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                מחוזיבבית המשפט ה
  ירושליב
  
  

  )22801708. ז.ת(אורי ברע   :מבקשה  :י�יבענ
  64233א "ת, 38בארי ' רח    
          

ו א/ד זיו עירוני ו"כ עוה"י ב"ע  
או טטיאנה /ו עדנה שבתאי

 מור� או קר� אביב/ וחיטריק
, בית אליהו, 2גבירול �רחוב אב�מ

  64077אביב � תל
  03�6962221 :'פקס, 03�6962222: טלפו�  

  
  $נגד$        

  
  557211315 מ" בע)קרני שומרו�(דלתא להשקעות ולמסחר   :המשיבה  
      
  44813 אפרי' אורנית. נ.ד    

  
  

   *4526 :סכו התביעה האישית
    * 23,946,000  $כ :התביעה הייצוגיתסכו

  
  
  
  

  ה ייצוגיתנבעובקשה לאישור ת
  

  : כדלקמ�,בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת

  

 :להל� (ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה,  המצורפת לבקשה זאת התובענה לאשר את  .א

: להל� (�2006 ו"התשס, ח חוק תובענות ייצוגיותומכ, כתובענה ייצוגית) "התובענה"

 ").ייצוגיותהתובענות החוק "

, ")הקבוצה המיוצגת: "להל�(להגדיר את הקבוצה שבשמה הוגשה התובענה   .ב

מ "לתא להשקעות ולמסחר קרני שומרו� בעד, כל מי ששיל' לנתבעת: כדלקמ�

אגרות עבור רישו' עסקאות העולות בסכומ� על הסכו' המרבי ") דלתא: "להל�(

תקנות : "להל� (1974 –ה "תשל, )אגרות(שהיה נקוב באותה עת בתקנות המקרקעי� 

 ").  האגרות

 :לקבוע כי עילות התובענה הנ� כדלקמ�  .ג

 .1981 –א "תשמ, הפרת חוק הגנת הצרכ� .1.ג
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פקודת  "–להל� ] (נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי� 63פי סעי- � הפרת חובה חקוקה על .2.ג

 ").הנזיקי�

 . לפקודת הנזיקי��36 ו35פי סעיפי' �רשלנות על .3.ג

 1988 �ח "התשמ, הפרת חוק ההגבלי' העסקיי' .4.ג

 .די�על פי זכות שבעשיית עושר שלא  .5.ג

 ס1 מינימלי של ,לכל חברי הקבוצהו 2 4,526של ס1  מבקש להשיב ללדלתאלהורות   .ד

את כל הסכומי' שגבתה מה' כ לכלל חברי הקבוצה "לכל אחד ובסה2  12,000 �כ

ביתר בניגוד לתקנות האגרות בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כחוק החל מיו' 

+ *23,946,000  י המבקש כדי ס1 של "המוערכי' ע, התשלו' ועד יו' ההשבה בפועל

 . לבקשה שלהל�'הי- שהנו אומד� הסכומי' כמפורט בסע, מ"מע

העוני' להגדרת , לחייב את דלתא להציג כל נתו� וכל מידע ביחס למספר האנשי'  .ה

אשר שילמו בפועל כספי' תמורת אגרות רישו' עסקה בסכו' העולה , חברי הקבוצה

 .על הקבוע בתקנות האגרות

להורות לדלתא להימנע מעתה ואיל1 מגביית כספי' בסכומי' החורגי' מהסכומי'   .ו

 .יי' בתקנות האגרותהמרב

, להורות כי ההחלטה בבקשה זו ונוסחה יפורסמו בשני עיתוני' יומיי' בשפה העברית  .ז

ולקבוע כי , וכ� לית� הוראות נוספות כפי שימצא לנכו� בדבר אופ� הפרסו' כאמור

 .שא בהוצאות הפרסו'תי דלתא

גית  בתובענה הייצומבקשלקבוע את שכר טרחת' של עורכי הדי� המייצגי' את ה  .ח

עבור טיפול , מ כדי�" מהסכו' שיפסק בתוספת מע�15%בשיעור שלא יפחת מ

 . בתובענה בערכאה הראשונה

או שווי הסעד /לקבוע כי חלק מסוי' שיקבע בית המשפט הנכבד מתו1 הסכו' ו  .ט

 משווי �5%בשיעור שלא יפחת מ, לאחר ניכוי ההוצאות ושכר טרחת עור1 די�, שיפסק

אשר טרח , נת� למבקשיאו י/ישול' ו, כלל התובעי'הסעד הכולל שיפסק לטובת 

 .בהגשת התובענה ובהוכחתה

 .לית� הוראות נוספות בדבר הדיו� בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכו�  .י

ד "ט עו" בהוצאות בקשה זו ובשכדלתאכ� יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את   .יא

 .מ כדי� בגינה"בצירו- מע
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  :בקשהואלה נימוקי ה

  
 ח דברפת  .א

  

 ). 1969 –ט "תשכ,  לחוק המקרקעי�7סעי- (עסקה במקרקעי� טעונה רישו' רווח  .1

בפני צדדי' המבקשי' לרשו' עסקה במקרקעי� ניצב גו- מונופוליסטי אחד שאצלו מתנהל  .2

לא פתוחה בפני צדדי' לעסקה המבקשי' לרשמה אפשרות לבחור בי� מספר ספקי' . הרישו'

ייבי' לפנות לגו- המנהל את המרש' של המקרקעי� נשוא המעניקי' שירותי רישו' וה' ח

 . העסקה

יגבה סכומי' מופקעי' ומופרזי' בגי� רישו' על מנת שהגו- המנהל את מרש' המקרקעי� לא  .3

קיי' פיקוח על האגרות הנגבות בגי� , תו1 ניצול לרעה של כוחו המונופוליסטי, עסקאות

 .רישו' עסקאות במקרקעי�

בשיעור , גביה שלא כדי� של אגרות רישו עסקאות על ידי דלתאתובענה זו סבה סביב  .4

 .העולה אלפי מוני על הקבוע בדי�

 הצדדי  .ב

 .שהתגורר בעבר ביישוב אורנית, ר1 די�העובד כעו,  הנו אזרח ישראלימבקשה .5

דלתא . דלתא הינה חברה פרטית בעלת זכויות הבעלות על מרבית המקרקעי� ביישוב אורנית .6

ג' כחברה משכנת ומנהלת מתוק- זה את רישו' הזכויות במקרקעי� , בי� היתר, משמשת

 . בישוב אורנית

 רקע עובדתי  .ג

היו בעלי זכויות החכירה לדורות בבית מגורי' הידוע כמגרש , נטע רמות,  וגרושתומבקשה .7

 "). הבית: "להל�(אורנית ב, 21 הנמצא ברחוב לוע הארי 705

מר , ר את זכויותיה' בבית לאביה של הגרושה וגרושתו למכומבקש ביקשו הה'לאחר גירושי .8

 "). הקונה: "להל�(יעקב פלדמ� 

 לדלתא וביקש לקבל פירוט של המסמכי' מבקשלצור1 העברת הזכויות על ש' הקונה פנה ה .9

  .עברת הזכויות בבית על ש' הקונהשדלתא דורשת על מנת לרשו' את ה

    .'1נספח  ר- ומסומ� מצו2005 בנובמבר 10העתק ממכתבו של המבקש בפקס מיו
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10.  

 את רשימת התנאי' המצטברי' שלאחר מבקש העבירה דלתא ל2005 בנובמבר 13יו' ב 10.1

      .קיומ' לא תהא לה התנגדות להעברת הזכויות בבית על ש' הקונה

בשיעור  למכתב דרשה דלתא כתנאי להעברת הזכויות בבית תשלו דמי טיפול 4בסעי-  10.2

 .מ משווי הנכס"מע + 1%של 

   .'2נספח   מצור- ומסומ�2005 בנובמבר 13תבה של דלתא מיו העתק ממכ

11.    הודיע המבקש לדלתא כי הדרישה לתשלו דמי טיפול בשיעור של 2005 בנובמבר 15ביו

המבקש הודיע לדלתא כי היה .  אינה מקובלת עליו בהיותה מנוגדת לדי� ולפסיקה1%

באופ� אישי , � ייתבע בחזרההסכו ישול תחת מחאה ולאחר מכ, ויידרש לשל סכו זה

 .תא גבתה ממנו תשלו זה שלא כדי�ובש כל מי שדל

   .'3נספח  מצור0 ומסומ� 2005 בנובמבר 15העתק ממכתב המבקש מיו

 :בה טענה דלתא, מבקש התקבלה תשובת דלתא למכתבו של ה2005 בנובמבר 16ביו'  .12

פיקוח  הרינו להפנות את תשומת ליב0 כי צווי האשר לדמי הטיפול"
אליה הינ0 מתייחס חלי א0 ורק על זכויות שנמכרו על ידי נות� 

. לצווי פיקוח) הגדרות (1השירות על פי הסכ למכירת דירה ראה סעי- 
הינו חוזה , לנעליה נכנסת, ה ב� אליעזר"ההסכ בי� חברתנו לבי� ה

לפיכ0 אי� צווי הפיקוח חלי במקרה למכירת מגרש ולא למכירת דירה 
    ".זה
  

   .'4נספח  מצור- ומסומ� 2005 בנובמבר 16העתק מתשובת דלתא מיו
 

תשובתה של דלתא היא כמוב� מופרכת מהיסוד מהטע' הפשוט שצו הפיקוח חל על כל  .13

 שלה' בבית המגוריהעבירו את הזכויות ) וגרושתו (מבקשוה, העברת זכויות בבית מגורי'

 וגרושתו את הבית מבקשאת א- א' מי שמכר לז. ועל כ� העברה זו כפופה לצו הפיקוח, לקונה

 .רכש מדלתא מגרש ולא בית מגורי'

 .גרושתו את זכויותיה' בבית לקונה מכרו המבקש ו2005 בדצמבר 20ביו'  .14

 .'5נספח העתק מהסכ המכר מצור- ומסומ� 

15.   חתמו הצדדי' להסכ' המכר על בקשה להעברת הזכויות בבית על ש' 2006 באפריל 30ביו

 בתוספת 1% לבקשה מופיעה התחייבות לתשלו' דמי טיפול בשיעור של 5בסעי- . הקונה

הואיל ודלתא לא הסכימה להעביר את הנכס ללא תנאי זה הוסי- . מ מהתמורה בגי� הנכס"מע

 . לבקשה להעברת זכויות5 של סעי-  בצדו"תחת מחאה":  את הכיתובמבקשה

 .'6נספח העתק מהבקשה להעברת זכויות מצור- ומסומ� 
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הייתה ,  העבירה את מחצית מזכויותיה בבית לאביהמבקשיש לציי� שהואיל וגרושתו של ה .16

 אול5 על ידי דלתא לשל' מבקשאי לכ1 רק ה. ההעברה פטורה ממס כהעברה מיחיד לקרובו

כ "מ מהתמורה שקיבל עבור מחצית זכויותיו בבית ובסה"מע + 1%לה דמי טיפול בשיעור של 

 ").יפולדמי הט: "להל�( 2 4,553

נספח העתק מהשיק בגי� דמי הטיפול ששיל המבקש לדלתא תחת מחאה מצור- ומסומ� 

7'.  

 .'8נספח העתק מהקבלה של דלתא עבור תשלו דמי הטיפול מצור- ומסומ� 

שכמותו את כל דמי הטיפול ל ומבקשדלתא גבתה את דמי הטיפול בניגוד לדי� ועליה להשיב ל .17

 .הל�הכל כמפורט ל, שגבתה שלא כדי�

 עילות התביעה  .ד
  

 האגרה ")תקנות האגרות:"להל� (,1974 –ה " תשל,)אגרות(תקנות המקרקעי� ל 16 תקנה לפי .18

 2005�2006ובי� השני' ,  2 30 כיו' הינה עבור רישו' עסקת העברת זכות שכירות במקרקעי� 

  . בלבד 2 27עמדה על 

. שי' על ידי חברה משכנתסכומי האגרות הקבועי' בתקנות חלי' ג' על שירותי רישו' שנע .19

החלת החוק על נותני שירות בהעדר רישו' זכויות (זאת מכוח צו פיקוח מחירי' ושירותי' 

קביעת מחיר ( ובצו פיקוח על מחירי מצרכי' ושירותי' 1999 –ס "תש, )בפנקסי המקרקעי�

הל� ל (1999 –ס "תש, )מרבי לשירותי נות� שירות בהעדר רישו' זכויות  בפנקסי המקרקעי�

צווי הפיקוח הותקנו מכוח סמכות' של שר האוצר ושר הבינוי והשיכו� "). צווי הפיקוח: "יחד

 . 1996 –ו "תשנ, בתוק- סמכות' לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכי' ושירותי'

   .'9נספח מסומ� והעתק קוב1 תקנות וצווי רלבנטי מצור- לבקשה זו 

 הטיפול אות� רשאיות חברות משכנות לגבות בגי� צווי הפיקוח מגבילי' את שיעור� של אגרות .20

רביי' עבור יוכ� את המחירי' המ, העברת זכויות במרש' של מקרקעי� אות' ה� מנהלות

 . שירותי' אחרי' כגו� רישו' משכנתאות והערות אזהרה

צווי הפיקוח משווי' בי� האגרות שחברות משכנות יכולות לגבות למחירי' הקבועי' באותה  .21

 1721/00פ "ראו ה(רישו' המקרקעי� עבור שירות מקביל כאמור בתקנות האגרות עת בלשכת 

 ). לפסק הדי�3' עמ, )פורס' בנבו(, )2005 (י"מ' פרידמ� חקשורי נ) א"ת(

דלתא מתעלמת , רבי לאגרת רישו' עסקאות במקרקעי�יעל א- שהדי� קובע בפירוש מחיר מ .22

 עסקאות בס1 העולה אלפי מוני' על דלתא גובה אגרות רישו'. בבוטות מהדי� החל עליה

 .התקרה החוקית
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בתקנות  2 30לעומת ,  בגי� רישומהמ משווי העסקה"מע + 1%דלתא גובה שיעור של  .23

 . האגרות

והואיל ודלתא 2 ליוני יהואיל ועסקאות במקרקעי� נעשות בסכומי' של מאות אלפי' וא- מ .24

דלתא גובה שלא כדי� בגי� יוצא שהאגרה ש, בלבד 2 30מ במקו' ס1 של "מע + 1%גובה 

 .עולה באלפי מוני' על התקרה החוקית,  302פעולה שהתקנות קובעות לגביה אגרה בס1 של 

, מ"מע+  2 3,908 ס1 של מבקשדלתא גבתה שלא כדי� מה, לעיל' באופ� זה וכאמור בנספח ז .25

ני' בי� הש) אגרות(כפי שנקבע בתקנות המקרקעי�  ( 272 במקו' ס1 של , 4,5532כ "ובסה

2005�2006( . 

 בצירו- הפרשי הצמדה וריבית כחוק  *4,526 ס1 של מבקשלפיכ1 חייבת דלתא להשיב ל .26

באותו אופ� בדיוק חייבת דלתא להשיב לכל . מיו' הגבייה שלא כדי� ועד יו' התשלו' בפועל

מי שבקבוצה המיוצגת אשר שיל' לדלתא אגרת רישו' פעולה בסכו' העולה על הקבוע 

 בתקנות האגרות

 חישוב הנזק המצרפי  .ה

לצור1 , אשר נדרשו לשירותיה של דלתאאת מספר האזרחי' למבקש קיי' קושי להערי1  .27

 .רישו' כאמור מתבצע אצל הנתבעת בלבד,  שכ�רישו' עסקאותיה'

אי� למבקש מידע אודות שווי הנכסי' השוני' שנמכרו במהל1 התקופה הרלוונטית ,  כמו כ� .28

 1,200,000 �  נית� להערי1 כי שווי נכס ממוצע במושב אורנית הנו כ, יחד ע' זאת.לבקשה דנ�

 2. 

 + 1%עסקאות בה� דלתא גבתה שלא כדי�  2,000לפחות נראה כי נערכו , בהערכה ראשונית .29

 . העסקהסכו' מ מ"מע

,  בכתב התביעהו לתק� את הסכומי' המוערכי' על ידו שומר על זכותהמבקשכי , יובהר .30

 . דלתאבהתא' לנתוני' אשר יוצגו על ידי 

 ג' אגרות עבור רישו' עסקאות  שלא כדי�דלתא גבתהו  ייתכ�שכ�, באמור לעיל לא די .31

כ1 . שג' ה� טעונות רישו', פרט להעברת זכויות, קיימות עסקאות נוספות במקרקעי� .נוספות

דלתא  או יכולת להערי1 בא'/למבקש אי� מידע ו. משכנתא ועוד, למשל רישו' הערת אזהרה

  .אלהה אגרות מופרזות בניגוד לדי� ג' עבור טיפול ורישו' עסקאות תגב

 כי דלתא גבתה סכומי' בניגוד לקבוע בצווי הפיקוח ג' עבור טיפול ,היה ויוברר,  על כ�אשר .32

 כתב התביעה ג' בגי� סכומי'  את לתק�ושומר המבקש על זכות, ורישו' עסקאות נוספות

 .אלה
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 �  כי המבקש בס1 של"מוער1 עההרי שסכו' כל הנזק שנגר' לחברי הקבוצה , משכ1 .33

רש בי� הסכו' שגבתה דלתא שלא כדי� לעומת הסכו' המרבי  הנו ההפמ"מע+ *23,946,000

 . הנקוב בתקנות האגרות

  

  

  

 התקיימות התנאי לאישור התביעה כתובענה ייצוגית 

התובענה נכללת בגדר סוגי התביעות המפורטי' בתוספת השנייה לחוק  .1.ה
 תובענות ייצוגיות

  

 בתביעה כמפורט בתוספת לא תוגש תובענה אלא",  לחוק תובענות ייצוגיות3פי סעי- �על .34

 ". השנייה או בעניי� שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

נגד "נית� להגיש תובענה ייצוגית ,  לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות1פי סעי- �על .35

קה בי� א' התקשרו בעס, בקשר לעניי� שבינו לבי� לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, עוסק

, מי שמוכר נכס או נות� שירות דר1 עיסוק"מוגדר בחוק הגנת הצרכ� כ" עוסק". "ובי� א' לאו

 ".כולל יצר�

שכ� היא נותנת שירות של רישו' עסקאות במקרקעי� , "עוסק"דלתא באה בגדרה של הגדרת  .36

המבקש וחברי הקבוצה המיוצגת הנ' לקוחות הצורכי' . דר1 עיסוק מסחרי למטרות רווח

 .ידי דלתא�ותי רישו' העסקאות שמסופק עלאת שיר

 בעילה של הפרת בכובעה כעוסק רשאי המבקש להגיש תובענה ייצוגית כנגד דלתא , לפיכ1 .37

 לפקודת 35פי סעי- �על, בעילה של רשלנות,  לפקודת הנזיקי�63פי סעי- � על, חובה חקוקה

  .�1979ט"התשל, במשפטיית עושר ולא  לחוק עש1ובעילה של עשיית עושר לפי סעי- , הנזיקי�

רשות  לתוספת השנייה נית� להגיש תובענה ייצוגית נגד 11על פי סעי- , או לחילופי�/בנוס- ו .38

 דלתא פועלת .אגרה או תשלו' חובה אחר, כמס, להשבת סכומי' שגבתה שלא כדי�

נגדה תביעת להשבת כמכוח זה נית� להגיש . כרשות הנותנת שירותי רישו' עסקאות

 . בניגוד לתקנות האגרות החלות עליהסכומי' שגבתה

בעילה ייצוגית תביעה  לתוספת השנייה נית� להגיש 4או לחילופי� על פי סעי- /בנוס- ו .39

 דלתא פועלת במת� שירותי רישו' העסקאות כספק .לפי חוק ההגבלי' העסקיי'

בגביית סכומי' העולי' על התקרה החוקית מנצלת דלתא את . מונופוליסטי יחיד ובלעדי

יש להדגיש כי . א לחוק ההגבלי' העסקיי'29בניגוד לסעי- , עמדה המונופוליסטי לרעהמ
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ידיעות  1/99 )ירושלי' (ע"ה(לחוק ההגבלי' העסקיי' קובע חזקה חלוטה ) 1(א29סעי- 

 מופרזי'כי גביית מחירי' ) 8592) 4 (2003מח �תק, הממונה על הגבלי עסקיי. אחרונות נ

 .היא ניצול מעמד לרעה

  )לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(4סעי- (בקש עילת תביעה אישית למ .2.ה

 . דלתאלמבקש עילת תביעה אישית כנגד , כפי שפורט בבקשה זו לעיל .40

התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי  .3.ה
  ) לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(8 �ו) א(4סעיפי' (הקבוצה 

ע לצור1 בשאלות משותפות של משפט ושל עובדה בי� חברי קבוצת בכל הנוג, עמדת הפסיקה .41

הנה שדי בכ1 שהיסוד המשות- מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות בכדי למלא תנאי , התובעי'

) 4(ד נה"פ, מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע' ברזני נ 1977/97א "ע: ראו למשל(זה 

 ).612' בעמ, 584

לכל , המשפטיות הניצבות בבסיס התביעה הינ� משותפותהשאלות העובדתיות ו, בענייננו .42

 :חברי הקבוצה

. הוראות הדי� הרלבנטיות לתביעה חלות ביחסי' שבי� דלתא לבי� כלל חברי הקבוצה .42.1

 משותפת וצווי הפיקוחהשאלה א' דלתא גבתה כספי' ביתר בניגוד לתקנות האגרות 

 .לכלל חברי הקבוצה

, ידי דלתא בנסיבות דומות�הוראות הדי� עלכל אחד מיחידי הקבוצה נפגע מהפרות  .42.2

 .זהותאו 

סעי- (קיימת אפשרות סבירה שהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה  .4.ה
 )לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(8

  

מבוססות על , על ידי דלתאוצווי הפיקוח טענות המבקש בדבר הפרת הוראות תקנות האגרות  .43

 תעריפי י' בדי� לרישו' עסקאות לעומת' הקבועתעריפיהובכלל זה על , ראיות מוצקות

דלתא עצמה שה� בבחינת הודאת בעל די� של דלתא בכ1 שהפרה את הוראות החיקוק 

שהתביעה תוכרע , א' לא למעלה מכ1, לפיכ1 ברור כי קיימת אפשרות סבירה. הרלבנטיות

  .לטובת חברי הקבוצה

סיבות תובענה ייצוגית היא הדר1 היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנ .5.ה
 )לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(א(8סעי- (העניי� 

  

 :כי הדר1 העדיפה לבירור המחלוקות בענייננו הינה במסגרת של תובענה ייצוגית, אי� ספק .44

קבוצת התובעי' אשר שילמו לדלתא במהל1 השני' סכומי' ביתר על הקבוע  .44.1

 .בתקנות עומדת על אלפי'
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 כלל אינ' ערי' לעובדה שנגבו מה' סביר להניח כי חלק גדול מאד מחברי הקבוצה .44.2

 .וי הפיקוחו וצכספי' בחריגה מתקנות האגרות

שכ� הפרת , התובענה אינה מצריכה בירור פרטני בדבר נסיבותיו של כל תובע ותובע .44.3

מהווה בהכרח הפרה כלפי כל אחד מחברי , הוראות החיקוק הרלבנטיות על ידי דלתא

 שגבתה דלתא שלא כדי� לעומת הסכו' ואילו הנזק הנו ההפרש בי� הסכו', הקבוצה

 . רבי הנקוב בתקנות האגרותיהמ

ואי� , זהות' של חברי הקבוצה הפוטנציאליי' אינה ידועה בשלב הגשת הבקשה .44.4

 .אפשרות מעשית לאתר' ולצרפ' למסגרת של תובענה רגילה

כ1 שבתי המשפט , העילות המשותפות לחברי הקבוצה כנגד דלתא יוכרעו בהלי1 אחד .44.5

כמספר חברי הקבוצה שיגישו תביעות , רשו לדו� באות' ענייני' מספר פעמי'לא ייד

 .נפרדות כנגד דלתא

, ת באות' ענייני'יוהכרה בתובענה כייצוגית עלול לגרור מצב של ריבוי התדיינו�אי .44.6

יגרור עומס מיותר על מערכת , אשר יסב עלויות מיותרות למערכת המשפט כולה

 .א לפסיקות שונות וא- סותרותויבי, העמוסה בלאו הכי, המשפט

אחת ממטרות ההלי1 הייצוגי הנה אכיפת ,  לחוק תובענות ייצוגיות1פי סעי- �על .44.7

. אינה יכולה לה'" האזרח הקט�"שלטו� החוק על מוסדות וגופי' אשר ידו של 

המקרה דנ� הנו מקרה קלאסי להגשמת מטרה נעלה זו באמצעות מכשיר התביעה 

 .הייצוגית

ר להניח כי עניינ' של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר1 קיי' יסוד סבי .6.ה
וקיי' יסוד סביר להניח כי ) לחוק תובענות ייצוגיות) 3)(א(8סעי- (הולמת 

לחוק ) 4)(א(8סעי- (עניינ' של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו' לב 
 )תובענות ייצוגיות

  

חברי הקבוצה ייצוג וינוהל בדר1 הולמת כי עניינ' של כלל , וא- למעלה מכ1, קיי' יסוד סביר .45

 :ידי המבקש ובאי כוחו�על

המבקש נכו� ומסוגל להשקיע ממרצו ומזמנו על מנת לייצג את עניינ' של אחרי'  .45.1

 .כמותו

ואי� כל ניגוד ענייני' בי� האינטרסי' של , הצלחת הקבוצה היא הצלחת המבקש .45.2

 .המבקש ובי� האינטרסי' של שאר חברי הקבוצה

העמיד בפני בית המשפט הנכבד מסכת מסודרת של , מצעות בא כוחובא, המבקש .45.3

 .עובדות וטיעוני'
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לרבות , אזרחיי'לבא כוחו של המבקש ניסיו� רב בניהול מוצלח של הליכי'  .45.4

 .ייצוגיי'

כי עניינ' של כלל חברי הקבוצה ייוצג , וא- למעלה מכ1, קיי' יסוד סביר להניח .45.5

שעשויה להביא ,  על עילה אמיתית ורציניתשכ� התובענה מבוססת, וינוהל בתו' לב

, ואינה מכוונת להשיג מטרה אישית של המבקש, תועלת של ממש לכל חברי הקבוצה

 .שאינה מתיישבת ע' האינטרסי' של כלל חברי הקבוצה

התובענה והבקשה מבוססות על שאיפה כנה לאכיפת הדי� ופיצוי הניזוקי' בגי�  .45.6

 .ידי דלתא�הפרות הדי� על

 .מי� בתו' לב ברצינות התובענה ובכנות סיכוייה להתקבלהמבקש מא .45.7

הואיל והיא מבוססת על עובדות , סיכויי הצלחתה של התובענה גבוהי' ביותר .45.8

 .ונראה כי ג' בכ1 יש בכדי לבסס את תו' ליבו של המבקש, מוצקות

 .מבקשבקשה זו נתמכת בתצהירו של ה .46

  הסעדי המבוקשי  .ו

 הסכו' שדלתא גבתה –תוצר של חישוב אריתמטי פשוט ידי המבקש הנו �הפיצוי המבוקש על .47

 .ביתר מעל ומעבר לסכו' הנקוב עבור רישו' הפעולה לפי תקנות האגרות

, בית המשפט הנכבד יתבקש לחייב את דלתא להציג כל נתו� וכל מידע ביחס למספר האנשי' .48

קה בסכו' אשר שילמו בפועל כספי' תמורת אגרות רישו' עס, העוני' להגדרת חברי הקבוצה

 .נות האגרותקהעולה על הקבוע בת

כמו כ� יתבקש בית המשפט הנכבד להורות לדלתא להימנע מעתה ואיל1 מגביית כספי'  .49

 .בסכומי' החורגי' מהסכומי' המרביי' בתקנות האגרות

 בתובענה הייצוגית כ המבקש" ב את שכר טרחתעוד מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע .50

עבור טיפול בתובענה , מ כדי�"סכו' שיפסק בתוספת מע מה15% � בשיעור שלא יפחת מ

 . בערכאה הראשונה

 כי חלק מסוי' שיקבע בית המשפט הנכבד מתו1 ,לקבועמתבקש בית המשפט הנכבד , כמו כ� .51

בשיעור שלא , לאחר ניכוי ההוצאות ושכר טרחת עור1 די�, או שווי הסעד שיפסק/הסכו' ו

, נת� למבקשיאו י/ישול' ו, בת כלל התובעי' משווי הסעד הכולל שיפסק לטו�5%יפחת מ

 .אשר טרח בהגשת התובענה ובהוכחתה

לית� הוראות נוספות בדבר הדיו� בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד מתבקש להוסי- ו .52

 .בית המשפט הנכבד לנכו�
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  ד בצירו- "ט עו" בהוצאות בקשה זו ובשכדלתאכ� יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את  .53

 .י� בגינהמ כד"מע

_____________________  

  ד"עו, זיו עירוני          

  עורכי די� ונוטריו�, זיו עירוני

  כ המבקש"ב


