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  502/10 .מ.ת                בבית המשפט המחוזי בירושלים
           מנהלייםכבית משפט לעניינים בשבתו 

  
  
  

  027434224. ז.מומי בן זרואל ת:   בעניין שבין
 031791445. ז.אורן יזדי ת

  ) 51477. ר.מ(ד אופיר כהן "כ עו"בי "ע
   שמעון שרביטד "או עו/ו
  94383, ירושלים, 216יפו מרחוב                        
  התובעים                         02-5004275: 'פקס;  02-5004998: טלפון                

  
  - נגד-           
    

  עיריית ירושלים
  נתבעתה                            ירושלים, ככר ספרא

  
  
  

  .כספית, 2006- ו"התשס, ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות: מהות התביעה
  

  . 86₪ :התובעים יםסעד הספציפי לו עותרסכום ה
  

 בצירוף ריבית , אומדנאלפי ( 129,000,000₪:  חברי הקבוצהלשווי התובענה של כל
  .מ כדין"ד ומע"ט עו"הוצאות משפט וכן שכ+ עילה הוהצמדה מיום היווצרות 

  

  
  כתב תביעה

  
  

 :בית המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן .1
  

 )העירייה או הנתבעת: להלן( הנתבעתנגד זו המוגשת  תובענה אשרל .1.1
 2006- ו"תשס, חוק תובענות ייצוגיותכתובענה ייצוגית בהתאם להוראות 

 )."חוק תובענות ייצוגיות": להלן(
חוק ל) א(10בהתאם לסעיף , להגדיר את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה .1.2

 ;תובענות ייצוגיות

סמכותו  המצויה במתחםליתן כל הוראה אחרת המתחייבת בנסיבות העניין ו .1.3
 ;ש לעניינים מנהליים"של ביהמ

ליתן למשיבה הוראות מתאימות לפתירת הבעיות המפורטות , לחילופין .1.4
בהתאם , או מחדליה שלא כדין/בבקשה ולהורות למשיבה לחדול ממעשיה ו

 .לחוק תובענות ייצוגיות) ב(9' לס
 למען קבוצת הם בגין פעולותילתובעיםלפסוק תשלום גמול מיוחד  .1.5

 ;התובעים
,  בגין הכנת הבקשה החתום מטהיןדרך הלעוהולם לאשר שכר טרחה  .1.6

מ מכל "מע + 20% - באופן שלא ייפחת מ, התצהירים והתביעה הייצוגית
סכום שייפסק לטובת הקבוצה שייצוגה מבוקש כפי שהוגדרה בבקשה זו 

 ;ש הנכבד לנכון"או כפי שיימצא ביהמ/ו

ד בצירוף "ט עו" שכ בתשלום הוצאות הבקשה בצירוףהנתבעתלחייב את  .1.7
 הכל בתוספת ריבית והצמדה מיום היווצרות העילה ועד לתשלומם .מ"מע

  .המלא בפועל
  

  :מבוא
  

 אותם גבתה העירייה גבייה שלא כדין של כספים ,ינהה,  זותביעהעניינה של  .2
: להלן(אגרת חניה הסדרת תשלום הקשורים לאגרות כ מהתובעים ומהציבור

ומדחן צג ) לשני כלי רכב(תצלום מדחן צג כפול  ( מדחני צגבאמצעות) האגרה
(,)ב,א ב ומסומנים"בודד מצ  והבודדים יכונו להלן לשם םמדחני הצג הכפולי 
 .")מדחני הצג: "הנוחות
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 ונאלץ לחנות ,הינו משתמש ברכב, מנהל עסק בה,  הינו תושב ירושלים1התובע  .3
מבשרת ציון ושב  הינו ת2 תובעה. במקומות חניה המוסדרים על ידי מדחני צג

חברה בעלים של , עסק לפרסוםהינו בעל , ועד לפני זמן מה תושב ירושלים
 יםמשתמש ברכב, ירושליםהעיר בתחומי על ידו ומנוהלת  כדין בישראל רשומהה

 .  לחנות במקומות חניה המוסדרים על ידי מדחני צג ונאלץבבעלותו
  

  ב ומסומן ג"ים מצתובעשל ה. ז.תצלום ת
  ב ומסומן ד" מצ1 תובעהורשיון עסק  התאגדות ומסמכי חברה של תצלום תעודת

  ב ומסומן ה" מצ2 תובעתצלום תעודת התאגדות ומסמכי חברה ורשיון עסק של ה
  

מתבטאת ו, באמצעות מדחני הצג, הנתבעתי "הגבייה שלא כדין מתבצעת ע .4
 :או אי נקיטת הפעולות הבאות/נקיטת וב

  

 .)המנגנון: להלן" (טבעותמנגנון לפליטת מ "במדחני הצג אין .4.1

 .להחזר עודף לציבור שמשלם אגרת חניה במדחני הצגלא דואגת  הנתבעת .4.2

 ₪ 10 במטבע של ה אינה מאפשרת לציבור לשלם במדחני הצג אגרהנתבעת .4.3
י בנק ישראל "שהונפק ע ₪ 2למרות שניתן לשלם אגרה באמצעות מטבע של (

 ). 10₪- אחרי שיצא לאוויר העולם המטבע של ה

 איננה דואגת להנפיק לציבור קבלה על תשלום האגרה לציבור עתהנתב .4.4
 . הנאלץ להשתמש בשירותי החניה בתשלום במדחני הצג

 הציבה בתחומי העיר ירושלים מדחנים שאינם מדחני צג אלא הנתבעת .4.5
ב כרטיס חניה "כמו כן מצ ו ב ומסומן"תצלומו מצ(מדחנים ריכוזיים 

מקבלים , אותם מדחנים ריכוזיים). זל ומסומן "שמנפיק המדחן הריכוזי הנ
, מנפיקים בו במקום קבלה,  10₪לרבות מטבע של , את כל סוגי המטבעות

ובעיקר החזרת עודף לציבור הנהגים הירושלמי , מאפשרים הגבלת זמן חניה
יש פתרון זמין פשוט שהוכיח את , כלומר. ולנהגים הבאים בשערי העיר

  . זותביעהפי שיפורט בעצמו ביחס לליקויים של מדחני הצג כ
  

 המס לקבל משלטונות אינם יכולים, התובעים כמו הציבור בכללותובעקבות כך  .5
לנכות את הסכום כהוצאה , מואת החזר מס התשומות הגלום בתשלומים ששיל

מאחר והעירייה אינה מציגה ואינה מוסרת  לשלטונות מס הכנסה הםבדיווחי
 .קבלהללקוח את ה

  

, ובדין בלבד, מינהל לעירייה סמכויות המוקנות לה בדיןעל פי עקרון חוקיות ה .6
לשון . י העירייה יכולה להיעשות אך ורק מכוח סמכות מפורשת"וגביית תשלום ע

עליה להשיב את , במידה והעירייה גבתה סכומים שלא כדין ובחוסר סמכות, אחר
  . ולפצות את הציבוראותם סכומים

 

מילוות חובה ותשלומי חובה , מסים" :בעקו ,משק המדינה: לחוק יסוד) א(1סעיף  .7
הוא הדין לגבי ; אלא בחוק או על פיו, ושיעוריהם לא ישונו, אחרים לא יוטלו

תקנות המטילות תשלומי חובה כפופות לאישור הכנסת או ועדה  ".אגרות
  .מוועדותיה

  

 כח משואבת העירייה, היטלים ותשלומי חובה אחרים, את סמכויותיה להטלת אגרות .8
  :250-251 'בס  נקבעוכך. ]נוסח חדש[ העיריות פקודת

  
מועצה רשאית להתקין חוקי עזר כדי לאפשר לעיריה ביצוע   250

הדברים שהיא נדרשת או מוסמכת לעשותם על פי הפקודה או כל 
או כדי לדרוש מבעל נכס או , דין אחר או לעזור לה בביצועם

  .מחזיקו לבצע באותו נכס עבודה הנחוצה למטרה האמורה
  

  –בחוקי עזר רשאית המועצה לקבוע הוראות בדבר     .251
היטלים או דמי השתתפות על ידי כל , תשלום אגרות  )1(

בקשר לדברים האמורים בסעיף , זולת העיריה גופה, אדם
250."...  

    

) א(77 'ססמכות העירייה להתקין חוקי עזר בנוגע לחניית כלי רכב שבתחומה מצוייה בהוראת  .9
 :תקובעאשר  ]נוסח חדש [פקודת התעבורהל
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בהסכמת שר הפנים , מועצה של עיריה או של מועצה מקומית רשאית" 
 כלי רכב העומדים ר הסד)2( ... –להתקין חוקי עזר בדבר , ושר התחבורה

  ;ור או בדרך אחרתסאיבדרך , בתוך תחומי העיריה או המועצה המקומית

  

הסדר פי - עלנקבע בדרך עירונית  בעד חנייה תשלום, פקודת התעבורהב ל70לפי סעיף  .10
פי -  על,הסדר חנייה הנהוג בתחומי הרשות המקומית פי-  או עלחנייה ארצי אחיד

 . בחירתו של נהג הרכב
  

תשלום שבו קבוע , המרכז לשלטון מקומי מטעם ארציהסדר  הוא הסדר חנייה ארצי אחיד .11
ב 70מכוח סעיף .  שבהן יש חנייה בהסדראחיד תמורת חנייה בכל הרשויות המקומיות

את , באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, התקינו שר הפנים ושר התחבורה, לפקודת התעבורה
  .2000-ס"התש, )מחיר מרבי בעבור חנייה לפי הסדר חנייה ארצי אחיד(תקנות התעבורה 

  

חוק עזר לירושלים שאבה העירייה סמכותה והתקינה את , ל"הוראות חוק הנמכוח ה .12
  ;ובו הסעיפים הבאים )חוק העזר: להלן (– 1960- א"התשכ, )העמדת רכב וחנייתו(

מקום  לקבוע, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, ראש העיריה רשאי") א(3
או באמצעות  חניה כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרן

   ."יכניים או אלקטרוניים או באמצעות כרטיס חניהמכשירים מ

, לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות: " )א (11
אלא אם שילם אגרת הסדר בהתאם , במקום חניה מוסדר רכב

סודרה החניה באמצעות ): "ד(.. ."האגרה הנקובים בתוספת לשיעורי
אגרה בהתאם להוראות   תשולם, מכשירים מכניים או אלקטרוניים

  ".שיצויינו על גבי המכשירים

צו  יהיה צפוי לקנסות בהתאם ל,או אז, במידה ואזרח יפעל בניגוד לחוק העזר של העירייה .13
 אשר קובע את שיעורי הקנס לכל עבירת תעבורה, 2002–ב"התשס, )עבירות קנס(התעבורה 

 תחבורה והבטיחות בדרכיםעל צו זה חתום שר ה. בתקנות ובחוקי העזר, המוסדרת בחוקים
 .ומכוחו מוטלים קנסות שונים

  

זכאי אזרח להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות ,  לחוק תובענות ייצוגיות9' לפי ס .14
ולדרוש השבת , תובענות ייצוגיות לתוספת השניה בחוק 11לפי האמור בפרט מקומית 

תביעה נגד רשות להשבת : "11רט וזה לשון פ, הסכומים שהרשות המקומית גבתה שלא כדין
                                  .  "אגרה או תשלום חובה אחר, כמס, סכומים שגבתה שלא כדין

  

העמדת רכב (בהתאם לחוק עזר לירושלים  ₪ 5.20: סכום האגרה לשעת חניה הינו, כיום .15
  .1984 -ד ''התשמ, )הצמדה למדד( ולחוק עזר לירושלים 1960-א''התשכ, )וחניתו

  
   ₪ 10מטבע של ב חסימת האפשרות לשלם אגרה

  "  מנגנון לפליטת מטבעות"אי התקנת כן אי מתן עודף וו
  

בכתב קטן ובחלק מהמדחנים (צויין ) נספח א' ר (הכפוליםעל מדחני הצג  .16
' ר( על מדחן הצג הבודד . 10₪ כי אינם מקבלים מטבעות של )המדבקות קרועות

 .  10₪התראה שאין לשלם במטבע של או /אין כלל הוראה ו) ב נספח
 

אך המטבע נבלע ולא  ₪ 10 ביקשו לשלם אגרה באמצעות מטבע של התובעים .17
כי מדובר במטבע בעל ,  יטענוהתובעים !הוא נשאר מאופס. ניפק כל זמן חניה

י בנק "שהונפק ע( שח 2- ובעוד שאת מטבע ה, ערך הגבוה ביותר במדינת ישראל
לא דאגו לעדכן ,  10₪ - את מטבע ה, ימו למדחן צגהתא)  שח10 - ישראל אחרי ה

מה זה שונה מתשלום . כמטבע שניתן לשלם באמצעותו אגרה
 העירייה, יתירה מכך? ח" ש10 שניתן לשלמם במטבע של קנסות/אגרות/חשבונות

הציבה בתחומי העיר ירושלים מדחנים שאינם מדחני צג אלא מדחנים ריכוזיים 
לרבות , מקבלים את כל סוגי המטבעות, ריכוזייםאותם מדחנים ). נספח ו' ר(

יש פתרון זמין ופשוט שמחליף את שיטת מדחני הצג , כלומר.  10₪מטבע של 
  .המיושנים
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 אין מדוע,  10₪לא מקבל מטבע של ) כפול או בודד( צג אם מדחןגם , לא זו אף זו .18
ירושלים בימים בהם העלטה יורדת על העיר , זאת ועוד. ?מנגנון לפליטת מטבעות

בעיקר כאשר מדובר באנשים (לא תמיד ניתן לראות ,  אחר הצהרים16:00בשעה 
זאת בשעה , כי לא ניתן לשלם במטבע כזה) מבוגרים או כאלה שראייתם מוגבלת

 ובמקומות מסוימים עד השעה 19:00שמדובר בחובת תשלום האגרה עד לשעה 
והוא ,  10₪ק מטבע של מה אם יש לנהג המזדמן ר, בעיה נוספת מתעוררת .20:00

הוא אמור , מצוי ברחוב נידח שאין בו נפש חיה או כזו שתפרוט לו את אותו מטבע
או / אלה שבאותו רגע משתמשים במדחן בשיטה החדשה ו מוללהיות מופלה לרעה
  ? ).שרכישתו איננה בכל מקום(לרכוש איזיפארק  ובאפשרותםלאלה שידם משגת 

  

כל צרכן מצוי שיכנס לבית עסק וישלם . ספים ששולמו מכאין לקבל מצב בו אין עודף .19
צרכן ישלם על /נהג/ לא ייתכן שאזרח.יקבל הפרש כספו ועודף על היתרה, על מצרך

  . שירות30%ויקבל בפועל  % 100
  
  

  גביית כספים מעבר לשעות בהם נדרש הציבור לשלם אגרה
  

עד ם אגרה עד נדרש ציבור הנהגים לשל, הנתבעתבמקומות מסוימים בתחומיה של  .20
ובמקומות מסוימים אחרים עד השעה ) פינס בירושלים' למשל ברח( 19:00לשעה 
 .)למשל ברחוב מסריק בירושלים (20:00

  

לאחר הזמן בו ישנה חובה , למדחן צג ₪ 5 ,)מתוך טעות (שלשל התובעיםכל אחד מ .21
למעשה אין שום חובה לשלם באותו זמן עה שש, והמדחן לא פלט את הכסףלשלם 

  .גרהא
  

 5 )19:00לפני השעה  ( כרבע שעה טרם תום הזמןהתובעים שלשלו, בהזדמנות אחרת .22
 הייתה רשאית לגבות רק חלק הנתבעתולמרות ש, כל אחד במדחני צג שונים₪ 

בלע מכשיר הצג את הסכום והותיר את , כאגרת חניה לפי החוק,  5₪מאותם 
  . מחוסרי הברירה מול שוקת שבורה וללא עודףהתובעים

   
  

   מנוגדת לדין–  תשלום אגרהכנגדאי הנפקת קבלה 
  

וכך .  כספים למדחני הצג לא נופקה להם קבלההתובעיםבכל הזדמנות בהם שלשלו  .23
ומתוך אונס נבצר מהם לבקש , נוצר מצב בו הוציאו כספים לצורך ייצור הכנסתם

 ,"הוצאה מוכרת"משלטונות המס להכיר בתשלום שביצעו במסגרת עבודתם כ
  .ד זאת מהכנסתם ולחסוך לעצמם תשלום מס הכנסהלהורי

  

מנפקים ללא שום בעיה  ,)נספח ו' ר(אותם מדחנים ריכוזיים , כפי שצוין לעיל .24
 פתרון זמין כך שיש - הסכום שנתקבל , זמן חניה, מדחן' מס, לל זהקבלות ובכ

  .פשוט שהוכיח את עצמו ביחס לליקויים של מדחני הצג
  

מעקב בהכרחית גורם לפגיעה , במתכונתם הישנה, הצגעצם הותרת המצב של מדחני  .25
הנהג המזדמן שמבקש / מצב זה יוצר פגיעה בזכויות הצרכן . אחרי תשלום החניה

אם נניח יבוא אזרח מן , בהתאם לכך. בסך הכל לקבל תיעוד על זמן החניה ששילם
ן ויבקש להישפט על דוח חניה שניתן לטענתו חרף העובדה כי שילם על זמ, השורה

אין בידי אותו נהג , במצב זה, חניה ובתום הזמן ביקש לחדש את החניה לזמן נוסף
 ויתרון לא הוגן כך שהעירייה גורמת לו נזק ראייתי, שום תיעוד והוכחה לטענתו
  .במישור ההוכחה שלה עליו

  
  .לכל דבר ועניין, נזק ראייתיבמדובר כך ש

  

למרות שהוצאות החניה , נסהלא יכולים להזדכות מול שלטונות מס הכ עסק יבעל .26
  . מס הכנסהס תשומות מהחזר מ % 100 - מוכרות כ

  

 ]:נוסח חדש[פקודת מס הכנסה להלן ציטוט סעיפים רלוונטיים מ .27
  

   -פקודה זו ב  .1
 םיפטורם והקיזוזיה, ייםוניכהחר לאסה נ הכ- " הכנסה חייבת"
  ;הותרו ממנה לפי כל דיןש
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...  
, אגודת אחים, וכל חברה, מואגד או מאוחד, וף ציבוריג כל -" חבר בני אדם"

  ;תגדוא ובין שאינן מוגדות שהן מואיןב, ותחברותה או התאחד
או תוקף בישראל -דין בר יפ לע המששנר וה אדהואגרה שב ח-" החבר"  
  ;ה שיתופיתלרבות אגוד,  אחרםמקוב
...  
 יפעל  ין מס חברות המוטליםב בין מס הכנסה ו–" מס"או " מס הכנסה"

  ;וז הודפק
...  
  ;לאות או תעשיהקח, הכמלא, רח לרבות מס- " עסק"
...  
  
 ,לכל שנת מס, בכפוף להוראות פקודה זו, םלס הכנסה יהא משתמ  .2

על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או , טים להלןרורים המפועבשי
ם תושב חוץ אדל  ששנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו

  :הלאורות קממ, ראלשהופקה או שנצמחה ביש
יד שעסקו בו תקופת זמן - מכל עסק או משלחחהשתכרות או ריוו  )1(

  ;ריח מסיה או מעסק אקראי בעלי אופקסעמ וא, כלשהי
...  
  

זולת אם הניכוי , ינוכו החייבת של אדם ותשם בירור הכנסל .17
אות והוצאות שיצאו כולן יצי, 31 סעיף י פ עלהותר לא ל אוהוגב

  ...נת המסבייצור הכנסתו בש
  

  :ח" דוש להגיםאלה חייבי  )א(  .131
  
 18שבתחילת שנת המס מלאו לו  יחיד תושב ישראל  )1(
  ...יםנש
...  
  ;ת המסנכנסה בשהה לו תאדם שהי- בני- חבר  )5(

  

 לפעול כמפורט בפקודת מס התובעים על חובת ,אנו למדים, מפקודת מס הכנסה .28
י החוק מאחר והוצאו לצורך " עפהאפשרות לנכות מסהכנסה כאמור והעיקר לענייננו 

 .) ודומיהםהתובעיםדבר שנמנע מ(הכנסה 
  

בהנפקת קבלות על תקבולים בגין אגרות , חובת העירייה בניהול ספריםל בנוגעומה  .29
  ?חניה

  

 רשות מקומיתה -  את העירייהבמפורש  כולל 1975- ו"תשל, חוק מס ערך מוסף .30
  .ר"בהגדרת מלכ

  

כי ניתן , קובע, 1995- ה"התשנ, )וי הוצאות רכבניכ(תקנות מס הכנסה  ל2-  ו1' ס .31
הוצאה "וכן " שאינה במקום העיסוק או בסמוך אליו"הוצאות חניה , הוצאהלנכות כ

   ".להחזקת רכב שהוציא חבר בני אדם
  

אימצו (, 1992- ב"התשנ ,)ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד (הוראות מס הכנסה .32
 ניהול(קסי חשבונות הוראות מס הכנסה ההוראות הכלליות של ניהול פנלמעשה את 

 :מורות 1974- ג"התשל, )2' מס)(חשבונות פנקסי
  

או ,  שקלים חדשים500,000מוסד שמחזורו עולה על   )א(  .2
מערכת , לכל שנת מס, חייב לנהל,  מועסקים10שמעסיק מעל 

  ...חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה
...  
  

, להוראות) 2)(א(5בנוסף לאמור בסעיף , שבהם יצויינו, שוברי קבלה  )2(
תקבולים בשל מכירת נכסים או בשל ; מספר תיק המוסד אצל פקיד השומה

  ;מתן שירותים יירשמו בפנקס שוברי קבלות נפרד
  

, )2' מס)(חשבונות פנקסי ניהול(ניהול פנקסי חשבונות הוראות מס הכנסה  ל5' ס .33
  : קובע1974- ג"התשל
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   -ויכלול , בר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד תעוד פנים שהוא שו )א(5
   ; מספר עוקב  )1(
 שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם   )2(

, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, החברות
, לפי חוק מס ערך מוסף, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף

   ;1975-ו"תשל
   ; תאריך  )3(
היה ; להוציא מקרים של מכירות קמעוניות במזומן,  שם המשלם ומענו  )4(

   ; אין חובה לציינו-מענו של המשלם ידוע לנישום 
   ; סכום התקבול  )5(
   ;או ציון החשבון שאותו יש לזכות,  מהות התקבול  )6(

...  
   .עותק אחד משובר הקבלה יימסר למשלם  )ד(

  

  :קובע] נוסח חדש[יקין  לפקודת הנז63סעיף  .34
  

פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על מ  )  א("
נועד לטובתו , לפי פירושו הנכון,  והחיקוק- למעט פקודה זו - פי כל חיקוק 

וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו , או להגנתו של אדם אחר
דם האחר זכאי בשל ההפרה  אין האםאול; נזק שאליו נתכוון החיקוק השל

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

  
, ענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל  )ב(

אותו פלוני או ל אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו ש
אדם מסוג או הגדר - אדם בכלל או של בני- ים של בנתלטובתם או להגנ

  ."שעמם נמנה אותו פלוני
 

' ועקנין נ 145/80א "ראה ע(לעוולת הפרת חובה חקוקה חמישה יסודות , כידוע .35
קיום חובה ) א): (139' בעמ, 113) 1(ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש

המזיק ) ג(החיקוק נועד לטובתו של הניזוק ) ב(המוטלת על המזיק מכוח חיקוק 
הנזק אשר נגרם ) ה(ההפרה גרמה לניזוק נזק ) ד(, הפר את החובה המוטלת עליו

  .הוא מסוג הנזקים אליו נתכוון החיקוק
  

/ בעלי עסק הינם חלקים נרחבים מהציבור כאשר  ,יםעצם אי הנפקת קבלה לנהג .36
בפרט כאשר מדובר ברשות מקומית שמפרה , אינם יכולים להזדכות במס, חברה

כל אותם אזרחים ל נזקים מתמשכים ויומיומיים םגור, אלו ות חקוקותחוב לכאורה
ומתוך אונס נבצר מהם לבקש משלטונות , שהוציאו כספים לצורך ייצור הכנסתם

ובכך להוריד זאת " הוצאה מוכרת"המס להכיר בתשלום שביצעו במסגרת עבודתם כ
  .מהכנסתם ולחסוך לעצמם תשלום מס הכנסה

  
  

  תביעההעילות 
  
   ₪ 10סימת האפשרות לשלם אגרה במטבע של ח

  "  מנגנון לפליטת מטבעות"וכן אי מתן עודף ואי התקנת 
  

כי יש לחייב את העירייה בהשבת כל הסכומים ששלשלה העירייה ,  יטענוהתובעים .37
מבלי ( ₪ 10 על חשבון אותם המוני טועים ששילמו אגרה בטעות באמצעות ,לקופתה

ומבלי שהייתה יכולת לקרוא הוראות על ,  הכפולשקראו את ההוראות על המדחן
מוגבלי הראיה והזקנים ששילמו , המדחן הבודד מאחר ואין עליהם כל הוראה

או אלה שלא יכלו לקרוא את , היה ברשותם ₪ 10או אלה שרק מטבע של , בטעות
 ).ההוראות שעל המדחני צג מאחר ושררה עלטה וירד הלילה מוקדם כאמור

  

אין כל תיעוד מתי וכמה תקבולים , כי למיטב ידיעתם, ויטענו יוסיפו התובעים .38
ושאותם לא השיבה שנבלע במדחני הצג   10₪ - קיבלה העירייה בגין אותו מטבע של ה

   .לציבור
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הרי שנהג מזדמן נוטה לחשוב כי , עצם העובדה כי על מדחן צג בודד אין שום הוראה .39
מדובר בהטעיה צרכנית . לא מתקבל ₪ 10מטבע של , בפועל". שווה"כל מטבע 

 עשיית דיניבניגוד לו,  לחוק החוזים14' ס,  לחוק הגנת הצרכן2' מובהקת בניגוד לס
  .עושר ולא במשפט וכן תוך הפרת חובה חקוקה שלא להטעות את הציבור כאמור

  

א "נקבעה ברע ,המסגרת הנורמטיבית של בחינת עילת תביעה שעניינה הטעייה .40
  :  כדלקמן607, 600) 1(נד ד " פ,בזק'  ארד נ2837/98

  
ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער בין הדברים . הטעיה היא הצהרה כוזבת"

  . לבין המציאות) או המוסתרים(הנאמרים 
הטעיה במעשה על דרך של מצג , האחת: הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות

הטעיה , והשניה; שווא הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות
ההדגש שלי ( ." גילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותםאי: קרי, במחדל

  )כ.א
  

  ? מהי עוצמת ההטעיה הנדרשת
  

די בעניין זה , כי בהתאם לפסיקה אין להצביע בהכרח על הטעיה ממשית, יובהר
  .  להטעות את הציבור"עלולה"הנתבעת אם יציגו המבקש כי 

  
, 584 4י נה "פד בזק החברה הישראלית לתקשורת' יוסף ברזני נ 1977/97א "בע
, 'מ ואח"חברה ישראלית לתקשורת בע, יוסף ברזני נגד בזק 5712/01א " דנ- ו
  : בכהאי לישנא) דאז(ברק ' קבע הנשיא א) 385) 6(ד נז "פ
  

דינה כי יש בפרסומיה של -כהן קובעת בפסק-חברתי השופטת שטרסברג"
 ."...בכל ענין מהותי בעסקה, העלול להטעות צרכן" דבר ,לכאורה, בזק

 לחוק אינו דורש הטעיה הלכה 2סעיף ,  ודוק.גישה זו מקובלת עליי
". העלול להטעות צרכן"פיו הוא עשיית דבר -כל שנאסר על. למעשה

האיסור . מטרתו של איסור זה להבטיח כי הצרכן יקבל מידע מלא ואמיתי
  ".הוא איסור התנהגותי; "תוצאתי" לחוק אינו איסור 2שנקבע בסעיף 

  
אינה עבירה ) לחוק) 1)(א(23ראו סעיף ( לחוק 2בועה בסעיף העבירה הק

 שהובאו במסגרתם של - מקובל עליי כי פרסומיה של בזק , אכן .תוצאתית
  )כ.ההדגשים שלי א( ." עלולים להטעות צרכן–ערעורים אלו 

  
 פסקה 396' השופט חשין בהמשך פסק הדין עמ' וכן להשלמה ראה את דברי כב

10 : 
  

ועוסק עובר על לאו של איסור הטעיה ,  הוא על התנהגותהאיסור איסור"
, צרכן" עלול להטעות" אך – במעשה או במחדל –גם אם דבר שהוא עושה 

וכהוראת , כנדרש מכך. קרא גם אם איש לא הוטעה כלל מאותו דבר שעשה
עשה דבר העלול "עוסק עובר עבירה וצפוי לעונש אם , לחוק) 1)(א(23סעיף 

סטנדרד ההתנהגות הנדרש ". 2וד להוראות סעיף להטעות צרכן בניג
  ."סטנדרד גבוה הוא מן המקובל בהוראות חוק אחרות) א(2בהוראת סעיף 

  
  ? מהו הנטל והיקף ההוכחה הנדרשים לעניין הטעיה,ם כןא
 

עמוס גבעון ) 4005/96'  המ- ם"י (1279/96א .בת, בית המשפט המחוזי בירושלים .41
 כי כאשר עילת ,קבע, 711) 1(נים מחוזי כרך לבדי, המרכז הרפואי שערי צדק' נ

ההטעיה עולה ממסמכי העסקה אין צורך לדרוש הוכחת קיומה של הטעיה 
  :כבוד השופטת שטרסברג  כהן חזרה על קביעה זו בפרשת ברזני. פוזיטיבית

  
גם לו סברתי שלשם העמדת עילת התביעה של הצרכן נדרשת הטעיה "

הייתי קובעת כי אין מקום לדרוש מן , בפועל ונדרשת הסתמכות על המצג
  ..."  הצרכן הוכחה פוזיטיבית של הסתמכות כזו

 

ראוי לציין את החזקה אותה ביקשה כבוד השופטת , לעניין היקף ההטעיה
  :א ברזני"בדנ"  בצריך עיון"ואשר הושארה , ברזניד "פסשטסרברג כהן לאמץ ב
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צג זה פורסם בהיקף נרחב ומ, מקום שבו עוסק יצר מצג העלול להטעות צרכן"
נראה בצרכן אשר רכש את המצרך או , מתוך מטרה שיגיע אל ציבור הצרכנים

  ..."השירות כמי שנחשף למצג ופעל על פיו והסתמך עליו
  

כאשר מקובל וסביר להשתמש במדחנים (כי התנהלות העירייה ,  יטענוהתובעים .42
לשלם את האנוסים לא  ועצם חסימת האפשרות בפני הנהגים) נספח ו' ר(מרכזיים 
ערכו הגבוה ובר תוקף מטבע עובר לסוחר ושהינו ,  10₪של מטבע אמצעות האגרה ב

 –עושק וניצול מצוקת הנהג , במלוא מובן המילהמהווה , ביותר במדינת ישראל
 . המתקשר למעשה עם העירייה בחוזה

  
ר בחוזה מי שהתקש: "1973- ג"התשל, )חלק כללי( לחוק החוזים 18' סלהלן הוראת  .43

חולשתו השכלית , עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר
, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, או הגופנית או חוסר נסיונו

אוסר חד  1981- א"תשמ,  לחוק הגנת הצרכן3' סגם ". רשאי לבטל את החוזה
 בשל תרופות (חוק החוזים ל2' ת סבהתאם להורא .משמעית על ניצול מצוקת הצרכן

זכאי הנפגע לתבוע את אכיפתו או לבטל , הופר חוזה" :1970- א"תשל, )הפרת חוזה
, בנוסף על אחת התרופות האמורות או במקומן, וזכאי הוא לפיצויים, את החוזה

 ".והכל לפי הוראות חוק זה
  

, )יית עושרחוק עש: להלן (1979ט "תשל, חוק עשיית עושר ולא במשפט ל1סעיף  .44
  :קובע

  
  חובת ההשבה"

שירות או טובת הנאה אחרת , מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס
חייב להשיב למזכה )  המזכה–להלן (שבאו לו מאדם אחר ) הזוכה: להלן(

 לשלם לו –ואם ההשבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה , את הזכיה
 ".את שוויה

  
מפעולות המזכה או בדרך , וכהאחת היא אם באה הזכיה מפעולות הז

  ."אחרת
 

 הסכומים אותם באמצעות תובעים על חשבון ההנתבעתהתעשרה , לענייננו .45
 .ולחברי הקבוצה, לתובעיםקיבלה בעבור שירות שלא סיפקה 

  

בה ממוקמים כל , כי העירייה אמונה על ניהול עיר הבירה של מדינת ישראל, נזכיר .46
בית הדין , בית המשפט העליון, הממשלה,  הכנסת- מוסדות השילטון המרכזיים 

מדובר בהמוני , כלומר).  הכותל המערבי ועוד,מקומות קדושים, הרבני הגדול
  .תושבי ירושלים ואזרחי ישראל, תיירים, מבקרים

  

אין להם גם תיעוד ,  לא קיבלו אסמכתא על התשלוםהתובעיםמאחר ו, בדרך הטבע .47
  .על כך

  

 כאשר תמורה -  ₪ 10שלשל כאמור למדחן צג )  ובטעותבנפרד (התובעיםכל אחד מ .48
 . כלשהי לא קיבל

  

  .ח" ש20 – הינה  בעילה זוהתובעיםעילת התביעה האישית של , לפיכך .49
  

לכל מדחן  ₪ X 10 מדחני צג בתחומי העירייה 5,000ישנם , התובעיםי הערכת "עפ .50
  שעות ממוצעות בהם יש11 - י נהג כזה או אחר בהתאם ל"ליום ששולם בטעות ע

משך הזמן המגביל תביעת ( חודש X 24 יום בחודש בממוצע X 25חובה לשלם אגרה 
    . 30,000,000₪) = פיצויים נגד רשות/השבה

  
  

  גביית כספים מעבר לשעות בהם נדרש הציבור לשלם אגרה
  

לאחר הזמן בו ישנה חובה , למדחן צג ₪ 5 שלשל התובעיםכל אחד מ, כאמור לעיל .51
כאשר למעשה אין שום חובה לשלם , ן לא פלט את הכסףוהמדח) מתוך טעות(לשלם 

  .באותו זמן אגרה
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כל אחד במדחני  ₪ 5 כרבע שעה טרם תום הזמן התובעיםשלשלו , בהזדמנות אחרת .52
כאגרת חניה ,  5₪ הייתה רשאית לגבות רק חלק מאותם הנתבעתולמרות ש, צג שונים
מחוסרי הברירה מול  התובעיםבלע מכשיר הצג את הסכום והותיר את , לפי החוק

  .שוקת שבורה וללא עודף
  

לפי ( .ח" ש18 – בעילה זו הינהביחד  התובעיםעילת התביעה האישית של , לפיכך .53

הפרש הזמן ששילמו מעבר לשעה בה נדרש לשלם ( ₪ X 2 = 10 ₪  +8ח " ש5חשבון 
   ).אגרה

  

 מדחן לכל ₪ X 18 מדחני צג בתחומי העירייה 5,000ישנם , התובעיםי הערכת "עפ .54
 )שהרי אין מנגנון לפליטת מטבעות(או שלא נפלטו /ליום ששולמו ושלא הוחזרו ו

 ) שעות כמפורט לעיל12 ויש מקומות 11יש מקומות  ( שעות ממוצעות11 - בהתאם לו
 ושעות נוספות שמעבר להם אין כל חובה לשלם אגרה אך בהם יש חובה לשלם אגרה

 יום X 25 י הציבור בטעות אם מחוסר תשומת לב ואם מכל סיבה אחרת"שולמה ע

) = פיצויים נגד רשות/משך הזמן המגביל תביעת השבה( חודש X 24בחודש בממוצע 
54,000,000₪  .  

  
  

  אי הנפקת קבלה כנגד תשלום אגרה
  

יוצר מצב בו הוציאו ,  בגין תשלום האגרהלתובעיםקבלות עצם אי הנפקת , כאמור .55
ומתוך אונס נבצר מהם לבקש משלטונות המס להכיר , כספים לצורך ייצור הכנסתם

להוריד זאת מהכנסתם , "הוצאה מוכרת"בתשלום שביצעו במסגרת עבודתם כ
  .ולחסוך לעצמם תשלום מס הכנסה

  

או /הם ו, בעלי חברה/ סקים  בהיותם בעלי עהתובעים, בנסיבות שפורטו לעיל .56
אינם יכולים להקטין הכנסותיהם ולחסוך בתשלום , או הפועלים מטעמם/עובדיהם ו
  .מס הכנסה

  

אין לעירייה כל הוראת חוק הפוטרת אותה מלמסור קבלה בגין תקבולי האגרה נשוא  .57
  .בקשה זו

  

 ובעיםהתמדובר בגביית כספים בניגוד לדיני החוזים בחוסר תום לב ותוך הטעיית  .58
גמור בניגוד  (]נוסח חדש[ לפקודת הנזיקין 35'  לפי סוהציבור תוך רשלנות חמורה

ובניגוד לשורה ארוכה )  הנכבדה דוגמת עיריית ירושליםמצופה מרשות מקומיתמה
  .של הוראות המחוקק כאמור לעיל

  

, )נספח ו' ר( את מדחני הצג במדחנים המרכזיים חליףלה) משיקוליה(העירייה נמנעת  .59
ומשתמשת בשיטה ישנה שפוגעת בקניינו של , רף הבעייתיות הברורה והנגלית לעיןח

בו אדם שליד מדחני הצג מופלה לרעה מול אלה , יוצא מצב, זאת ועוד. הציבור
או לאלה שידם משגת לרכוש /שבאותו רגע משתמשים במדחן בשיטה החדשה ו

  ).בכל מקוםמתאפשרת שרכישתו איננה (איזיפארק 
  

- ג"התשל, )חלק כללי( לחוק החוזים 18' צול מצוקת האזרח בניגוד לסמדובר בני .60
מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת : " 1973

ותנאי החוזה גרועים , חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו, המתקשר
 2' גוד להוראת סוכן בני". רשאי לבטל את החוזה, במידה בלתי סבירה מן המקובל

זכאי הנפגע , הופר חוזה" :1970- א"תשל, ) בשל הפרת חוזהתרופות (חוק החוזיםל
בנוסף על אחת , וזכאי הוא לפיצויים, לתבוע את אכיפתו או לבטל את החוזה

 לחוק 3'  לסוכן בניגוד ".והכל לפי הוראות חוק זה, התרופות האמורות או במקומן
 .  חד משמעית על ניצול מצוקת הצרכן האוסר1981- א"תשמ, הגנת הצרכן

  

  .אין להם גם תיעוד על כך,  לא קיבלו קבלההתובעיםמאחר ו, בדרך הטבע .61
  

ובשנתיים האחרונות בממוצע על סך ( ₪ 5.20עומד גובה האגרה לשעת חניה על , כיום .62
  ).לשעת חניה ₪ 5
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ט שישי למע ( ימי השבועאורךת לו שעות חניה מוסדר10-  נזקקים בממוצע להתובעים .63
  ).שבת

  

 נתונים מדויקים כמה כסף יכלו לחסוך בתשלומים התובעיםמטבע הדברים אין בידי  .64
הוציאו , כי לצורך יצירת הכנסותיהם, אין ספק. ומה נזקיהם במדויק, למס הכנסה

עשרות אלפי , בשטחה המוניציפאלי של העירייה,  באופן אישי מכיסםהתובעים
בפרט לאור העובדה כי העירייה לא דאגה . םאותם הם מבקשים להחזיר לה, שקלים

כל קבלה בגין תקבולים ששולמו בתמורה , למסור לידיהם ולידי הציבור לכאורה
  .לאגרות ששולמו במדחני הצג

  

 ₪ 50 – על דרך האומדנא  בעילה זוהתובעיםעילת התביעה האישית של , לפיכך .65
   .ליום עבודה

  

לפי . חברה/בעלי עסק בירושליםנהגים לפחות שליש מציבור ה, התובעיםי הערכת "עפ .66
כלומר מתוכם לכל  ( מדחני צג5,000ישנם , בתחומי העירייה, התובעיםהערכת 
  ). איש שמשתמשים במדחני הצג הפרושים תחת כל עץ רענן1,500הפחות 

 יום בחודש X 25עסק ליום /חברה/נזק לכל אדם ₪ X 50 איש 1,500, ולעצם החישוב

) = פיצויים נגד רשות/ הזמן המגביל תביעת השבהמשך( חודש X 24בממוצע 
45,000,000 ₪.    

    

  
  : המסגרת הנורמטיבית–תביעה ייצוגית 

  
  : תובענות ייצוגיות קובעחוקל 1סעיף  .67

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

  :רט את אלהובכך לקדם בפ, לשם שיפור ההגנה על זכויות, ייצוגיות
לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשים , מימוש זכות הגישה לבית המשפט  )1(    

  ;לפנות לבית המשפט כיחידים
  ;אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו  )2(    
  ;מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין  )3(    
  ."הוגן וממצה של תביעות, ניהול יעיל  )4(    

  

ן ממצה את הדינים החלים על הגשת נועד להסדיר באופ–חוק תובענות ייצוגיות  .68
 .תביעות ייצוגיות בישראל

  

וכוללות בין השאר את המטרות , 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעיף  .69
, "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו"של 

הוגן וממצה של , ניהול יעיל"וכן " מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין"
  ."עותתבי

  

 לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאים להגיש בקשה לאישור 4סעיף  .70
 :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעיף , לענייננו. תביעה ייצוגית

  
המעוררת , )א(3אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף "

שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים 
  "; בשם אותה קבוצה–ני אדם עם קבוצת ב

 

על המבקש , על מנת להיות זכאי להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית, כלומר .71
וכן , להצביע על קיומה של עילת תביעה באחד העניינים המנויים בתוספת השניה

להראות כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות 
  .לכלל חברי קבוצת התובעים

 

 להראות כי עומדת להם עילת תביעה כנגד התובעיםעל , שום לענייננווליי .72
וכי עילת התביעה מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל , הנתבעת

  .חברי קבוצת התובעים
  



  11

. לכאוריתהחוק קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק ברמה , בהקשר להוכחת הנזק .73
  :לחוק) 1)(ב(4כאמור בסעיף 

  
 די בכך –) א(1 שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן בבקשה לאישור"

  ."שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזק
 

לחוק תובענות ייצוגיות קובע במפורש כי הגם שאין לפסוק פיצוי ) ה(20סעיף  .74
הרי שאין מניעה לתבוע פיצוי בגין נזק שאינו , בתביעה ייצוגית ללא הוכחת נזק

 :ממוני
  

למעט , בענה ייצוגית פיצויים בלא הוכחת נזקבית המשפט לא יפסוק בתו"
ואולם אין באמור כדי למנוע ,  בתוספת השניה9בתביעה כמפורט בפרט 

  ".פסיקת פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון
 

 :הקובע כי, לחוק) א(8התנאים לאישור תביעה ייצוגית מנויים בסעיף  .75
  

קיימו כל אם מצא שהת, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א"(
  :אלה

  
התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל 

  ;  ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, חברי הקבוצה
תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות 

 ;הענין
ה ייוצג וינוהל בדרך קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצ

  ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בענין זה; הולמת
קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום 

  ".לב
 

בשלב . הרי שהדיון משלב זה יחולק לשני שלבים, בהתאם להוראות שפורטו לעיל .76
וכי נגרם , הנתבעת תביעה אישית כנגד  עילתלתובעיםנראה כי עומדת , הראשון

נעמוד על , בשלב השני. להם לכאורה נזק ממוני כמו גם נזק שאינו ממוני
  . לחוק8פ הוראות סעיף "התקיימות התנאים לאישור התביעה כייצוגית ע

  
 :  רמת ההוכחה הנדרשת לאישור תובענה ייצוגיות

  

, בענה כתובענה ייצוגיתבאשר לרמת ההוכחה והשכנוע הנדרשת לעניין אישור תו .77
ד " פטמפו' מגן וקשת נ 2967/95א "בע, כהן- השופטת שטרסברג' נקבע על ידי כב

  :כדלקמן, 330-329, 312נא 
  

 מבחינת נטל ומידת 54כי על המבחן למילוי התנאים שבסעיף , נראה לי"
ולגבי כל התנאים הנדרשים , להיות אחיד לכל סעיפיו המשניים, ההוכחה
ו לשכנע את בית המשפט במידת הסבירות הראויה ולא על פי ועלי, מהתובע

כי הוא ממלא לכאורה אחר כל דרישות סעיף , האמור בכתב התביעה בלבד
' שהראשונה בהן היא קיומה של עילה אישית כאמור בס, ולענייננוא 54
משום , לעניין מידת השכנוע, אין להעמיד דרישות מחמירות מדי). א(א54

ל על הצדדים ועל בית המשפט עומס יתר בבירור שאלה עלולות להטי
לכפילות , דבר העלול לגרום להתמשכות המשפט, הנושא המקדמי

את כל אלה . בהתדיינות ולרפיון ידים של תובעים ייצוגיים פוטנציאליים
יש למנוע על ידי קריטריון מאוזן בנושא נטל ומידת ההוכחה הנדרשים 

ר אותו מחובת שכנוע ומצד שני לא שמצד אחד שלא יפטו, מהתובע הייצוגי
  ."יטיל עליו נטל כבד מדי

  
 מתייחסים אמנם לתובענה ייצוגית בניירות מגן וקשתהדברים שנאמרו בעניין 

  .אך יפים גם לבחינת תובענות ייצוגיות לפי חוק הגנת הצרכן, ערך
  

על , של עילת התובענה, לכאורה, במידת שכנוע סבירהכי יש צורך , נקבע אפוא .78
  . ת שבית המשפט יכיר בתובענה כייצוגיתמנ
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הרי , מבחינת העובדות המפורטות בבקשה דנן והמסמכים התומכים בה .79
, לגבי עילות התביעה, לכל הפחות, שמתקיימת בענייננו מידת שכנוע סבירה

ולפיכך עונה הבקשה על דרישות החוק והפסיקה לאישור תובענה כתובענה 
  .ייצוגית

  

אות חוק תובענות ייצוגיות תפקידו של בית המשפט כי בהתאם להור, יובהר .80
לחוק בו מצוין כי ) א(10כאמור בסעיף , הנכבד הוא להגדיר את קבוצת התובעים

יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה , אישר בית המשפט תובענה ייצוגית"
 ".תנוהל התובענה

  

 : כדלקמןהתובעיםלעניין זה יטענו  .81
  

מעורר  באופן שאף, הנתבעתנגד  בעלי עילת תביעה אישיתהינם כי  .81.1
שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל 

 .האזרחים/התושבים/הנהגים/הצרכנים
  

 . ולו לכאורה, נגרם להם נזק הראו כי התובעים .81.2
  

התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדרך ההוגנת והיעילה  .81.3
 לחזור ולציין את מן הראוי,  בהקשר זה:להכריע בסכסוך בנסיבות העניין

והכוללות , 1המפורטות בו בסעיף , המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות
מימוש ", "אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו"בין השאר את המטרות של 
וכן " מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין", "זכות הגישה לבית המשפט

 ".הוגן וממצה של תביעות, ניהול יעיל"
  

גשת תביעה ייצוגית זו בכדי לתרום משמעותית יש בה, כמו כן .81.4
 מלפגוע בצורה כה חמורה – ומעוולים כדוגמתה – הנתבעתלהרתעתה של 

 .בציבור במקרים כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו
  

כי לא הוגשה תובענה ,  עולה,מעיון בפנקס התובענות הייצוגיות .81.5
ננה חופפת לתקופה שאיולמעט בנושא הקבלות ,  שבנדוןותייצוגית בסוגי

 לא ידוע מה תוצאותיה של אותה לתובעיםכאשר , לתקופה נשוא תביעה זו
המועצה המקומית כרמיאל ' נ' ליאור סיבוני ואח 580/07. א.ת(תביעה 

 ).  31/5/09הוגש ביום , 'ואח

  

הכישורים הנדרשים לפעול במידת , מ" הח-  כוחם-  ולבאלתובעים .81.6
עבור כל , לנהל את התובענהו, הרצינות והחריצות הראויה, המקצועיות

 .ביעילות ובהגינות, חברי הקבוצה
  

המדובר בציבור רחב שהשתמש בשירות מדחני , אשר לחברי הקבוצה .81.7
 .בתחומי העיר ירושלים במשך השנתיים האחרונות) סלמעשה מאונ(הצג 

  

לב בידי - הרי שתביעה זו הוגשה בתום, הלב- לעניין דרישת תום .81.8
 לזכות םומעונייני הנתבעתשל או מחדליה /ואזרחים אשר נפגעו ממעשיה 

 מפני מעשים הנתבעתבפיצוי המגיע להם וכן לפעול על מנת להרתיע את 
  ; דומים בעתיד

  

במתן סעד במסגרת תביעה ייצוגית הינה באמצעות " דרך המלך ":באשר לפיצוי .82
 . לכל חבר בקבוצת התובעיםיאינדיווידואלפסיקת פיצוי 

  

  :לחוק תובענות ייצוגיות באופן הבא) א(20קובע סעיף , בהקשר זה .83
  

לטובת , כולה או חלקה, הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית) א"(
רשאי הוא , כולה או חלקה, הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה הייצוגית

במסגרת החלטתו על מתן פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה  
ובלבד שלא יהיה בכך , יןלפי הענ, הוראה כמפורט להלן, בין השאר, להורות

  :כדי להכביד במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדין
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, בשיעור ובאופן שיקבע, על תשלום פיצוי כספי או על מתן סעד אחר) 1(
  ;לכל אחד מחברי הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

  
  ; כספי או לסעד אחרעל כך שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי) 2(
  
על תשלום פיצוי כספי בסכום כולל ועל אופן חישוב חלקו של כל חבר ) 3(

ובלבד שסכום הפיצוי הכולל ניתן לחישוב מדויק על יסוד הראיות , קבוצה
הורה בית המשפט על תשלום פיצוי כספי בסכום ; שבפני בית המשפט

באופן , הקבוצהרשאי הוא להורות בדבר חלוקה בין חברי , כולל כאמור
, אחד או יותר, של יתרת הסכום שתיוותר אם חבר קבוצה, יחסי לנזקיהם

לא אותר או שלא , לא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעד, לא דרש את חלקו
ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי , ניתן לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת

נותרה יתרת ; וכספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע ל
יורה בית המשפט על , סכום לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור

  ".העברתה לאוצר המדינה
  

ש " קובע מנגנון גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמ, התובענות הייצוגיותחוק .84
כאשר , לקבוע כיצד ניתן יהיה להוכיח את נזקם האישי של החברים בקבוצה

 תועבר לאוצר – אשר לא יידרשו –יתרת הכספים ) 3)(א(20בהתאם לסעיף 
  .המדינה

 

ניתן יהיה ליישם , במידה ויתגלו קשיים באיתור חברי קבוצת התובעים, פיןולחל .85
  :לחוק) ג(20הקבועים בסעיף " הפיצוי לטובת הציבור"את עקרונות 

  
אינו , כולם או חלקם, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

שום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בין מ, מעשי בנסיבות הענין
רשאי הוא להורות על מתן כל סעד אחר , בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת

כפי שימצא לנכון , או לטובת הציבור, כולה או חלקה, לטובת הקבוצה
  ".בנסיבות הענין

 

  על הקשר הסיבתי 
 

 השופט יפים דברי כבוד, הוכחת הקשר הסיבתי לכל אחד מחברי הקבוצה, לעניין .86
  ):424' עמ(א ברזני "חשין בדנ) כתוארו אז(

  
לו הייתה לברזני עילת תביעה : בתרגום הדברים ובהחלתם על ענייננו"

המשפט רשאי לקבוע דרכים ראויות כנראה לו לדרכי - היה בית... אישית 
הוכחתו של יסוד הקשר הסיבתי בין הפרסום המטעה לבין הנזק שנגרם לכל 

וכלשון . בות לגבי הנזק שנגרם לכל אחד ואחד מהםלר, אחד מבני הקבוצה
שכל חבר הקבוצה יוכיח את זכותו לסעד המבוקש : "...הנזכרת) א(9תקנה 

וכהנחיית , כך בתצהיר". שבו יפרט את הנזק שנגרם לו, באמצעות תצהיר
  ."המשפט- גם בדרך אחרת שתיראה לבית–) ג(9תקנה 

  

 :לתקנות הגנת הצרכן) ג(9ח תקנה יובא להלן נוס, לנוחיות בית המשפט הנכבד .87
  

לבקשת , רשאי בית המשפט) א( על אף האמור בתקנת משנה -  )ג (9"
לפטור את חברי הקבוצה או חלקם מהגשת תצהירים אם ראה , התובע

ורשאי , שבנסיבות הענין תכביד הגשתם יתר על המידה על חברי הקבוצה
  ."והוא להורות כי יוכיחו את הנזק בדרך אחרת שתיראה ל

  

ציין כבוד השופט חשין גם את דעתה של כבוד השופטת נאור , ד"באותו פס .88
תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית  1337/97א "בע) בדעת יחיד(

כי יש לאמץ לחוק הגנת הצרכן הסדר , 678) 4(ד נז "ראבי פ'  נמ"בישראל בע
 הפיצוי במקרה בו, המצוי בחוקים אחרים, "שיפוי ופיצוי מיוחד"המכונה 

או אז רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע , הכספי אינו מעשי מסיבות שונות
ובלבד שהנתבע לא יחויב לשלם יותר , בדרכי פיצוי מיוחדות כפי שימצא לנכון

 .מן הנזק שנגרם
  

א "ברעכהן –השופטת שטרסברג ' י כב"נאמר כבר ע, לעניין שיעור נזק שונה .89
  : כדלקמן269, 247) 3(ד "ד נ" פטייןמשה בורנש' שגיא וינבלט נ 378/96
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נראה כי שיעור נזק שונה לכל פרט בקבוצה איננו מהווה מחסום בפני "

  ."וקיימות דרכים להתמודד עם נושא זה, תובענה ייצוגית
  

' טצת נ 4556/94א "השופט אהרון ברק בע, )דאז(הנשיא ' ובעניין דומה קבע כב .90
  :כדלקמן") רשת טצתפ: "להלן (788, 774) 5(ד מט " פזילברשץ

  
הדרישה השניה הינה כי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה "

אין כל צורך שכל השאלות , לעניין דרישה זו. ומשפט המשותפות לקבוצה
די בכך שהיסוד המשותף . המתעוררות ביחס לקבוצה תהיינה משותפות

הוא אם יש לאחד מהקבוצה עניין ש. מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות
אשר יבוא ,  ניתן לבררו בשלה האינדיווידואלי-  כגון נזק מיוחד- מיוחד לו

ולאחר שנקבעה בו שאלת האחריות של , לאחר סיום השלב הקבוצתי
  ."הנתבעים

  

גודלה של הקבוצה ואנונימיות חבריה מצדיקים את ניהול , בנסיבות התביעה דנן .91
, נכבד מתבקש לקבועבית המשפט ה, לאור האמור. התובענה כתובענה ייצוגית

כיצד להגדיר את קבוצת ,  לחוק תובענות ייצוגיות10בהתאם לסעיף , כאמור
  .התובעים לצורך התובענה

  

השופט , נשיא בית המשפט העליון' בהקשר זה ראוי לציין את דבריו של כב .92
 8- אברהם זילברשץ ו' נ'  ואחטצתרמי  4556/94א "רע(, אהרון ברק בפרשת טצת

  : כדלקמן, 784' בעמ ,)'אח
  

האחד הגנה : עומדים שני שיקולים מרכזיים, ביסוד התובענה הייצוגית"
ברוב , אותו יחיד. על אינטרס הפרט באמצעות מתן תרופה ליחיד שנפגע

עניינו אינטרס ,  השיקול השני…אינו טורח להגיש תביעה, המקרים
יו ביסוד אינטרס זה מונח הצורך לאכוף את הוראות החוק שבגדר. הציבור

מפירי החוק . לתובענה הייצוגית יש ערך מרתיע. מצויה התובענה הייצוגית
  ." יודעים כי לניזוקים יכולת פעולה כנגדם

  

דיני הגנת "ר סיני דויטש " בספרו של המלומד ד-  סיכויי הצלחת התובענה .93
  : מצוין תנאי נוסף לשם הכרה בתובענה ייצוגית כדלקמן392' בעמ" הצרכן

  
התקבלה '  ב35נאים המופיעים במפורש בסעיף נוסף לארבעת הת"

לפיה יש לבדוק כתנאי חמישי את שאלת סיכויי , בפסיקה העמדה
  ." התובענה הייצוגית לפני אישורה

  
 : ובהמשך נאמר כדלקמן

  
בפסיקה שדנה בתובענות ייצוגיות נקבע כי אף ללא דרישה מפורשת " 

קול הדעת בחוק יש לשקול את שיקולי הצלחת התובענה כחלק משי
בחינת סיכויים אלה היא חלק משיקולי הוגנות . המופעל לשם אישורה

  )."לחוק) 3(ב 35סעיף (התביעה 
  

ואין לדרוש , יש להפעיל דרישה זו בזהירות רבה"אולם יחד עם זאת צוין כי 
" פרוזדור"את הוכחת התביעה כבר בשלב האישור כדי לא להפוך את 

  ."   האישור לדרך ללא מוצא
  

לרבות הראיות לכאורה בדבר שלל הפרות והעילות ,  כל האמור לעיללאור .94
אין ספק כי לתובענה הייצוגית קיימים סיכויים גדולים , ה המשיבהשביצע

  .להתקבל

  
  לתובעיםפיצוי מיוחד 

  

להורות ,  לחוק תובענות ייצוגיות22בהתאם לסעיף , בית המשפט הנכבד מתבקש .95
שום פעולתם לטובת כלל ציבור על תשלום גמול לתובעים המייצגים על 

 . התובעים
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 : לחוק תובענות ייצוגיות22יובא להלן סעיף , לנוחיות בית המשפט הנכבד .96
  

לטובת , כולה או חלקה, הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית    )א"(
יורה על , לרבות בדרך של אישור הסדר פשרה, כולה או חלקה, הקבוצה

ב בשיקולים כאמור בסעיף קטן בהתחש, תשלום גמול לתובע המייצג
שהדבר אינו מוצדק , מטעמים מיוחדים שיירשמו, אלא אם כן מצא, )ב(

  .בנסיבות הענין
בשיקולים , בין השאר, בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט    )ב( 

  :אלה
הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת  )1(

אם הסעד המבוקש בתובענה בפרט , התובענה הייצוגית ובניהולה
  ;הוא סעד הצהרתי

  ;התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה )2(
  .מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית )3(

  –במקרים מיוחדים ומטעמים מיוחדים שיירשמו , בית המשפט רשאי    )ג( 
ה לפסוק גמול למבקש או לתובע המייצג אף אם לא אושרה התובענ )1(

, הייצוגית או שלא ניתנה הכרעה בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה
  ;)ב(בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף קטן , לפי הענין

לפסוק גמול לארגון שהשתתף בדיונים בתובענה הייצוגית לפי  )2(
אם מצא שהדבר מוצדק לאור הטרחה שטרח , 15הוראות סעיף 

  ."והתרומה שתרם בהשתתפותו בדיונים כאמור
  

נטלו על עצמם את , כי לאור העובדה שלא שקטו על שמריהם,  יטענוהתובעים .97
 גם לאור התועלת לחברי ךכ, מלוא הסיכון הכרוך בהגשת התובענה וניהולה

לאור , והחשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית, הקבוצה כמפורט בבקשה זו
 גמול ובעיםלתהרי שיש לפסוק ,  מקדמא דנאהנתבעתהמעמד המיוחד לו זוכה 

  .מיוחד

  
  ;ד המייצגים בתובענה"שכר טרחת עוה

  
עד לחקיקת חוק תובענות ייצוגיות היה נהוג כי שכר טרחת עורכי דין בתביעה  .98

שיטה זו לקביעת ). בכפוף לזכייה(ייצוגית נקבע כשיעור מסוים מסכום הזכייה 
ע הנהנים מעמלם של התוב, לפיה חברי הקבוצה, שכר הטרחה שיקפה את הגישה

משתתפים בשכר טרחת עורך הדין בהתאם לגובה הסכומים , המייצג ובאי כוחו
.  עורך הדין נוטל על כתפיו את הסיכון של אי זכייה בתיק- ומנגד , בהם זכו

בין כל , לא כל שכן נמנע ניגוד עניינים, באופן זה מושגת אף התאמת אינטרסים
  . חברי הקבוצה התובעת לבין עורך הדין

  

  :כדלקמן, 23בסעיף , ת ייצוגיות נקבעבחוק תובענו .99
  

בית המשפט יקבע את שכר הטרחה של בא הכוח המייצג בעד הטיפול ) א"(
בא הכוח המייצג לא יקבל ; לרבות בבקשה לאישור, בתובענה הייצוגית

  .שכר טרחה בסכום העולה על הסכום שקבע בית המשפט כאמור
, )א(י סעיף קטן בקביעת שיעור שכר הטרחה של בא כוח מייצג לפ  )ב(

  :בשיקולים אלה, בין השאר, יתחשב בית המשפט
  ;התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה  )1(
הטרחה שטרח בא הכוח המייצג והסיכון שנטל על , מורכבות ההליך  )2(

  ;וכן ההוצאות שהוציא לשם כך, עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה
  ;ת של התובענה הייצוגיתמידת החשיבות הציבורי  )3(
  ;האופן שבו ניהל בא הכוח המייצג את ההליך  )4(
הפער שבין הסעדים הנתבעים בבקשה לאישור לבין הסעדים שפסק   )5(

  ."בית המשפט בתובענה הייצוגית
  

, שיעור שכר טרחת עורך הדין ראוי שישקף את הסיכון שנוטל עליו עורך הדין .100
, אביו בהכנת התביעה הייצוגית לפרטיהמרצו ומש, כאשר הוא משקיע את זמנו

ברמת שקידה התואמת את האחריות המוטלת על כתפיו בייצוג קבוצת תובעים 
אם לא יזכה , וזאת בידיעה כי הוא עלול לא לקבל כל שכר על עמלו, כה גדולה
  . בתביעה
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יתבקש בית המשפט הנכבד , בקביעת שיעור שכר הטרחה מכלל סכום הזכייה .101
וכן את , ת גודלה של קבוצת התובעים בתובענה נשוא בקשה זולהביא בחשבון א

 נוטל על כתפיו אחריות כבדה במיוחד של ייצוג תובעיםהעובדה כי בא כח ה
  . כמצוין לעיל, משפטי

  

כי בשכר הטרחה תבוא לידי ביטוי התועלת הציבורית שתופק מפסק , כן ראוי .102
 כמפורט לעיל הינה התביעה הייצוגית. ככל שיתמוך בטענות התובעים, הדין

והנאת , שאכיפת החוק בכלל, העובדה. מכשיר ראשון במעלה לאכיפת החוק
הן תולדה של מאמצי עורך הדין בהגשת התובענה , האזרח מיישומו בפרט

  .  ראוי שתתבטא בשיעור שכר הטרחה-  הייצוגית ובניהולה
  

ות נוכח היקפה של הקבוצה שנפגעה מפעול, כאמור, לא כל שכן שבענייננו .103
ואי היכולת המעשית של יחיד קבוצת התובעים לאכוף את , הנתבעתאו מחדלי /ו

לעניין זה ולעניין פירוט הגורמים  וראה[זכותם שלא בדרך של תובענה ייצוגית 
 ,הזכייה השונים המשפיעים על גובה שכר הטרחה המבוטא באחוזים מסכום

  ].367-368' בעמ',  אכרך) ו"תשנ(תובענות ייצוגית רז ' לוטן וא' בספרם של ג
  

כ "כי שכר טרחת ב, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע, לאור האמור .104
 מכל סכום שיפסק לטובת הקבוצה שייצוגה 20% יהיה בשיעור של התובעים

  . מ כדין"בצירוף מע, מבוקש כאמור

  
  :טרם נעילה

  

פעלה אשר , העירייהעומדת להם עילת תביעה אישית נגד כי ,  יטענוהתובעים .105
או דיני עשיית עושר ולא /או דיני הנזיקין ו/ם ויני החוזיבניגוד לד, סר תום לבבחו

או בניגוד כללי המשפט המינהלי ובכלל זה בחוסר סבירות קיצונית תוך /במשפט ו
ותוך רמיסה לכאורה של קניינו של הציבור , הפרת חובות חקוקות כפי שפורט לעיל

הפרת חובת זהירות ואמון מוגבר , פסולהתוך הפלייה , ובשרירות לב, בניצול, בעושק
  .כמצופה מרשות ציבורית

  

. מכל קצוות תבל ים ובאיםנכנס, לשטחה המוניציפאלי של עיריית ירושלים .106
 גם –  מכל העולםתושבים ותיירים, אזרחיםונכנסים נכנסו , לשטחה של עיר הבירה

  .כאלה שאינם נמנים על תושביה הרשומים של ירושלים
  

והסכומים , נסתר מהעין, בפרט הנזק הציבורי, עו ופורטו לעילהסכומים שנתב .107
  .המדויקים יתבררו מיד עם מתן צו גילוי מסמכים נגד העירייה

  

תצהירם של בקשה לאישור תביעה זו וכן מוגש ,  זותביעהבמקביל ובמצורף ל .108
  .המבקשים/התובעים

  

  
  :לסיכום

  

 )ב (5' ובפרט ס, 2000- ס"תש, ש לעניינים מנהליים"לאור הוראות חוק ביהמ .109
ש "ביהמלהרי ש, 1984- ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי3ולאור תקנה , לחוק

הנכבד זה הסמכות המקומית והעניינית לדון בבקשה זו ובתובענה הייצוגית 
מהותה ולנוכח מקום השיפוט של העירייה בתחום , לנוכח סכומה, המצורפת אליה

  . ש הנכבד זה"ביהמ
  

להכיר בתובענה זו , ש הנכבד לזמן את העירייה לדין"ש ביהממתבק, אשר על כן .110
וליתן נגד העירייה את הסעדים , לנוכח האמור בבקשה ובתובענה, כתובענה ייצוגית

  :כולם או חלקם, הבאים
  

 את הסכומים שנגבו מהם שלא כדין ואף להשיב ולפצות לתובעיםלהשיב  .110.1
כל בתוספת ריבית ה,  במלוא הסכומים שיכלו לחסוך מעצמםהתובעיםאת 

 ; והצמדה מיום היווצרות העילה ועד לתשלומם המלא בפועל
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לחוק ) א(10בהתאם לסעיף , להגדיר את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה .110.2
 ;תובענות ייצוגיות

  

ליתן כל הוראה אחרת המתחייבת בנסיבות העניין והמצויה בגדר סמכותו  .110.3
 ;ש לעניינים מנהליים"של ביהמ

  

להגיש , הנתבעתלחייב את , קשה ובתובענה הייצוגיתבמסגרת הדיון בב .110.4
הודעות וכל נתון , פרסומים, נתונים, דוחות כספיים, חישובים, ולגלות כל חומר

היקף התופעה וכל , חישוב סכומים, אישוש נתונים, שיסייע להגדרת הקבוצה
 . עובר להגשת בקשה זוהנתבעתאו בעבר בידי /נתון אחר שננקט בהווה ו

  

תקלות הוראות מתאימות לפתירת האו /צווים ו נתבעתליתן ל, לחילופין .110.5
בהתאם , או מחדליה שלא כדין/ לחדול ממעשיה ונתבעת ולהורות לשפורטו לעיל

 .לחוק תובענות ייצוגיות) ב(9' לס
  

 בגין פעולותיהם למען קבוצת לתובעיםלפסוק תשלום גמול מיוחד  .110.6
 ;התובעים

  

, ם מטה בגין הכנת הבקשהלאשר שכר טרחה הולם לעורך הדין החתו .110.7
מ מכל סכום "מע + 20% - מבאופן שלא ייפחת , התצהירים והתביעה הייצוגית

או /זו וובתביעה שייפסק לטובת הקבוצה שייצוגה מבוקש כפי שהוגדרה בבקשה 
 ;ש הנכבד לנכון "ביהמכפי שיימצא 

  

ד והכל "ט עו" בתשלום הוצאות הבקשה בצירוף שכהנתבעתלחייב את  .110.8
 .מ"עבצירוף מ

  
  
  
  

              
              ____________  
  ד"עו, אופיר כהן              
  התובעיםכ "ב              


