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  המשיבה

  

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית
  

  :בית המשפט הנכבד מתבקש

  % להל�  ( 1נספח המצורפת כ) תביעת השבה נגד רשות(הגשת התובענה  את לאשר .1

 %2006ו"סהתש, ייצוגיות תובענות חוקל בהתא� ,כתובענה ייצוגית) התובענה

 שבית שינוי בכל ,)לתוספת השניה %11ו 1פרטי� ; חוק תובענות ייצוגיות % להל�(

לש� הבטחת ניהול הוג� ויעיל של , לבקשה ביחס עליו יחליט הנכבד המשפט

 .התובענה

לחוק תובענות  )1()א(%14ו) א(10בהתא� לסמכותו מכוח סעיפי� , לקבוע .2

 :תוגדר כדלקמ�ובענה כי הקבוצה אשר בשמה תנוהל הת, ייצוגיות

חוייבו על ידי המשיבה  כל לקוחותיה של המשיבה אשר

ואשר לא , בצריכת מי
 משותפת על פי מדידה במונה ראשי

ה
 כאשר מדידת המי
 במונה הראשי יזוכו בחשבונות


 .הייתה פחותה מס' המדידות במוני
 הפרטיי

כי עילות , גיותיצולחוק תובענות י) 3)(א(14בהתא� לסמכותו מכוח סעי. , לקבוע .3

 :יהיוהתובענה 

% ט"התשל, על פי חוק עשיית עושר ולא במשפט(עשיית עושר ולא במשפט   .א

 או/ו; )1979

 או/ו; רשלנות  .ב

 או/ו; )%1955ו"התשט, לחוק מדידת מי�) א(3סעי. ( הפרת חובה חקוקה  .ג
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, )הטעיה לגבי מידה( )2)(א(2, )הטעיה לגבי כמות( )1)(א(2הפרת סעיפי�   .ד

 או/ו ;%1981א"התשמ, הצרכ�לחוק הגנת 

 או/ו; פעולת רשות בחריגה מסמכות  .ה

) %1973ג"התשל, )חלק כללי(לחוק החוזי�  39סעי. ( הפרת חובת תו� הלב  .ו

בכל הנוגע לקיו� חוזה ההתקשרות והאספקה בי� המשיבה לבי� המבקש 

 .וכלל חברי הקבוצה המוצעת

כי הסעד , ת ייצוגיותלחוק תובענו) 4)(א(14בהתא� לסמכותו מכוח סעי. , לקבוע .4

 ):יחדיו(שני אלה הנתבע בתובענה יהא 

לא השבה של תשלומי� אשר נגבו מהקבוצה בגי� מי� שהמונה הראשי   .א

על פי התערי. הגבוה שנגבה בפועל מחברי הכל , הראה את צריכת�

בתוספת ריבית , )ממי שנגבה בפועל, "קנס בצורת"לרבות (הקבוצה 

 % וכ� ;מדה כדי�והצ

בה לשנות את שיטת חיוב הצרכני� כ* שכאשר תיקרא צריכה חיוב המשי  .ב

אזי זו תוטמע בחשבונות ) כהגדרתה וביאורה להל�(משותפת שלילית 

 ;ברובריקה של צריכה משותפת) זיכוי %קרי (בפועל בדר* של חיוב שלילי 

כי , לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(א(14בהתא� לסמכותו מכוח סעי. , לקבוע .5

 ;כ התובע הייצוגי"מ יהא ב"קש התובע הייצוגי ובא כוחו החיהא המב בתובענה

להורות על כל פרסו� בנוגע לבקשה זו ולתובענה הייצוגית אשר מבוקש לאשרה  .6

ולחייב את המשיבה  %לחוק תובענות ייצוגיות  25הכל בהתא� להוראות סעי.  %

 ;לשאת בהוצאות פרסומי� אלה

הכל  %ובתובענה הייצוגית עצמה לית� הוראות נוספות בדבר הדיו� בבקשה זו  .7

  ;כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכו�כפי העניי� ו

בהתא� להוראות ) העתיד להיות תובע מייצג(להורות על תשלו� גמול למבקש  .8

משווי הסעד הכולל  %5%לחוק תובענות ייצוגיות בשיעור שלא יפחת מ 22סעי. 

 ;שייפסק

ד הטיפול בתובענה הייצוגית לקבוע את שכר טרחת עורכי הדי� המייצגי� בע .9

לחוק תובענות ייצוגיות בשיעור שלא  23לרבות בקשה זו בהתא� להוראות סעי. 

 .מ כדי�"משווי הסעד הכולל שייפסק בתוספת מע %15%יפחת מ
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  עניינה של התובענה

בי�  %בית משות. : בדר* כלל( מצויי� מספר צרכני מי� דאח נכסבכאשר  .1

המי� המסופקי� לה� על ידי המשיבה נעשית  מדידת, )בי� למסחר, למגורי�

מוני� פרטיי� ו )נכסהמודד את כלל צריכת המי� ב(מונה ראשי  :בשני אמצעי�

 ).לחוד צרכ�כל המודדי� את צריכת המי� הפרטית של (

ת שאי� צריכ הבטיחל נועד ,המודד את כלל צריכת המי� בנכס, המונה הראשי .2

א� , כ*. המוני� הפרטיי� מצעותבא )נגבית תמורתהולא (נמדדת שלא  מי�

ה מסכו� הגבו) וכול( נכסקריאת המונה הראשי מראה שכמות המי� שנצרכה ב

) שלא נמדדה במוני� הפרטיי�(היתרה אזי , הצריכות שנמדדו במוני� הפרטיי�

המוסדרת בדי� ומפורטת בחלוקה (יחדיו מושתת על כל הצרכני� הפרטיי� 

 .ה משותפתכצריכומוגדרת בחשבונותיה� ) להל�

על פי המונה הראשי מופעלת על ידי המשיבה ) והגבייה(מתברר כי המדידה , בר� .3

 כוללת שהיא כהיא� הקריאה במונה הראשי מראה צר: כיוונית בלבד חדבדר* 

המשיבה מ�  מתעלמתאזי , מסכו� הצריכות שנמדדו במוני� הפרטיי� כהנמו

תו* (� הפרטיי� הקריאה במונה הראשי וגובה את מלוא המדידות במוני

 ).כאפס ,תו* הטעיית הצרכני�, שהצריכה המשותפת מצויינת בחשבונות

עולה "כ, בהשאלה מתחו� אחר של המשפט, אשר נית� לכנותה(פרקטיקה זו 

מקפחת את הצרכני
 ויוצרת גבייה שהיא עודפת על ") עימו ואינה יורדת עימו

בי� א�  % גבוההתמיד לפי המדידה ההצרכ� משל� . הצריכה הכוללת בפועל

בי� א� , )שאז לצריכה הפרטית מצטרפת צריכה משותפת(נמצאה במונה הראשי 

 ).שאז המשיבה מתעלמת מ� המדידה במונה הראשי(נמצאה במוני� הפרטיי� 

מביא לכ* שס* החיובי� , יותר שהוא תמיד על פי המדידה הגבוהה, חיוב כאמור

שלא בגי� מי� העוד. הוא  בוה מס* הצריכה בפועל בנכס תו* שהחיובבנכס ג

  .)זו התוצאה הלוגית והיא מבוארת ומודגמת היטב בהמש* דברינו( נצרכו

למשיבה להתחשב תמיד במדידות בתובענה יתבקש בית המשפט הנכבד להורות  .4

מסכו� המדידות  צריכה הקטנהאלה מצביעות על ג� כאשר  ,הראשיבמונה 

ה האמיתית נגבית על ידי מלוא הגביי, כפי שנראה להל�. במוני� הפרטיי�

לא כיו� ( תצא המשיבה נפסדתסיטואציה שבה  אי&ולכ�  בכל מקרההמשיבה 

 .)יינת� הסעד המבוקשלא עת ג� ו

 %וכפועל יוצא ) סעד כספי(השבת גבייה ביתר  ההוראה המבוקשת משמעותה

  .הנהגת נוהל חיוב הוג� ועקבי מכא� ואיל*
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  הצדדי

לחוק תאגידי  3ות שהוקמה בהתא� לסעי. המשיבה היא חברה מוגבלת באחרי .5

על פי האצלת סמכויות מעיריית (והיא הממונה  %2001א"התשס, מי� וביוב

על אספקת שירותי מי� וביוב בירושלי� וכ� על ) ירושלי� בהתא� לחוק האמור

 .גביית התשלו� מהתושבי� עבור שירותי� אלה

 .%1981א"התשמ, צרכ�לחוק הגנת ה 1כהגדרתו בסעי. " עוסק"המשיבה היא ג� 

זה עשרות שני� המשיב הוא בעלי� ומחזיק . המבקש הוא גמלאי תושב ירושלי� .6

, 30166גוש (בשכונת בית וג� בירושלי�  79בדירה בבית המשות. ברחוב בית וג� 

 ).2נספח נסח רישו� מצור. כ; 11חלקת משנה , 25חלקה 

  2נספח 

; 100201072: הלקוחמספר . המבקש הוא לקוח של המשיבה, כוח האמורמ

  .1251408: חשבו� חוזה

  

  נורמטיבי�מבוא מושגי

ה� באמצעות מד מי�  תעסקינ� בכלל הצרכני� של המבקשת אשר צריכת� נמדד .7

הִשי3ֶר "וא הרווח ה כינויה(ראשי המותק� בגבול הנכס ) מונה %להל� ג� (

או (וה� באמצעות מונה פרטי של יחידת הדיור ) מונה ראשי %להל� ; הראשי

 .)מונה פרטי %להל� ( הספציפית של כל צרכ� וצרכ� לחוד) יחידת מסחר או אחרת

 :קובע %1955ו"התשט, לחוק מדידת מי�) א(3סעי.  .8

 ".הספקה במדידה תהיה לכל צרכ& לחוד"

לפיכ* מתקינה המשיבה מוני� פרטיי� לכל אחד מהצרכני� השוני� בנכס   

 ).ב"וכיו בתי עסק בבניי� מסחרי, דיירי� בבית משות.(

צ "בג(קיומו של המונה הראשי פורשה על ידי בית המשפט העליו� תכלית  .9

פסק די� מיו� , "נבו"פורס� ב, עיריית ירושלי
' נ' ואחירמיהו  4510/93

 :כדלקמ�) 15.8.1994

המדידה . הספקת המי
 היא במדידה של השעו& הביתי"

אינו מוסי* תשלו
 עבור ) באמצעות השעו& הכללי(הנוספת 

אלא עבור מי
 ) וממילא לא סופקו במדידה(י
 שלא נצרכו מ

 ".שנצרכו א' לא נרשמו במד המי
 הביתי
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תעריפי מי� שמספקי� (בכללי המי� ' צריכת מי� משותפת'מוגדרת  ,בהתא� .10

 :כדלקמ�) הכללי
 %להל� ( %19941ד"התשנ, )ספקי� מקומיי�

המותק& , הפרש הקריא של מד המי
 הראשי של הנכס"

ושל כלל הקריאי
 של מדי המי
 של כל , נכסבגבול ה

, הכל בהתא
 לעני&, יחידות הדיור או צרכני המי
 בנכס


מי
 לגינו& נוי ומי
 לכל , מי
 חמי
, לרבות מי
 לחימו

 "שימוש אחר בנכס

צריכת מי� משותפת היא ההפרש בי� הצריכה הנקראת על פי המונה , משמע

  .י המוני� הפרטיי�הראשי לבי� סכו� הצריכות הנקראות על פ

יכול . שלילייכול שיהא יכול שיהא חיובי ו) כפי שנראה להל�(' הפרש': ודוק

שהצריכה הנקראת על פי המונה הראשי גדולה מסכו� הצריכות הנקראות על פי 

 קטנהיכול ג� שהצריכה הנקראת על פי המונה הראשי  אול
, המוני� הפרטיי�

 .הפרטיי�מסכו� הצריכות הנקראות על פי המוני� 

לכללי� מתייחס לצריכה משותפת חיובית ובא להג� על חסרו� הכיס של  5.1כלל  .11

 :)המשיבה %במקרה זה ( הספק

היא תחולק בידי הספק , קיימת בנכס צריכת מי
 משותפת"

  :המקומי כדלקמ&

בחלוקה שווה לפי מספר  � בנכס המשמש למגורי
 בלבד

  ;יחידות הדיור בנכס

המי
 �בי& כמות המי
 שרש
 מדלפי היחס ש �בנכס אחר 

לבי& הכמות הכוללת של המי
 , המשמש כל צרכ& בנפרד

  ;המי
 הנפרדי
 בנכס�שרשמו כל מד

לפי חלוקה  �במקרי
 שבה
 לא נית& לפעול כאמור לעיל 

, אחרת שתוסכ
 בי& הספק המקומי לבי& כל הצרכני
 בנכס

הנראית לספק , לפי חלוקה אחרת �או באי& הסכמה כאמור 

 ".קומי כסבירה והולמת בנסיבות העניי&המ

, )אספקת מי�(לחוק עזר לירושלי� ) ח(6יצויי� כי הוראה דומה מצויה בסעי. 

 .%1960א"התשכ

המונה . המדידה המחייבת היא במונה הפרטי, במישור הפשוט: אמור אפוא .12

שתכליתו ) כ* על פי הגדרת בית המשפט העליו� לעיל(הראשי הוא אמצעי נוס. 

                                                           

הש� שונה . %1994ד"התשנ, )תעריפי� למי� ברשויות המקומיות(כללי המי� : שמ� הקוד� של הכללי� היה 1

 ).458' עמ, 6847ת "ק( %2009ע"התש, )תיקו�) (תעריפי� למי� ברשויות מקומיות(בכללי המי� 
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הקופה הציבורית של הספק הציבורי כ* שיבוצע חיוב בגי� כל כמות  הגנה על

 .ג� א� לא ברור לא� הגיעה ומי צר* אותה, )לגבול המגרש(שנכנסה בפועל לנכס 

לגבייה  % לא שבידי המבקשת משמש המונה הראשי לא רק כמג� אלא ג� כחרבא

  .בגי� מי� שלא סופקו כלל

יפולציה המבוצעת במתודולוגיית להתמודד ע� המנהבקשה והתובענה נועדו 

המדידה שבה נוקטת המשיבה וליצור התנהלות הוגנת בשימוש המשיבה 

 .בקריאות מוני� ראשיי�

אי� בפי המבקש טענות כנגד שיטת חלוקת החבות במקרה של צריכה : יובהר .13

מת� אי� ספק כי  .שהיא שיטה סבירה שנקבעה בחיקוק תק., משותפת חיובית

לגבות את שלזכותה עבור מי� שסיפקה הוא הכרח לש� ) המשיבה(כלי לרשות 

 .יציבות המערכת הציבורית וכל פרט מפיק מכ* טובה

לא עבור מי
 שכלל  לא לזכותהאלא שהמשיבה הרחיקה לכת וגובה ג
 את ש

  .מכא� בקשה זו ומכא� התובענה .סיפקה

  

  מקפחת את הצרכ& � המשיבה בה נוהגתשיטת החיוב ש

 .הגבוהה שבנמצאחיוב על פי המדידה ל המשיבה היא תמצית שיטת החיוב ש .14

הגבוה מבי� מחייבת המשיבה את הצרכני� בגי�  לחודבכל תקופת עריכת חשבו& 

 :השניי�

 % כאשר הצריכה המשותפת חיובית  .א

) הפרש בי� קריאה נוכחית לקריאה קודמת(צריכה על פי המונה הפרטי 

על פי החלוקה (המוטל על הצרכ� ת משותפבתוספת החלק מהצריכה ה

 ).לכללי� המובאי� לעיל 5.1הקבועה בכלל 

צריכה משותפת : נזכיר{ כאשר הצריכה המשותפת היא אפס או שלילית  .ב

שלילית משמעותה היא שצריכת המי� הכוללת על פי המונה הראשי 

 %} מסכו� הצריכות על פי המוני� הפרטיי� קטנה

אשר  הראשי ללא התחשבות במונה(בלבד  הפרטיצריכה על פי המונה 

 .)מורה על הפחתה של החיוב

בי& התחשבות במונה הראשי לבי& התעלמות  מדלגתהפרקטיקה המתוארת 

  .לחיוב הגבוה יותרלפי הדר* המובילה  ממנו

כל אי , )ודברי הסבר טבלאות, שרטוטי�אשר יודג� להל� באמצעות ( במצב זה .15

ות באמצעות התאמה בי� ס* המדידה באמצעות המונה הראשי לבי� ס* המדיד
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שלא נמדדה , לא קיימתבצריכה  הצרכ& לחיוב תמידתוביל , המוני� הפרטיי�

אלא רק כתוצאה מחיבור  % לא במונה הראשי ולא במונה הפרטי( בשו
 מונה

שלא היתה ו) מטעה ולסירוגי� של המדידות במונה הראשי ובמוני� הפרטיי�


 .מעול

יאת המונה הראשי ויכול יכול שמקורה יהיה בקר, אי ההתאמה, כפי שנראה

יכול שהקריאה תהיה מוטית כלפי מטה ויכול . שיהיה בקריאת מונה פרטי

קיפוח הצרכני� וחיוב� בצריכה : התוצאה זהה. שתהיה מוטית כלפי מעלה

 .שלא היתה

של הפער שבי� מדידות המונה הראשי לבי� מדידות  לסיבהכי כבר עתה יובהר  .16

, לא משנה א� מדובר בטעות קריאה. וכלל אי& רלבנטיות כללהמוני� הפרטיי� 

כאשר נוצרת  ."טיוב נתוני�"או ב בבטלנות של קורא מוני�, בהערכה שגויה

מעצ� ( צריכה משותפת שלילית וזו מוסתרת מהצרכני�) מבחינה אריתמטית(

חוסר יכולתו של הצרכ� הבודד להסיק מהחשבו� המשוגר אליו מה היתה 

אזי , מת בחשבונות כצריכה משותפת אפסונרש )הצריכה המשותפת האמיתית

כל כמות הצריכה השלילית היא למעשה כמות . הצרכני� פשוט משלמי� יותר

 .מבלי שכמות זו נצרכה בדר' כלשהי �הצרכני
 ביתר  י
חוייבמשבה 

פשוט בו שני  י� המתרחשי� במתווהמקרארבעה נציג להל� לצור* ההמחשה  .17

� חדש ע� מוני� פרטיי� ומונה ראשי נכנסי� לבניי, ראוב� ושמעו�, צרכני�

מטר מעוקב מי� לתקופת מדידה  50כל אחד מהצרכני� צור* , בפועל .מאופסי�

אי� , הנחות מפשטות אלה .)ב"נזילה וכיו, גינה(ואי� צריכה משותפת  )חודשיי�(

 .בה� כדי לפגו� מתוק. הדוגמא ג� לגבי מקרי� מורכבי� יותר

  .ות וה� באמצעות תרשימי�עות טבלאהמקרי� מוצגי� ה� באמצ

אותיות קטנות יותר בצבע הקריאה בפועל של המונה מופיעה ב, בתרשימי�

 .שחורבאותיות גדולות יותר בצבע אדו� בעוד שהקריאה הנכונה מופיעה 

 .הקריאה הבעייתית מסומנת בח�

 קריאה ביתר במונה הראשי  .א
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 כ"סה חיוב צריכה קריאה משות* ביתר

   שמעו� ראוב� משות. שמעו� ב�ראו משות.  

 0 0 0  התחלת מדידה
    

 120 50 50 20 50 50 120 1חשבו� 

 100 50 50 0 100 100 200 2חשבו� 

 ס' הכל
   

20 100 100 220 

במונה ) לש� עריכת החשבו� הראשו�(הקריאה הראשונה , במקרה זה

ס* בעוד ש) ק בלבד"מ 100בפועל נצרכו (ק "מ %120הראשי נרשמת כ

ק בכל מונה "מ 50( ק"מ 100הצריכות הנקראות במוני� הפרטיי� הוא 

נזקפי� כצריכה ) 120%100(ק העודפי� "מ %20ה ,כתוצאה מכ*. )פרטי

%ביחדיו בגי� תקופת החיוב הראשונה משותפת וכ* הצרכני� מחוייבי� 

  .)ק צריכה משותפת"מ 10עוד ק צריכה פרטית ו"מ 50: כל אחד(ק "מ 120

מוצאת שהמונה הראשי מדד ) שנילש� עריכת החשבו� ה(ניה הקריאה הש

ק ולפיכ* ס* הצריכה בנכס לתקופת החשבו� השני "מ 200עד אותו זמ� 

ק כל אחד "מ 100שני המוני� הפרטיי� מראי� . )200%120( ק"מ 80היא 

ק על ידי "מ 50ומלמדי� על צריכה של ) ק בכל תקופה"מ 50צריכה של (

החשבו� לצרכני� מופק על הצד . פה השניהכל אחד מהצרכני� בתקו

צריכה (הכל בגי� צריכה פרטית , ק"מ %50כל צרכ� מחוייב ב: הגבוה

למרות שמתמטית  %0בחשבונות המשוגרי� לצרכני� כ משותפת נרשמת

  ).)20% (ומהותית היא צריכה להיות שלילית 

המונה הראשי מראה : המוני
 מתאימי
 לחלוטי&, בשורה התחתונה

המוני� הפרטיי� . ק"מ 200של ) לאור* שתי התקופות(כוללת צריכה 

למרות . ק"מ 200ק לכל צרכ� ובס* הכל "מ 100מראי� צריכה כוללת של 

  !ק"מ 220 %הצרכני� מחוייבי� יחדיו ב, זאת

 קריאה בחסר במונה הראשי  .ב
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 כ"סה  חיוב צריכה קריאה משות* בחסר

 
 שמעו� ראוב� משות. שמעו� ראוב� משות.

 
 0 0 0  תחלת מדידהה

    
 100 50 50 0 50 50 80 1חשבו� 

 120 50 50 20 100 100 200 2חשבו� 

 ס' הכל
   

20 100 100 220 

ק בעוד "מ %80הקריאה הראשונה במונה הראשי נרשמת כ, במקרה זה

ק בכל "מ 50(ק "מ 100שס* הצריכות הנקראות במוני� הפרטיי� הוא 

משמע צריכה (בצריכה המשותפת " י�חסר"ק "מ 20 ,לכ�). מונה פרטי

על פי , הצרכני� מחוייבי�). ק בס* הכל"מ 20משותפת שלילית של 

 100 :ובהתעל� מהצריכה המשותפת השלילית יותר%התוצאה הגבוהה

לכאורה אי� בכ* כל בעיה  .בגי� תקופת החיוב הראשונה) בס* הכל(ק "מ

להל� נראה כי אול�  %הואיל והצרכני� שילמו עבור מה שצרכו בפועל 

  .תחשיב התקופה השניה מביא לקיפוח הצרכני�

ק "מ 200הקריאה השניה מוצאת שהמונה הראשי מדד עד אותו זמ� 

לתקופת החשבו� השני , על פי המונה הראשי, ולפיכ* ס* הצריכה בנכס

 100 בצורה נכונה שני המוני� הפרטיי� מראי�. )200%80( ק"מ 120היא 

ק על ידי כל אחד מהצרכני� "מ 50ריכה של ק כל אחד ומלמדי� על צ"מ

). 120%100(ק "מ 20מחושבת אפוא צריכה משותפת של . בתקופה השניה

ק "מ %50כל צרכ� מחוייב ב: החשבו� לצרכני� מופק על הצד הגבוהבפועל 

ק בס* הכל "מ 120 %ק צריכה משותפת "מ 10פרטית ובעוד בגי� צריכה 

  .לתקופה השניה

המונה הראשי מראה : י
 מתאימי
 לחלוטי&המונ, בשורה התחתונה

המוני� הפרטיי� . ק"מ 200של ) לאור* שתי התקופות(צריכה כוללת 

למרות . ק"מ 200ק לכל צרכ� ובס* הכל "מ 100מראי� צריכה כוללת של 

  !ק"מ 220 %הצרכני� מחוייבי� יחדיו ב, זאת

  סיכו� ביניי� לעניי� המונה הראשי

ה� כלפי , כל קריאה לא נכונה של המונה הראשיבשני המקרי� לעיל ראינו כי 

על ). ק"מ 20(תגרו� לחיוב הצרכני� בגי� כמות הסטייה , מעלה וה� כלפי מטה

 200ק בגי� צריכה כוללת של "מ 220פני שתי התקופות ראינו חיוב כולל של 

  .ק"מ

מתחשבת א� היתה המשיבה . הדבר נובע מהתעלמות המשיבה מצריכה שלילית

 .היו החיובי� נכוני�, ק"מ 20%ילית של בצריכה השל
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 יקריאה ביתר במונה פרט  .ג

  
  

 כ"סה  חיוב צריכה קריאה פרטי ביתר

 
 שמעו� ראוב� משות. שמעו�  ראוב� משות.

 
 0 0 0 התחלת מדידה

    
 110 50 60 0 50 60 100 1חשבו� 

 100 50 40 10 100 100 200 2חשבו� 

 ס' הכל
   

10 100 100 210 

ק "מ 50במקו� (ק "מ %60של ראוב� נקרא כהפרטי המונה , הבמקרה ז

ס* הצריכות  .ק"מ %50של שמעו� נקרא כהפרטי והמונה ) שנצרכו בפועל

ק "מ 110הנקראות בגי� התקופה הראשונה במוני� הפרטיי� הוא 

אול�  ,ק"מ %100הקריאה הראשונה במונה הראשי נרשמת כ, )50+60(

איש כפי שמורה המונה , יותר%הגבוהה על פי התוצאה הצרכני� מחוייבי�

  .)ק"מ 110ס* חיוב של ( ובהתעל� מהמונה הראשי הפרטי שלו

ק ולפיכ* "מ 100המונה הפרטי של ראוב� מורה על  ,קריאה השניהב

המונה  ).100%60(ק "מ 40חבותו הפרטית של ראוב� לתקופה השניה היא 

ת של שמעו� ק ולפיכ* חבותו הפרטי"מ 100הפרטי של שמעו� מורה על 

 .ק"מ 90ס* הצריכה הפרטית היא ). 100%50(ק "מ 50לתקופה השניה היא 

ק ולפיכ* ס* הצריכה בנכס לתקופת "מ 200מורה על המונה הראשי 

החשבו� לצרכני� מופק על הצד . )200%100( ק"מ 100החשבו� השני היא 

איש כפי שנלמד מהמונה (ק "מ 90הצריכה הפרטית הכוללת היא : הגבוה

כדי (ק צריכה משותפת "מ 10עוד ) בס* הכל(ולה נוספי� ) רטי שלוהפ

  .ק"מ 100ובס* הכל  % )להשלי� למדידה מהמונה הראשי

המונה הראשי מראה : המוני
 מתאימי
 לחלוטי&, בשורה התחתונה

המוני� הפרטיי� . ק"מ 200של ) לאור* שתי התקופות(צריכה כוללת 

למרות . ק"מ 200ק לכל צרכ� ובס* הכל "מ 100מראי� צריכה כוללת של 

  !ק"מ 210 %הצרכני� מחוייבי� יחדיו ב, זאת
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 קריאה בחסר במונה פרטי  .ד

 

 כ"סה חיוב צריכה קריאה פרטי בחסר

   שמעו� ראוב� משות. שמעו� ראוב� משות.  

 0 0 0 התחלת מדידה
    

 100 50 40 10 50 40 100 1חשבו� 

 110 50 60 0 100 100 200 2חשבו� 

 ס' הכל
   

10 100 100 210 

ק "מ %40הקריאה הראשונה במונה של ראוב� נרשמת כ, במקרה זה

ק "מ 50הקריאה במונה של שמעו� היא  .)ק שנצרכו בפועל"מ 50במקו� (

ק "מ 90ס* הצריכות הנקראות במוני� הפרטיי� הוא  ).כפי שנצר* בפועל(

הצרכני� מחוייבי�  .ק"מ 100במונה הראשי נקראת צריכה של  .)40+50(

 ק ועוד"מ 90צריכה פרטית כוללת של : יותר%על פי התוצאה הגבוהה

 100צרכו אכ� לכאורה הצרכני�  .)100%90(ק "מ 10צריכה משותפת של 

ק מחשבונו "מ 5ששמעו� שיל� מעבר לכ* (בפועל  שילמו *בדיוק כוק "מ

  .השניאלא שלהל� נראה בהמש* את ההשפעה על החשבו�  )�של ראוב

חבותו ק ולפיכ* "מ 100 מורה עלבקריאה השנייה המונה של ראוב� 

בחשבו� זה ראוב� יחויב למעשה שוב על . )100%40(ק "מ 60הפרטית תהיה 

הקריאה . ההפרש ששול� כבר בחשבו� הראשו� דר* הצריכה המשותפת

ק בתקופה "מ 50ומלמדת על צריכה של ק "מ 100במונה של שמעו� היא 

ק "מ 110היה יחדיו תשל ראוב� ושמעו� לחיוב הצריכה הפרטית . השניה

). 200%100(ק "מ %100בעוד הצריכה במונה הראשי תחושב ל) 60+50(

א* היא לא , )ק"מ 10%(הצריכה המשותפת בחשבו� זה היא צריכה שלילית 

רק על פי , צד הגבוהעל הובפועל ישלמו הצרכני� , תילקח בחשבו�

  .ק"מ 110 %חשבונותיה� הפרטיי� 

המונה הראשי מראה : המוני
 מתאימי
 לחלוטי&, שורה התחתונהב

המוני� הפרטיי� . ק"מ 200של ) לאור* שתי התקופות(צריכה כוללת 

למרות . ק"מ 200ק לכל צרכ� ובס* הכל "מ 100מראי� צריכה כוללת של 

  !ק"מ 210 %הצרכני� מחוייבי� יחדיו ב, זאת
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  פרטיהמונה הלעניי� סיכו� ביניי� 

ה� כלפי , המונה הפרטי קריאה לא נכונה שלבשני המקרי� לעיל ראינו כי כל   

על . )ק"מ 10(הצרכני� בגי� כמות הסטייה תגרו� לחיוב  ,מעלה וה� כלפי מטה

 200 בגי� צריכה כוללת שלק "מ 210פני שתי התקופות ראינו חיוב כולל של 

  .ק"מ

א� היתה המשיבה מתחשבת . נובע מהתעלמות המשיבה מצריכה שלילית הדבר

  .היו החיובי� נכוני�, ק"מ 10%בצריכה השלילית של 

כגו� (להג� על הספקי� , בראש ובראשונה, כפילות המוני� נועדה: יודגש שוב .18

נכס או גזילת מי� בי� המונה הראשי המצוי בכניסה ל/מפני נזילות ו) המשיבה

נקודת המסע. של המי� לצינורות הצרכני�  %" החנוכי"לבי� ה )חלקת מקרקעי�(

או גזילת מי� ה� הגורמי� /נזילות ו. השוני� שעל כל אחד מה� מצוי מונה פרטי

בוודאי שלא , לצריכה משותפת חיובית ואי� לבקשה ולתובענה כל קשר אליה�

 .נסיו� לשמוט את האפשרות של המשיבה לחייב בגי� חסרו� כיס הנובע מה�

מקורה , בכל התרחשות, תוצאת הקיפוח של הצרכ�לסיכו� פרק זה נדגיש כי  .19

 .של שיטת התחשיב בה נוקטת המשיבה במתכוו&�עקביות�חוסרב

ומכא�  %מוביל בהכרח לקיפוח הצרכני� הכשל הלוגי בפסיחה על שתי הסעיפי� 

  .בקשה זו והתובענה

  

  עילת התביעה האישית של המבקש

 %  )מוני� פרטיי� 9(צרכני מי�  9המבקש ישנ�  בבית המשות. בו מתגורר .20

 ).2נספח ' ר( 11%3בחלקות משנה 

משנטל המבקש את רשות הדיירי� וקיב� את חשבונותיה� על פני תקופה נמצא  .21

: התממש הלכה למעשה בבית המשות.לעיל בדוגמאות כי אותו כשל המתואר 

 % רשות השבה מ תהתקופה הרלבנטית לתביע(על פני השנתיי� האחרונות 

צריכה הצטברה במונה הראשי ) לחוק תובענות יצוגיות 21בהתא� לסעי. 

 לא נצרכה בפועל כללאשר  תיאורטיתצריכה , ק"מ 50משותפת שלילית של 

 .בה� המבקש, )בחלוקה שווה(אול� תשלומה הוטל על תשעת הדיירי� 

 )חודשיי�%חשבונות דו(החשבונות האחרוני�  12לבקשה זו מצורפי� תדפיסי 

כל קבוצת חשבונות , לש� הנוחות). דירות 9(של כל הדיירי� בבית המשות. 

עמודי� בהתא� לסדר  9שהופקו לדיירי� במועד אחד מופיעה כנספח אחד ב� 

 ).המבקש הוא אחרו� הדיירי�(העולה של מספרי חלקות המשנה בבית המשות. 
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שבונות הוא קוב� הח 14הוא קוב� החשבונות האחרו� שהופק ונספח  3נספח 

 .הקדו� ביותר

 14%3נספחי� 

 :תמצית הממצא העובדתי מופיעה בטבלה שלפנינו .22

סוף תקופת 
 חשבון

  נספח
סיכום מונים 
 פרטיים

חיוב צריכה 
 משותפת

מונה 
  מרכזי

הפרש קריאות 
 מונה ראשי

צריכה 
 שלילית

06.09.2010 3 188 50 5035 238 0 

18.07.2010 4 253 66 4797 319 0 

12.05.2010 5 226 35 4478 261 0 

14.03.2010 6 399 0 4217 391 -8 

25.11.2009 7 232 29 3826 261 0 

24.09.2009 8 284 47 3565 331 0 

14.07.2009 9 164 10 3234 174 0 

02.06.2009 10 237 8 3060 245 0 

06.04.2009 11 196 0 2815 154 -42 

15.02.2009 12 235 5 2661 240 0 

17.12.2008 13 231 0 2421 231 0 

26.10.2008 14 293 6 2190 299 0 

19.08.2008    1891   

 50- 3,144  256 2,938  סך הכל

  3,144 סופק 50- 3,194  סך חיובים

 %2,938ב) יחדיו(� חוייבו כלל הצרכני� בנכס מש* שנתיי: המשמעות פשוטה

צריכה 'רת ק תחת הכות"מ 256ובעוד ' צריכה פרטית'ק תחת הכותרת "מ

. ק"מ 3,194אפוא היא בגי� הנכס ס* הצריכה שחוייבה ונגבתה . 'משותפת

 ק פחות"מ 50 %ק "מ 3,144במונה המרכזי עברו מש* אותו זמ� , לעומת זאת

 50מדיירי הנכס נגבה תשלו� בגי� , משמע .הגבייה המהכמות אשר בגינה בוצע

. )!' השיבר הראשילא עברו כלל דר; לא נכנסו כלל לנכס( ק שלא נצרכו"מ

יחידות דיור וחלוקת הצריכה המשותפת בי� הדיירי� היא  %9הואיל ומדובר ב

לכללי� דלעיל וכ*  5.1כ* לפי כלל ( בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס

  .מי
 שלא נצרכו ק"מ 5.56מהמבקש נגבה תשלו
 בגי& הרי ש, )בפועל

נרש� בחשבונות , תפת שליליתבשני החשבונות שבה� היתה צריכה משו: יודגש .23

 .0כי הצריכה המשותפת היא 

הדר* הנכונה לחישוב חבויות הצרכני� היתה לרשו� צריכה משותפת שלילית  .24

 :משמע. במועדי� בה� זו היתה תוצאת התחשיב

היה על המשיבה לזכות  6.4.2009בחשבו� לגבי התקופה שהסתיימה ביו�   .א

 .)42/9( ק"מ 4.67את המבקש בגי� 
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היה על המשיבה לזכות  14.3.2010לגבי התקופה שהסתיימה ביו� בחשבו�   .ב

 ).8/9(ק "מ 0.89את המבקש בגי� 

 :המשמעות הכספית של הגביה ביתר האמורה היא כדלקמ� .25

חוייב המבקש בצריכה על פי  6.4.2009בחשבו� לתקופה שהסתיימה ביו�   .א

 2.18למטר מעוקב וכ� באגרת ביוב בס* 9  3.63שהיה בזמנו " 1מחיר "

ס* ).בזמנו 15.5%(מ כדי� "הכל בתוספת מע, לכל מטר מעוקב מי� שנצר*

לאחר תוספת (אשר ערכ� נכו� ליו� הגשת הבקשה 9  %31.32הכל מדובר ב

 .9 34.11: הוא) ריבית והצמדה כדי�

חוייב המבקש בצריכה על פי  14.3.2010בחשבו� לתקופה שהסתיימה ביו�   .ב

 2.61עוקב וכ� באגרת ביוב בס* למטר מ9  4.38שהיה בזמנו " 1מחיר "

ס* ).בזמנו 16%(מ כדי� "הכל בתוספת מע, לכל מטר מעוקב מי� שנצר*

לאחר תוספת (אשר ערכ� נכו� ליו� הגשת הבקשה 9  %7.21הכל מדובר ב

 .9 7.46: הוא) ריבית והצמדה כדי�

  ./ 41.57ס* עילת תביעתו האישית של המבקש כנגד המשיבה הוא אפוא 

  

 ההקבוצהגדרת 

כל צרכ� של המשיבה אשר מסופקי� לו מי� הנמדדי� באמצעות שני מוני�  .26

המתעלמת של פרקטיקת החיוב על ידי המשיבה  בכוחהוא נפגע ) ראשי ופרטי(

, כמצוי� בראש בקשה זו, לפיכ* .כמתואר לעילמצריכה משותפת שלילית 

 :ההגדרה המוצעת של הקבוצה היא

ל ידי המשיבה חוייבו ע כל לקוחותיה של המשיבה אשר

ואשר לא , בצריכת מי
 משותפת על פי מדידה במונה ראשי

זוכו בחשבונותיה
 כאשר מדידת המי
 במונה הראשי 


  .הייתה פחותה מס' המדידות במוני
 הפרטיי

  

  גודל הקבוצה

 %720,000היא מספקת מי� לכ, על פי האמור באתר האינטרנט של המשיבה .27

2.יוב וניקוזלרבות שירותי ב, תושביה של ירושלי�
 

  .15התדפיס מצור. כנספח 

  15נספח 

                                                           

2 http://www.hagihon.co.il/odot.asp   
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אשר התקשרה ע� המשיבה " נס טכנולוגיות"באתר האינטרנט של קבוצת  .28

התדפיס  3.לקוחות 180,000נאמר כי למשיבה יש , לביצוע עבודות מחשוב עבורה

 .16מצור. כנספח 

כמוב� (יובהר כי אי� נתוני� רשמיי� באתר המשיבה אודות מספר לקוחותיה 

  ).אי� זהות בי� מספר התושבי� לבי� מספר הלקוחותש

 16נספח 

ותיה של המשיבה מקבלי� את המי� מבי� לקוח 150,000רק , בהערכה זהירה .29

 ).י ופרטיראש(תו* מדידה במוני� כפולי� 

 .תובעי� %150,000גודל הקבוצה מוער* ב, לפיכ* .30

  

 סכו
 התביעות של חברי הקבוצה

 :ל�לש� המיצוע מונחות ההנחות כלה .31

צריכה משותפת שלילית היתה פעמיי� על פני תקופת זמ� של השנתיי�   .א

): היא התקופה הרלבנטית לתביעה ייצוגית להשבה מרשות(האחרונות 

ופע� אחת  15.2.2009פע� אחת בחשבו� לתקופה המסתיימת ביו� 

 .14.3.2010בחשבו� לתקופה המסתיימת ביו� 

חשבות בצריכה משותפת בגי� אי הת(נניח חיוב ביתר , בדומה למבקש  .ב

 .ק בכל מועד מבי� השניי�"מ 3 %ק "מ 6בכמות של ) שלילית

הצריכה המשותפת השלילית היא למעשה החיוב האחרו� בחשבו� המושת   .ג

משו� שהיא לא היתה אמורה להיות ") הצריכה מלמעלה("על הצרכ� 

החיוב ביתר על ידי המשיבה הוא על פי התערי. הגבוה , משמע. מחוייבת

 .רביות

שהוא התערי. " 3תערי. "נימנע להל� מהתחשבות ב למע& השמרנות  .ד

הגבוה ביותר שבו מחייבת המשיבה את צרכניה הביתיי� ונניח כי המדידה 

 .בלבד 2על פי תערי.  יתההעודפת ה

ורק לצרכי הערכת סכו� התביעה נמנעי� אנו מלהביא  למע& השמרנות  .ה

ק שהוטל על "מל9  20בשיעור של " קנס הבצורת"בחשבו� ג� את 

הצרכני� מש* כחצי שנה מתו* התקופה אשר בגינה תתבקש ההשבה 

היא זו האחראית ") מלמעלה("גבייה ביתר : יודגש. במסגרת התובענה

 .לחיובי� השוליי� והיקרי� ביותר

                                                           
3
 http://wwwprod.ness.com/IL/Case+Studies/HaGihon.htm 
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הנתבעת להשיב לחברי �לכשתחושב ותבוצע ההשבה יהא על המשיבה


 בשל החיובי
 ביתרהקבוצה ג
 את עלויות קנס הבצורת אשר נגבו מה. 

מופיעי� בחשבונות (התחשיב דלהל� מתבסס על תעריפי צריכה פרטית   .ו

� אל מול כל צריכה נמוכיתעריפי� שה�  %) %12ו 6המצורפי� כנספחי� 

 .ג� בכ* יש מ� השמרנות. אחרת

 .מובא להל� תחשיב משוער של זכותו של אחד מבי� חברי הקבוצה המוצעת .32

  14.3.2010  15.2.2009  תארי* סו. חשבו�
  9 4.38  9 3.63  1תערי. 
  9 7.69  9 4.99  2תערי. 
  לא קיי�  9 6.88  3תערי. 

  9 2.61  9 2.19  ביוב
  16.0%  15.5%  מ"מע

  9 10.30  9 7.18  ביוב+  2תערי. 
  ק"מ 3  ק"מ 3  חיוב יתר להשבה

  9 35.84  9 24.88  מ"סכו� כולל מע
  9 37.06  9 27.07  משוער*

של כל אחד מחברי הקבוצה ) על הצד השמרני והמתו�(זכותו המוערכת , משמע

 ./ 364.1המוצעת היא 

הסכו� המשוער של תביעות כלל חברי הקבוצה המוצעת עומד על לפיכ*  .33

,50099,61 /. 

מודגש כי הסכו� האמור הוא זה הנית� לתביעה במסגרת תובענה ייצוגית כנגד 

ס* . עות ייצוגיותלחוק תוב 21על פי הוראת סעי. ) בהיותה רשות(המשיבה 

הסכומי� אשר מוער* כי ניטלו שלא כדי� על ידי המשיבה ואשר לגביה� עומדת 

קרוב ) שלא במסגרת התובענה(השבה ) אישית(לחברי הקבוצה אפשרות לתבוע 

 ./ %35,000,000ל

  

 יצוג חברי הקבוצה בדר' הולמת ובתו
 לב

כי הסוגיה בגילוי מלא ומתו* אמונה , המבקש מגיש בקשתו זו בתו� לב .34

 .המועלית בה נכונה וראויה

' קט�'מ מנוהלי� תו* ייצוג ה"רבי� מתיקיו של הח. מ הינו ליטיגטור מנוסה"הח .35

מ "לח. אל מול בעלי די� חזקי� המיוצגי� על ידי משרדי עורכי די� מובילי�

 אפוא) א� לא יותר מכ*(סביר . השכלה אקדמית ג� בתחומי הכלכלה והמימו�

 .מ בדר* הולמת ובתו� לב"י הקבוצה ינוהל על ידי החכי עניינ� של חבר
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 הדר' היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי& �תובענה ייצוגית 

אשר בחשבונות המופקי� על ידי (כדי לאתר את הצריכה המשותפת השלילית  .36

יש צור* בבדיקת החשבונות של כל הצרכני� ) %0המשיבה מצויינת רק כ

, בעה של ההתנהלות האנושית היא שהדבר קשה מאוד לביצועט. הפרטיי� בנכס

במיוחד כאשר למעשה הצרכ� אמור לפנות לכל שכניו ולבקש מה� את חשבונות 

במהל* ההתנהלות הרגיל אי� לצרכ� תחת ידיו את המידע , על כל פני�. המי�

 ).כפי המוסבר בבקשה זו(ייב ביתר שיאפשר לו להסיק שחו

שהוא מועד משתנה (מעותי בי� מועד סו. תקופת החיוב חול. זמ� מש, זאת ועוד

הדברי� ניכרי� ( לבי� מועד עשיית החשבו� ושיגורו לצרכני�) ולא ידוע מראש

התוצאה היא שלצרכני� קשה . )בכל אחד מ� החשבונות המצורפי� לבקשה זו

 נותלבקר את קריאת המוני� המופיעה בחשבו) א� לא בלתי אפשרי ממש(מאוד 

 .)מצג המונה ביו� סו. תקופת החיוב( מול המציאות בפועל אל ושקיבל

 סכומי הגביה ביתר שמבצעת המשיבה על יסוד העלמת צריכה משותפת שלילית .37

סכומי� אלה מותירי� את הצרכ� גזול א* . מוערכי� בעשרות שקלי� מדי שנה

בי� , בי� באמצעות פניות ומכתבי�(חסר מוטיבציה לנקיטת מלוא הפעולות 

 .הדרושות לש� השבת כספו) הליכי� משפטיי� באמצעות

 .ל"נכונו תובענות ייצוגיות ואכמבדיוק למקרי� אלה 

ליצור את הכשל  ,באמצעות תכנות מערכותיה הממוחשבות ,המשיבה בוחרת .38

המעשיר את קופתה ולמצער היא ) התעלמות מצריכה משותפת שלילית(הלוגי 

 .נמנעת מלתקנו

השיב� יכול להתבצע בצורה מדוייקת ביותר חישוב הכמויות והסכומי� שיש ל

 ).בפיקוח בלתי תלוי והול�(בהתבסס על מסד הנתוני� של המשיבה 

  

  עילות משפטיות של חברי הקבוצה המוצעת

 3נדו� להל� בקצרה בעילות המשפטיות של התובענה כפי שה� מצויינות בסעי.  .39

 .למבוקש ראש הדברי�

. עבור מי� שכלל לא סיפקה בשיטת החיוב האמורה גובה המשיבה כספי�  .א

על פי חוק עשיית עושר ולא (עשיית עושר ולא במשפט בכ* יש משו� 

 .)%1979 ט"התשל, במשפט

מחוייבותה של המשיבה כלפי חברי הקבוצה היא למדוד את כמות המי�   .ב

משלא עושה המשיבה כ� . אמי� ומדוייק, המסופקי� לה� באופ� נכו�



% 18 %  

כלפי הצרכני�  רשלנותת המשיבה במעוול, ומביאה לחיוב הצרכני� ביתר

בהקשר דנ� ברור קיומ� של חובת אחריות מושגת וחובת . חברי הקבוצה

 .אחריות קונקרטית

 )%1955ו"התשט, לחוק מדידת מי�) א(3סעי. על פי (עת מחוייבת המשיבה   .ג

לספק מי� לכל צרכ� על פי מדידה והיא מפרה הוראה זו בגביית תשלו� 

בשל שיטת " נבראו"אלא (עשה ג� לא נמדדו עבור מי� שלא סופקו ולמ

 חקוקההחובה את המפרה המשיבה , )יותר%החיוב על פי הכמות הגבוהה

 .האמורה

, לחוק הגנת הצרכ� 1כהגדרתו בסעי. ' עוסק'המשיבה היא בגדר   .ד

בעת שמבחינה אריתמטית  0בציינה צריכה משותפת . %1981א"התשמ

' צריכה משותפת'ת בהתא� להגדר( הצריכה המשותפת היא שלילית

, )%1994ד"התשנ, )תעריפי מי� שמספקי� ספקי� מקומיי�(בכללי המי� 

 )2)(א(2, )הטעיה לגבי כמות( )1)(א(2סעיפי� המשיבה את הוראות  מפרה

 .לחוק הגנת הצרכ�, )הטעיה לגבי מידה(

נעשית על פי הרשאה  הפעולתעקרו� יסוד בפעולתה של כל רשות הוא כי   .ה

. תנה למשיבה היא לגבות תשלו� עבור מי� שסיפקהההרשאה שני. בדי�

ממילא גביית תשלו� עבור מי� שלא סיפקה המשיבה היא בבחינה פעולה 

 .של רשות בחריגה מסמכות

% ג"התשל, )חלק כללי(לחוק החוזי�  39סעי. הקבועה ב חובת תו� הלב  .ו

בי�  %חלה על היחסי� שבי� המשיבה לבי� חברי הקבוצה המוצעת  1973

לחוק ) א(61בי� על פי הוראת סעי. , ומו של חוזה ביניה�מעצ� קי

בוודאי שאינו עומד  %חיוב שלא כדי� בגי� מי� שלא סופקו . החוזי�

על אחת כמה וכמה אמורי� הדברי� לגבי הצגת צריכה . בחובת תו� הלב

על פי , משותפת בחשבונות השוטפי� כאפס ג� בזמ� שהצריכה המשותפת

, )תעריפי מי� שמספקי� ספקי� מקומיי�( כללי המי�(הגדרתה בדי� 

 .היא שלילית, )%1994ד"התשנ

ככזו מחוייבת . פועלת כרשות ציבורית משיבהלא למותר לציי� כי ה

צ "בג( תו� לב והגינות מוגברי� בהתנהלותה ע� הציבורב משיבהה

) 1(ד נב"פ, מ"אג* המכס והמע, משרד האוצר' מ נ"קונטר
 בע 164/97

א "רע" (אד� %אד� לאד� "ג� שא. בקריטריו� של ה) 321, 319, 289

כלל  משיבהלא עמדה ה) 279, 199) 1(ד נה"פ, סלומו&' רוקר נ 6339/97

 .הרי שבוודאי שלא קיימה את חובתה המוגברת כאמור, ועיקר
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 סמכות עניינית

' מ נ"חברת הגיחו& בע 10835/09) �%י(א "בש( ענברהשופט ' בהתא� לפסיקת כב .40

מעמדה של המשיבה הוא , )11.2.2010החלטה מיו� , ורס� בנבופ, חיי
 קורפו

מחדל במסגרת המילוי תפקידה /הוא מעשהעניינה של התובענה . כשל רשות

לחוק בתי  2בסעי. " החלטה של רשות"בהתא� להגדרת (הציבורי של המשיבה 

לפיכ* מוגשת בקשה זו לבית משפט ). %2000ס"התש, משפט לעניני� מינהליי�

  .לחוק תובענות ייצוגיות )2)(ב(5בהתא� להוראת סעי.  %נכבד זה 

  

  

 
אשר על כ& מתבקש בית המשפט הנכבד לזמ& את המשיבה לדי& תו' מת& הסעדי

  .במהל' ההדיינות ובאחריתה כמפורט ברישא לבקשה זו

  

  


  .)2010באוקטובר  31 ( א"ג בחשו& תשע"כ  ,היו
, ירושלי

  

  

  

______________________  
  ד"עו, דניאל דמבי�

  32493. ר.מ
  מבקשכ ה"ב


