליה  מגשימות

 המרכזיות של חוק תובענות ייצוגיות.

 

            )א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע לאמור: 7סעיף  .84

 ה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה.......".     "לא תוגש תובענ  

 

התוספת השנייה מונה מספר של  עניינים/סוגי תביעות בהם ניתן להגיש תביעה ייצוגית. 

 לתוספת קובע כדלקמן: 0סעיף 

שבינו  . תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין 1" 

 "ה ובין אם לאו.לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסק
 

 .לעיל( 48-43)סעיפים  עוסק נהאין חולק כי המבקש הינו לקוח וכי המשיבה הי 

 

 :עילת תביעה אישית למבקש :1ה

העובדות והוראות הדין המקימות את עילת התביעה האישית של המבקש פורטו  .88

כבר עתה יודגש, כי הגישה המדקדקת עם עילת  לעיל ואין טעם לחזור על הדברים.
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 .421, עמ' 451הפרקליט, כרך מב  
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 עם כניסת החוק לתוקפו. חלפה מן העולםיעתו האישית של התובע הייצוגי תב

, אמר בית המשפט תובענות ייצוגיות חוק, ועוד הרבה לפני בואו לעולם של בעניין זה

 דברים קולעים אלו: 13העליון

".......יש להיזהר מתוספת דרישות מקדמיות לאישורן של תובענות כייצוגיות, 

-במקום לייעלו. יש למנוע הפיכת הדיון המקדמי בהעלולות לסרבל הליך 

"כשירות" התובע הייצוגי לדיון העיקרי. יש למנוע מחברה נתבעת ומנושאי משרה 

בה שאין להם הגנה טובה לגוף התובענה, למקד את מרב המאבק בשלב המוקדם 

 ."גיבאשר לזהות התובע הייצו

 

ברזניואילו בעניין  .83
 ן: כה-כב' השופטת שטרסברג ציינה 14

"בפתח הדברים הערתי כי גישת שופטי הרוב בערעור והשופט מ' חשין בדיון 

הנוסף מתמקדת יתר
 

על
 

המידה בברזני עצמו, ופחות מדי בציבור הגדול של ניזוקים 

מן הפרסום המטעה שאת עניינם ביקש ברזני לייצג. ביטוי מובהק לכך מצוי בעצם 

נחשף כלל לפרסום המטעה ולא קביעתה של ההנחה הארכימדית, ולפיה ברזני לא 

הסתמך עליו, ודי בכך כדי להוביל למסקנה כי ברזני איננו "תובע הולם". אינני 

חולקת כמובן כי תנאי מוקדם לאישור הגשתה של תובענה ייצוגית הוא שלתובע 

א)א( 35הייצוגי תעמוד עילת תביעה אישית נגד הנתבע. כך מורה במפורש סעיף 

אין זה מן ל עם כניסת החוק לתוקפו, ס.נ.(. אך לטעמי, לחוק הגנת הצרכן )שבוט

. בבחינת התקיימותו אין ביתהמידה לייחס לתנאי זה חשיבות מופלגת
-

המשפט 

צריך לדקדק בבירור פרטי תביעתו האישית של התובע הייצוגי, אלא די לו 

שייווכח שלכאורה עומדת לו עילת תביעה אישית, וכי אין המדובר במי שמבקש 

ר על ריב לא לו. את עיקר הבירור מוטל על ביתלהתעב
-

המשפט להקדיש לשתי 

שאלות אחרות: כלום נושא התביעה ראוי להידון במסגרת תובענה ייצוגית? כלום 

התובע הייצוגי כשיר ומוכשר לייצג כראוי את עניינו של הציבור שמטעמו הוא 

זה משקל מבקש לתבוע? בתובענה ייצוגית צרכנית נודע למערך השיקולים ה

 מיוחד"

 

 קלמנט א.. המלומד דברים אלו קבלו משנה תוקף לאחר כניסת החוק לתוקפו .88

 לעניין זה 15קווים מנחים לפרשנות חוק התובענות הייצוגיות"" התייחס במאמרו

 :(073עמ' )

החוק החדש הסיט את הדגש מתביעתו של התובע המייצג לתביעתם של "

לחוק קובע  1. סעיף לבית המשפטהתובעים המיוצגים ולזכות הגישה שלהם 

                                                 
13

 ג.-ב 360, עמ' 334( 4, פ"ד מט)א' זילברשץ ואח'נ'       טצת ואח'  4448/64רע"א  
14

 (784( 8, פ''ד נז)בזק, חברה ישראלית לתקשורת בע"מ נ'   ברזני  4303/70דנ"א  
 .070ט, תשס"ז , הפרקליט מ"חוק התובענות הייצוגיותקווים מנחים לפרשנות א. קלמנט ,  15
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בין מטרות התובענה הייצוגית, את מימוש זכות הגישה של קבוצת התובעים 

  -(3)א()4  -( ו6)א()4המיוצגים. בנוסף, התובעים המנויים בסעיף 

זכות אינם נדרשים לעמוד בדרישת העילה האישית.  -רשות ציבורית או ארגון

לם בית המשפט בעניין מגן וקשת, הגישה של הקבוצה המיוצגת, שממנה התע

היא שדורשת את הגנת בית המשפט ועליה מגן מנגנון התובענה הייצוגית. 

לאור סעיף המטרה בחוק ולאור הגדלת קבוצת הרשאים להגיש בקשה 

לתובענה ייצוגית, נראה כי יש מקום שבית המשפט ישקול לאמץ את נטל 

 .ההוכחה המקל הנבחן על סמך האמור בכתב התביעה

אם תתקבל גישתי זו ואם לאו, נפקותו המעשית של נטל ההוכחה לעניין העילה 

(. על פי סעיף זה, אם מוצא 6)ג()8האישית אינה גדולה כיום, לאור הוראת סעיף  

בית המשפט שהתקיימו כל התנאים המנויים בו לאישור התובענה כייצוגית ולא 

עליו לאשר את התובענה  )א( לחוק,4מתקיימים במבקש התנאים הקבועים בסעיף 

כייצוגית אך להורות בהחלטתו על החלפת התובע המייצג. הלשון שנוקט סעיף 

שלפיה מחויב בית המשפט לאשר את התובענה הייצוגית  חובה( הנה לשון 6)ג()8

 ולהחליף את התובע המייצג."

  

 (:043ובהמשך )עמ' 

הייתה שאין להתמקד "הגישה שהנחתה את ועדת המשנה לעניין תובענות ייצוגיות 

בתובע המייצג בשלב הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, מאחר שתפקידו 

בהגשתה ובניהולה אינו משמעותי
16

". 

 

שטראוסבעניין  נכבד זה עמדה זו התקבלה ע"י בית משפט .86
17: 

"נימוק אחר שאני רואה לציין הוא שלדעתי עוקצה של ההלכה שנפסקה בעניין 

לחוק. הוראות אלה  12)ד( של סעיף -ת ס"ק )ג( וברזני קהה מעט לאור הוראו

נועדו להגן על עניינו של הציבור, והן מאפשרות לבית המשפט להורות על המשך 

ניהולה של בקשה לאישור או של תובענה ייצוגית גם במקום שמבקש או תובע, 

לפי העניין, מסתלקים מן הבקשה או מן התובענה. במקרה כזה, במקום שלכאורה 

ת עילה שניתן בגינה לאשר תובענה ייצוגית, לא ייפגע ההליך אך בשל פגם מתקיימ

 שניתן לייחס למבקש או לתובע הייצוגי, כפי שטוענות המשיבות ביחס למבקשת." 

 

 

                                                 
16

בקריאה שנייה ושלישית להצעת חוק  למאמר, שם מצוטטים דברי חבר הכנסת רשף חן 83ראה הערת שוליים ו 
הייתה מחלוקת מתמשכת בשאלה אם –כמה נקודות שצריך לציין : "64, ד"כ התשס"ו 3774-תובענות ייצוגיות, התשס"ה

או לא צריך תובע מייצג. לטעמי, תפקיד התובע המייצג לא דרמטי ואולי אפילו ניתן היה לוותר עליו.  צריך תובע מייצג

 ".התחושה הייתה שבשלב הנוכחי זה מתקדם מדי וצריך תובע מייצג, וכך החלטנו
                      37/07/3707, כבוד השופט א. קיסרי, ניתן ביום שטראוס מחלבות בע"מנ'  לאה הראל  0086-73תא )חי'(  17

 לפסק הדין. 8עמ' 



 66 

 :נגרם לו נזק לכאורההמבקש הוכיח כי : 8ה

 גרמו לו נזק.  היבומחדליה של המש כי מעשיה גם בהזדמנות זו, ויטען ,המבקש טען .67

 

 :מצטברת ולאדרישה חלופית -משפט אושאלות משותפות של עובדה  :4ה

לחוק מונה את רשימת הזכאים לכנס בשעריה של התובענה הייצוגית.  סעיף  4סעיף  .60

 ( לחוק קובע:0)א()4

משפט בקשה לאישור תובענה אלה רשאים להגיש לבית ה.)א( 4"   

 כמפורט להלן:ייצוגית 

)א(, 3ענין כאמור בסעיף אדם שיש לו עילה בתביעה או ב( 1)

 המשותפותמשפט  אוהמעוררת שאלות מהותיות של עובדה 

 "  בשם אותה קבוצה; –לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

 

כלשון החוק, "משותפות" ולא זהות. אין דרישה לזהות מוחלטת בין כל השאלות.   .63

 :18כך סק בית המשפט העליוןו

שאלות של עובדה ומשפט המשותפות אין לפרש את הדרישה לקיומן של "

לקבוצה כדרישה לזהות מלאה בכל השאלות הטעונות הכרעה לגבי כל קבוצת 

בכל השאלות הטעונות הכרעה, עובדתיות  של זהות מוחלטתהתובעים. דרישה 

כמשפטיות, תסכל את תכלית התובענה הייצוגית ותהפוך את השימוש בה 

שה ולפיה די בכך שהשאלות לפיכך יש לאמץ גילמשימה בלתי אפשרית. 

העיקריות העומדות במוקד הדיון תהיינה משותפות לחברי הקבוצה, ואין 

. יפים לענייננו דבריו נפקא מנה אם מתקיים שוני בשאלה משנית זו או אחרת

 של הנשיא ברק, ולפיהם:

"לעניין דרישה זו, אין כל צורך שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה 

די בכך שהיסוד המשותף מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות" תהיינה משותפות. 

"הסעיף דורש  וכן דברי סגן הנשיא השופט לויט:  (.288[, בעמ' 6)פרשת טצת ]

 המשותפותמהותיות של עובדה ומשפט  ששאלותקיומה של אפשרות סבירה '

השאלות  כלולא ' –לקבוצה' יוכרעו במסגרת התביעה. 'שאלות משותפות' נאמר 

, לחוק 0דרישת הזהות המוחלטת סותרת את תכליתו של פרק טות'. המשותפ

הבא לאפשר למשקיעים קטנים ומפוזרים להשתמש בכלי דיוני יעיל לצורך הגנת 

 האינטרסים שלהם... 
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 338( 4, פ"ד נה)רייכרטנ'   שמשרע"א  
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. על בית המשפט מבחן העיקר והטפלהמבחן שיש להחיל בעניין זה... הוא 

ות והמשפטיות לבחון, אם רב המשותף על השונה, בין השאלות העובדתי

 48., 1389.6המ' , 112, 1.9.6ת"א )ת"א( המתעוררות במקרה מסוים" )

 "    (.601[, בעמ' 60הנ"ל ]

"זהות"  ולאמשתמעת לשתי פנים:  נאמר "משותפות"  לשון החוק ברורה ואינה .67

 :19אומר בעניין זהא. קלמנט המולומד   ".-נאמר "ו ולאונאמר "או"  

התנאי שלפיו צריך שהתובענה תעורר שאלות מהותיות של עובדה או משפט "

המשותפות לכלל חברי הקבוצה, היה קיים במרבית חוקי התובענות הייצוגיות אשר 

ש. ההבדל היחידי בנוסחו של תנאי זה לעומת הנוסח שנהג בחוקי קדמו לחוק החד

לשאלות מהותיות של  חלופיתהתובענות הייצוגיות, הוא שהדרישה כיום הינה 

עובדה או משפט, לעומת הדרישה המצטברת בחוקים הקודמים לשאלות מהותיות 

של עובדה ומשפט. לפיכך החוק החדש מקל, בעניין זה, עם המבקש לאשר את 

 ."תובענה הייצוגיתה

 :040ובהמשך בעמ'     

מובן שבכל תובענה ייצוגית תיתכנה שאלות שאינן משותפות לכל חברי "...

הקבוצה המיוצגת. בדרך כלל תהיינה השאלות המשותפות קשורות לאחריותו של 

הנתבע, ואילו הסעדים הנתבעים על ידי כל אחד מהתובעים יהיו שונים. לכן ברור 

דים אינה יכולה, כשלעצמה, לעמוד בדרכה של התובענה לאישור כי השונות בסע

 ..."כייצוגית

 

ישנו עילת  מבקשל , אין חולק כיפורט לעיל בפרק העובדתי והמשפטילאור המ .64

אישית אשר מעוררת שאלות מהותיות, בין אם עובדתיות ובין אם  תביעה

 המשותפות לכלל החברים בקבוצה. יות,משפט

 

 :שאלות תוכרענה לטובת הקבוצהאפשרות סבירה שה :5ה

כי השאלות המשפטיות תוכרענה לטובת , ולמעלה מכך קיים סיכוי טוב מאוד .64

בתי המשפט קבעו לא אחת, כי כל אשר נדרש בשלב האישור מתובע ייצוגי  הקבוצה.

הינו "ראיות לכאורה" לקיומה של "עילה לכאורה".  וכך קבעה לאחרונה כבוד 

תוך שהיא מצטטת דברים שאמר כבוד השופט  20פרידמןהשופטת צ. ברון בפסק דין 

 :21בניימיני בעניין תדירן

כפי שפירטתי לעיל, המבקש אכן הוכיח כי יש סיכוי סביר שהתביעה תוכרע "

לטובתו ולטובת הקבוצה אותה הוא שואף לייצג. ברצוני להדגיש לעניין זה כי אין 
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 0.0, סעיף 047לעיל, עמ'  04הערה  
 .36/78/3776ניתן ביום דקלה חברה לביטוח בע"מ.  נ'( חיים פרידמן  0308/73-א)    07787/73בשא )ת"א(  20
 (.04/73/3778]פורסם בנבו[ )ניתן ביום  תדיראן מוצרי צרכיה בע"מנ' אמיר שהי  0864/74בש"א  21

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%2019/92
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=המ%20138/92
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ה, על מנת שלא לגרום דרישות מחמירות למידת השכנוע בקיומה של עילה לכאור

להתמשכות השלב המקדמי, וכדי לא להרתיע תובעים ייצוגיים פוטנציאליים.ראו 

 נ'    אמיר שהי 18.5905בש"א לעניין זה דבריו של כב' השופט בנימיני ב

  ............"(1490696008בנבו[ )ניתן ביום ]פורסם  תדיראן מוצרי צרכיה בע"מ

 

 למאמרו הנ"ל(: 043אומר בעניין זה )סוף עמוד  א. קלמנטהמלומד  .68

מנגד, בית המשפט העליון הדגיש כמה פעמים שאין להפוך את שלב האישור, "

שהינו שלב מקדמי, לדיון מלא בתובענה גופה. לפיכך סיכויי ההצלחה, שאותם יש 

ה של מאזן הסתברויות כפי שנדרש התובע להוכיח בתובענה להוכיח, אינם ברמ

גופה, אלא ברמה נמוכה של "אפשרות סבירה להצלחה". הבעיה היא גם דרישה 

מקלה זו עלולה במקרים מסוימים להביא את בית המשפט שלא לאשר תביעות 

 ."כייצוגיות, אף אם היה ראוי שיעשה כן

 

 :גנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענייןהתובענה הייצוגית הדרך היעילה וההו :6ה

 בתובענה ו השאלות המשותפת שפורטווכרעבמסגרת הדיון בתובענה הייצוגית י .63

מספר רשו לדון באותה סוגיה לטובת כל חברי הקבוצה, ובתי המשפט לא ייד

, שריבוי התדיינות באותו עניין יטריד פעמים רבות את בתי צייןפעמים. מותר ל

מיותר, ועלול להביא לתוצאות שונות ואף סותרות, משום  המשפט, יגרום לעומס

  שבכל משפט פסק הדין משקף את מה שהוכח באותו ההליך.

 

תביעות  הגשת עדיפה על, כי הגשת התובענה הייצוגית היא דרך ןטעי  המבקש .68

הוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין, בין היתר, המוצדקת והאישיות, 

 מהטעמים הבאים:

  המשפטיות שיובאו להכרעת בית המשפט הנכבד הינן פשוטות השאלות

 עיקרן.בוברורות 

 

  סכום התביעה של כל אחד מחברי הקבוצה הינו נמוך יחסית, ומהווה בשיקולי

עלות תועלת, הלכה למעשה  מחסום  בפני הגשת תובענה אישית על ידי כל אחד 

הולה יהיו גבוהות ואחד מחברי הקבוצה שכן העלויות בגין הגשת תביעה כזו וני

 בהרבה מסכום התביעה האישית.

 

  התובענה הייצוגית עדיפה על פני תובענות אישיות זהות אשר יציפו את

 המערכת ויהיו  עליה לעומס, ותימנע קביעות עובדתיות ומשפטיות סותרות.

 
 אין חולק כי הגשת התובענה, ואישורה לאחר מכן במידה ותאושר, יתרמו תרומה  .66

יימנעו  כמוהומעוולים אחרים  הגברת אפקט ההרתעה. המשיבמשמעותית לה

 כלכליים שלהם. םמלפגוע בצרכנים על מנת לקדם אינטרסי

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשא%201895/05
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 :עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת :7ה

                 בעניין  י כוח המבקש מוכשרים לנהל הבקשה והתובענה בצורה הטובה ביותר.בא .077

 (:043-048במאמרו הנ"ל )עמ'  א. קלמנטותב המלומד הייצוג ההולם כ

. עורכת הדין נדרשת להראות שיש לה הכישורים הנדרשים לניהול ייצוג הולם"

התובענה הייצוגית באופן שישרת נאמנה את עניינם של חברי הקבוצה המיוצגת. 

עם זאת, יש להדגיש שבית המשפט צריך רק לוודא שעורכת הדין המבקשת  לייצג 

ואין הוא צריך לפסול אותה רק משום הקבוצה עומדת בתנאי הסף הנדרשים, את 

אף שבית המשפט יוכל להחליף את  שיש עורכי דין טובים או מנוסים ממנה.

עורכת הדין באחרת, עליו להיזהר מלפסול ביד קלה מדי עורכי דין אשר טורחים 

היקף דומה ומגישים את התובענה הייצוגית. ניסיון עבר בניהול תובענות ב

ותוצאותיהם של תביעות אלו, יכולים ודאי להילקח בחשבון כאשר נבחנת דרישת 

הייצוג ההולם, אולם אין לקבוע שניסיון כאמור הנו תנאי הכרחי לייצוג ושהיעדרו 

 פוסל את עורכת הדין מלייצג בתובענה.

גישה זו היא הכרחית כדי לתמרץ את עורכי הדין לא רק לייצג באופן הולם, 

י אם גם לחפש ולאתר עילות תביעה ראויות ולבקש לאשרן כתובענות כ

. עורכת הדין אשר הגישה את הבקשה השקיעה מזמנה וממשאביה לשם ייצוגיות

כך. היא עשתה זאת מתוך תקווה שיזמתה תישא פירות בצורת שכר טרחה לאחר 

ש שתנהל את התביעה ותזכה בה או שתסיים אותה בפשרה. בשוק קטן כמו זה שי

בישראל, עורכי הדין הגדולים והמנוסים מועסקים לעתים קרובות על ידי גופי 

גדולים ובעלי עוצמה, ולכן יימנעו רבים מהם מהגשת תובענות ייצוגיות נגד גופים 

אלה שמא יפגע הדבר בעסקיהם העתידיים. בשוק זה יש לתת תמריץ לעורכי הדין 

יות ראויות. פסילתם עקב ניסיונם המנוסים פחות כדי שירצו להגיש תובענות ייצוג

 תסכל מטרה זו....."

           

 :עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב :3ה

    בדומה לשאר חברי הקבוצה.  ומשכך, קיים  הנפגע מהתנהגות  המשיבהמבקש  .070

את עניינם של כל הנמנים עם בתום לב יסוד סביר להניח כי המבקש אכן מייצג 

 כי היא תוכרע לטובת כלל חברי הקבוצה. ושלמה ומתוך אמונה מלאה ההקבוצ

 .ובעניין זה אין מנוס משתי הערות

 

, לאחר כניסת החוק לתוקפו דרישת תום הלב נבחנת במישור היחסים בין אשיתר .073

. אך ורק במישור זההתובע ועורך הדין המייצג מחד לבין הקבוצה המיוצגת מאידך. 

  א. קלמנטמשתמעת לשתי פנים בעניין זה. וכך גורס  לשון החוק ברורה ואינה

 (:047-040במאמרו הנ"ל )עמ' 
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אולם, לעומת הנוסח בחוקי התובענות הייצוגיות, אשר דרש כי התובענה תוגש "

בתום לב, דורש החוק החדש כי "עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום 

בע אל קבוצת התובעים המיוצגים. לב". מוקד דרישת תום הלב הוסט אפוא מן הנת

לגישתי, ראוי כי בתי המשפט יימנעו מהרחבת דרישת תום הלב באופן אשר יפגע 

יתר על המידה בתמריצים להגשת תובענה ייצוגית. לפיכך יש להגביל את בחינתה 

של דרישה זו למישור היחסים בין התובע ועורכת הדין לבין הקבוצה המיוצגת 

 ".ם לשון הסעיף, ומשרתת את תכליתו של החוקפרשנות זו מתיישבת ע

 

   לאחר כניסת החוק לתוקפו מניעיו של המבקש וב"כ מאחורי הגשת  שנית, .077

הבקשה, גם אם המניע הוא עשיית רווח כספי, אינם צריכים להישקל ע"י בית 

-046במאמרו הנ"ל )עמ'   א. קלמנטהמשפט עת בואו לבחון את תום לבם. וכך גורס 

048:) 

. נושא אחר שבו התמקדו בתי המשפט, כאשר בחנו את דרישת תום הלב לב תום"

בעבר, הוא המניעים להגשת תובענה ייצוגית. לגישתי, לאור ההתמקדות בדרישת 

תום הלב בייצוג ובניהול התובענה ולא בהגשתה, מניעיהם של עורכת הדין או של 

יום בבחינת הבקשה התובע להגיש את התובענה הייצוגית, אינם צריכים להישקל כ

 .........................................לאישור התובענה כייצוגית..........................

יודגש, שהגשת התובענה ממניעים של עשיית רווח אין בה כשלעצמה כדי להעיד 

על חוסר תום לבם של התובע או עורכת הדין. מנגנון התובענה הייצוגית מבוסס על 

אינטרס הפרטי של התובע ועורכת הדין לטובת מטרה ציבורית. לפיכך רתימת ה

הרצון לעשות רווח באמצעות התובענה הייצוגית  הוא ממהותו ועיקרו של מכשיר 

 ".זה

 

 הערכת סכום התובענה הייצוגיתו , הנזקהגדרת הקבוצה .ו

מלאכת הגדרת הקבוצה מופקדת ע"פ החוק בידי בית המשפט הדן  ,בסופו של יום .074

צריכה  ( לחוק(. שאלת הזיהוי המדויק של חברי הקבוצה אינה 0)04בקשה )סעיף ב

במאמור הנ"ל  א . קלמנטלהעסיק את בית המשפט בשלב  האישור. בעניין זה אומר 

 (:040)תחילת עמ' 

 

יתרה מכך, המחוקק היה ער לכך כי יהיו מקרים בהם יהיה קשה לזהות/להגדיר  .074

התובענה/הבקשה. במקרים אלו הוסמך בית  תאושר ובכל זאתאת חברי הקבוצה 

 )ג( לחוק(.37המשפט לפסוק סעד לטובת הציבור )סעיף 

 

 37777 -מספר הסטודנטים של המשיבה בכל התארים ובכל השנים הוא כ ,כאמור .078

שבע כי המספר הממוצע של הנרשמים עמד במקלה עם המשיבה סטודנטים. בהנחה 
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הנחה מקלה נוספת לפיה כל הנרשמים , ו07,777על ממוצע של  שנים האחרונותה

  -נרשמו  באופן מקוון באמצעות האינטרנט, סך כל סכום התובענה ההיצוגית הוא כ

 שנים[. 3לנרשם * ₪  87נרשמים *  ₪07,777 ]מיליון  4.8

 
 , היקף ההודעות שחויבוחברי הקבוצהנתונים מלאים ומדויקים אודות היקף  .073

גרת הליכי סבקש לגלותם במתת ה והיאשיבהמ בידינמצאים  והיקף החיוב הכספי

את הזכות לתקן את הבקשה/כתב התביעה ככל  ושומר לעצמ המבקש הגילוי.

 .ס על הנתונים שיימסרו ע"י המשיבהסשיתעורר צורך בכך, ובהתב

 . הסעדיםז

וסעדים  השבההסעדים המבוקשים בתובענה זו הינם סעדים משולבים של  .078

  הצהרתיים.

 

ום כאת כל סה חברי הקבוצל למשיבה להשיבבקש להורות כבוד בית המשפט מת .076

 . בפועל שבההגביה נשוא הבקשה בתוספת ריבית והצמדה מיום הגביה ועד ליום הה

 

פיצוי הינה באמצעות פסיקת  ,דרך המלך בהענקת סעד פיצוי בתובענה ייצוגית .007

 דא עקא, לא תמיד )א( לחוק. 37. כך מורה סעיף הלכל תובע החבר בקבוצ אישי

יהיה אפשר לאתר את כל התובעים ולפסוק להם סעד אישי. הדבר נכון במיוחד 

הפיצוי למקרה זה נועד מנגנון " . ותובע כאשר מדובר בסכום פיצוי קטן לכל תובע

. כבוד בית המשפט יתבקש לעשות שימוש )ג( לחוק37" הקבוע בסעיף לטובת הציבור

 . ככל שיתעורר הצורך בכך במנגנון זה

 

הסכום אשר ייפסק כפיצוי לטובת הציבור, יועבר לאחת או יותר מוצע כי  .000

 ממחלקות הילדים בבתי החולים הממשלתיים בפריפריה.

 

צו הצהרתי לפיו המשיבה הפרה את הוראות בית המשפט הנכבד יתבקש לתת  .003

 להפר הוראות אלו בעתיד.צו מניעה קבוע אשר יאסור על המשיבה  -חוק וה

 "ט עורך דיןגמול לתובע המייצג ושכ. ח

בית המשפט הנכבד מתבקש לפסוק גמול הולם לתובע הייצוגי. מוצע שהגמול לא  .007

, שלם /הבקשהמשווי הפיצוי לקבוצה. התובע טרח והגיש את התובענה 4%-יפחת מ

 ./הבקשההוצאות ולקח את הסיכון על עצמו במידה וחלילה תדחה התובענה

 

המשקף את ין הולם, לפסוק שכר טרחת עורך דבית המשפט הנכבד מתבקש  .004

. לצורך הכנת בקשה זו נערך מחקר והתובענה קע בהכנת הבקשהשהמאמץ שהו
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 בתוספת מע"מ % 04 -מקיף. מוצע כי שיעור הגמול לא יפחת ועובדתי משפטי 

 . משווי התובענה הייצוגית

 

וגמול הולמים, לפי שכר טרחה  לפסוקכבוד בית המשפט מתבקש ולחילופין,  .004

הציבורית בתועלת גם תחשב יו את הטרחה והמאמץ  פוישקאשר  שיקול דעתו,

 .כתוצאה מהגשת התובענה והבקשה

 

 סוף דבר.ט

 
. שכן, למשיבה סניפים הבקשבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית לדון בל .008

 הנמצאים בתחום סמכותו הטריטוריאלית של בית משפט נכבד זה.

 

בקשות אשר הנושא  7חרונה מבדיקה בפנקס תובענות ייצוגיות עולה כי הוגשו לא .003

 שלהן זהה לנושא המועלה בבקשה זו:

  (74.00.3707) אוניברסיטת בן גוריון בנגבנ'    סמיון בוצ'ס  4874-00-07ת"צ 

  (34.00.3707) אוניברסיטת בר אילן ע"רנ'   יהונתן נוס 43387-00-07ת"צ 

  (78.03.3707) אוניברסיטת ת"אנ'   הופמן 04807-03-07ת"צ 

 
    המצ"ב' אבנספח  ולאור התובענה הייצוגית המפורטת ,ל האמור לעיללאור כ .008

 לבקשה זו,  בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית.

 

  מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה. .006

 

 

 

 

           ______________ 
 סאבר נסאר, עו"ד        

 המבקשב"ב                


