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  יםהמשיב  

  

  כתובענה ייצוגית מינהלית הנבעור תושיבקשה לא
  

  :בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלקמן

ח ומכ, כתובענה ייצוגית) "התובענה" –להלן ( המצורפת לבקשה זאתהמינהלית לאשר את התובענה  .1

ובהתאם לתקנות תובענות  ")חוק תובענות ייצוגיות" –להלן ( 2006-ו"התשס, תובענות ייצוגיות חוק

 .")תקנות תובענות ייצוגיות"להלן ( 2010 –ע "התש, ייצוגיות

בכל דרך אחרת שתיראה לבית המשפט או , באופן הבא להגדיר את הקבוצה שבשמה הוגשה התובענה .2

  : הנכבד

או שילם /נדרש לשלם וובנוסף לכך , קנסות חניהלמשיבה שנדרש לשלם  כל מי

מכוח  שהופעלו אמצעי אכיפהבגין גבייה או הוצאות פעולה הוצאות למשיבה 

שלא  או/ו) גבייה(ט לפקודת המסים 12בניגוד לסעיף  ,)גבייה(פקודת המסים 

א "התשע, )קביעת הוצאות מירביות)(גביה(תקנות המסים הוראותיהן של ל בהתאם

 -ד "התשל, )גביה(או תקנות המסים /ו ")תקנות הוצאות מירביות: "להלן( 2011 -

מההוצאות הישירות שהיו  בסכומים הגבוהיםאו /ו ,")תקנות המסים: "להלן( 1974

בלתי סביר בין גובה או ביחס בלתי מידתי או /ו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה

  . ההוצאות וגובה החוב המקורי

ל תחילתה "לחוק תובענות ייצוגיות התקופה הרלוונטית לחברות בקבוצה הנ 21בהתאם לסעיף 

  ").התובעים"או " הקבוצה המיוצגת" –להלן ( 2012בחודש אוגוסט 
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 המשיבהלחייב את ו לחוק תובענות ייצוגיות 25על פי סעיף  על פירסום הודעות לציבור להורות .3

 .בשני עיתונים נפוצים מודעות כמתחייב בדיןעל חשבונה  לפרסם

המפורטים בהמשך בקשה , המבקשת והקבוצה המיוצגת את סעדי ההשבה והציווילפסוק לזכות  .4

 .בכתב זו

כפי שימצא בית המשפט  ,וכל סעד שיראה לנחוץ ולצודק ליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה .5

 .ןהנכבד לנכו

לחוק תובענות  23 - ו 22כ המבקשת מכוח סעיפים "לחייב את המשיבה לשלם גמול למבקשת ולב .6

 .ייצוגיות

 תלטובת המבקשד "ט עו"בהוצאות בקשה זו ובשכ משיבהכן יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את  .7

 .בגינה

  :בקשהואלה נימוקי ה

I .העובדות 

מכונית שכורה נרשם ל ,2011לפני חודש אפריל כפי הנראה , במועד שאיננו ידוע בוודאות למבקשת .1

  .רמת השרוןהעיר תחומי בגין חניה שלא כדין במטעם המשיבה ח "דו נהגה בה המבקשתש

 . ח חניה למכונית שהיתה בשימושה"המבקשת לא היתה מודעת לכך שנרשם דו .2

שבבעלותה בדירה ברציפות  2003מאז שנת דרך קבע מתגוררת ו, איננה תושבת רמת השרוןהמבקשת  .3

  .בגבעתיים 3משמר הירדן ' ברח

או  התראה, דרישה לתשלום החוב ,הודעת קנס כלבדואר או בדרך אחרת המבקשת לא קיבלה לידיה  .4

על דלת דירתה בגבעתיים כתב מודבק מצאה ר שאכ, 14.7.2014אלא לראשונה בתאריך  ,תזכורת

גם דרישה לתשלום חוב ובגופו מופיעה , לפרוץ ולמכור מטלטלין) גבייה(על פי פקודת המסים הרשאה 

  .אחד הכל בעמוד –פעולה בכוח  והודעה על ביצוע

 .מאותו תאריך ,"ח על ביצוע עיקול מטלטלין"דו"בעמוד נפרד צורף  לכתב ההרשאה

 .)1'נספח מב( 14.7.2014על דלת דירת המבקשת ביום  ושהודבק כיםמהמסממצורף העתק צילומי  •

וב שהודבקה על דלתה של המבקשת צויין קנס החניה המקורי בסכום בהודעת הדרישה לתשלום הח .5

 "הוצאות"וסכום ₪  60בסך  )תוספת פיגור( קנס נוסף, )ח"ללא פירוט תאריך מתן הדו( ₪ 100של 

 .ובהוצאות גבייה גבוהות פי חמישה ומעלה₪  160מדובר בחוב קנסות של , כלומר .₪ 818.01בסך 

והתקשרה למשרד עורכי הדין המבקשת הזדרזה לאחר שמצאה את המסמכים שהודבקו על דלתה  .6

לשוחח ישירות עם  והופנתה, על פי מספר הטלפון שנרשם בתחתית כתב ההרשאה, פרנקל את קורן

 .דרישת החובאשר חתימתו מתנוססת בתחתית , גובה המס
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אשר נשכר לגבות עבור , פרנקל את קורןגובה המס ציין כי הוא פועל בשירות משרד עורכי הדין  .7

להרכב ההוצאות לחוב ופירוט והסבר בנוגע  לקבל מעוניינתבמידה והמבקשת וכי  ,הקנסהמשיבה את 

למשרד עורכי הדין לקבלת  ביצוע התשלום לאחרלפנות ו ,לשלם תחילה על פי הדרישהעליה 

 .פירוטה

המחאות לפקודת המשיבה את מלוא הסכום שתי בלגובה המס שילמה המבקשת  22.7.2014בתאריך  .8

 . ח"ש 978 סך כולל של דהיינו ,ההוצאות הנלוותאת שנדרש בגין קנס החניה ו

לקבלת פירוט בנוגע  ,משיבההמייצג את ה, פרנקל את קורןלמשרד עורכי הדין פניותיה של המבקשת  .9

 . נענו לא, לסכום ההוצאות הגבוה שנתווסף לקנס החניה ולתוספת הפיגור

חוסר ההתייחסות לפניית המבקשת נמשך אף על פי שהמבקשת וידאה בשיחות טלפון כי פנייתה 

  .בדואר אלקטרוני הגיעה ליעדה

 ". 2/מב"מצורף כנספח , העתק מפניית המבקשת לקבלת פירוט לגבי הרכב ההוצאות שנשאה בהן •

צפי  – 1ניהמתפרסם באתר האינטרנט העירו, 2014לפי תקציבה המאושר של המשיבה לשנת  .10

ההוצאות המשוערות שיידרשו לגביית . ₪ 2,200,000ת חניה לשנה זו בלבד עומד על "ההכנסות מדוחו

 .₪ 1,000,000 - קנסות החניה עומדות על כ

) 94 -ו 44סיכום סעיפי תקציב ( 2014תדפיס מהחלקים הרלוונטיים מתקציב המשיבה לשנת  •

 ".3/מב"מצורף ליתר הנוחות לבקשה זו ומסומן כנספח 

II .עילות התביעה  

 : כדלקמן, בית המשפט הנכבד יתבקש לקבוע את עילות התביעה העומדות למבקשת ולקבוצה המיוצגת

, ")פקודת הנזיקין" –להלן ] (נוסח חדש[ הנזיקין פקודתל 63פי סעיף -הפרת חובה חקוקה עלעוולת  .11

 1וכן תקנה , )גבייה(לפקודת המסים ט 12שאינן עומדות בדרישות סעיף , בכך שנגבו הוצאות גבייה

 . לתקנות הוצאות מירביות 3 או 2ות או תקנ/רישא ו

בשל קבלת , 1979 –ט "התשל, לחוק עשיית עושר ולא במשפט 1התעשרות שלא כדין בהתאם לסעיף  .12

 .החורגות מהמותר ומהסביר על פי דין, "ות גבייההוצא"כספים מחברי קבוצת התובעים בגדר 

אשר פעלה בהתעלמות מדרישות הסבירות והמידתיות הקבועות בסעיף , של המשיבה חריגה מסמכות .13

הנחיית ניגוד ללתקנות הוצאות מירביות וב 3 או/ו 2או /ו 1בתקנות , )גבייה(ט לפקודת המסים 12

באופן שהוצאות הגבייה , )7.1002ש "הנחיית היועמ( 2012היועץ המשפטי לממשלה מחודש פברואר 

   .גם יחד תוספת הפיגורומקנס החניה  511%מהמבקשת היו בשיעור נגבו ש

בנוגע לגביית חובות , 2012מחודש פברואר  7.1002' מצורפת הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס •

  ".4/מב"מסומנת כנספח  -   מינהלית

                                                 

1 http://www.ramat-hasharon.muni.il/files/Budget2014.pdf 
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בהפעלת הסמכות השלטונית של גבייה  הנזיקין פקודתל 36-ו 35פי סעיפים - עוולת רשלנות על .14

' ש מס"או הנחיית היועמ/ו תקנות הוצאות מירביותתוך אי הקפדה על קיום הוראות , מינהלית

 . אחריםאלפי לקרוב לוודאי שמבקשת ובאופן שהסב נזק כספי ל, 7.1002

III .הטיעון המשפטי  

מי  ")פ"חסד: "להלן( 1982 –ב "התשמ, ]נוסח משולב[לחוק סדר הדין הפלילי ) א( 229לפי סעיף  .15

ואם לא שילמה במועד או לא הודיע על , ימים 90לשלמה בתוך  חייבשנמסרה לו הודעת תשלום קנס 

כי לקנס המקורי תתווסף תוספת פיגור , פ"לחסד) ב(229רצונו להישפט על העבירה קובע סעיף 

 . ")חוק העונשין: "להלן( 1977 –ז "התשל, לחוק העונשין 67בהתאם לסעיף 

 50%לא שולם במועד עומדת כיום על תוספת הפיגור על קנס שלחוק העונשין ) ב( 67על פי סעיף  .16

שעברו , חודשים 6נוספים בתום כל תקופה של  5%וכן  ,)שלא שולםאו מאותו חלק (מסכום הקנס 

מהמועד שנשלחה לחייב הודעה בדואר או שהומצאה לו הודעה בדרך שבה ניתן להמציא מסמכים על 

 .פי דין

ניתן , ₪ 50הינה יום  90כעבור יגור ותוספת הפ₪  100היה  ,המקוריהחניה קנס מכיוון שסכום  .17

שנשלחה מועד המ חודשים 6תקופות של  שתיוכח שלפי חישובי המשיבה חלפו להן עד כה להיו

בדרך אחרת שבה שהומצאה לה ההודעה או באמצעות הדואר  ,לראשונההודעת החיוב למבקשת 

   .על פי דיןניתן להמציא מסמכים 

הודעת החיוב או דרישת תשלום הקנס גם לשיטת המשיבה כי , מכאן מתחייבת המסקנה

  .2013אמצע שנת  לא לפני כדין נשלחה למבקשת לראשונה או הומצאה לה כביכול

נדרשת תחילה ) גבייה(הואיל ולשם פתיחה בהליכי גבייה ובאמצעי אכיפה מכוח פקודת המסים  .18

הרי שכפי הנראה נשלחה  –התחמקות מתשלום  על דבר החוב או לכל הפחות נסיון החייבשל  ידיעה

לחברת השכרת  קרוב לוודאי( דרישה או דרישות תשלום לכתובת בלתי נכונה או בלתי מעודכנת

איתור כתובתה הנכונה של המבקשת לשם המצאת פעולה ל הבוצעניתן לשער כי ולאחר מכן , )הרכב

  ).גבייה(סים לפקודת המ 5 -ו 4או דרישת התשלום בהתאם לסעיף /האזהרה ו

לא ידוע בוודאות למבקשת , בהיעדר פירוט או שיתוף פעולה מצד המשיבה ועורכי הדין שפעלו בשמה .19

 של המשיבהההוצאות הישירות או הממשיות ומה היו , אם בכלל, בפועלאילו אמצעים ננקטו כנגדה 

י דרישות חוב אולם סביר להניח כי מדובר לכל היותר במשלוח, הופעלובגין אותם אמצעי אכיפה ש

פעולת איתור כתובת ולאחר מכן , )מבלי שנתקבלו בידי המבקשת(עדכנית  בלתילכתובת , בדואר

  .הטלת עיקול מטלטליןובעקבותיה 

השונות שסביר להניח  כי לתקנות הוצאות מירביות לפעולות  1הקבועות בתקנה המירביות ההוצאות  .20

ובלבד שלא יישלחו יותר (לדרישה בדואר רשום ₪  23, לדרישה בדואר רגיל ₪ 16 :עומדות על ננקטו

  .מ"הכל בצירוף מע, לעיקול מטלטלין בבית₪  169 -לאיתור כתובת ו₪  126, )דרישות בשנה 3 -מ
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עשויים לספק וביצוע עיקול באותה כתובת  המבקשתהנכונה של  כתובתהאיתור פעולות בהנחה ש

, )מ"בצירוף מע(₪  295 על יכול לעלות שלא מקסימאלי בסכום בהוצאות גבייה  לחיוב לכאורההסבר 

הוצאות גבייה ) והצדיקו( שהצריכו ,כביכול אילו הליכים נוספים ננקטוולשער קשה להבין הרי ש

 2013 שנת אמצע בין - חודשים  13 -של כבתקופה והכל ₪  520 – 470 של בין בסך נוסף  דמיוניסכום ב

   ).מבקשתהובא לידיעת ההליך כזה מבלי שאף ו( 14.7.2014ועד לתאריך 

לא נודע למבקשת על כל דרישות או עיקולים בגין חוב קנס החניה של המשיבה עובר , ודוק

  .14.7.14למועד קבלת כתב ההרשאה ושאר המסמכים שהודבקו על דלת דירתה בתאריך 

מה מנע מהמשיבה להפעיל אמצעי אכיפה פשוט וזול של עיקול חשבון הבנק , למשל, לא ברור

 .פעולה הכרוכה בעלות ביצוע נמוכה ביותר של שקלים בודדים –בגובה סכום החוב 

שנכנסה לתוקף , 2012מחודש פברואר  7.1002' בהתאם להנחיית היועץ המשפט לממשלה מס .21

על הרשויות  – בות שהיו תלויים ועומדים בעת מתן ההנחיהוחלה גם לגבי חו, 2012באוגוסט 

, לפעול במידתיות ובסבירות )גבייה(הלית על פי פקודת המיסים המפעילות את סמכויות הגבייה המינ

 .בשים לב לגובה החוב ושיקולים נוספים, את נחיצות ההליך ויעילותו, בין היתר, ולבחון

ואם , יפורט לחייב ממה מורכב החוב ת חוב או תזכורתבכל דרישש כי "עוד קובעת הנחיית היועמ

  .יש לפרטן בהתאם לתקנות הוצאות מירביות, נכללו הוצאות בגין הליכי גבייה

בדבר  ש"ת היועמוהנחיכליל מהתעלמה המשיבה כי במקרה של המבקשת  ,עינינו הרואות

, )₪  818(וגובה ההוצאות שנגבו בנוסף לו ) ₪ 160( הבסיסי ביחס שבין גובה החוב תהנדרשהמידתיות 

  . מסכום הקנס המקורי 818% -ו תוספת הפיגורלרבות  מהחוב 511%דהיינו 

בכל דרישה ותזכורת מהן ההוצאות לפרט כנדרש החלה עליה החובה כן התעלמה המשיבה כליל מ

  .וממה הורכבו ,שנכללו בדרישת החוב

בתקנות אלו קבע מחוקק המשנה כללים . מירביותההוצאות ההותקנו תקנות  2011בחודש מאי  .22

לתקנות  1המפורטים בטבלה שבתקנה , המחייבים הקבלה ויחס ישר בין אמצעי האכיפה השונים

 . בגינם של אמצעי האכיפה השונים") הסרבנים("ובין סכומי החיוב שיושתו על משלמי המס , ל"הנ

הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה  : "מירביותההוצאות הלתקנות  1וזהו לשון הפתיח לתקנה  .23

ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי , , , , בשל חוב מסבשל חוב מסבשל חוב מסבשל חוב מס

ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום 12121212האכיפה כאמור בסעיף האכיפה כאמור בסעיף האכיפה כאמור בסעיף האכיפה כאמור בסעיף 

 " ....''''בטור בבטור בבטור בבטור ב, , , , לא יעלה על הסכום הנקוב לצדהלא יעלה על הסכום הנקוב לצדהלא יעלה על הסכום הנקוב לצדהלא יעלה על הסכום הנקוב לצדה', ', ', ', הוצאות פעולה כמפורט בטור אהוצאות פעולה כמפורט בטור אהוצאות פעולה כמפורט בטור אהוצאות פעולה כמפורט בטור א

כי על חוב  ,ל"הנ 1מחוקק המשנה ברר בקפידה מילותיו כאשר טרח וציין בפתיח של תקנה , ודוק .24

בהמשך קבע אף ו, שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה הישירות ההוצאותלהוסיף את  ניתןהמס 

כך שבמידה וההוצאות הכרוכות בהפעלת אמצעי אכיפה מסויים , אכיפהתקרת עלות לכל אמצעי 

אפילו נדרשה , להיפרע יותר מהסכום המירבי משיבההלא רשאית , מהאמור בתקנהבפועל גבוהות 

 . לשאת בהוצאות גבוהות יותר
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כללים נוספים בנוגע לסבירות ולמידתיות אמצעי האכיפה בתקנות ההוצאות המירביות נקבעו  .25

לחייב תי ניתן המסדירה כיצד ומ, 2כגון תקנה  – שיינקטו ולהוצאות שראוי לחייב בהן את החייבים

 50% -ובלבד שההוצאות החריגות לא תהיינה יותר מ –בהוצאות חריגות בשל אמצעי אכיפה נחוצים 

  .מהחוב המקורי בצירוף ריבית והפרשי הצמדה

לתקנות  3בתקנה גם כפי שנקבע , ניתן להיווכח שבנסיבות העניין חרגה המשיבה ממתחם הסבירות .26

שבהם יישא הסרבן שבהם יישא הסרבן שבהם יישא הסרבן שבהם יישא הסרבן , , , , בבחינת סבירות אמצעי האכיפהבבחינת סבירות אמצעי האכיפהבבחינת סבירות אמצעי האכיפהבבחינת סבירות אמצעי האכיפה : "שזו לשונה, מירביותההוצאות ה

בין בין בין בין , , , , יילקח בחשבוןיילקח בחשבוןיילקח בחשבוןיילקח בחשבון, , , , וסבירותן של ההוצאות כאמורוסבירותן של ההוצאות כאמורוסבירותן של ההוצאות כאמורוסבירותן של ההוצאות כאמור, , , , ט לפקודהט לפקודהט לפקודהט לפקודה12121212בהוצאות לפי סעיף בהוצאות לפי סעיף בהוצאות לפי סעיף בהוצאות לפי סעיף 

  "..היחס שבין גובה ההוצאות לגובה החובהיחס שבין גובה ההוצאות לגובה החובהיחס שבין גובה ההוצאות לגובה החובהיחס שבין גובה ההוצאות לגובה החוב, , , , השארהשארהשארהשאר

 הוצאות הגבייה שגבתהבין  יחס מידתי כלשהוובוודאי שאין  הקבלהשום ולא יכולה להיות אין  .27

ביחס ( ובין גובה החוב שלגבייתו הופעלו אמצעים אלה, אמצעי האכיפה שהפעילה המשיבה בגין

  .)לטובת ההוצאות 1:5.11של 

אינן כלל  המשיבה הפעילהשהיו כרוכות באמצעי האכיפה ש הישירותההוצאות , לא זו אף זו .28

  .)מתן פירוט כנדרשהחובה לתוך הפרת (מתקרבות לסכום ההוצאות שנדרשו מהמבקשת 

הדרישה שנמסרה לה מטעם על פי  למשיבה תסכום הוצאות הגבייה ששולם על ידי המבקשגובה 

במבחן בשום צורה ואופן איננו עומד  ,פרנקל את קורן דיןה המשיבה בידי שליח משרד עורכי

או בהנחיית היועץ המשפטי  לתקנות ההוצאות המירביות 3 -ו 2שהוגדר בתקנות  ,והחוקיותהסבירות 

 .2012לממשלה מפברואר 

 ")3/מב"נספח ( של המשיבהסביר להניח שהאומדנים והסכומים המופיעים בתקציב השנתי  .29

 .מנסיון השנים הקודמות מבוססים אמפירית ומשקפים מציאות הידועה למשיבה

 50%תוספת פיגור של  מהודעות הקנס גם צוברות 40% -כוכי , ₪ 100בהנחה שכל קנס חניה עומד על 

לכל  לכל שנהחברים  5,000 -ניתן להעריך את גודל הקבוצה כ, שבאומדן זהיר ושמרניהרי , ומעלה

המותרת בתביעה , לאחור תקופה של שנתייםתובעים פוטנציאליים בגין  10,000 - דהיינו כ, הפחות

  . ייצוגית להשבה כנגד רשות

₪  400ס "וקיות שנדרשו מכל חבר בקבוצה עומדות עבהנחה שהוצאות הגבייה העודפות או הבלתי ח

באופן  ואאיפנאמד  ,בגין שנתיים תובענה הייצוגיתהנתבע ב רכיב ההשבהסכום הרי ש, בממוצע

 .לפחות ₪ 4,000,000 -כשל סך במאופק ומצמצם 

, כ המבקשת את פנקס התובענות הייצוגיות"לחוק תובענות ייצוגיות בדק ב 5כנדרש בסעיף  .30

והגיע למסקנה כי נכון למועד כתיבת שורות אלה לא מתנהלת תובענה , באתר בתי המשפטהמתפרסם 

 . או בזהות בין חברי הקבוצהאותן עילות ייצוגית או בקשה לאישור ב

ש המחוזי "תובענה שאושרה כייצוגית בביהמ, דמיון לתיק הנוכחיקווי בעל אותר הליך אחר , אמנם .31

עדי ליבוביץ  21899-02-12צ "ת, ")נבו"פורסם ב 22.10.2013יום החלטה מ, שיצר. השופטת י' כב(א "ת

קנסות חניה של הוצאות גבייה שהוצלו בשל אלא שבאותו הליך מדובר ב, עיריית תל אביב יפו' נ

ולתקופה  יפו אביב-תלהעיר לתושבי  אך ורק מתייחסתוהגדרת הקבוצה , בלבדיפו עיריית תל אביב 

 .30.9.2013  -  1.5.2011 בין התאריכיםש
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ממוקדת השאלה המשפטית אך ורק לפרשנות הצירוף הלשוני  הליך נגד עיריית תל אביב יפובאותו 

או  באותו ענייןלמצוא ואין , בלבד בגין עלות משלוחי הודעות דרישה בדואר" ההוצאות הישירות"

ביחס , בתיק הנוכחיבלעדית העולה , התייחסות לשאלה הרחבה יותרבהליכים אחרים כלשהם 

ובדבר חוסר הסמכות של המשיבה לדרוש , למידתיות הנדרשת בין הוצאות הגבייה והחוב המקורי

לתקנות הוצאות  3או /ו 2ות לתקנ, )גבייה(ט לפקודת המסים 12ולגבות הוצאות גבייה בניגוד לסעיף 

  .2012מירביות ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה מפברואר 

בבקשה הנוכחית כוללת את כל מי שנקנס סכומי השבה התובעים  קבוצת, ל"בניגוד להליך האחר הנ .32

ונאלץ לשלם גם הוצאות , )תושבי רמת השרון ומקומות אחרים( ברחבי רמת השרון עבירת חניהבגין 

וסיומה במועד הגשת  2012תקופה שתחילתה בחודש אוגוסט מהלך הגבייה מעבר לסכומי הקנסות ב

 .ייצוגיתבענה תוהתובענה והבקשה נוכחית לאישורה כ

VI . המקימים את עילות התביעה כנגדה ,המשיבההמעשים והמחדלים של  

 לפקודת הנזיקין 63סעיף  – הפרת חובה חקוקה

 :מורה כך) היגבי(ט לפקודת המסים 12סעיף  .33

        ))))דדדד""""תיקון התשסתיקון התשסתיקון התשסתיקון התשס((((    הוצאות שיישא בהן הסרבןהוצאות שיישא בהן הסרבןהוצאות שיישא בהן הסרבןהוצאות שיישא בהן הסרבן        ....טטטט12121212"

ובלבד  ,בנקיטת אמצעי אכיפה הסרבן יישא בהוצאות סבירות שהוצאוהסרבן יישא בהוצאות סבירות שהוצאוהסרבן יישא בהוצאות סבירות שהוצאוהסרבן יישא בהוצאות סבירות שהוצאו  )א(

  .לשם גביית המס באופן סביר בנסיבות העניןבאופן סביר בנסיבות העניןבאופן סביר בנסיבות העניןבאופן סביר בנסיבות העניןשאמצעי האכיפה נדרש 

בין , יובא בחשבון) א(בבחינת אמצעי האכיפה שננקטו לענין סעיף קטן    )ב(

לשם  לא היתה במידה העולה על הנדרשלא היתה במידה העולה על הנדרשלא היתה במידה העולה על הנדרשלא היתה במידה העולה על הנדרשאו פגיעתם בסרבן  האם עלותםהאם עלותםהאם עלותםהאם עלותם, השאר

  .גביית המס

  ".כליתו גביית מסאמצעי מינהלי שת -" אמצעי אכיפה", בסעיף זה   )ג(

 )מ"ההדגשות הוספו על ידי הח(

 .ומכוחה הותקנו תקנות המסים ותקנות הוצאות מירביות, )גבייה(בעקבות פקודת המסים  .34

 :לתקנות הוצאות מירביות נקבע 1בתקנה  .35

        ))))דדדד""""התשעהתשעהתשעהתשע, , , , גגגג""""התשעהתשעהתשעהתשע, , , , בבבב""""התשעהתשעהתשעהתשע: : : : תיקוניםתיקוניםתיקוניםתיקונים((((    קביעת הוצאות מרביותקביעת הוצאות מרביותקביעת הוצאות מרביותקביעת הוצאות מרביות. . . . 1111"

ניתן להוסיף עליו את , הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס

 טטטט12121212ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 

ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה  לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה

  :'בטור ב, לא יעלה על הסכום הנקוב לצדה', כמפורט בטור א

 פעולהסוג ה' טור א
הוצאות ' טור ב

 בשקלים חדשים

 16 משלוח דרישה ראשונה בכתב  )1(
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משלוח דרישה ראשונה בכתב בדואר רשום ובלבד שנשלחה 

 לאחר שנשלחה הודעה על החוב
23 

 16 משלוח דרישה נוספת בכתב  )2(

משלוח דרישה נוספת בכתב בדואר רשום ובלבד שלא יישלחו 

 דרישות בשנה 3–יותר מ
23 

 16 עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני  )3(

 8 צו עיקול אלקטרוני

 16 משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי  )4(

 16 משלוח צו מסירה

איתור כתובת הסרבן כאשר זו שונה מהכתובת המופיעה   )5(

מרשם , לפי העניין, באחד מן המרשמים המנויים להלן

רשם האגודות , רשם השותפויות, רשם החברות, האוכלוסין

 השיתופיות ורשם העמותות או מהכתובת שמסר בכתב

126 

עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרבן בבית מגוריו   )6(

 או במקום עסקו
169 

 85 עיקול רכב במשרד הרישוי  )7(

לרבות על ידי הדבקת הודעה על כוונה , המצאת אזהרה  )8(

 ,מעוקלים והוצאתםלפרוץ לשם תפיסת 
169 

ואולם לא יגבו הוצאות כאמור אם היה ניתן להמציא את 

כאמור בתקנת , האזהרה במועד שבו בוצע עיקול ברישום

  ;)7(1משנה 

 )מ"הח – ההדגשה הוספה( ..."

 : כך ,לתקנות ההוצאות המירביות 4 -ו 3 ,2 תקנות עוד מורות .36

  הוצאות חריגותהוצאות חריגותהוצאות חריגותהוצאות חריגות        ....2222"

הממונה על הגבייה רשאי לאשר הוצאה חריגה שהיתה כרוכה בהפעלת 

אם נוכח כי , בסכום הגבוה מהנקוב בה, 1אמצעי אכיפה ושמנויה בתקנה 

ההוצאה החריגה הכרחית לצורך , מטעמים מיוחדים שיירשמו ויומצאו לסרבן

, , , , לרבות בשים לב לסכום החובלרבות בשים לב לסכום החובלרבות בשים לב לסכום החובלרבות בשים לב לסכום החוב, , , , סבירה בנסיבות הענייןסבירה בנסיבות הענייןסבירה בנסיבות הענייןסבירה בנסיבות הענייןוכי היא , גביית החוב

מגובה החוב המקורי מגובה החוב המקורי מגובה החוב המקורי מגובה החוב המקורי     50505050%%%%לבד שסכום ההוצאה כאמור לא יעלה על לבד שסכום ההוצאה כאמור לא יעלה על לבד שסכום ההוצאה כאמור לא יעלה על לבד שסכום ההוצאה כאמור לא יעלה על ובובובוב
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; שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם 50,000או , בתוספת הצמדה וריביתבתוספת הצמדה וריביתבתוספת הצמדה וריביתבתוספת הצמדה וריבית

חיונית לצורך הפעלת אמצעי  הוצאה שהיתה -" הוצאה חריגה", לעניין זה

שנדרשה רק בשל נסיבותיו המיוחדות של אותו מקרה או , אכיפה לפי הפקודה

ושהיא אינה נדרשת בדרך , של הנכס המסוים שלגביו הופעלו אמצעי האכיפה

  ".כלל לצורך הפעלת אמצעי אכיפה לפי הפקודה

  הוצאות בהתאם לסכום החובהוצאות בהתאם לסכום החובהוצאות בהתאם לסכום החובהוצאות בהתאם לסכום החוב        ....3333"

שבהם יישא הסרבן בהוצאות לפי סעיף , בבחינת סבירות אמצעי האכיפה  

, בין השאר, יילקח בחשבון, וסבירותן של ההוצאות כאמור, ט לפקודה12

  ".היחס שבין גובה ההוצאות לגובה החוב

        חיוב יחיד לפעולהחיוב יחיד לפעולהחיוב יחיד לפעולהחיוב יחיד לפעולה        ....4444""""

בשל כך שהפעולה לא הושלמה במועד , לא ייגבה כפל תשלום בשל פעולה  

  :אלא אם כן התקיים אחד מאלה, אחד

ח להנחת דעתו של הממונה על הגבייה שלא היה ניתן להשלים הוכ  )1(

  ;את ביצוע הפעולה בפעם אחת

  ;הסרבן ביקש את פיצול הפעולה  )2(

  ".אין בתקנות אלה הוראה אחרת  )3(

 שנועדו להבטיח יחס ישר ופרופורציוני ,ל"והתקנות הנ שהוראות החוק, אין ולא יכול להיות ספק .37

הפעלת ההוצאות הישירות הכרוכות בבין הוצאות הגביה המתווספות לחוב ובין  מידתיותליצור ו

כהגדרתם בפקודת (לחייב בהם את הסרבנים  המשיבהשרשאים גובי המס מטעם  אמצעי האכיפה

בקנס חנייה למשיבה ושל כל אדם אחר המוחזק בגדר חייב , תהמבקש הגנה עלנועדו ל )המסים גביה

 .י מידתית של סמכויות הגבייה המינהליתמפני הפעלה שרירותית ובלת

 .כי מגמת הפסיקה הנה להרחיב את גדרי תנאי זה, קבע בית המשפט העליון, 2לסלאובעניין 

המגבילות את  החיקוק פעלה בניגוד גמור להוראות, או מחדליה שתוארו לעיל/בפעולותיה ו, המשיבה .38

בגובה הסכומים  תבכך נזק למבקשוהסבה , תגובה הסכומים שרשאית היתה לחייב בהם את המבקש

 .הכול כאמור וכמתואר לעיל בהרחבה, הכספיים שנאלצה לשלם למשיבה בחריגה מהמותר ומהסביר

שכן לו הייתה , תקיים קשר סיבתי עובדתי ברור בין הפעולה בניגוד לחיקוק ובין הנזק שנגרם למבקש .39

קרי לא היתה משלמת , הנזק הנטען תלא היה נגרם למבקש, מקיימת אחר הוראות הדין המשיבה

 . סכום כה גבוה בגדר הוצאות גבייה

                                                 

  .629) 1(ד מז"פ, אמיל גמאל' יונה לסלאו נ 2351/90א "ע 2
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לכל , הינו תשקרות הנזק למבקש, הרי שלא ניתן לחלוק על כך, בכל הנוגע לקשר סיבתי משפטי .40

, המשיבהאו מחדלי /בגין ביצוע פעולות ו) אם לא למעלה מכך" (התרחשות צפויה"בגדר , הפחות

בהפעלת אמצעי שעליה לשקול השיקולים את חקיקה המכתיבה לה הכשהיא מתעלמת מהוראת 

 .בגדר הוצאות האכיפה ,שעליה לדרוש מהחייב ,הנוסף סכוםהשל  ואת גובהאכיפה ו

אופי הנזק אשר נגרם : הנזק אשר נגרם הוא מסוגו או מטבעו של הנזק אשר אליו נתכוון החיקוק .41

תקנות , פקודת המסיםשתואמים לצורה , וכן דרך התרחשותו כמתואר בבקשה ובתובענה, תלמבקש

אין שום ספק שהנזק אשר נגרם , משום כך. אליה התכוונו ותקנות המסים, מירביותההוצאות ה

 .למנוע החיקוק המופר ןאו מטבעו של הנזק אותו נתכוו/הוא מסוגו ו) תשלום חובה ביתר( תלמבקש

  הנזיקין פקודתל 35סעיף  - עוולה ברשלנות  המשיבה 

מקימים עילת תביעה כנגדה בגין , כפי שמתוארים בהרחבה לעיל, המשיבהמעשיה ומחדליה של  .42

 :הנזיקין פקודתל 35כמובנה בסעיף , עוולת רשלנות

בבואה לגבות  ,המשיבה שלאין כל ספק שקיימות חובת זהירות מושגית וחובת זהירות קונקרטית  .43

הקנס ואת  לגבות אתסמכויות ב האוחזת מקומיתהינה רשות  המשיבה .תהמבקש כלפי ,קנסות חניה

ולפיכך מבלי להיות נתונה , מבלי להזדקק לרשות השופטת או לרשות האכיפה, הישירותהוצאותיה 

הממומן  –מנגנון אכיפה וגבייה משומן ומיומן  המשיבה מפעילה. אלא בדיעבד –ת שיפוטית לביקור

המתמחים בגבייה חיצוניים שוכרת את שירותיהם של משרדי עורכי דין אף והיא  –כספי הציבור ב

 .ובהוצאה לפועלהמונית של חובות 

הזהירות שהיא חבה כלפי את חובת  המשיבההפרה , או מחדליה המתוארים לעיל/בפעולותיה ו .44

 .חייבים בקנסות חניהוכלפי ציבור רחב ביותר של  תהמבקש

כתוצאה מהפרות חובותיה של  וניזוק ,שאר החברים בקבוצת המעונייניםכמו גם  ,תהמבקש .45

שלא היו אמורים להיות " הוצאות גבייה"בכך שנאלצו להיפרד מסכומי כסף בגדר , המשיבה

 .משולמים על ידם

בין פיסי , את כל סוגי הנזקוהכילה בו " נזק"כי הפסיקה הרחיבה את גדרי המושג , ויןבהקשר זה יצ .46

מדינת ' מ נ"אבנעל חברה להפצה בע 1081/00א "ע: ראו. שאינו ממוני הןממוני ו הן, ובין שאינו פיסי

  .193) 5(נטד "פ,  ישראל

אם לא " (התרחשות צפויה"בגדר , לכל הפחות, הינוולשאר חברי הקבוצה  תמבקשקרות הנזק ל .47

קיימת זיקה מהותית וישירה בין דרך , בנוסף .המשיבהאו מחדליה של /פעולותיה ו בגין) למעלה מכך

ולכל  –הינם בגדר הסיבה  המשיבהמעשיה של . תמבקשלבין הנזק שנגרם ל המשיבהשל  ההתנהלות

  .שבא באורח טבעי ובמהלכם הרגיל של הדברים, לקרות הנזק –הפחות אחת מהסיבות 

V.התקיימות התנאים לאישור התביעה כתובענה ייצוגית  

V.תובענות  חוקהתובענה דנן נכללת בגדר סוגי התביעות המפורטים בתוספת השניה ל. א

  ייצוגיות

לא תוגש תובענה אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה ", תובענות ייצוגיות חוקל) א( 3פי סעיף -על .48

 ". או בעניין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית
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, לחוק בית המשפט לעניינים מינהליים 2ו סעיף בהתאם להגדרה שבסעיף הוגדרה באות" רשות"

 .גם רשות מקומית במשמע :דהיינו

בתביעה שעילתה החלטה של  בקשה לאישור נגד רשות"  לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(ב( 5על פי סעיף  .49

, כמסהשבת סכומים שגבתה הרשות לרבות , פיצויים או השבה אהרשות ושהסעד המבוקש בה הו

  ".תוגש לבית המשפט לעניינים מינהליים אגרה או תשלום חובה אחר

קובע כי קנס שלא שולם במועדו יחולו על גבייתו הוראות  1977 –ז "התשל, לחוק העונשין 70סעיף  .50

 .כאילו היה מס) גבייה(פקודת המיסים 

של ניתן להגיש תובענה ייצוגית בעילה , תובענות ייצוגיות חוקלתוספת השנייה ל 11פי סעיף -על .51

 .שנגבו שלא כדין על ידי רשות) או היטלים מיסים או אגרות(השבת תשלומי חובה 

 ה לחוק זה ניתןית השנילתוספ 11והן מכוח סעיף , לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(ב(5הן מכוח סעיף  .52

 ,בעילות הנוגעות לגביית תשלומי חובה בחריגה מהמותר המשיבהלהגיש תובענה ייצוגית כנגד 

פי סעיף - על, בעילה של הפרת חובה חקוקה  ,ולא רק השבה, ומתן צווים פיצוייםהטלת המצדיקה גם 

 .לפקודת הנזיקין 35פי סעיף -על, ובעילה של רשלנות, הנזיקין פקודתל 63

קובע כי בתי המשפט מוסמכים לפסוק סעדים ] נוסח חדש[לפקודת הנזיקין ) 76 – 71סעיפים (' פרק ה .53

 .ת פיצויים ושילוב בין שני סוגי הסעדיםפסיק, לרבות מתן צווי, שונים בשל ביצוע עוולות

שכן עניינה של התובענה , כי הליך זה ראוי ומתאים לבירור בדרך של תובענה ייצוגית, מהמקובץ עולה .54

ובין הסעדים שניתן לכלול בתובענה מצויים גם השבה , בתשלומי חובה שגבתה המשיבה שלא כדין

  . או צו לתיקון העוולה/או פיצוי ו/ו

V.תובענות ייצוגיות חוקל) 1)(א(4סעיף (עילת תביעה אישית עומדת  תלמבקש. ב(  

אשר דרשה וקיבלה , המשיבהכנגד טובה עילת תביעה אישית  תלמבקש, כפי שפורט בבקשה זו לעיל .55

החורג בצורה קיצונית ובלתי סבירה  ,"גבייההוצאות "בגדר  חובה תשלום 21.7.2014בתאריך  הממנ

סכום המירבי הקבוע בתקנות מעבר לאף , והכרוכות באמצעי האכיפה שננקט הישירותמההוצאות 

 .המקוריהקנס ביחס לגובה חוב , ובהיעדר כל פרופורציה ומידתיות, מירביותההוצאות ה

 - המסתכם בקנס חניה כאשר בגין חוב , ולפיכך ללא סמכות, פעלה מחוץ למתחם הסבירות המשיבה .56

מבלי  וזאת, 818₪גבייה בסך  הוצאותת וגבתה ממנה חייבה את המבקש ,)כולל תוספת פיגור( ₪ 160

ואף , המקורי שנעשתה כל פעולת גבייה אפקטיבית במהלך שנתיים לפחות ממועד הטלת הקנס

 .14.7.2014לפני התאריך , למבקשת דבר קיומו של חוב כלשהומבלי שנודע כלל 

שה מיד אחר כך לקבל וביק ,בהזדמנות הראשונה שהגיע לידיעתה ,החובמלוא את  מהשיל תהמבקש .57

, להרכב ההוצאות בנוגע או פירוטלקבל הסבר נסיונותיה של המבקשת  .פירוט לגבי הרכב ההוצאות

 .על ידי שלוחי המשיבהו כלל לא נענ  הליכי האכיפה ומועדיהם

מהווה הפרת , גם אי ההיענות לבקשת המבקשת לקבל פירוט ומידע בנוגע להרכב ההוצאות ומועדיהן .58

 .משקל ראייתי לטיעוניה של המבקשת מוסיפהו –דין 

V.לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(ב(4סעיף  –די בכך שהמבקשת הצביעה על נזק לכאורה . ג  
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, הרי שבשלב זה, על עילות נזיקיות מכוח פקודת הנזיקין ,בין היתר ,מכיוון שהמבקשת מתבססת .59

די בכך שהמבקשת מצביעה על נזק לכאורה שנגרם לה על ידי , ולצורך אישור התובענה כייצוגית

  .המשיבה וכתוצאה ממעשיה ומחדליה

V.התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה   .ד

  ) תובענות ייצוגיות חוקל) 1)(א(8 -ו) א(4ם סעיפי(

בכל הנוגע לצורך בשאלות משותפות של משפט ושל עובדה בין חברי קבוצת , עמדת הפסיקה .60

ראו (הנה שדי בכך שהיסוד המשותף מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות בכדי למלא תנאי זה , התובעים

 ).612' בעמ, 584) 4(ד נה"פ, מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע' ברזני נ 1977/97א "ע: למשל

לכל חברי , השאלות העובדתיות והמשפטיות הניצבות בבסיס התביעה הינן משותפות, בענייננו .61

 :הקבוצה

לבין כלל חברי  המשיבההוראות הדין הרלבנטיות לתביעה חלות ביחסים שבין  .61.1

הפרה את הוראות הדין משותפת  משיבההומשכך השאלה אם , המיוצגת הקבוצה

 .לכלל חברי הקבוצה

, בנסיבות דומות המשיבהידי -כל אחד מיחידי הקבוצה נפגע מהפרות הוראות הדין על .61.2

 .אם לא זהות

, הן ברמה הפרטית והן ברמה הציבורית, לכלל חברי הקבוצה יש אינטרס משותף .61.3

וצאות הגבייה בהם שהשנועדו להסדיר זאת הוראות החיקוק  קיום ובהקפדה עלב

יחרגו מגובה ההוצאות הישירות הכרוכות בנקיטה  לא קנסות החניהמחוייבים משלמי 

או את היחס  המקסימום לחיובסכומי ולא יעברו בשום מקרה את  – באמצעי האכיפה

 .המידתי הסביר בין החוב לסכום ההוצאה

V.חוקל) 1)(א(8סעיף (קיימת אפשרות סבירה שהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה . ה 

  )תובענות ייצוגיות

חוסר הפרופורציונאליות בין גובה ובלתי ניתנות להכחשה לגבי  גלויות, ישנן ראיות אובייקטיביות .62

 .₪ 818 –גינו ובין גובה הוצאות הגבייה שנאלצה המבקשת לשלם למשיבה ב₪  160 –חוב הקנס 

גם אילו ניקח בחשבון את סכומי המקסימום הנקובים בתקנות ההוצאות המירביות ונייחס אותם  .63

ברור שהמבקשת , להליכי הגבייה ולאמצעי האכיפה שניתן להניח באורח סביר כי נדרשו למשיבה

קורי על אחת כמה וכמה בשים לב לגובה החוב המ, מאות שקלים מעבר לסביר ולמותרנאלצה לשלם 

 .ולמידת הנחיצות והיעילות של האמצעים שכביכול ננקטו על ידי המשיבה

מהסכומים שבהם  נמוכות בהרבהאמצעי האכיפה שהיו כרוכות ב ההוצאות הישירותכי  קל וחומר .64

 .דיןעל פי מבלי שמסרה כל פירוט כמתחייב , בגין אותם אמצעי אכיפהאת המבקשת  משיבההחייבה 

הוראות ברורות וחד משמעיות לגבי המבחנים ניכר כי המשיבה התעלמה כליל מקיומן של  ,יתר על כן .65

דבר המטיל על המשיבה את נטל  – מירביותההוצאות ההמופיעות בתקנות , לסבירותן של הוצאות

 .כי שקלה את השיקולים הראויים וביצעה איזון נכון בין השיקולים הרלוונטיים, השכנוע והראיה
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 –המשיבה מפניית המבקשת לקבלת פירוט והסבר לגבי מרכיב הוצאות הגבייה התעלמותה של  .66

ראוי לזכור כי המשיבה הינה רשות מקומית הכפופה  .מגבירה ומחזקת את ראיות המבקשת וטיעוניה

 .ומחוייבת בשקיפות ובהנמקה, לכללי המשפט המנהלי

רה של התובענה כייצוגית די לצורך אישור בירו 3על פי ההלכות המחייבות של בית המשפט העליון .67

ואין חובה בשלב , בכך שהמבקשת הצביעה על אפשרות סבירה כי טענותיה כנגד המשיבה תתקבלנה

ובירור רוב , החמרת התנאים לאישור תובענה כייצוגית .זה להוכיח כל פרט ופרט מטיעוני המבקשת

ועל כן היא , שקבע המחוקקחורגת מהאיזון , רובה של התביעה כבר בשלב אישור התובענה כייצוגית

  . אינה ראויה

טענות המבקשת בדבר הפרת הוראות החיקוק הרלבנטיות על ידי המשיבה מבוססות על ראיות  .68

ברור כי קיימת לכל , לפיכך. מוצקות ועל מידע שהמשיבה עצמה מפרסמת לציבור בתקציבה השנתי

 .חברי הקבוצהשהתביעה תוכרע לטובת , אם לא למעלה מכך, הפחות אפשרות סבירה

V.סעיף (תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין . ו

  )תובענות ייצוגיות חוקל) 2)(א(8

 .של תובענה ייצוגיתכי הדרך העדיפה לבירור המחלוקות בענייננו הינה במסגרת , מן המקובץ עולה .69

גבייה ההוצאות את בשנתיים האחרונות  משיבהל נדרשו לשלם ושילמואשר , המעונייניםקבוצת  .70

 .יחידים 10,000 -לא פחות מ ,כפי הנראה ,ומונה הינה גדולה ביותרהחורגות מהמותר 

לשלם הוצאות גבייה  הנדרש ,חייבי קנסות החניהמבין כל  ,תכי רק המבקש ,יסוד להשערהאין  .71

קרוב אלא  ,או בהיעדר פרופורציה לסכום הקנסות המקורי בסכומים החורגים מהמקסימום המותר

בקנסות חנייה החייבים מאו /ו חברי הקבוצהמכל כי מדובר בחריגה בדרישת הוצאות הגבייה לוודאי 

 .)גבייה( מסוג כלשהו על פי פקודת המסיםשהופעלו כנגדם אמצעי אכיפה 

שכן הפרת , חבר בקבוצת המעונייניםה מצריכה בירור פרטני בדבר נסיבותיו של כל נענה אינהתוב .72

 .מהווה בהכרח הפרה כלפי כל אחד מחברי הקבוצה, משיבהההוראות החיקוק הרלבנטיות על ידי 

ואילוצה לפעול במידתיות , שהפעילה בירור גובה הוצאותיה הישירות של המשיבה בגין אמצעי אכיפה .73

לת הדין בדבר היחס הראוי בין גובה החוב ובין סכומי ההוצאות שניתן להשית על המשלמים תוך קב

שיגשים את המטרות המפורטות בסעיף , ניתנים להשגה מיטבית ויעילה בהליך אחד מרוכז וממוקד –

 .לחוק תובענות ייצוגיות 1

אפשרות מעשית  ואין, זהותם של חברי הקבוצה הפוטנציאליים אינה ידועה בשלב הגשת הבקשה .74

אלא באמצעים שבשליטת המשיבה ועורכי הדין שנשכרו , לאתרם ולצרפם למסגרת של תובענה רגילה

 .על ידה

                                                 

מגדל חברה לביטוח  3489/09, 3523/09, 3502/09א "רע; ") נבו", 5.7.2012( 'רחמים עמוסי ואח' נ' הפניקס ואח 2128/09א "רע 3

  ".נבו"פורסם ב 11/4/2013 – 'מ ואח"ציפוי מתכות עמק זבולון בע' חב' נ' מ ואח"בע
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בעיקר מן הטעם , ות רגילותתובענ נהלא תוגשככל הנראה ש, התובענה כייצוגית באם לא תאושר .75

מכל יחיד ויחידה מבין שקלים בודדות  מאותעל מן הסתם אינם עולים שהסכומים שנגבו ביתר 

פיצוי או השבה והיעדר תמריץ מספיק לכל חבר וחברה בקבוצה לתבוע , המיוצגת התובעיםקבוצת 

 .נזקיהם באופן פרטני בגין

כך שבתי המשפט לא , יוכרעו בהליך אחד משיבההכנגד המיוצגת העילות המשותפות לחברי הקבוצה  .76

תביעות נפרדות ) אם יגישו(חברי הקבוצה שיגישו  כמספר, יידרשו לדון באותם עניינים מספר פעמים

 .משיבההכנגד 

לספק מידע מלא ומחייב לגבי הסכומים  משיבההבניהול התובענה כהליך ייצוגי ניתן יהיה לחייב את  .77

אילו תעריפים  ,הופעלואילו אמצעי אכיפה , שזרמו לקופתה בגדר הוצאות גבייה בתקופה הרלוונטית

  .ומה היתה העלות הממשית הישירה של אותם אמצעים הנגבו בגין כל אמצעי אכיפ

, ת הסבירותוהאם התמלאו דרישוהחלטי  הבאופן ממצלהכריע ולקבוע , להתרשםבדרך זו ניתן יהיה  .78

 ,ה שהושתו על חברי הקבוצהילעומת גובה הוצאות הגבי ושנגב ות קנסות החנייהחובביחס שבין גובה 

 הישירותבהוצאות  שנקנסו בשל חניה ואיחרו בתשלום כל אלהחייבה את  משיבהההאם בעיקר ו

   .או שחרגה מכך, הפעלת הליכי הגביהב הכרוכות

שם נקבע כי , 2014חיזוק לעניין זה ניתן למצוא דווקא בתקציבה השנתי המאושר של המשיבה לשנת  .79

, ותהוצא₪  1,000,000ח מקנסות חניה יידרשו למשיבה "ש 2,200,000לשם גיוס הכנסה שנתית של 

והנה בענייננו הנוכחי מתברר שהיחס . דהיינו פחות ממחצית מההכנסה נדרשת להוצאות הגבייה

  .מסכום הקנס שהוטל עליה פי חמישה ויותר גבוהותכך שההוצאות שחוייבה בהן המבקשת , התהפך

בחריגה  משיבהלמצב שבו אנשים ששילמו הוצאות גבייה הכרה בתובענה כייצוגית עלול לגרור -אי .80

בגדר  -תוסיף להינות מהכספים שהגיעו לקופתה שלא כדין  משיבהכש, מותר ייוותרו בחיסרון כיסמה

 ."החוטא יצא נשכר"

אחת ממטרות ההליך הייצוגי הנה אכיפת שלטון החוק על , תובענות ייצוגיות חוקל 1פי סעיף -על .81

המקרה דנן הנו מקרה . אינה יכולה להם" האזרח הקטן"אשר ידו של , ציבורייםמוסדות וגופים 

 .קלאסי להגשמת מטרה נעלה זו באמצעות מכשיר התביעה הייצוגית

אישור התובענה הנוכחית כייצוגית במקרה זה יסייע במיקוד תשומת הלב הציבורית וביצירת הרתעה  .82

 .רשויות מקומיות ושלטוניותמצד  הפרות דין וזלזול בזכויות האזרחיםיעילה ואפקטיבית כנגד 

V.קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת . ז

וקיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי ) תובענות ייצוגיות חוקל) 3)(א(8סעיף (

  )לחוק תובענות ייצוגיות) 4)(א(8סעיף (הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב 

והל בדרך צג וינויי המיוצגת הקבוצהכי עניינם של כלל חברי , ואף למעלה מכך, קיים יסוד סביר .83

 .הכוח ובא תידי המבקש-הולמת על

על מנת לייצג את עניינם של אחרים  מאמצים וזמן וליטול סיכוניםלהשקיע  תומסוגל נהנכו תהמבקש .84

 .הדרושים לצורך עמידה על זכויותיהם והידע או ההבנה משאביםב שאינם מצויידיםשייתכן , הכמות
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ובין  תואין כל ניגוד עניינים בין האינטרסים של המבקש, תחת המבקשהצלחת הקבוצה היא הצל .85

 .האינטרסים של שאר חברי הקבוצה

דבר דבור על "ה, בפני בית המשפט הנכבד מסכת מסודרת של עובדות וטיעונים ההעמיד, תהמבקש .86

 ".אופניו

רבות תובענות ל –אזרחיים מגוונים בניהול מוצלח של הליכים עשיר ניסיון  תשל המבקש הלבא כוח .87

שנים כעורך דין פעיל המייצג תובעים ונתבעים  17 -נסיון של למעלה מובכלל זה צבר  – ותייצוגי

 .בערכאות השונות

 :כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב, ואף למעלה מכך, קיים יסוד סביר להניח .88

תועלת של ממש לכל שעשויה להביא , התובענה מבוססת על עילה אמיתית ורצינית .88.1

שאינה מתיישבת עם , תואינה מכוונת להשיג מטרה אישית של המבקש, חברי הקבוצה

 .האינטרסים של כלל חברי הקבוצה

התובענה והבקשה מבוססות על שאיפה כנה לאכיפת הדין ופיצוי הניזוקים בגין הפרות  .88.2

 .משיבהידי -הדין על

 ,כגובי מס עבור המשיבהשפעלו  ,לעורכי הדין פרנקל את קורןה תופנ הטרח תהמבקש .88.3

לגובה ולרכיבי החוב לברר את הרקע והבסיס החוקי והחישובי ואמיתי בניסיון כן 

 .תלהשיב לפניית המבקש ולא טרחאו באי כוחה /ו המשיבה. ששולמו על ידה

 סיכוייה להתקבלוכי  הנוכחית מוצדקת התובענהנה בתום לב כי מאמי תהמבקש .88.4

 .טובים

הואיל והיא מבוססת על עובדות , התובענה גבוהים ביותר סיכויי הצלחתה של .88.5

 .תשל המבקש הונראה כי גם בכך יש בכדי לבסס את תום ליב, מוצקות

IV.  הסעדים המבוקשים  

 סעדי ציווי והפסקת העוולה .89

הגבוהות בהרבה הוצאות גביה  המיוצגתומחברי הקבוצה  תמהמבקשוגובה גבתה  משיבהה

והחורגות באופן קיצוני מהיחס , באמצעי האכיפה שננקטומההוצאות הישירות הכרוכות 

 .והמידתי הקבוע בדין בין גובה החוב הבסיסי וההוצאות הנדרשות לגבייתו הסביר , הפרופורציוני

שנקבע  המירביגם מהסכום במקרים רבים חרגו , כהוצאות גבייה משיבהל ששולמוהסכומים 

 .ט לפקודת המיסים גבייה12דרישות סעיף ואינם מקיימים את , מירביותההוצאות הבתקנות 

משנת ₪  100קנס חנייה בסך בגין וזאת ₪  818בסך הוצאות גביה  משיבהללשלם  צהנאל תהמבקש

ומאות שקלים מעבר , פי חמישה ומעלה מהסכום המקורידהיינו , ₪ 60ותוספת פיגור של  ,2011

 . מירביותההוצאות הבתקנות  ושהותר יםהמירבי מיםסכול

מבוקש להורות בצו למשיבה לחדול מגביית הוצאות הגבייה בסכומים או בשיעורים בלתי , לפיכך

  . ובאופן הסוטה מתכליתן ומלשונן של הוראות החוק הרלוונטיות, פרופורציוניים לחוב הנגבה
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לפקודת  76 – 71ואף מוקנה לו בסעיפים , סעד הציווי מצוי בסמכותו הטבועה של בית המשפט הנכבד

 .יקיןהנז

 סעד ההשבה .90

י שנגבה על ידשל הוצאות הגבייה הסכום המדוייק על השבת כמו כן מבוקש ליתן פסק דין שיורה 

 .בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית, ביתר המשיבה

שנגבו מכל אחד , בשנתיים האחרונות חברים וחברות בקבוצה המיוצגת 10,000 -בהנחה שהמדובר בכ

הנאמד ם סעד ההשבה המצרפי מגיע סכו – מעבר למקסימום האפשרי₪  400בממוצע ואחת מהם 

  . לכל הפחות ₪מיליוני  4 - בעילה זו לכ

חבר וככל שקיים קושי לעמוד על נזקו האישי של כל , אשר לעילות האחרות עליהן מבוססת התובענה

 חוקל) ג(20פי סעיף -יתבקש בית המשפט הנכבד לעשות שימוש בסמכותו על, בקבוצה המיוצגת

בין אם בדרך של אומדן ובין אם , ולהורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה, תובענות ייצוגיות

 .במתן חשבונות מפורטים משיבההבמינוי בודק ובחיוב 

 גמול לתובעת המייצגת .91

בגין , תלמבקש גמול ,לקבועבית המשפט הנכבד מתבקש לחוק תובענות ייצוגיות  22על פי סעיף 

 .ולערך שלטון החוק, והתועלת שהסבה לכלל חברי הקבוצה, והסיכון שנטלה על עצמה הטירחה

 כ התובעת המייצגת"גמול לב .92

את שכר טרחת  לקבועלחוק תובענות ייצוגיות  23בהתאם לסעיף עוד מתבקש בית המשפט הנכבד 

בשל הטירחה שטרח והסיכונים שנטל על עצמו  בתובענה הייצוגית תמבקשאת ה הדין המייצג ךעור

והתרומה שתרמה טירחתו לעשרות אלפי תובעים , עבור טיפול בתובענה בערכאה הראשונה

 . לחוק תובענות ייצוגיות 1ולמטרות הנקובות בסעיף , פוטנציאליים

 בהתאם לשיקול דעת בית המשפט, משלימים או חלופיים סעדים .93

, ליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא לנכוןבית המשפט הנכבד מתבקש להוסיף ו

גם , לחוק תובענות ייצוגיות 25ובכלל זה ליתן הוראות בדבר פירסום מודעות לציבור מכוח סעיף 

 .באמצעי התקשורת האלקטרוניים וגם באמצעי התקשורת המודפסים

IIV .סיכום  

 .בית משפט נכבד זה מוסמך מבחינה עניינית ומקומית לדון ולהכריע בתובענה ובבקשה זו .94

  . מאת המבקשתת בתצהיר וה זו נתמכעובדות בקש .95

היעתר לבקשה ולאשר את התובענה כתובענה לאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד ל .96

 .טרחת עורך דין בשכרו תהמבקש בהוצאות משיבההלחייב את ו, ייצוגית

______________  

  ד"עו, ברק הלוי                    

  תכ המבקש"ב                    
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