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"הסדר של תובענה ייצוגית בא להג על אינטרס היחיד שעה שהוא מביא לכדאיות בהגשת תביעה
שהנזק האינדיווידואלי בה הוא קט .בה בעת הוא מקד את אינטרס הציבור באכיפת ההוראה
החוקית שבגדריו מצויה התובענה הייצוגית .בכ! מושגי יעילות ,חיסכו בהליכי  ,אחידות
בפסיקה ומניעה של ריבוי תביעות"
)כב' הנשיא ברק ,ע"א  8430/99אנליסט נ' ערד השקעות ,פ''ד נו)(247 (2
א .התובענה בתמצית:
.1

עניינה של התובענה דנ נוגע להפרה בוטה של הוראות הדי ע"י המשיבות ,אשר בניגוד להוראות חוק
חניה לנכי ,תשנ"ד –  ,1993אינ מאפשרות לאנשי בעלי מוגבלות לחנות ללא תשלו בחניו
המשמש את באי "מגדל אלקטרה".

.2

מדובר בהפרה חמורה של הוראות הדי ,ובמקרה ראוי מאי כמותו לתובענה ייצוגית ,מוסד שתכליתו
העיקרית הינה "מימוש זכות הגישה לבית המשפט ,לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשי לפנות לבית
המשפט כיחידי " .איש לא יחלוק ,כי הנכללי באוכלוסיית בעלי המוגבלויות מתקשי לפנות
כיחידי לבתי המשפט השוני ,ומכא חשיבות התובענה הייצוגית במקרי דוגמת זה שלפנינו .יפי
לענייננו דבריה של כב' השופטת פלפל ,במקרה זהה לענייננו ,בת"צ  287051010ד"ר אורלי שלמה נ'
חברה לניהול של דיזנגו ,סנטר ואח' )נבו:(20.11.2011 ,

"סיכויי התביעה ברמה העקרונית היו טובי  .החוק ברור ,והוא קובע שיש לאפשר נגישות לנכי ג
לחניוני  ,ללא תשלו  .גביית תשלו מנכי הינה פעולה המנוגדת לחוק ,ומכא שכאמור ברמה
העקרונית התובענה היתה אמורה להתקבל אילו נדונה...
בעיית מציאת מקומות חנייה לנכי הינה בעיה מהותית בחברה הישראלית ,לא פע ולא פעמיי
שמענו וראינו אנשי ללא מוגבלות מחני בחניית נכי  ,ובכ! מונעי מהנכי גישה נוחה למרכזי
הקניות  .עילת התביעה תיארה מצב קשה שהנכי צריכי לעבור מידי יו על מנת להמשי!
בשגרת .
יתרה מזאת ,נושא חניית הנכי הינו נושא כאוב שחייב להיות בראש סדר מעינינו ,ולכ החניוני
הגדולי צריכי להיות חוד החנית בנושא מורכב זה".

.3

מכוח סעי4 /ב לחוק חניה לנכי ,תשנ"ד – ) 1993להל  "חוק החניה"( מוקנית לציבור האזרחי ע
מוגבלות בישראל ,הזכות לחנות ללא תשלו במקו ציבורי .לדאבו הלב ,המשיבות מפרות את
הוראות חוק החניה בריש גלי ושוללות מציבור האזרחי +הסובלי +ממוגבלות את זכות +לחניה ללא
תשלו ,+תו -הפרה בוטה של הוראות החוק.

.4

כ ,היה בעניינו של המבקש ,אד הסובל ממוגבלות ואשר שהה בתארי 9.2.2012 ,בבית הקפה הידוע
בש "קפה  "96שבמתח מגדל אלקטרה ,ברח' יגאל אלו בתל אביו .המבקש שיל ס ,של 0 27
בעבור החניה ,ונציג המשיבה סירב באופ מוחלט לאפשר לו להימנע מביצוע התשלו .כפי שיובהר

4
להל ,צילומי שבוצעו מוכיחי כי המשיבות לא מזכירות ולו ברמז ,על גבי השלטי בכניסה לחניו,
את דבר זכותו של בעל המוגבלויות לחנות ללא תשלו בשטח החניו ,פשיטא משו שזכות זו אינה
מוכרת על יד.

.5

עד כא תמצית של דברי וכעת נפרט .וכ ,יהא סדר הדיו :נתחיל בהרצאת העובדות כסדר.
נמשי ,בפירוט העילות המשפטיות העומדות למבקשי ולחברי הקבוצה .ונקנח בעמידה על
התקיימות התנאי לאישור התובענה כייצוגית.

ב .רקע עובדתי:

ב 1.פרטי הנוגעי למשיבות:

.6

המשיבה  1הינה הבעלי ו/או המפעילה של "חניו אלקטרה" אשר כשמו כ הוא ,חניו המשרת את
באי מגדל אלקטרה וממוק בצמוד למגדל זה.

 פרטי המשיבה  1מאתר רש החברות מצ"ב כנספח " "3לבקשה זו.

.7

המשיבה  2הינה חברת הניהול של "מגדל אלקטרה" האחראית על ניהולו ותפעולו.



.8

פרטי המשיבה  2מאתר רש החברות מצ"ב כנספח " "4לבקשה זו.

החניו בו עסקינ ,הממוק בסמו ,למגדל אלקטרה ,הינו חניו גדול המשרת את באי המגדל,
ולהערכתו של המבקש הוא מכיל לפחות  1,200מקומות חניה .מגדל אלקטרה לכשעצמו ,הינו מקו
ציבורי ,ופועלי בו בתי עסק המהווי מקו ציבורי ו/או מעניקי שירותי ציבוריי כמשמעות
בהוראות הדי שיפורטו להל.

ב .2.פרטי הנוגעי למבקש:

.9

המבקש הינו נכה ,ומוגבל בניידותו .המבקש מסתייע בעובד זר אותו הוא מעסיק בהיתר ,ומחזיק
באישור תו נכה מטע משרד התחבורה.



תו הנכה של המבקש מצ"ב כנספח " "5לבקשה זו.
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.10

המבקש הינו הבעלי של רכב מסוג שברולט )מספר רישוי  ,(2856565רכב המותא לשימוש בעלי
מוגבלויות.



.11

תמונת הרכב מצ"ב כנספח " "6לבקשה זו.

בכניסה לחניו "מגדל אלקטרה" מופק לחונה כרטיס חניה באופ אוטומטי בעת ההגעה למחסו
שבכניסה לחנייה .החונה נדרש לשל עבור החניה ביציאה מהחניו .בחניו לא מופיע כל שלט ו/או
כיתוב המודיע כי אנשי +ע +מוגבלות פטורי +מתשלו +בעבור חניה .ולא בכדי.



תמונות רלוונטיות מצ"ב כנספח " "7לבקשה זו.

.12

ביו  9/2/2012הגיע המבקש ברכבו )בלווית העובד הזר אותו הוא מעסיק( לבית הקפה "קפה "96
שבמגדל .יוער ,כי המבקש מתגורר במרחק לא רב מהמגדל ונוהג להגיע לש מפע לפע.

.13

המבקש ,בעת הגעתו לכניסה לחניו ,פנה באינטרקו אל נציג המשיבה  ,1בדרישה שלא לשל בעבור
כרטיס החניה .בתגובה השיב הנציג כי אי כל פטור לנכי בחניו.

.14

בלית ברירה ,נאל 1המבקש לשל ס ,של  0 27בעבור החניה במגדל ובעת יציאתו מהחניו .סכו זה
מעול לא הושב למבקש.



העתק קבלה עבור החנייה מצ"ב כנספח " "8לבקשה זו.



העתק חשבונית מהרכישה בבית הקפה – "קפה  "96מצ"ב כנספח " "9לבקשה זו.
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ג .הטיעו המשפטי:
ג .1.התנאי +לאישור התובענה כייצוגית:

.15

חוק תובענות ייצוגיות נועד להסדיר באופ ממצה את הדיני החלי על הגשת תביעות ייצוגיות
בישראל .בי היתר ,נועד החוק לקבוע כללי אחידי לעניי הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות,
כאשר מטרתו המוצהרת של המחוקק היא לפעול לש שיפור ההגנה על זכויות .החוק בבסיסו א/
נועד לקד באופ ספציפי ארבע מטרות המפורטות בו .סעי 1 /להוראות חוק תובענות ייצוגיות קובע
באופ הבא:

"מטרתו של חוק זה לקבוע כללי אחידי לעני הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות ,לש שיפור ההגנה על
זכויות ,ובכ! לקד בפרט את אלה:
) (1מימוש זכות הגישה לבית המשפט ,לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשי לפנות לבית המשפט כיחידי ;

.16

)(2

אכיפת הדי והרתעה מפני הפרתו;

)(3

מת סעד הול לנפגעי מהפרת הדי;

)(4

ניהול יעיל ,הוג וממצה של תביעות".

שתי התכליות המרכזיות שבבסיס החוק הינ תכלית הפיצוי )"מת סעד הול לנפגעי מהפרת הדי"(
ותכלית ההרתעה )"אכיפת הדי והרתעה מפני הפרתו"( .תכלית הפיצוי עיקרה במת סעד למי שנפגע
מהפרת הוראות הדי .תכלית ההרתעה עיקרה בתמרו 1מעוולי פוטנציאליי להימנע מהפרה
עתידית של הוראות הדי .כפי שנקבע ברעא  4556/94טצת ואח' נ' א' זילברש /ואח' ,פ''ד מט),774 (5
:784

"ביסוד התובענה הייצוגית מונחי שני שיקולי מרכזיי  :האחד ,הגנה על אינטרס הפרט באמצעות
מת תרופה ליחיד שנפגע .אותו יחיד ,ברוב המקרי  ,אינו טורח להגיש תביעה .לעתי בא הדבר בשל
כ! שהנזק שנגר לאותו יחיד הוא קט יחסית .ע זאת ,הנזק לקבוצה הוא גדול ,כ! שרק ריכוז תביעות
יחידי לתביעה אחת ,היא התובענה הייצוגית ,הופ! את תביעת  ...השיקול השני עניינו אינטרס
הציבור .ביסוד אינטרס זה מונח הצור! לאכו -את הוראות החוק שבגדריו מצויה התובענה הייצוגית.
לתובענה הייצוגית ער! מרתיע .מפרי החוק יודעי כי לניזוקי יכולת פעולה נגד "...

.17

את חשיבותה של התובענה הייצוגית נית להסביר א /בדר ,של ניתוח כלכלי .בהעדר האפשרות
להגיש תובענה ייצוגית ,אדישותו הרציונאלית של הצרכ גורמת לתתאכיפה ומאפשרת לעוסק
להותיר בידיו כספי אות נטל שלא כדי .לעומת זאת ,במסגרת התובענה הייצוגית נית להורות על
השבה מלאה של הכספי שניטלו בניגוד לדי .הדברי מודגמי בטבלה שלהל:

7
טבלה  :1הצור ,בתובענה הייצוגית

ס ,הרווחי
בניגוד לדי

שהופקו אחוז התביעות
שמוגשות

האישיות הרווח שנותר בידי
המעוול

 5,000,000ש"ח

1%

 4,950,000ש"ח

 5,000,000ש"ח

5%

 4,750,000ש"ח

 5,000,000ש"ח

10%

 4,500,000ש"ח

.18

אדישותו הרציונאלית של הצרכ גורמת להימנעות מהגשת תביעה אישית ,בפרט מקו בו סכו
התביעה הינו נמו ,ואינו מצדיק את הטרחה והעלויות הכרוכות בהגשת התביעה .כמפורט בטבלה ,ג
מקו בו  10%מהצרכני מגישי תביעה אישית ,וזוכי במלוא הפיצוי ,הרי שעדיי נותר המעוול ע
 90%מהרווחי אות הפיק שלא כדי .במצב דברי זה ,העוולה הינה משתלמת .לעומת זאת,
התובענה הייצוגית מאפשרות לחברי הקבוצה לזכות בפיצוי מלא ,ובכ ,תורמת ג להרתעת עוסקי
מפני ביצוע עוולות.

.19

חוק תובענות ייצוגיות אינו מתיר הגשת תובענה ייצוגית בכל עניי ועניי אלא רק בענייני המנויי
בתוספת השניה לחוק ,או בענייני בה נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית להגיש תביעה ייצוגית.
כאמור בסעי)3 /א( לחוק:

"לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בעני שנקבע
בהוראת חוק מפורשת כי נית להגיש בו תובענה ייצוגית"

.20

התוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה נית להגיש תביעה ייצוגית .לענייננו ,העילה
הקבועה בסעי 1 /לתוספת היא הרלוונטית:

"תביעה נגד עוסק ,כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ ,בקשר לעני שבינו לבי לקוח ,בי א
התקשרו בעסקה ובי א לאו".

.21

מוב מאליו ,כי המבקש הינו לקוח של המשיבות ,שהינ עוסק בהיות מי שמוכר נכס או שירות .אותו
שירות הינו שירות החניה בחניו או שירותי הניתני בידיה לרבות הפעלת המרכז המסחרי במגדל.
לעניי זה יצוי ,כי חוק תובענות ייצוגיות מתיר ג הגשת תביעה בידי לקוח ,לרבות לקוח עסקי ,כנגד
עוסק ,ג +בעילות שאינ מכוח הוראות חוק הגנת הצרכ.

8
.22

בהקשר זה חוק תובענות ייצוגיות מהווה הסדר מרחיב לעומת הדי הקוד שהתיר הגשת תביעה מכח
הוראות חוק הגנת הצרכ בלבד ,בידי "צרכ" כהגדרתו באותו חוק .עמד עלכ ,כב' השופט בנימיני
בבש"א )ת"א(  14184/07תא )ת"א(  205707שרו דפני פרי נ' שערי דלק פתוח וניהולשותפות
רשומה )נבו (2.8.2010 ,בפסקה :14

המונח "לקוח" איננו מוגדר בחוק הגנת הצרכ ,ויש לפרשו כפשוטו ,כ! שיחול על כל מי שרכש נכס או
קיבל שירות מ"עוסק" במהל! עיסוקו" ...צרכ" ,לעומת זאת ,מוגדר בסעי 1 -לחוק הגנת הצרכ כ"מי
שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהל! עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי ,ביתי או משפחתי" .לכ
נפסק בעבר ,לפני כניסתו לתוק -של חוק תובענות ייצוגיות ,כי כאשר התובענה הייצוגית מבוססת על
עילה מכח חוק הגנת הצרכ ,הקבוצה התובעת כוללת רק את רוכש הנכס ,ולא כל מי שמשתמש בו.
כמו.כ ,הגדרת "צרכ" הוציאה מתחולתה כל מי שרכש נכס לצרכי שאינ אישיי  ,ביתיי או
משפחתיי  ,והכוונה ללקוחות מוסדיי או עיסקיי  ...אול כיו  ,אי חלות עוד מגבלות אלו בתובענה
ייצוגית ,שכ היא איננה חייבת להיות מוגבלת לעילה שמכוח חוק הגנת הצרכ ,והיא ג אינה מוגבלת
למי שמוגדר כ"צרכ"  ...לאור האמור לעיל ,אי הבקשה שבפני מצומצמת רק לעילות מכוח חוק הגנת
הצרכ ,אלא כוללת עילות נוספות שיפורטו לקמ .כמו כ ,הקבוצה התובעת עשויה לכלול לא רק מי
שנחשבי כצרכ" לפי החוק ,אלא ג "לקוחות" של המשיבה אשר רכשו מה דלק לרכבי המשמשי
לצורכי עסק" .

.23

כמו כ נית לדו בתובענה ג מכוח סעי (1)9 /לתוספת השניה המתיר באופ קונקרטי הגשת תובענה
בקשר ע:

תביעה בעילה לפי פרקי ד' ,ה' או ה'  1לחוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות.

.24

סעי 4 /לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית.
לענייננו ,רלוונטי סעי)4 /א() (1לחוק:

"אד שיש לו עילה בתביעה או בעני כאמור בסעי)3 -א( ,המעוררת שאלות מהותיות של
עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי הנמני ע קבוצת בני אד – בש אותה קבוצה;"

.25

כלומר ,על מנת להיות זכאי לנהל תובענה ייצוגית ,על המבקש להראות כי עומדת לו עילת תביעה
באחד הענייני המנויי בתוספת השניה ,וכ כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט
המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי .וליישו לענייננו ,על המבקש להראות כי עומדת לו עילת
תביעה כנגד המשיבות ,וכי עילת התביעה מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי
קבוצת התובעי.

.26

בשלב של הבקשה לאישור תביעה ייצוגית על המבקש לשכנע את ביהמ"ש כי עומדת לו לכאורה עילת
תביעה אישית ,א ,אי להעמיד בהקשר זה דרישות מחמירות .עמדה עלכ ,השופטת שטרסברג כה
בע"א  2967/95מג וקשת בע"מ נ' טמפו ,פ"ד נא)) 312 (2פסקה  19לפסקדינה(:

9

"נראה לי ,כי על המבח למילוי התנאי שבסעי 54 -מבחינת נטל ומידת ההוכחה ,להיות אחיד לכל
סעיפיו המשניי  ,ולגבי כל התנאי הנדרשי מהתובע ,ועליו לשכנע את בית המשפט במידת
הסבירות הראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד ,כי הוא ממלא לכאורה אחר כל דרישות
סעי54 -א ולענייננו ,שהראשונה בה היא קיומה של עילה אישית כאמור בס' 54א)א( .אי להעמיד
דרישות מחמירות מדי ,לעני מידת השכנוע ,משו שאלה עלולות להטיל על הצדדי ועל בית
המשפט עומס יתר בבירור הנושא המקדמי ,דבר העלול לגרו להתמשכות המשפט ,לכפילות
בהתדיינות ולרפיו ידי של תובעי ייצוגיי פוטנציאליי  .את כל אלה יש למנוע על ידי קריטריו
מאוז בנושא נטל ומידת ההוכחה הנדרשי מהתובע הייצוגי ,שמצד אחד שלא יפטור אותו מחובת
שכנוע ומצד שני לא יטיל עליו נטל כבד מדי".

.27

בנוגע להוכחת הנזק ,חוק תובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק ברמה לכאורית.
כאמור בסעי)4 /ב() (1לחוק" :בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד כאמור בסעי -קט )1א( – די בכ!
שהמבקש יראה כי לכאורה נגר לו נזק ".בשלב אישור התובענה כייצוגית ,די בהוכחת נזקו של
המבקש ואי צור ,להראות את הנזק אשר נגר לכלל חברי הקבוצה .כפי שקבע כב' השופט בנימיני
בת.א 1065/05 .שאי שאול נ' תדירא )פורס ב"נבו" (14.2.08 ,בפסקה  31להחלטה:

" כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק "די בכ! שהמבקש יראה כי לכאורה נגר לו נזק" )סעי-
)4ב() (1לחוק( .בשלב זה ,אי צור! להראות נזק שנגר לכאורה לכל חברי הקבוצה .זאת ועוד,
בניגוד לדי היש ,מורה סעי)8 -ג() (2לחוק ,כי בית המשפט יאשר תובענה ייצוגית ג כאשר לא
הוכחה עילה אישית לכאורה של המבקש; אלא שבמקרה זה יורה בית המשפט על החלפת התובע
המייצג".

.28

התנאי לאישור תביעה ייצוגית מנויי בסעי)8 /א( לחוק ,הקובע כי:

) .8א( בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית ,א מצא שהתקיימו כל אלה:
) (1התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי
הקבוצה ,ויש אפשרות סבירה שה יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה;
) (2תובענה ייצוגית היא הדר! היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני;
) (3קיי יסוד סביר להניח כי ענינ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר! הולמת;
הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני זה;
) (4קיי יסוד סביר להניח כי ענינ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו לב.

.29

על המבקש לאשר תובענה כייצוגית לעמוד בתנאי הקבועי בחוק .יחד ע זאת ,נתונה לביהמ"ש
הנכבד הסמכות להורות על החלפת תובע ,ולאשר את התובענה בשמו של תובע ייצוגי חליפי ,מכוח
הוראת סעי)8 /ג( לחוק .משמעות הדבר היא שג במידה ונפסק כי התובע הייצוגי עצמו הינו נעדר

  10
עילת תביעה אישית ,או שהתובענה הוגשה בחוסר תו לב ,הרי שבסמכותו של ביהמ"ש להורות על
החלפתו .על השלכתו הדרמטית של סעי 8 /לחוק עמד ביהמש העליו ברע"א  2022/07הבנק
הבינלאומי הראשו לישראל בע"מ נ' אראו השקעות בע"מ ) ,13.8.07פורס ב"נבו"(:

"סמכותו של ביהמ"ש להורות על החלפת תובע משנה מקצה לקצה את מהות ההלי! המקדמי בשלב
בקשת האישור .עד לחקיקת החוק ,די היה לו לנתבע הייצוגי ,בכדי להוביל לדחיית בקשת האישור,
לו היה מראה כי התובע הייצוגי איננו בעל עילת תביעה אישית או כי הוא אינו מייצג באופ הול את
הקבוצה .הצלחתו של הנתבע הייצוגי במשימה זו ,דינה היה להוביל להדיפת התביעה כנגדו .במצב
המשפטי הקוד  ,בקשת האישור היתה נבחנת כהלי! אדוורסרי בי שני צדדי  :התובע היצוגי
והנתבע .כשלונו של התובע להראות כי עומדת לו עילת תביעה אישית ,מוביל היה בהכרח לדחייתה
של בקשת האישור ולסילוק התובענה כולה.
בעקבות חקיקת החוק ,נדרש בית המשפט לשאול את עצמו שתי שאלות :האחת ,הא עומדת לתובע
הייצוגי עילת תביעה אישית .השניה ,במידה והתשובה לשאלה הראשונה היא בשלילה ,הא נית
להחלי -את התובע הייצוגי בתובע אחר ,ולאשר את התובענה הייצוגית בשמו .מת מענה לשאלה
השניה מצרי! בחינה רחבה יותר של הטיעוני בבקשת האישור ,תו! התמקדות בזכויותיה של
הקבוצה המיוצגת כולה כלפי הנתבע הייצוגי .מכא ,שעל הנתבע הייצוגי המבקש להדו -את בקשת
האישור ,מוטלת החובה להתמודד ע טענות ביחס לקיומה של זכות תביעה בידי קבוצת התובעי
בכללותה".

.30

בהתא להוראות שפורטו לעיל ,הרי שהדיו משלב זה יחולק למספר שלבי .בשלב הראשו ,נראה כי
עומדת למבקש ,וא /ליתר חברי הקבוצה ,עילת תביעה אישית כנגד המשיבות ,וכי נגר לו לכאורה
נזק .בשלב השני ,נעמוד על נזק הלכאורי של חברי הקבוצה ,ועל הסעדי לה ה זכאי .בשלב
השלישי ,נעמוד על התקיימות התנאי לאישור התביעה כייצוגית המנויי בסעי 8 /לחוק.

.31

וכעת לפירוט הדברי כסדר.
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ג .2.עילת תביעה מכוח עוולת הפרת חובה חקוקה:

.32

סעי 63 /לפקודת הנזיקי קובע באופ הבא:

)א( מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק  .למעט
פקודה זו  .והחיקוק ,לפי פירושו הנכו ,נועד לטובתו או להגנתו של אד אחר,
וההפרה גרמה לאותו אד נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוו החיקוק;
אול אי האד האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו ,א
החיקוק ,לפי פירושו הנכו ,התכוו להוציא תרופה זו.
)ב( לעני סעי -זה רואי חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני ,א לפי
פירושו הנכו הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובת או להגנת
של בני.אד בכלל או של בני.אד מסוג או הגדר שעמ נמנה אותו פלוני.

.33

בע"א  145/80ועקני נ' המועצה המקומית בית שמש ,פ"ד לז) ,113 (1בעמ'  ,139עמד ביהמ"ש העליו
על היסודות הנדרשי לצור ,קיו עוולת הפרת חובה חקוקה ,שהינ) :א( קיו חובה המוטלת על
המזיק מכוח חיקוק )ב( החיקוק נועד לטובתו של הניזוק )ג( המזיק הפר את החובה המוטלת עליו) ,ד(
ההפרה גרמה לניזוק נזק )ה( הנזק אשר נגר הוא מסוג הנזקי אליו נתכוו החיקוק.

קיומה של חובה בדי:

.34

הוראת סעי4 /ב לחוק החניה לנכי ,קובעת כי אד הסובל ממוגבלות זכאי לחנות ללא תשלו
בחניו שמהווה את הדר ,הנגישה היחידה אל מקו ציבורי ,וזאת כדלקמ:

"מקו ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לאד ע מוגבלות היא דר! חניה במקו
הציבורי הכרוכה בתשלו  ,תחול על המפעיל או המחזיק של המקו הציבורי חובה לשל
בעד חניה במקו האמור ,בשל האד ע המוגבלות ,ככל שנדרש לאד כאמור מקו חניה;
לעני סעי -זה –
"אד ע מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות;
"חוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות" – חוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות,
התשנ"ח;1998.
"מקו ציבורי" – כהגדרתו בסימ ג' לפרק ה' 1בחוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות;
"תשלו " – לרבות שיפוי בעד תשלו ".
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.35

סעי 5 /לחוק השוויו מגדיר "אד ע מגבלות" כדלקמ:

"אד ע מוגבלות"– אד ע לקות פיסית ,נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית ,קבועה או
זמנית ,אשר בשלה מוגבל תפקודו באופ מהותי בתחו אחד או יותר מתחומי החיי
העיקריי ;"

.36

נוכח נכותו של המבקש ,אי כל ספק כי הוא עונה על הגדרת "אד ע מוגבלות" .בהתא לכ,,
רשויות המדינה א /העניקו למבקש תג חניה לנכה ,על פי חוק החניה לנכי.

.37

"מקו ציבורי" מוגדר בחוק השוויו באופ הבא:

"19ז .בסימ זה ובסימ ה' –
"מקו ציבורי" – אחד מאלה:
) (1מקו או חלק ממקו  ,המפורט בתוספת הראשונה ,העומד לשימושו של כלל הציבור או
חלק בלתי מסוי ממנו;
) (2מקו שבו נית שירות ציבורי כהגדרתו בסעי19 -י;"

.38

התוספת הראשונה לחוק השוויו מפרטת שורה ארוכה של מקומות המוגדרי כציבוריי ,ובי
היתר:

) (1משרד או מיתק של גו -ציבורי כהגדרתו בסעי;5 -
) (2אול הרצאות ,מרכז כנסי  ,אול שמחות ,ג אירועי  ,מרכז קהילתי ,מועדו או כל
מקו  ,המשמש להתכנסות;
) (3אול ספורט או מיתק ספורט ,בריכת שחיה ,חו -רחצה ,מקו מרפא ,או כל מקו
להתעמלות ולפנאי;
) (4בית דואר לרבות מיתק לחלוקת דואר וסוכנות דואר ,בית מרקחת ,מקו לממכר תרופות
שלא בבית מרקחת ,בית שימוש ,בנק ,מכבסה לרבות שירות לניקוי יבש ,מוס! ,מכו יופי,
מספרה ,מקלט ,מרכז אינטרנט ,משרד או בני משרדי  ,משרד או מקו המשמש בדר! כלל
ארגו עובדי או מפלגה ,סוכנות ביטוח ,סוכנות לתיוו! מקרקעי ,סוכנות נסיעות ,סנדלריה,
תחנת דלק ,או כל מקו שמספק שירות מעי אלה לציבור;
) (5בית חולי  ,מעבדה או מכו לביצוע בדיקות רפואיות ,מרפאה ,תחנה לא ולילד ,תחנת
מג דוד אדו  ,או כל מקו המספק שירותי בריאות;
) (6בית חולי לבעלי חיי  ,מעבדה או מכו לביצוע בדיקות רפואיות לבעלי חיי  ,מרפאה
לבעלי חיי  ,או כל מקו המספק שירותי בריאות לבעלי חיי ;
) (7בית מלו ,פנסיו ,אכסניה ,בית הארחה או כל מקו  ,המספק שירותי אירוח ולינה;
) (8בית משפט ובית די ,בית די צבאי ,בית מעצר ,בית סוהר ,תחנת משטרה ,תחנת משמר
אזרחי ,או כל מיתק צבאי הפתוח לשירות האזרח;
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) (9מעו או ג לילדי  ,בית ספר ,מוסד ללימודי אמנויות ,מוסד על.תיכוני להשכלה טכנית,
מקצועית ,תורנית או דתית ,מוסד להשכלה גבוהה או כל מקו שמספק שירותי לימוד או
חינו! ,ולעני נגישות המקו הציבורי – למעט מוסדות חינו! וגני ילדי כמשמעות בסימ
ז';
) (10בית עלמי;
) (11בית קולנוע ,תאטרו ,אול מופעי  ,דיסקוטק ,אצטדיו או כל מקו  ,המשמש למופעי
ולבידור ,באופ קבוע או זמני;
) (12בית תפילה ,מקווה או כל מקו המספק שירותי דת;
) (13גלריה ,מוזיאו ,ספריה או כל מקו לתרבות ואמנות;
) (14ג ,ג חיות ,ג שעשועי  ,פארק ,או כל מקו המשמש לבילוי ופנאי;
) (15חלק מאולפ טלוויזיה ,אולפ רדיו או חלק מכל מקו המשמש באופ קבוע לריאיונות
לתקשורת;
) (16חניו ,מסו ,-נמל ,תחנת אוטובוס ,תחנת מוניות ,תחנת רכבת ,או כל מקו המשמש
לתחבורה ציבורית ,ולעני נגישות המקו הציבורי – למעט תחנות ,נמלי ומקומות
כמשמעות בפרק ה';
) (17מסעדה ,בית קפה ,בר או כל מקו שמגישי בו מזו ומשקאות;
) (18מעו לסטודנטי  ,מעו לתלמידי  ,מעו לעובדי  ,או כל מקו של שירותי מגורי או
לינה לתקופות קצובות;
) (19מקו שהוא אתר ארכיאולוגי ,אתר הסטורי ,מרכז מבקרי במפעל ,שמורת טבע ,או כל
מקו למבקרי ;
) (20מרכול ,מכולת ,סופרמרקט ,מקו למכירת מזו ,חנות ,כלבו ,מרכז קניות ,קיוסק ,שוק או
כל מקו  ,המשמש לקניות או להשכרת ציוד;
) (21מרכז תעסוקה ,פנאי או מקו מגורי לאנשי ע מוגבלות ,לילדי או לקשישי ,
מחלקה לשירותי חברתיי  ,בית תמחוי ,מרכז לטיפול בדרי רחוב ,מעו או מקלט לנשי
מוכות ,ילדי מוכי או הוסטל לגברי אלימי  ,או כל מקו  ,המספק שירותי רווחה או שירות
טיפולי;
) (22קלפי.

.39

הבניי ,וא /החניו ,מקיימי אפוא את החלופה הראשונה של הגדרת "מקו ציבורי" בסעי19 /ז
הנ"ל:
א .במקו מופעלי משרדי – סעי /קט .4
ב .מדובר בחניו – סעי /קט .16
ג .במקו מופעלי מסעדות ובתי קפה וכ מקומות אחרי שמוגשי בה מיני מזו – סעי/
קט .17
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.40

החלופה השניה של הגדרת "מקו ציבורי" מגדירה ככזה בו נית "שירות ציבורי" ,כהגדרתו בסעי/
19י לחוק השוויו ,כדלקמ:

"בסימ זה ובסימ ה' –
"שירות ציבורי" – אחד מאלה:
) (1שירות הנית לציבור או לחלק בלתי מסוי ממנו בידי גו -ציבורי או במקו ציבורי
כהגדרתו בסימ ג';
) (2שירות מהשירותי המפורטי בתוספת השניה המיועד לכלל הציבור או לחלק בלתי
מסוי ממנו".

.41

על כ ,שהבניי הוא מקו ציבורי כבר עמדנו לעיל .השירות שנית בבניי הוא לציבור או לחלק בלתי
מסוי ממנו .לפיכ ,,מתמלאי תנאי ס"ק ) (1הנ"ל.

.42

זאת ועוד; השירותי הניתני בבניי ,המיועדי לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוי ממנו ,הינ
שירותי ציבורי ,כמפורט בתוספת השניה לחוק השוויו:

)(1

שירות בריאות;

)(2

שירות בידור;

שירות חינו! ,השכלה או פנאי ,ולעני נגישות השירות הציבורי – למעט שירות
)(3
חינו! כמשמעותו בסימ ז';
)(4

שירות רווחה;

)(5

שירות ספורט;

)(6

שירות תיירות;

שירות אוטובוסי  ,רכבות ,תובלה אווירית ,אניות ,מוניות והשכרת רכב או כל
)(7
שירות תחבורה ,ואול לעני נגישות שירות מהשירותי המפורטי בפסקה זו יחולו
הוראות פרק ה' ,למעט לעני השכרת כלי רכב כאמור בסעי19 -יב;

.43

)(8

שירות תרבות;

)(9

שירות הארחה;

)(10

שירות מסחר;

)(11

שירות דת;

)(12

שירות אנרגיה;

)(13
)(14

שירות בזק;
שירות בנקאות ,אשראי ,ביטוח ,פנסיה או כל שירות פיננסי.

אשר על כ ,מתמלאי ג תנאיו של ס"ק ) (2הנ"ל.
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.44

יוצא אפוא ,כי מתקיימת כאמור ג החלופה השנייה של סעי19 /ז לחוק השוויו .מ המקוב 1עולה
לפיכ ,,כי המגדל וכ ,ג החניו ,הינ "מקו ציבורי" .החניו הינו הגישה הנגישה היחידה למגדל
אלקטרה:

אי כל גישה נגישה אחרת לאד בעל מוגבלויות; לא נית לאתר מקו חניה זמי באזור לאד בעל
מוגבלויות; לא נית לחנות ברחובות הסמוכי ,ועל מנת שאד בעל מוגבלויות יגיע לשטח ההיכל
עליו לחצות רחובות סואני; לא נית לאתר במקומות הסמוכי חניה בכחול לב או מקומות חניה
המיוחדי לנכי .לעניי זה יצוי כי בקרבת מקו ישנ מס' חניות מסומנות לנכי ואול ה תפוסות
באופ קבוע ,הואיל ומדובר באזור מסחרי ענ ,/ובו מאות בתי עסק שוני.

המבקש ,קוד שנכנס לחניו ,בדק ומצא כי כל חניות הנכי ,כמו ג יתר החניות ,תפוסות.



.45

תמונות מאזור המגדל מצ"ב כנספח " "10לבקשה זו.

משכ ,,קמה למבקש וליתר חברי הקבוצה הזכות שלא לשל בעבור החניה במקו.

המשיבות הפרו את הוראות הדי:

כפי שפורט לעיל דרשו המשיבות וא /גבו בפועל תשלו עבור חניה מאנשי ע מוגבלות ובכלל
מהמבקש.

.46

משכ ,,הפרו המשיבות את הוראת סעי4 /ב לחוק החניה .המשיבות א /נמנעו מהצבת שלטי
המודיעי על זכות העומדת למבקש ולחברי הקבוצה להימנע מהתשלו ,תו ,הפרת הוראות הדי
ותכליותיו.

החיקוק נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק:

.47

אי ספק כי תכלית החקיקה הנוגעת לאנשי בעלי מוגבלויות נועדו להגנת ולקידו נגישות תו,
ניסיו להשוואת תנאיה ,ככל הנית ,לאד שאינו בעל מוגבלות.

.48

כ ,לדוג' עולה מלשו החוק וכ מדברי ההסבר להצעת חוק שוויו זכויות לאנשי +ע +מוגבלות
)תיקו( התשס"א ,2000אשר סעי4 /ב לחוק חניה לנכי +תוק יחד עימו:
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" ...במקביל ,ממליצה הועדה על תיקוני ותוספות להצעת חוק זו ,שיש בה כדי להבהיר
הוראות שונות ולחזק את ההתחשבות בנטל הלוגיסטי הצפוי ה למגזר הציבורי וה למגזר
הפרטי...
נגישות לסביבתו של האד היא בעבורו מפתח לשילוב אמיתי בחבה ולשוויו הזדמנויות.
בראש ובראשונה עבור האד ע המוגבלות עצמו ,הנגישות נחוצה להשתתפותו במגוו
הפעילויות בחברה ככל אד אחר .אול לנגישות פ חשוב נוס ,-והוא "הניראות" של
אנשי ע מוגבלות בחברה .עצ נוכחות של אנשי ע מוגבלות בקהילה מביא לכ!
שילדי כמבוגרי פוגשי ציבור זה ברמה החברתית המיידית .מכא ג קצרה הדר!
לשותפות ולהשתתפות רבה יותר בחיי הפוליטיי  ,הציבוריי והמקצועיי .
מ המפורסמות הוא כי נושא הנגישות מוזנח באופ בולט ,לגבי כלל המוגבלויות – פיסיות,
חושיות ,שכליות ,נפשיות".

נגר למבקש נזק אותו נתכוו החיקוק למנוע:

.49

עקב הפרת הוראות הדי בידי המשיבות ,נגר למבקש נזק ממוני ,וכ נזק שאינו ממוני .מיותר לציי,
כי נזקי אלו ביקש המחוקק למנוע.

.50

כמפורט לעיל ,נדרש המבקש לשל ס ,של  0 27בעבור החניה בחניו .זהו נזקו הכלכלי של המבקש.

.51

כמו כ ,המבקש סבור כי הוא זכאי לפיצוי בגי נזקיו הבלתי ממוניי ובכלל זאת פיצוי המגיע לו בגי
פגיעה באוטונומיה ,עגמת נפש ,אכזבה ,כעס והשפלה כתוצאה מהתנהגות המשיבות .המבקש סבור כי
התנהלות המשיבות מהווה זלזול במצוקת של בעלי מוגבלויות באשר ה ,וא /עולה כדי ניצול
מצוקה זו על מנת להתעשר בגובה דמי החניה.

.52

נזקי בלתי ממוניי הוכרו בפסיקה .בע"א  1338/97תנובה נ' ראבי ,פד נז) ,682 ,672 (1נאמרו
הדברי הבאי בידי כב' השופטת נאור:

הנזק הלא ממוני שהתובע טוע לו מאופיי בתחושת הגועל הנובעת מכ! שמדובר בסיליקו ,על
כל המטע האסוציאטיבי המלווה חומר זה .לדעתי ,נזק מסוג זה הוא לכאורה נזק בר.פיצוי.
הטעיה בדבר תכולת החלב במקרה זה היא לכאורה בגדר פגיעה באוטונומיה של הפרט .אנו
עוסקי במוצר מזו .זכות של צרכני היא לקבוע מה יכניסו לפיה ולגופ וממה יימנעו .מי
שרוצה למשל לצרו! רק מזו כשר ,ויסתבר לו בדיעבד שהמזו שהוצג תו! הטעיה איננו כזה,
יחוש תחושת גועל ופגיעה באוטונומיה שלו .כ! יחוש ג מי שצור! רק מזו אורגני ,והתברר לו
בדיעבד שמזו שפורס כמזו אורגני איננו כזה .מי שמבקש לקנות חלב דל שומ דווקא לא יסכי
ע כ! שימכרו לו תו! הטעיה חלב שבו שיעור השומ גבוה ,ולהפ! .בכל המקרי הללו ובמקרי
רבי אחרי שנית להעלות על הדעת ,ישנה פגיעה באוטונומיה של הפרט ,א -שאי עמה נזק גו-
או סכנה ממשית לנזק גו .-לכל צרכ וצרכ העדפות בנוגע למזונותיו ,העדפות המבטאות לעתי
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את האידאולוגיה שהוא מאמי בה כדר! לחיי נכוני או בריאי  .אכ ,זה שאינו שומר כשרות
יוכל לומר לשומר הכשרות :מה קרה א אכלת מזו שאינו כשר; לא נגר ל! כל נזק .לא זו
השקפתו של מי שמבקש לשמור על כשרות או לאכול רק מזו אורגני או מזו דל שומ.

.53

זכאותו של המבקש לפיצוי בגי הנזק הבלתי ממוני שנגר ,מתיישבת א /ע האמור בפסקדינו של
ביהמ"ש העליו בע"א  243/83עיריית ירושלי +נ' אלי גורדו ,פ"ד לט) ,113 (1ש נאמרו הדברי
הבאי בהקשר להגדרת נזק )בעמ' :(140

"הגדרה זו רחבה היא ה לעניי הפגיעות הנזכרות ברישא וה לעניי אלה הנזכרות בסיפא  ..היא
כוללת את כל סוגי הנזק ,בי פיסי ובי שאינו פיסי ,בי ממוני ובי שאינו ממוני .ביסוד ההגדרה
עומדת המציאות המוחשית .היא משתרעת ה על נזק פיסי וה על נזק כספי; ה על פגיעה
בתחושות גופניות ונוחות ,שיש לה ביטוי פיסי ,וה על פגיעה בתחושות גופניות ונוחות ,שיש
לה ביטוי פיסי .לא היה מקו  ,על.כ ,מבחינת היקפו של המושג "נזק" ,שלא לכלול בחובו
שלילת נוחות גופנית ,סבל נפשי ופחד ,שאי לה ביטוי פיסי".

.54

בנסיבות העניי ,יסתפק המבקש בדרישה צנועה לפיצוי עקב הפגיעה הבלתי ממונית ,הג שנית היה
לנקוב בסכומי גבוהי בהרבה .המבקש מערי ,את הפגיעה הבלתי ממונית בס ,של .0 100

.55

נזקו האישי של המבקש מסתכ לס ,כולל של .0 127

ג .3.עילת מכוח דיני עשיית עושר:

.56

סעי) 1 /א( לחוק עשיית עושר ולא במשפט ,התשל"ט ,1979קובע באופ הבא:

)א( מי שקיבל שלא על פי זכות שבדי נכס ,שירות או טובת הנאה אחרת )להל —
הזוכה( שבאו לו מאד אחר )להל — המזכה( ,חייב להשיב למזכה את הזכיה ,וא
השבה בעי בלתי אפשרית או בלתי סבירה — לשל לו את שוויה.

.57

בכ ,שהמשיבות נמנעו מהשבת כספי לציבור בעלי המוגבלויות בגי החניה בחניו שבהיכל ,ה
מתעשרות בניגוד לדי על חשבונ .כספי אלו על המשיבות להשיב.

ג .4.עילה מכוח חוק הגנת הצרכ:

.58

חוק הגנת הצרכ הינו דבר חקיקה צרכני שתכליתו – הגנה על הצרכ .בי היתר ,מטרת החוק היא
למנוע הטעייה של הצרכ ולגרו לעוסקי במשק להביא לידיעת הצרכ מידע מלא אודות הנכס או
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השירות הנרכש .על תכליתו של חוק הגנת הצרכ עמדה כב' השופטת שטרסברגכה בע"א 1977/97
ברזני נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,פ"ד נה) ,584 (4בפסקה  9לפסק דינה:

החוק בא להשליט אורחות התנהגות על המגזר העסקי ולקבוע כללי משחק הוגני ביחסי שבי הצרכ
לעוסק .החוק בא להבטיח כי העוסק לא ינצל את מעמדו הכלכלי העדי -על.מנת להתעשר שלא כדי על
חשבונו של הצרכ .על.מנת להג על הצרכ נקבעו בחוק "...שורה של חובות ואיסורי על העוסקי –
היצרני  ,היבואני  ,הסוחרי ונותני השירותי – שמטרת הכוללת היא למנוע הטעיית הצרכ ,להביא
לידיעתו מידע מלא ככל האפשר על טיב העסקה שהוא עומד לעשות ,ולתת לו כלי לממש את
זכויותיו "...

וכפי שנקבע ברע"א  8733/96רוברט לנגברט נ' מדינת ישראל ,פ"ד נה):168 ,(1

מטרתו של החוק א כ ,להג על הצרכ ,כ! שבעשותו עסקה יעמוד לרשותו מלוא המידע ההוג והנאות,
על פיו יוכל לככל צעדיו ולגבש החלטתו בדבר פעילותו הצרכנית" ,חוק הגנת הצרכ נמנה ע התחיקה
המתערבת בחוזי שבי צדדי לא שווי  ,והמטילה על הצד החזק  .הספק  .חובת הוגנות מוגברת כלפי
הצד החלש  .הצרכ  ...חוק הגנת הצרכ מבקש לאז את חוסר השוויו שבי הצדדי על.ידי הטלת חובת
גילוי על ספקי ".
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סעי 2 /לחוק הגנת הצרכ ,שעניינו איסור הטעיה ,קובע כדלקמ:

.2

איסור הטעיה
)א(

לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל ,בכתב או בעל פה או בכל דר! אחרת
לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכ בכל עני מהותי
בעסקה )להל – הטעיה(; בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני אלה כמהותיי
בעסקה:
)(1

הטיב ,המהות ,הכמות והסוג של נכס או שירות;

…
)(4

השימוש שנית לעשות בנכס או בשירות ,התועלת שנית להפיק מה
והסיכוני הכרוכי בה ;

…
)(13

המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר,לרבות תנאי האשראי
ושיעור הריבית;
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המשיבות הפרו את החובות הקבועות בסעיפי )2א( לחוק הגנת הצרכ ,והטעו את המבקש ,ה
במעשה וה במחדל ,בנושאי המנויי בסעיפי אלה .העובדה כי אד ע מוגבלות אינו חב בתשלו
עבור החניה הינה עניי מהותי בעסקה ,א ,המשיבות אינ מודיעות על כ ,כפי שעולה מהתמונות
שצורפו לעיל.
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סעי 3 /לחוק הגנת הצרכ ,שעניינו איסור ניצול מצוקת הצרכ ,קובע כדלקמ:

.3

איסור ניצול מצוקת הצרכ
)א(

לא יעשה עוסק ,כדי לקשור עסקה ,דבר  .במעשה או במחדל ,בכתב או בעל פה ,או בכל דר!
אחרת ,שיש בו ניצול
)(1

)ב(

.62

חולשתו השכלית או הגופנית של הצרכ;

לא יעשה עוסק דבר  .במעשה או במחדל ,בכתב או בעל פה ,או בכל דר! אחרת ,שיש בו ניצול
מצוקתו של הצרכ ,בורותו ,או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו ,הכל כדי לקשור עסקה בתנאי
בלתי מקובלי או בלתי סבירי  ,או לש קבלת תמורה העולה על התמורה המקובלת.

לדידנו ,מעשיה של המשיבות עולי ג כדי ניצול לרעה של מצוקת הצרכ ויש בה כדי ניצול
"חולשתו השכלית או הגופנית" של הצרכ .והכול ,בשי לב לקושי העומד בפני בעלי מוגבלויות
לעמוד על קיו זכויותיה בהתא לדי.

ג .5.הגדרת הקבוצה והסעדי +המגיעי +לחבריה:
ג .1 .5 .כללי

.63

בהתא לסעי)10 /א( לחוק תובענות ייצוגיות ,הרי שבעקבות אישור התביעה כייצוגית על ביהמ"ש
הנכבד להגדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה:

"אישר בית המשפט תובענה ייצוגית ,יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה; לא
ייכלל בקבוצה אד שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שבו אושרה התובענה הייצוגית
כאמור".

.64

אנו מציעי כי קבוצת התובעי תוגדר באופ הבא:

"כלל בעלי המוגבלויות אשר חויבו בתשלו עבור החנייה ,מיו  ,25/2/2005בחניו מגדל אלקטרה".
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לעניי הסעדי ,חשוב להדגיש כי ג בהתא להוראות הדי הכללי לביהמ"ש הנכבד סמכות רחבה
לקבוע את הסעד הראוי במקרה של הפרת הוראות הדי .כפי שנקבע בידי כב' השופט חשי ברע"א
 6339/97רוקר נ' סלומו ,פ"ד נה):268 ,199 (1

.

"סמכות לית כל סעד יש לו לבית.המשפט ,והשאלה שלפנינו מסבה עצמה על שיקול.דעתו של בית
המשפט ,א יעניק לבעל.די סעד זה או סעד אחר .דומי הדברי – דומי ה א! אינ זהי –
לפעולתו של בית.המשפט של ה ,Equity.שהתאי את הדי לחיי המשתני  .בית.משפט של
 Equityהחזיק בסמכויות.למעשה ליצור די ,ואכ יצר די מיו ליו  .אנו ,לענייננו עתה ,אי אנו
מרחיקי .לכת כדי כ! .ענייננו הוא א! ורק בנושא הסעד ,ולגירסתנו מחזיק בית.המשפט – מטבע
ברייתו – בשיקול.דעת איזה סעד יעניק למתדיי שהוכיח זכותו לפניו.

.

נית לטעו ,כי אותה סמכות שבית.משפט שואב מקרבו – היא ועמה כל אשפת.הפרשנות שבית
המשפט נושא על גבו – כל אלה כוללי בחוב סמכות שיקול.דעת המוענקת לבית.משפט א יעניק
לתובע סעד זה או אחר בנסיבותיו של עניי פלוני .שיקול.הדעת ,למותר לומר ,אי הוא שיקול.דעת
חופשי ואי הוא שיקול.דעת בלתי מוגבל .בית.המשפט יפעיל את שיקול.דעתו באורח 'שיפוטי' ,תו!
שיביא במניי שיקוליו את האינטרסי המתגוששי ביניה  .ואול שיקול.דעת בהענקת סעד ,באשר
שיקול.דעת הוא ,מהווה חלק מבית.המשפט.
אכ ,הסעד אינו אלא טפל לזכות ,ובמקו שיש זכות יש סעד .ubi jus ibi remedium :בראשית
שומה עליו על בית.משפט לקבוע א שמעו מחזיק בזכות ,וא הפר ראוב את זכותו של שמעו.
משקבע כ! ,ולאחר שמיעת טיעוניה של בעלי.הדי ,א.2ר 2בית.המשפט אל מחס הסעדי ונוטל הוא
מעל למדפי את הסעד הראוי כי יינת ,לדעתו ,לתובע".

.66

הדברי יפי מבחינת קל וחומר כאשר עסקינ בתובענה ייצוגית .בעקבות חקיקת חוק תובענות
ייצוגיות ,נית לביהמ"ש שיקול דעת רחב לצור ,פסיקת סעד בתובענה ייצוגית .כפי שציי כב' השופט
בנימיני בת"א  1065/05שהי נ' תדירא )פורס בנבו ,נית ביו :(14.2.08

"הגדרת השאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה מצריכה בירור של הסעדי המבוקשי בבקשה
לאישור התובענה הייצוגית .מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי
אישור התובענה הייצוגית ודר! ניהולה ,מוצאת את ביטויה ג בנושא הסעדי שנית לפסוק
בתובענה ייצוגית .סעי 20 -לחוק ד בסעדי שנית לפסוק בתובענה ייצוגית ,ואלו כוללי "מת
פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה" ,בהתא להוראות שבסעי .20 -סעי)20 -ג( לחוק קובע:
"מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה ,כול או חלק  ,אינו מעשי בנסיבות
העני ,בי משו שלא נית לזהות ולבצע את התשלו בעלות סבירה ובי מסיבה
אחרת ,רשאי הוא להורות על מת כל סעד אחר לטובת הקבוצה ,כולה או חלקה ,או
לטובת הציבור ,כפי שימצא לנכו בנסיבות העני".

.67

כפי שיובהר להל ,ביהמ"ש הנכבד יתבקש לית צו הצהרתי המורה כי המשיבות הפרו את הוראות
הדי ,כלפי בעלי המוגבלויות וכ להוציא צו עשה המורה למשיבות להימנע בעתיד מהמש ,הפרת
הוראות הדי .בנוס ,/יתבקש ביהמ"ש הנכבד לפסוק לטובת הקבוצה פיצוי כספי.
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ג .2 .5 .צו הצהרתי וצו עשה
.68

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לית צו הצהרתי ,ולפיו המשיבות הטע את ציבור בעלי
המוגבלויות ופעלו בניגוד לדי בכ ,שגבו מה את עלות דמי החנייה בעת הגיע למקו ציבורי ו/או
נמנעו מהשבת .כמו כ ,מתבקש ביהמ"ש הנכבד לית צו עשה ,ולהורות למשיבות לחדול באופ צופה
פני עתיד מהמש -ההטעייה ומהפרת הוראות הדי .בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבות
להימנע מגביית היתר ,וכ להציב שילוט מתאי המלמד על זכות של ציבור בעלי המוגבלויות להחזר
התשלו.

.69

סעדי שכאלו הינ אפשריי וא /ראויי בהתא להורות חוק תובענות ייצוגיות .כפי שנקבע בידי
כב' השופט אלטוביה בבש"א )ת"א(  21177/04גינדי טל נ' מגדל חברה לבטוח בע"מ )נבו,
:(15.1.2009

"כפי שנקבע לעיל ,הפרו המשיבות את חובת הגילוי היזו המוטלת עליה בכ! שלא הסבו את תשומת
לב של המבוטחי המשרתי בצה"ל כי בעת השרות כפופה יכולת ניצול הפוליסות להוראות רשויות
הצבא .לפיכ! ,יש להיעתר לבקשת של התובעי ולהעניק לה את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש
על יד  ,היינו תיקונ של הפגמי שנפלו בפוליסות...

לא נותר אלא לקבוע כיצד על המשיבות למלא אחר חובת הגילוי הייזו בקשר ע הוראות הדי
הצבאי .באשר לכ! ,יש להתייחס לנדרש מהמבטח בשני מועדי הזמ הרלוונטיי למידע נשוא
התובענה ,היינו בשלב עובר לכריתתו של הסכ הביטוח ובמהל! תקופת הביטוח עובר לגיוסו של
המבוטח .ראשית – על המשיבות ,לכלול בפוליסת הביטוח פיסקה "בולטת" ,במשמעות שנית למונח
זה בדי הביטוח ,המפנה את תשומת לב המבוטח כי השימוש בפוליסה כפו -בעת השרות הצבאי
להוראות הצבא המשתנות מפע לפע  .שנית – על המבטח ליידע את המבוטח לקראת מועד גיוסו
הצפוי ,במועד שמאפשר ביטול ההתקשרות מבחינת גבית תשלומי הפרמיה ,כי אופ השימוש בכיסוי
הביטוחי מושפע מהוראות הצבא..

וכפי שנקבע ג בת"צ  93860309שור ואח' נ' מפעל הפיס ) ,17/11/2009נבו( ,בפסקה  10להחלטה:

"הא מבחינת מדיניות משפטית ראוי להכיר בעילה שהסעד המבוקש בה הוא ציווי במסגרת
תובענה ייצוגית? לכאורה סעד של ציווי הוא התגלמות הסעד "הטהור" בתובענה ייצוגית אשר
נועד לעשות שירות ציבורי לציבור כולו ואי עניינו  .כס .-ע זאת יכול לטעו הטוע כי התובע
עושה מלאכתו קלה ,נוכח הקושי להוכיח נזק לקבוצה בתביעה כספית ,הוא מסתפק בסעד של ציווי
ומותיר את הקבוצה ללא סעד ממשי שהוא הפיצוי .כמו כ פסק די שינת בעניי הציווי יהווה
מעשה בית די שיכבול את חברי הקבוצה וימנע מה להגיש תביעה אישית כספית )אלא א כ
תוכר זכות לפיצול סעדי  .ואינני מביעה דעה לעניי אפשרות זו במסגרת תובענה ייצוגית(.
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התשובה היא שלבית המשפט שיקול דעת לגבי כל תביעה א לאשר אותה כתובענה ייצוגית )סעי-
)8א( בחוק תובענות ייצוגיות( .על בית המשפט לשקול כל מקרה לגופו .נראה לי כי במסגרת שיקול
הדעת רשאי בית המשפט לשקול  .א השירות הציבורי "שעושה" הצו חשוב כשלעצמו ,ככל
שהוא עונה על מטרות חוק תובענות ייצוגיות; שא לא תותר הגשת התביעה בתביעה לסעד של
ציווי ולא יוכל תובע ייצוגי לתבוע בסעד של פיצוי ,עקב המגבלות של הפסיקה ,לא ימצא הלי!
אזרחי )להבדיל מהלי! מנהלי או פלילי( שיוכל לאכו -הוראות די שבגינ עומדת זכות להגיש
תובענה ייצוגית; שהצרכ הבודד לא יטרח להגיש תביעה אישית שלא במסגרת תובענה ייצוגית
למת ציווי הואיל וההוצאות הכרוכות בהגשת תביעה מעי זו גבוהות מאד לעומת הפיצוי הכספי

שהוא עשוי לזכות בו".
לאישור צווי עשה כפיצוי בתובענה ייצוגית ראה בש"א  3423/07דוד סלומו נ' מחלבות גד בע"מ )נבו,
 ,(3/9/2009וכ ת.צ) .מרכז(  19250809אמיר רוזנברג נ' אי.פי.אי) .תנועה וחניה( )ישראל( בע"מ )נבו,
 (5/7/2010ש נקבע ,בעניי כבענייננו ,כי:

"תכליתה של התביעה מהסוג הנדו היא אכיפת חוק חניה לנכי וחוק שוויו זכויות ,והגברת
המודעות להוראות החוקי  ,של אנשי ע מוגבלות ושל הציבור וגופי רלבנטיי אחרי  ,כמו
המפעיל בענייננו  .חוק חניה לנכי מטרתו ,בי היתר ,להבטיח נגישות של אד ע מוגבלות
למקומות ציבוריי שהגישה הנגישה היחידה אליה היא דר! חניה הכרוכה בתשלו  .סעי4 -ב
בחוק מחיל על המפעיל או המחזיק של המקו הציבורי חובה לשל בעד חניה במקו ככל שנדרש
מקו חניה לאד ע מוגבלות .משמע  .אד ע מוגבלות זכאי לפטור מתשלו בעד חניה במקו
ציבורי כאמור.
נראה לי כי הסדר הפשרה המוצע מקד תכליות אלו בצורה נאותה .הנתבעת חדלה לגבות תשלו
מחברי הקבוצה .הוצב שילוט בכניסה לחניו ,על מכונות התשלו וביציאה מהחניו ,המודיע
לחברי הקבוצה על זכות לחנות ללא תשלו  .בכ! פעלה הנתבעת ליידוע חברי הקבוצה בדבר
זכות לפטור מתשלו עבור החניה .בכ! ג הושגו מטרות החוקי .
כמו כ נראה כי עקב הבקשה נושא הדיו תדאג הרשות לכ! שהמפעיל החדש של החניו שבא תחת
הנתבעת ,ינהג על פי הוראות החוקי  .הרשות אמנ לא הייתה צד בהלי! א! נכחה בדיו שהתקיי
ביו  16.2.10נוכח בקשת הנתבעת לצירופה כמשיבה נוספת בבקשת האישור .אני ערה לכ!
שההסדר אינו כולל השבה ואול נראה לי כי בנסיבות העניי שלפניי ההסדר סביר למרות
האמור."..

ג .3.5.סעד כספי

.70

לחברי הקבוצה נגר נזק ממוני ,שכ ה שילמו בעת הגעת למקו ציבורי בבניי בעבור החנייה,
מקו שה היו אמורי להיות פטורי מכ ,עפ"י די  .כמו כ ,נגר לחברי הקבוצה נזק בלתי ממוני.
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כפי שפורט לעיל נזקו האישי של המבקש מוער ,בס .0 127 ,יוער ,כי בשלב בקשת האישור אי כל
צור ,בכימות מדויק של הנזק .כפי שנקבע בידי כב' השופט בנימיני בת.א 1065/05 .שאי שאול נ'
תדירא מוצרי צריכה בע"מ )נבו (31.5.2005 ,בפסקה  9להחלטה:

"לעומת זאת ,אינני רואה כל רלבנטיות בשלב זה לנתוני לגבי כמות המזגני שיוצרה
ונמכרה ע"י המשיבה .עניי זה נוגע לגודל הקבוצה התובעת ולהיק -הסעדי
המתבקשי  ,והוא יהיה רלוובנטי רק בשלב השני ,א ינת אישור להגשת התביעה.
בשלב הראשו יש צור! א! ורק להגדיר את הקבוצה – לא לכמת את גודלה .כ! ג אי
צור! בשלב המקדמי לקבל נתוני שיאפשרו לכמת את סכו התביעה הכולל של
הקבוצה" .
.72

בהעדר נתוני ,ננסה להערי ,את נזק המצרפי של חברי הקבוצה על סמ ,הערכות שמרניות
והנתוני שלהל:

א .עלות שעת חניה ראשונה בחניו הינה  ,0 15ובהתא לאמור בשילוט עלות כל רבע שעה נוספת
לאחר מכ הינה  4ש"ח .נראה כי הממוצע הינו כשעה וחצי מינימו – היינו.0 23 :

ב .בחניו קיימי  1,200מקומות ,ובהתחשב בתחלופה סבירה ,סבור המבקש כי בכל יו ביומו
משלמי בעבור החניה  1100איש ,כ ,שסכו התקבולי המצרפי ליו הינו  ,0 25,300לשנה
) 0 7,590,000מבלי לחשב ימי מנוחה( ולתקופה בת  7שני .0 53,130,000

ג .נכו לחודש נובמבר  2008ישנ בישראל  87,756נכי שהונפקו לה תגי חניה לנכי.

ד .על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסו /שנת  2008מספר כלי הרכב הפרטיי בישראל
עמד על  1,875,765כלי רכב.

.73

העולה מ האמור הוא ,כי אחוז חברי הקבוצה מכלל בעלי הרכב הפרטי בישראל הוא כ .4.348%
בהנחה כי חברי הקבוצה נוטי להשתמש ברכב בצורה מצומצמת יותר ,נערי ,כי מבי משתמשי
החניו  3.5%הינ נכללי בקבוצה .סכו התביעה בגי הנזק הממוני עומד על ס.0 1,859,550 ,

.74

בגי הנזק שאינו ממוני ,נעמיד בשלב זה את סכו התביעה על ס 3,000,000 ,ש"ח נוספי כ ,שסכו
התביעה עומד בסה"כ על ס.0 4,859,550 ,
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לאחר מועד אישור התובענה כייצוגית ,יתבצע הלי ,גילוי מסמכי מסודר ,ולאחריו נית יהיה לחשב
בצורה מדויקת יותר את הנזק המצרפי אשר נגר.

.76

ג א לא נית יהיה לערו ,חישוב מדויק של הנזק ,הרי שאת חישוב הס ,הכולל של הפיצוי לחברי
הקבוצה נית יהא לעשות באמצעות כלי סטטיסטיי או בדר ,של אומדנא .כפי שנקבע למשל
לאחרונה ע"י ביהמ"ש העליו בע"א  345/03רייכרט נ' יורשי המונח משה שמש ז"ל )נית ביו
:(7.6.07

"סיכומ של דברי עד כה ,עקרונית נית לקבוע את הנזק בתובענות ייצוגיות בדרכי שונות
אשר מיושמות בקשת רחבה של מצבי  .מ הצד האחד עומדת ,כנקודת מוצא ,דר! ההוכחה
הקבועה בסעי)20 -א() (2לחוק תובענות ייצוגיות ובתקנות ניירות ער! ,לפיה מוכח הנזק
באמצעות הגשת תצהירי על.ידי כל אחד מחברי הקבוצה .דרכי הוכחה נוספות ,אשר קרובות
במהות להלי! האינדיבידואלי ,מבוססות על קביעת נזקו של כל אחד מחברי הקבוצה א! זאת,
ללא ניהול הלי! מפורט של הגשת תצהירי  ,אלא באמצעות חישוב כללי המבוסס על נתוני
עובדתיי שאינ שנויי במחלוקת או ניתני להוכחה פשוטה .נית ,כמוב ,לשלב בי שתי
הדרכי  ,על.ידי התוויית נוסחה כללית שתיוש  ,לגבי כל אחד מיחידי הקבוצה ,על.פי הנתוני
המיוחדי הנוגעי לו .מ העבר האחר ,קיימות דרכי נוספות לקביעת הפיצוי ,המבוססות על
קביעת סכו הנזק הכולל שנגר לקבוצה כולה באמצעות שיטות שונות שפורטו לעיל .לבסו,-
במקרי בה לא נית לחשב את הנזק )א -שאי חולק כי נגר ( ,קיימת אפשרות לקבוע את
סכו הפיצוי ג על דר! האומדנה".
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באשר להוכחת הנזק ע"י חברי הקבוצה ,סעי)20 /א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע בהקשר של מת
פיצוי לחברי הקבוצה באופ הבא:

)א( הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית ,כולה או חלקה ,לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה
הייצוגית ,כולה או חלקה ,רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת פיצוי כספי או סעד אחר לחברי
הקבוצה להורות ,בי השאר ,הוראה כמפורט להל ,לפי העני ,ובלבד שלא יהיה בכ! כדי להכביד
במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי:

) (1על תשלו פיצוי כספי או על מת סעד אחר ,בשיעור ובאופ שיקבע ,לכל אחד מחברי
הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור;

) (2על כ! שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר;

) (3על תשלו פיצוי כספי בסכו כולל ועל אופ חישוב חלקו של כל חבר קבוצה ,ובלבד
שסכו הפיצוי הכולל נית לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית המשפט; הורה
בית המשפט על תשלו פיצוי כספי בסכו כולל כאמור ,רשאי הוא להורות בדבר
חלוקה בי חברי הקבוצה ,באופ יחסי לנזקיה  ,של יתרת הסכו שתיוותר א חבר
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קבוצה ,אחד או יותר ,לא דרש את חלקו ,לא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעד ,לא
אותר או שלא נית לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת ,ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל
פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לו; נותרה יתרת סכו
לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור ,יורה בית המשפט על העברתה לאוצר
המדינה".
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החוק קובע מנגנו גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמ"ש לקבוע כיצד נית יהיה להוכיח את נזק
האישי של החברי בקבוצה ,כאשר בהתא לסעי)20 /א() (3יתרת הכספי – אשר לא יידרשו –
תועבר לאוצר המדינה .לחליפי ,במידה ויתגלו קשיי באיתור חלק מחברי קבוצת התובעי ,נית
יהיה לייש את עקרונות "הפיצוי לטובת הציבור" הקבועי בסעי)20 /ג( לחוק:

"מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה ,כול או חלק  ,אינו מעשי בנסיבות העני,
בי משו שלא נית לזהות ולבצע את התשלו בעלות סבירה ובי מסיבה אחרת ,רשאי הוא
להורות על מת כל סעד אחר לטובת הקבוצה ,כולה או חלקה ,או לטובת הציבור ,כפי שימצא
לנכו בנסיבות העני".

.79

פסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה ג כסעד ראוי בפסקדינה של כבוד השופטת נאור בעני תנובה נ'
ראבי )בעמ' :(687

"שאלת הסעד ושאלת הגדרתה של "הקבוצה" ה שאלות שיש ביניה ,כפי שנראה,
קשר גומלי הדוק .בית המשפט עמד בצדק על כ! שאי דרכ של צרכני לשמור
קבלות בגי רכישת החלב ,ויהיה קושי במשפט עצמו בהבאת ראיות בידי תובעי
פוטנציאליי  .נראה לי שפתרו אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה שסביר שאכ
יתעורר הוא שייקבע פיצוי לטובת הקבוצה או לטובת הציבור...
לבית המשפט סמכות רחבה לקבוע את הסעד ,ועמדתי היא שג בתביעות לפי חוק
הגנת הצרכ נית לקבוע סעד לטובת הציבור או סעד לטובת הקבוצה".

ג .6.התקיימות יתר התנאי +לאישור התובענה כייצוגית:

.80

התנאי לאישור תובענה כייצוגית קבועי בסעי)8 /א( לחוק תובענות ייצוגיות ,הקובע באופ הבא:

") .9א( בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית ,א מצא שהתקיימו כל אלה:

א .התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי
הקבוצה ,ויש אפשרות סבירה שה יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה;
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ב .תובענה ייצוגית היא הדר! היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני;
ג .קיי יסוד סביר להניח כי עניינ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר! הולמת;
הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני זה;
ד .קיי יסוד סביר להניח כי עניינ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו לב".

.81

להל נעמוד על התקיימות תנאי אלו כסדר.

ג 1.6.מתקיימות שאלות משותפות

.82

התנאי הראשו לאישור התביעה הייצוגית הינו כי התובענה מעוררת שאלות משותפות – לכלל חברי
הקבוצה – של עובדה ומשפט.

.83

מ הראוי להבהיר כי אי כל הכרח בדרישה לזהות בכלל השאלות המשותפות ,ודי בכ ,ששאלות
מרכזיות ה משותפות לכלל חברי הקבוצה .כ ,למשל נקבע ברע"א  8332/96שמש נגד רייכרט ,פ"ד
נה):276 (5

"אי לפרש את הדרישה לקיומ של שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה כדרישה לזהות
מלאה בכל השאלות הטעונות הכרעה לגבי כל קבוצת התובעי  .דרישה של זהות מוחלטת בכל השאלות
הטעונות הכרעה ,עובדתיות כמשפטיות ,תסכל את תכלית התובענה הייצוגית ותהפו! את השימוש בה
למשימה בלתי אפשרית .לפיכ! ,יש לאמ 2גישה לפיה די בכ! שהשאלות העיקריות ,העומדות במוקד
הדיו ,תהיינה משותפות לחברי הקבוצה ,ואי נפקא מינא א מתקיי שוני בשאלה משנית זו או אחרת".
)פסקה  15לפסק דינה של כבוד השופטת ט' שטרסברג.כה("

וראה בנוס /את שנקבע ברע"א  4556/94טצת נגד זילברש /פ"ד מט) ,774 (5באופ הבא:

"אי כל צור! שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה תהיינה משותפות .די בכ! שהיסוד המשות-
מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות .א יש לאחד מהקבוצה עניי שהוא מיוחד לו  .כגו נזק מיוחד  .נית
לבררו בשלב האינדיווידואלי ,אשר יבוא לאחר סיו השלב הקבוצתי ,ולאחר שנקבעה בו שאלת
האחריות של הנתבעי ) ".פסקה  12לפסק דינו של כבוד הנשיא א' ברק(.

.84

לענייננו ,איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה .בי היתר
מדובר בשאלות המשותפות הבאות:

)א( לחברי הקבוצה עומדת עילות משפטיות זהות כלפי המשיבות ,וזאת בעילה של
הפרת חובה חקוקה ,עשיית עושר והטעייה.
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)ב( לכלל חברי הקבוצה נגר נזק ,אות נית לחשב באופ זהה או דומה באמצעות
שיטות חישוב שאינ מסובכות כלל ועיקר.

)ג( הכרעה בפסק די לטובת הקבוצה תשרת את עניינה של כלל חבריה ,אשר יזכו
לפיצוי .כמו כ ,ההכרעה תשרת היטב את תכלית ההרתעה ,ותמנע בעתיד עוולות
צרכניות דומות.

ג .2.6.הדר ,יעילה והוגנת
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התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר ,ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו ,בנסיבות העניי.
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בהקשר זה ,מ הראוי לחזור ולציי המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות ,המפורטות בו בסעי,1 /
וכוללות בי השאר את המטרות של "אכיפת הדי והרתעה מפני הפרתו"" ,מימוש זכות הגישה לבית
המשפט"" ,מת סעד הול לנפגעי מהפרת הדי" וכ "ניהול יעיל ,הוג וממצה של תביעות".לענייננו,
יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי את המטרות הנ"ל בכללות.
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ראשית ,יש בהגשת תביעה ייצוגית זו בכדי לתרו משמעותית להרתעת של המשיבות – ומעוולי
כדוגמת– מלפגוע בצורה חמורה בציבור במקרי כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו.
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שנית ,תובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיבות.
סכו התביעה דנ אי די בו על מנת לתמר 1תובע לפתוח בהלי ,משפטי מורכב ומסוב ,כנגד גופי
עוצמתיי במיוחד כדוגמת המשיבות ,וראה בהקשר זה את הדברי שנאמרו ברע"א  4556/94טצת
ואח' נג' זילברש /ואח' ,פ"ד מט ) ,774 (5בעמ' .784

ג 3.6.תו לב וייצוג הול
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לעניי דרישת תוהלב ,הרי שתביעה זו הוגשה בתולב בידי המבקש אשר נפגע ממעשיה של
המשיבות ומעוניי לזכות בפיצוי המגיע לו וכ לפעול על מנת להרתיע את המשיבות מפני מעשי
דומי בעתיד .מ הראוי לציי כי הפסיקה קבעה כללי מקלי לעניי דרישת תו הלב .כ ,למשל,
נקבע בה.מ  141/95ראבי נ' תנובה )פורס בנבו( כי:

"דרישת תו הלב אי משמעה דרישה לאלטרואיז  ,וא נמנע מ המומחי לדבר ,כמו עורכי הדי,
לטפל באופ רווחי בתביעות צרכניות .תמצא מטרת החוק ,לעודד אכיפה אזרחית על.ידי הצרכני
– מסוכלת".
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בבש"א  1440/98זילברשלג נ' אלעל )פורס בנבו( נקבע כי:

"חוסר תו הלב צרי! שיתבטא ביסודות שה על גבול אי החוקיות ונראה שלא די בהתנהגות
רשלנית גרידא של התובע בכדי לשלול את תו ליבו".

בדומה ,ברע"א  4556/94ט.צ.ת ואח' נגד זילברש /ואח' ,פ"ד מט ) 778 ,774 (5נקבע ע"י כב' הנשיא ברק

כי "עניי כשירות התובע איננו יכול להפו! עיקר וכל מה שיש לבדוק הוא הא התובענה הייצוגית הוגשה מתו!
מניעי פסולי כגו :פגיעה בחברה המתחרה ,או רצו לסחוט פשרה".

.91

לעניי הייצוג ההול ,הרי שהמבקש הינו בעל האמצעי הכלכליי הנדרשי לש ניהול ההלי .,המבקש
ייוצג ע"י עוה"ד אמיר ישראלי ושלומי כה שהינ בעלי ניסיו רב בתחו התובענות הייצוגיות,
המבטיחי להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על מנת לממש את זכויות החברי
בקבוצה כלפי המשיבה.

עו"ד אמיר ישראלי הינו בעל נסיו רב בתחו ,וניהל תביעות ייצוגיות שונות אשר אושרו כתובענות
ייצוגיות ,לרבות תצ )חי'(  117810509חנה להט ואח' נ' כרמל כימיקלי +בע"מ ) ,22.12.2010פורס
ב"נבו"( ,ת.צ )ת"א(  381940710דוד ספיר נ' פלאפו תקשורת בע"מ ) ,5.9.2011פורס ב"נבו"( ,תא
)ת"א(  125107אורי קיד נ' דקלה חברה לביטוח בע"מ ) ,2.1.2011פורס ב"נבו"(.

עו"ד ישראלי הינו א /מרצה בקורס "דיני הגנת הצרכ" באוניברסיטת חיפה ,ובקורס "תובענות
ייצוגיות" במכללת נתניה ,וכתב מאמרי בתחו התובענות הייצוגיות 

)אמיר ישראלי" ,כוחו של השוק :על התובענה הייצוגית מכוח חוק ההגבלי העסקיי" משפטי +לז
תשס"ז ,131 ,אמיר ישראלי" ,פשרה בתובענה ייצוגית הפוגעת בתחרות החופשית )בעקבות ת.א1012/02 .
בועז יפעת נ' דלק מוטורס בע"מ ואח'(" )"הארת די"((.
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ג .7.שכר טרחה וגמול:
.92

תקנות תובענות ייצוגיות ,תש"ע  ,2010מורות כי יש לפרט במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית ג
את דר ,חישוב הגמול לתובע המייצג ושכר הטרחה לבא כוחו .סעי)23 /ב( לחוק תובענות ייצוגיות –
המתייחס לשכר טרחת עור ,הדי  קובע באופ הבא:

"בקביעת שיעור שכר הטרחה של בא כוח מייצג לפי סעי -קט )א( ,יתחשב בית המשפט,
בי השאר ,בשיקולי אלה:
) (1התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;
) (2מורכבות ההלי! ,הטרחה שטרח בא הכוח המייצג והסיכו שנטל על
עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה ,וכ ההוצאות שהוציא לש
כ!;
) (3מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית;
) (4האופ שבו ניהל בא הכוח המייצג את ההלי!;
) (5הפער שבי הסעדי הנתבעי בבקשה לאישור לבי הסעדי שפסק בית
המשפט בתובענה הייצוגית.

ואילו סעי)22 /ב( לחוק תובענות ייצוגיות – המתייחס לגמול לתובע המייצג  קובע באופ הבא:

"בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט ,בי השאר ,בשיקולי אלה:
) (1הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכו שנטל על עצמו בהגשת התובענה
הייצוגית ובניהולה ,בפרט א הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד
הצהרתי;
) (2התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;
) (3מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית".

.93

אנו מציעי ,כי שכר הטרחה והגמול ייקבעו באחוזי מגובה ההטבה לחברי הקבוצה ,וכ אנו מציעי
כי בקביעת גובה הסכומי יתחשב ביהמ"ש הנכבד א /בענייני הבאי:

)א( התועלת שתצמח לחברי הקבוצה מהפסקת הפרת הוראת הדי ,ההתעשרות שלא כדי
והטעיית המשיבות בהתא לדי.

)ב(

מידת החשיבות הציבורית של התביעה ,העוסקת בעניינ של בעלי מוגבלויות.
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העבודה היסודית שהושקעה בהגשת התובענה ובכתיבתה .בכתיבת הבקשה
הושקעו שעות עבודה רבות.

בשלב זה ,ומקו בו גודל הקבוצה וגובה הסכומי שנגבו מחבריה ,אינו ידוע ,הרי שאי מקו לנקוב
בנתוני מספריי ביחס לשיעור שכר הטרחה והגמול.
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ד .אחרית דבר
" מוסד התובענה הייצוגית הוא בעל חשיבות רבה בצמצו הפער המובנה שבי התמרי 2הפרטי
לעשיית שימוש במערכת אכיפת החוק האזרחית לבי התמרי 2החברתי הכולל לעשיית
שימוש שכזה .הוא מאפשר התפתחות של תביעות שא -כי קיי אינטרס חברתי
בבירור ,אפשר שלא היו באות לאוויר העול בהיעדרו" ...

)כב' השופט פוגלמ ,רעא  2598/08בנק יהב נ' ליאור שפירא ואחרי )נבו((23.11.2010 ,
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מהאמור לעיל עולה ,כי מתקיימי כלל התנאי הנדרשי לצור ,אישורה של התובענה כייצוגית וכי
תובענה זו מגשימה את תכליותיו של החוק.
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מכל האמור לעיל מתבקש ביהמ"ש הנכבד לעשות שימוש בסמכותו ולהורות כדלקמ:

א.

לאשר את ניהול התובענה כתובענה כייצוגית ,לדו בה ולהכריע בה לטובת המבקש.

ב.

להורות על הדרכי להוכחת נזק של יחידי הקבוצה.

ג.

לפסוק לטובת חברי הקבוצה פיצוי כולל בס) 0 4,859,550 ,או כל סכו אחר אותו ימצא
ביהמ"ש הנכבד לנכו לפסוק בנסיבות העניי בהתחשב בי היתר בשאלה א לאחר הגשת
התביעה המשיכו המשיבות במעשיה הפסולי(.

ד.

להורות על מת צווי עשה וצווי הצהרתיי כמפורט לעיל.

ה.

לפסוק פיצוי מיוחד למבקש בגי הטרחה ,והסיכו אות נטל על עצמו למע חברי הקבוצה.

ו.

להורות על תשלו שכר טרחה לעורכי הדי המייצגי בהתא לשיקולי שפורטו לעיל.

_______________

________________

שלומי כה ,עו"ד

אמיר ישראלי ,עו"ד
ב"כ המבקש

