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  .2 לתובע 8,820! ו1לתובע  , 7,740) : ב"צמ (סכו� התביעה האישית
  . , 10,290,000 מוערכת בס- :סכו� התביעה הייצוגית

  
  

ב ת כ ב ה  ש ק   ב
ייצוגית    לאישור התביעה כתובענה 

ייצוגיותי "עפ   2006! חוק תובענות 
  
  

  :הבקשה
  

 מתבקש, 2006 –ו " תשסחוק תובענות ייצוגיותל 8' ד הנכבד לפי ס"על יסוד הסמכות המוקנית לביה
  : כדלקמ*הנכבד הדי*!בית

  

כתובענה ייצוגית  ")התובענה: "להל*) (________צ "ת( את התובענה שהוגשה בתיק העיקרי לאשר  .א
על ידי ולהגדיר את הקבוצה שבשמה הוגשה התובענה ככוללת את כל עובדי המשיבה אשר הועסקו 

  .בטחי� במשמר בתי המשפט בשבע השני� האחרונותכמאהמשיבה 
  

הפרת הסכ� העבודה בי* הצדדי� אי תשלו� שכר עבודה וה לקבוע כי עילת התובענה הייצוגית הינ  .ב
  .ובכ/ פגיעה בשכר העובדי�שכר עבודה באי תשלו� 

  

 הצלחה יהתובענה מעוררת שאלות מהותיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה ע� סיכויע כי לקבו  .ג
 .ובי�ט

  

 .הלי/ של תובענה ייצוגית הוא הדר/ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקתלקבוע כי   .ד
  

 . יש יסוד סביר להניח כי עניינ� של חברי הקבוצה ינוהל בדר/ הוגנתלקבוע כי  .ה
  

 . קיי� יסוד סביר להניח כי עניינ� של חברי הקבוצה ינוהל בתו� לבלקבוע כי  .ו
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 כי ההחלטה בבקשה זו  2006 !ו "התשס, חוק תובענות ייצוגיותפי הסמכות המוקנית ב!להורות על  .ז
וכ* לית* הוראות נוספות כפי שימצא בית , ונוסחה יפורסמו בשני עיתוני� יומיי� בשפה העברית

 .ו�הדי* הנכבד לנכו* וכ* לקבוע כי המשיבה תשא בהוצאות הפרס
  

 להגיש � על זכותי� שומר�ה, � זו כי היה ותדחה בקשתי� מודיעי�המבקש, למע* הזהירות  .ח
 22, 21 מטע� כל המבקשי� וזאת מכח תקנות י� ייצוגיי� כמבקשה� וב�בקשה להכיר בתביעת

 .1991!ב" התשנ)סדרי הדי(הדי לעבודה !לתקנות בית
  

בשי� לב ,  בהגשת התובענה והוכחתהו בגי* הטרחה שטרחי�לקבוע את הסכו� שישול� למבקש  .ט
 .ג�  להיק0 וכמות הנוגעי� בדבר

  

 בשי� לב ג� לכמות הנוגעי� י�לקבוע את שכר טרחת� של עורכי הדי* המייצגי� את המבקש  .י
לשאלות והנושאי� העקרוניי� שהתובענה מעוררת ודנה בה� ומידת , בסוגיה שההלי/ מעורר

 .ושקעה בהכנת התביעה וניהולההשפעתה על קבוצת המבקשי� וכ* הטרחה שה
  
  

  : האישיתהעובדות הרלוונטיות המקימות בסיס לתובענה
  

במסגרת ,  או סמו/ לכ/15.10.2006 כמאבטחי� החל מיו� משיבהי� מועסקי� על ידי המבקשה .1
 .'ומסומ אב "העתק החוזה הראשוני מצ. חוזה מיוחד המואר/ בהתא� לצור/

 
כאשר המשמרות מתחלקות למשמרת בוקר המתחילה , ותי� כוללת עבודה במשמרמבקשעבודת ה .2

ומשמרת ) משמרת שניה (15:00משמרת צהריי� המתחילה בשעה , )משמרת ראשונה (07:00בשעה 
 ).משמרת שלישית (23:00לילה המתחילה בשעה 

  

הנהלת בתי !נספח מיוחד להעסקת מאבטח"לעיל וב'  בחוזה המיוחד נספח א4כאמור בסעי0  .3
שכר העבודה לו זכאי� , לעיל' חלק בלתי נפרד מהחוזה המיוחד נספח אהמהווה " המשפט

כאשר לשכר המשתל� , )לנספח המיוחד) ג(1סעי0 " (שעות העבודה בפועל"י� מחושב לפי מבקשה
 1 31.418(מתווספי� תוספות למשמרת השניה , )לשעה 1 26.18(לשעת עבודה במשמרת הראשונה 

 ).לשעה 1 39.273(ולמשמרת השלישית ) לשעה
  

חלק* במשמרת ראשונה וחלק* במשמרות השניה ,  עובד בממוצע ארבע משמרות בשבועמבקשכל  .4
 .והשלישית

  

כחלק , י� במפורש להתייצב במקו� עבודת�מבקשנדרשי� ה, י�מבקשכחלק מתנאי העבודה של ה .5
במשמרת  כי ,יוער(רבע שעה קוד� לתחילת המשמרת בפועל , מתנאי העבודה ולצור/ עבודת�

 08:00 וקיימת משמרת נוספת המתחילה בשעה לישית די להגיע חמש דקות קוד� למשמרתהש
מקיימי� תדריכי� , י� למשמרתמבקשברבע שעה זו מתכונני� ה). לגביה אי* התביעה רלוונטית

 ולעיתי� כבר מתאימי� והכל על מנת שבשעת תחילת המשמרת כבר יהיו ניצבי� על עמד�
 .השעה העגולהמתחילי� לעבוד קוד� לתחילת 

  

י� יגיעו לעבודת� רבע שעה קוד� למשמרת הינה חלק מהסכ� העבודה מבקש כי המשיבהדרישת ה .6
אי הגעה למשמרת . מ"ואינה נתונה למו', ג� א� לא נרשמה במפורש בחוזה נספח א, בי* הצדדי�

  עבירת משמעת משיבהרבע שעה לפני תחילתה מהווה מבחינת ה
  

י� מבוצע באמצעות החתמת שעו* נוכחות אלקטרוני בעת מבקשההפיקוח על שעות העבודה של  .7
) כאמור, או חמש דקות לפני המשמרת השלישית, רבע שעה לפני כל משמרת(ההגעה לעבודה 

 .ובסיומה
 
, באופ* שבו כאשר מגיע עובד לעבודתו, בשעו* הנוכחות" טיפלה "משיבהמסתבר כי ה? אלא מאי .8

נחת� הכרטיס בשעה העגולה הבאה , את כרטיסוומחתי� , רבע שעה בטר� תחילת המשמרת
 .הקרובה למועד החתמת הכרטיס ולא בשעה המופיעה בפועל בשעו* הנוכחות
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על כרטיס הנוכחות המתקבל בסופו של , למרות ששעו* הנוכחות מראה את השעה הנכונה, היינו .9
 .היא השעה העגולה הבאה, מופיעה שעה אחרת, דבר בסיומו של כל חודש

  

א/ , י� מתחילי� עבודת� בכל משמרת רבע שעה קוד� לתחילת המשמרתמבקשה, חרותבמילי� א .10
י� רבע שעת שכר בכל מבקשבפועל נחת� כרטיס העבודה בשעה העגולה הבאה וכ/ מפסידי� ה

 כפי שה� 06:45י� לעבודת� במשמרת הראשונה בשעה מבקשכאשר מגיעי� ה, לדוגמה(משמרת 
נחת� הכרטיס , 06:45 בשעו* הנוכחות המציג את השעה ומחתימי� את הכרטיס, נדרשי� לעשות

 ).י� פשוט מתאיידת לה באוירמבקש ורבע שעת עבודה של ה07:00בשעה 
  

י� אינ� מקבלי� תשלו� על רבע שעת עבודה בכל משמרת שה� מבצעי� ולפי מבקשנמצא כי ה .11
ל י� בממוצע עומד ההפסד השבועי שמבקשחישוב של ארבע משמרות בשבוע שעובדי� ה

, או חמש דקות, אחת לכל משמרת, ארבע פעמי� רבע שעה(על שעת עבודה מלאה , י�מבקשה
 . שעות עבודה52וההפסד השנתי על ) במיעוט המקרי�

  

י� עבור אות� רבעי שעה ומאחר ששכר שעת עבודה מבקשעל מנת לחשב את השכר לו זכאי� ה .12
 !סד השבועי של שכר העבודה  הוא ההפ–מבוצע חישוב שעת עבודה , שונה בי* משמרת למשמרת

 20%לסכו� זה יש להוסי0 עוד . לשעת עבודה 1 31.418בהתא� לשכר המשמרת האמצעית שהוא 
שהרי המשמרת היא משמרת של שמונה , "שעה נוספת"שכ* מדובר על רבע שעה שיש לגוזרה מתו/ 

, ה שלא שולמובגי* אות� רבעי שע, י� לשנת עבודהמבקש ולפיכ/ עומד השכר לו זכאי� ה. שעות
י� שומרי� על זכות� לתק* את סכו� התביעה מייד כשיומצאו מבקשה). 52* 37.7( 1 1,960 על ס/

 .משיבהפרטי� המצויי� בידי ה, לה� פרטי המשמרות המדויקי� בכל יו� ויו�
  

,  מועסק כארבע שני�1 מבקשוה, 2006 מאז אוקטובר משיבה מועסק על ידי ה2 מבקשמאחר שה .13
יודגש . 1 7,840 על ס/ 2 מבקשול 1 8,820 למלא התקופה על ס/ 2 מבקשא שול� לעומד השכר של

 חברי הקבוצהכי המבקשי� דנ מועסקי� אצל המשיבה תקופה ארוכה יחסית בעוד רוב ! ויובהר
 .מועסקי� לתקפות קצרות יותר ומשכ- סכו� תביעת� האישית צפוי להיות נמו- יותר

  

 פעלה בניגוד לדי* ולא שילמה לתובעי� שכר עבודה בגי* שעות ברי כי הנתבעת, לאור האמור לעיל .14
 .בה* נדרשו התובעי� להתייצב בעבודה ולפיכ/ זכאי� התובעי� לתשלו� שכר העבודה כאמור לעיל

  

הזמ* שבו ": בחוק מהי שעת עבודה כ 1מגדיר בסעי0  1951!א"תשי,  שעות עבודה ומנוחהחוק .15
 ."עומד העובד לרשות העבודה

  

 630, 622) 2(ד כה"פ, מ"קו צינור נפט אילת בע' מחטאוי נ 566/70א "עבמסגרת כ/ נפסק א0  .16
להסתכל בטלויזיה או , לקרוא עתו, עות עבודתהבש, ברור שא1 א� מותר לה "כי פרשת מחטאויב

 " אי עיסוקי� פרטיי� כאלה מוציאי� אותה מכלל שעות עבודתה, לסרוג אפודה
  

 נקבע כי  ש�,בפסיקת בתי הדי* לעבודהיושמה ת מחטאוי שבפרפסיקתו של בית המשפט העליו*  .17
ת בה* עמד העובד אלא כס/ השעו, אי* לפרש כשעות עבודה בפועל" שעות עבודה"את המונח 

,  המועצה המקומית מצפה רמו–רו  2!4/ע לג"דב(לרשות מעסיקו ולא היה חופשי לעשות כרצונו 
 ).21ע יז "פד,  קור2–אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל  3!22/ע מה"בד,  389, 386ע ד "פד

   

שכ* אי* ה� יושבי� בטל באותה , המבקשי� יטענו כי רבע השעה המדוברת הינה זמ* עבודה בפועל .18
אול� א0 לו היה ,  וא0 מתחילי� בפועל לעבודרבע שעה אלא עובדי� ומתכונני� לתחילת המשמרת

עדיי* לא היה בכ/ , הינה רק זמ* בו עומדי� המבקשי� לטובת המשיבהמצב בו אותה רבע שעה 
 לאור ההוראה הברורה להתייצב לעבודה להביא לשחרור המשיבה מתשלו� שכר עבור פרק זמ* זה

 .רבע שעה קוד� לתחילת המשמרת
  

 עבודהשכר � זכאי� לתשלו�  כי הי� יטענומבקשה, לאור הוראות החוק והפסיקה הרלוונטית .19
זמ* בו עמדו לרשות ה* מאחר שעסקינ* בעבודה בפועל וה* מאחר שזהו , ותה רבע שעהעבור א

הרי שהמבקשי� יטענו כי לא נית* , גורס אחרת' וככל שתועלה טענה כי החוזה נספח א (המשיבה
 ).להתנות על חוקי המג* בעני* זה
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 דיני החוזי� ,מכח דיני העבודה הכלליי�א0  לסכומי התביעה המבקשי� יטענו כי ה� זכאי� .20
 .ל ועשיית עושר ולא במשפט"עקרו* תוה ,והחיובי� הכלליי�

  

 �מתאימה תביעת,  כי בהתא� למטרת החוק ובהתא� לכללי� שנקבעו בחוקמבקשי� יטענוה .21
 .האישית להידו* כתביעה ייצוגית ומכא* בקשה זו

  

פני הדברי�  וכ/ ה�  פעוט יחסית הנוי� התביעה האישית של המבקשסכו� כי מבקשי� יטענוה .22
לבלתי כדאית את התביעה האישית של כל אחד מהעובדי� בקבוצה הופ/ דבר ש,  לכל עובדביחס

 . ייצוגית הינה בדר/ של תביעההתביעה ומשכ/ הדר/ הנכונה להגשת ובלתי מעשית
  

מאפשר הגשת , חוק תובענות ייצוגיותל'  א3סעי0 : הפרט בתוספת השניה לפיו מוגשת התובענה .23
תובענה זו כתובענה ייצוגית משו� שעילות התובענה מפורטות בתוספת השניה לחוק תובענות 

תביעה בעילה אשר לבית די* אזורי לעבודה הסמכות הייחודית לדו* בה לפי " ובהיותה ייצוגיות
 ובלבד שלא נדרש במסגרתה ,1969!ט"התשכ, חוק בית הדי לעבודהל) 3(או ) א1(, )1)(א(24סעי0 

פיצויי הלנת שכר או פיצויי הלנת פיצויי פיטורי� לפי הוראות סעיפי� , סעד של פיצויי הלנת קצבה
 ."1958! ח"התשי, חוק הגנת השכר ל20– ו17, 16

  

* אזורי תהא סמכות די!לבית   קובעת כי,1969!ט"התשכ, חוק בית הדי לעבודהל )א(24סעי0  .24
לרבות , יפו שעילת* ביחסי עובד ומעבידבתובענות בי* עובד או חליפו למעביד או חל"ייחודית לדו* 

 ;]נוסח חדש [פקודת הנזיקי*השאלה בדבר עצ� קיו� יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה ב
בתובענה , מעבידבתובענה שעילתה במשא ומת* לקראת כריתתו של חוזה ליצירת יחסי עובד ו  )א1(

או , שעילתה בחוזה כאמור לפני שנוצרו יחסי עובד ומעביד או לאחר שנסתיימו יחסי� כאמור
 62, 31, 29תובענה שעילתה בסעיפי�   )ב1( ;קבלתו!בתובענה שעילתה בקבלת אד� לעבודה או באי

 ".בקשר לסכסו/ עבודה] נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי* 63או 
  

 . פורטו בפרק העובדות הרלוונטיות לעיל עילה אישיתי�העובדות המקימות למבקש .25
  

 יחידי הקבוצה הינ� :י�העובדות המקימות את עילת התביעה של הקבוצה זהות לאלו של המבקש .26
 .באותו אופ*ה וכול� נפגעו כול� עובדי�  אצל המשיב

  

  נכבד זה מתבקש להגדיר את הקבוצה המיוצגת לצורכי התובענהדי*בית  :הגדרת הקבוצה .27
 כמאבטחי� במשמר בתי על ידי המשיבהכל עובדי המשיבה אשר הועסקו " :הייצוגית כדלקמ*

מתבקש בית המשפט הנכבד לית* כל הגדרה אחרת , לחלופי* ."המשפט בשבע השני� האחרונות
 .לקבוצה על פי שיקול דעתו ולאור הממצאי� שיתבררו בתיק

  

בהתא�  מדובר נתוני המשיבה באינטרנטי� ובהתא� לפי הערכת המבקשעל  :מספר חברי הקבוצה .28
 מתחלפי� במהל/ שבע מאבטחי�כאשר ה,  באופ* שוט0מאבטחי� בכל עת 750!  בלהגדרת הקבוצה

 בהערכה של המבקשי� ומאחר .השני� האחרונות בכל עת שה� אינ� מאריכי� את חוזה העבודה
הרי , עבור המשיבה עובדי� במקביל 750שחברי הקבוצה התחלפו ביניה� ומאחר שבכל עת עבדו 

 המבקש . איש10,000!כשגודלה של הקבוצה הכוללת הנכללת בהגדרת חברי הקבוצה עומד על 
כמו . כי בידי המשיבה מצוי המידע המדויק באשר לגודל הקבוצה ולזהות הפרטי� בהיוסי0 ויטע* 

יכ/ נית* דה של כל עובד ולפו כי למשיבה קיי� מידע מדויק בנוגע לתקופת העב,המבקש יטע*, כ*
במהל/ המשפט יעתור המבקש לחשיפת ,  ולפיכ/לחשב את הנזק שנגר� לכלל חברי הקבוצה

תקופות , פרטיה� האישיי�, לרבות מספר העובדי� , הפרטי� המלאי� וחיוב המשיבה לגלות�
 .'נתוני השכר שלה� וכו, העבודה 

  

 חישוב של כלל יש לבצע, על מנת לחשב את סכו� התביעה המשוער של כלל חברי הקבוצה .29
 בשבע השני� האחרונות על ידי כלל חברי אצל המשיבהואשר בוצעו המשמרות המבוצעות 

 .הקבוצה
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הרי שלצור/ חישוב הסכו� הכולל יש להכפיל ,  איש750מאחר שבכל עת הועסקו על ידי המשיבה  .30
 חברי במספר כלל, )1 1,960(עבור שנת עבודה , לכל אחד מהמבקשי�, את השכר שלא שול� לפרט

 ).שבע שנות התביעה(הקבוצה ובשבע 
  

 . 1 10,290,000של תביעות כלל הקבוצה עומד על הסכו� המשוער/  לפי חישוב זה  .31
  

ככל שהמשיבה תמציא את פירוט השעות המדויקות של כל אחד מפרטי הקבוצה והמשמרות  .32
 .נית* יהיה לבצע חישוב מדויק של סכו� התביעה, המדויקות שבוצעו

  

הינה שבע השני� האחרונות בגינ* נית* להגיש לוונטית לעילות התובענה הייצוגית התקופה הר .33
 לתק* � על זכותי� שומרי� והמבקשתביעה לתשלו� שכר עבודה ללא שתועלה טענת התיישנות

 .או בהתא� להנחיות בית הדי* הנכבד/את תקופת התביעה בהתא� לרצו* חברי הקבוצה ו
  

ה* , י�ידי המבקש! בוצה הינו גדול הרבה יותר מהנזק המוער/ עללא מ* הנמנע כי הנזק האמיתי לק .34
 כי בידי המבקשי� יטענו .הגדרת רכיבי הנזק וגודל הקבוצהמבחינת הגדרת התקופה וה* מבחינת 

מה� נית* לחשב ,  ולנזק� של כל חברי הקבוצה� שלה�המשיבה הנתוני� המדויקי� באשר לנזק
כי כל הנתוני� הרלוונטיי� שמורי� , קה על המשיבהחז.  חברי הקבוצה כלבדיוק את הנזק של

 ובמהל/ המשפט יעתר. ונית* בנקל לשלו0 נתוני� אלו, במאגרי הנתוני� שלה באופ* מסודר ושיטתי
 . לחשיפת הפרטי� המלאי� וחיוב המשיבה לגלות�י�המבקש

  

 : קובע כדלקמ*חוק תובענות ייצוגיות ל8סעי0  .35
  

 :א� מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית)א "(      
  

ויש , התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה  ) 1(
  ;אפשרות סבירה שה* יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

  
  ;ית היא הדר/ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני*תובענה ייצוג  ) 2(
  
  ; צג וינוהל בדר/ הולמתונ� של כלל חברי הקבוצה יייקיי� יסוד סביר להניח כי עני  ) 3(
  
  .נ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לביקיי� יסוד סביר להניח כי עני) 4(
  

והעובדות המעידות על התקיימות הדרישות , ינומקו אחת לאחת הדרישות הנזכרותלהל*  .32
 : בענייננו

 
הצלחה טובי� וכי  התובענה מעוררת שאלות מהותיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה ע� סיכויי .33

 :הלי/ של תובענה ייצוגית הוא הדר/ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת
  

. ה ייצוגית מצדיק הגשת התביעה כתובענגודלה ועניינה של הקבוצההמבקש יטע* כי   .א
בתקופה כמאבטחי� במשמר בתי המשפט הקבוצה מונה את כל עובדי המשיבה שהועסקו 

הרי שס/ העובדי� , ומאחר שהמאבטחי� מחליפי� את מקו� העבודה לעיל ולכ* הרלוונטית
 . עובדי�10,000! כי�על פי הערכת המבקש ,מונהעיל וסבר לה שכפי שעבדו

 
ואשר , שחבריה הרבי� מתגוררי� בכל האר8, המבקש יטע* כי מדובר בקבוצה גדולה  .ב

 .הנתוני� בדבר גודל הקבוצה וזהות חבריה מצויי� בלעדית בידי המשיבה
  

חברי הקבוצה עדיי* משמשי� כעובדי� של המשיבה ולכ* יתקשו לנהל נגדה הלי/ משפטי   .ג
 .ההלי/ היעיל וההוג* להכרעה במחלוקת, אישי ומכא* המסקנה בדבר היות הלי/ זה

  

ות העובדתיות והמשפטיות שבי* כל אחד מיחידי הקבוצה לבי* המשיבה ה* זהות השאל  .ד
היעדר , בעיקר* וכי קיי� מכנה משות0 עובדתי ומשפטי מובהק בי* כל יחידי הקבוצה
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בגי* תשלו�  ושווי ההדי* הרלוונטיהפרת , תשלו� שכר עבודה זהה אצל כלל חברי הקבוצה
 .כ/

  

כי שאלות מהותיות של משפט ועובדה , סבירה כי קיימת אפשרות נו יטעי�המבקש  .ה
מאחר והמשיבה פעלה , יוכרעו בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה, המשותפות לקבוצה

פגיעה כלכלית וקניינית של הסכ� העבודה ותו/ הפרת , כלפי חברי הקבוצה בניגוד לדי*
 .כמתואר דלעיל, ממש בעובדיה

  

, קבוצה יגיש תביעה נפרדת כנגד המשיבהכי במידה שכל אחד מיחידי ה נו יטעי�המבקש  .ו
 .בעוד שבירור התובענה כייצוגית הוא הלי/ אחד, הנכבדדי* ייווצר עומס אדיר על בית ה

  

כי לאור סכומי הנזק הנמוכי� יחסית של כל אחד מיחידי  נו יטעי�המבקש, זאת ועוד  .ז
, הנפגעי�, /ולאור העלויות הגבוהות והטרחה הכרוכה בתובענה אישית מאיד, הקבוצה מחד
אינו מוסרי ואינו ראוי ה* , מצב זה אינו צודק. לא יטרחו להגיש תובענה כלל, רוב� ככול�

 .מהפ* האישי של הנפגעי� עצמ� וה* מבחינה ציבורית
  

רשות בו , שלא ימש/ מצב פסול ונפסד, כי קיי� אינטרס ציבורי מובהק נו יטעי�המבקש  .ח
, ל מה� כספי� במישרי* או בעקיפי*וגזת , התמימי�נצל את עובדיהמרשויות המדינה ת
 . ההפרה של חוקי העבודה תימש/ש  כ/תו/, המגיעי� לה� כדי*

  

רשויות אחרות או דומות ירתיע , כי ניהול תובענה ייצוגית כנגד המשיבה נו יטעי�המבקש  .ט
לנצל את כוח* כמעסיקות של קבוצות עובדי� חלשות מ, וודאי חברות ציבוריות או פרטיות

 .לחמוס לעשוק ולפגוע בעובדיה* שלא כדי*,לרעה 
  

, כי לעובדי המשיבה קיי� אינטרס מובהק כי המשיבה לא תגזול את כספ� נו יטעי�המבקש  .י
על מנת , די*בצאתה מתו/ הנחה שכל אחד מהניזוקי� לחוד לא יטרח לפנות בעצמו לבית ה

ל אחד מהעובדי�  ומאחר שכבשל העלויות הגבוהות והטרחה שבכ/, לעמוד על זכויותיו הוא
מכשיר . בפני עצמו חושש לאבד את מקו� עבודתו ככל שיפנה בתביעה אישית לבית הדי*
 .התובענה הייצוגית נועד להתמודד בדיוק ע� מקרי� שכאלה כדי לית* סעד לציבור

  

ה* זהותו של כל , והיות כל הנתוני�, המבקשי� יטענו כי בהתחשב באמור בפרק העובדתי  .יא
, מצויי� במחשבי המשיבה, שעות עבודתו והסכומי� לה� הוא זכאי, אחד מחברי הקבוצה

הרי שנית* יהיה בסופו , או שנית* להסיק� אריתמטית מתו/ הנתוני� המצויי� בשליטתה
של יו� לתק* באופ* ישיר את הנזק שנגר� לכל אחד מחברי הקבוצה וזאת על ידי חיוב 

טע� זה מחזק את ההבנה כי הדר/ . המשיבה לשל� לכל אחד מחברי הקבוצה את המגיע לו
 . היא הדר/ היעילה וא0 הצודקת ביותר במקרה זה, של תובענה ייצוגית

  
  

קיי� יסוד  ונ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר/ הולמתיקיי� יסוד סביר להניח כי עני .34
 :נ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לביסביר להניח כי עני

  

 זהה לאינטרס של ה� ומכא* שהאינטרס של� המשיבה בעצמי� שלבד עו� הני�המבקש  .א
 . את התביעה בשמ� ועבור� בדר/ הולמת ובתו� לבוכלל חברי הקבוצה וכי ינהל

  

 � עצמפי�עבור יתר חברי הקבוצה וחוש"  על הגדרי�שוכב" מבחינות רבות י�המבקש  .ב
כלל חברי הקבוצה  וזכויות ה� על זכויותי�המשיבה עקב עמידתאצל " לא נעי�"מצב ל

 . את ההלי/ בתו� לב עבור כלל חברי הקבוצהוועקב כ/ סביר כי ינהל
  

 לייצג בדר/ הולמת את י� מסוגל,�במקצוע מאבטחי� במשמר בתי המשפט, י�המבקש  .ג
 .ענייני הקבוצה
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המאגד בתוכו עורכי די* בעלי ,  שגב!ד אלדד"באמצעות משרד עוה י� מיוצגיו יהי�המבקש  .ד
 בבתי המשפט ובתי הבליטיגצי שוט0 *עשר שני� כל אחד ועוסק באופותק של למעלה מ

 .הדי* על ערכותיה� השונות
 

 בחוזה העבודה נספח .חברי הקבוצה אינ� ולא היו מצויי� ביחסי עבודה קיבוציי� ע� המשיבה .35
 .ההעסקה מבוצעת על בסיס חוזה אישי ומיוחדלעיל הודגש במפורש כי ' א

 
 � שבית המשפט הנכבד יכיר בתביעת� זכאי�כי ה, נו יטעי�קשהמב, לאור כלל האמור לעיל .36

עילת תביעה זו .  עילת תביעה אישית כנגד המשיבהה�מחמת שיש ל, בי* היתר, כתביעה ייצוגית
 .עילת תביעה שיש לכל חברי הקבוצה אותה היא למעשה

  

 גודל :�י הגדרת כל אחד מהרכיבי� הנדרשי" לתק* את התביעה ע�על זכות י�שומר י�המבקש .37
 .או  העילות הנתבעות/הסעדי� המבוקשי� ו ,הנזק שנגר� , מהותה, קבוצה

  

 בגי* הגשת התביעה מתבקש בית הדי* להתחשב בי* היתר בכ/ שמחד י�בקביעת הגמול למבקש .38
,  של המשיבהי� עדיי* עובד�בהיות,  סיכו* רב בעצ� הגשת התביעה� על עצמו לקחי�המבקש
מהגשת תביעה " מנועי�"יאה התביעה לכלל ציבור העובדי� אשר בתועלת העצומה שמב, ומאיד/

זאת חר0 הפגיעה הברורה בשכר� , על מנת שלא לפגוע בעצמ� ובמקו� עבודת�, מעי* זו בעצמ�
. לכאורה לאותה פגיעה על מנת שלא לאבד את מקו� עבודת�" להסכי�"ואי* לה� הברירה אלא 

 שתביא עובדי� לידי כ/ שיצאו חוצ8 כנגד מעסיק מסיבה זו יש לתובענה זו א0 חשיבות ציבורית
 .שירע את תנאי העבודה באופ* חד צדדי

  

 מתבקש בית הדי* הנכבד להתחשב בתועלת שמביאה תובענה י�בקביעת הגמול לבא כח המבקש .39
בגי* , בהוצאות ההלי/ ובהיותה של התביעה סבירה, זו לכלל העובדי� ובחשיבותה הציבורית

 ובמאמ8 ל משמע של ניצול עובדי� במערכת בתי המשפט על ידי המדינההיותה מוגשת עקב עוו
 .שהושקע בהכנת הבקשה והתביעה

  
  

 :סו1 דבר
  

 והבקשה עומדות בכל התנאי� הנדרשי� לש� בירורה כתובענה ייצוגית וא0 י�תובענת המבקש .40
 .נתמכות בראיות מוצקות ומהימנות

 
 . לבקשהב"המצ י� המבקש שלי�העובדות המפורטות בבקשה זו נתמכות בתצהיר .41
  

 .כתב התביעה הפרטני ונספחיו מצורפי� לבקשה זו כחלק בלתי נפרד הימנה .42
  

 כתביעה ייצוגית עבור י�אשר על כ* בית המשפט הנכבד יתבקש לאשר ולהכיר בתביעת המבקש .43
 או כל סעד אחר לפי בקשה זול' פרק אלית* את הסעדי� כמבוקש ב, הקבוצה שהגדרתה מתבקשת

בצירו0 ראוי ד "ר טרחת עושכוב, לחייב את המשיבה בהוצאות הבקשהכ*  וד הנכבד"ד ביה"שק
 .מ"מע

  

 .מ* הדי* ומ* הצדק להיעתר לבקשה .44
  
  
  
  

_____________                       _____________  
  ד"עו, ז אלדדעֹ              ד"עו, עמית שגב 
 י�כ המבקש"ב                י�כ המבקש"ב  

  
 


