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 המשיבות  
 
 

  .בשלב זה אינו ניתן להערכה: סכום התביעה המשוער
 
 

  לאישור תובענה ייצוגית בקשה
  

לעשות שימוש בסמכותו לפי חוק  ,("המבקש" :להלן)דב פרי המבקש, מר ידי -זאת עלבית המשפט הנכבד מתבקש ב

 כדלקמן: "(,חוק תובענות ייצוגיות" :להלן) 8001-תובענות ייצוגיות, התשס"ו

ת.י. תאטראות , "(סינמה סיטי" :)להלן ( בע"מ8001, ניו לינאו סינמה )המשיבותאת התובענה כנגד לאשר  (א)

המצורפת  "(,יס פלאנט" :)להלן יחדע תיאטראות בע"מ ותיאטראות ישראל בע"מ , בתי קולנובע"מ 8004

 כתובענה ייצוגית.  ,"א"והמסומנת  ("הבקשה לאישוראו " "הבקשה" :להלן)לבקשה זו 

יס פלאנט, בנפרד, כמפורט ו לסינמה סיטילהגדיר את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית, ביחס  (ב)

 :ידי בית המשפט הנכבד-אחר כפי שייקבע על בכל אופן , ולחלופיןלהלן

, הותיקים"כל לקוח של המשיבה שהינו אזרח ותיק כהגדרת המונח בחוק האזרחים 
 ישראלי לסרט כניסה כרטיס מטעמה מי/או ו מהמשיבה רכש אשר, 1191-"ןהתש

)הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים(,  הותיקיםהאזרחים  תקנותב המונח כהגדרת
, ולא טלפוני שירות באמצעות אואתר האינטרנט של המשיבה  באמצעות ,1119-התשנ"ח

כניסת  ממועדהחל  וזאת; לתקנות ובהתאם לחוק 16 סעיףפי -עלאזרח ותיק  הנחתקיבל 
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מועד הגשת התביעה  ועדזכות להנחות לסרטים ישראלים לתוקף,  הקובעות התקנות
 הייצוגית לאחר אישורה". 

משפט המשותפות ואת השאלות של עובדה מהקבוצות המיוצגות, כל אחת ל להגדיר את עילות התביעה ש (ג)

 .דנןבמסגרת התובענה הייצוגית, כמפורט בבקשה שייתבעו לכלל חברי הקבוצה ואת הסעדים 

-הח"מ כבאיכוחו -, ואת באיכל אחת מהמשיבותכנגד  בתובענה הייצוגיתכתובע מייצג  המבקשלמנות את  (ד)

 הקבוצות המיוצגות. כוח 

 נוסף או אחר כפי שייראה לבית המשפט הנכבד לנכון ולצודק בנסיבות העניין.ן כל סעד לית (ה)

   ., בתוספת מע"מ כדיןבתשלום הוצאות בקשה זו ובשכר טרחת עו"דאת סינמה סיטי ואת יס פלאנט לחייב  (ו)

בקש המבתצהיר הבקשה נתמכת . מהןחלק בלתי נפרד  ה, המהוומשותףנספחים מצורף כרך ולתובענה לבקשה 

ובהקלטה ובתמליל השיחה שנערכה ממשרד "רשת חקירות", הגב' חני אפרים  החוקרת הפרטיתשל בתצהירה ו

 . תמליל השיחה המוקלטתהמתמללת שהכינה את , בצירוף חוות דעת החקירהבמסגרת 

בתי בקשה זו מומצאת, בד בבד עם הגשתה, למשיבות, ליועץ המשפטי לממשלה, לממונה על הגנת הצרכן ולמנהל 

 המשפט. 

בנושא  0000צירוף אסמכתאות משפטיות לבקשה נעשה בהתאם להנחיית נשיאת בית המשפט העליון מספר 

 ידי הח"מ, אלא אם צוין אחרת.-ל ההדגשות בבקשה זו, לרבות בציטוטים הכלולים בה, הוספו עלכאסמכתאות. 
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 :ואלו נימוקי הבקשה

  פתח דברא. 

ברכישת כרטיסי כניסה לסרטים  עניינה של הבקשה בהימנעות המשיבות ממתן הנחות לאזרחים ותיקים . 0

, אתר האינטרנט או בטלפוןבמתבצעת רכישת הכרטיסים  כאשר, שהן מפעילות הקולנועבבתי ישראליים 

 . והתקנות, בהתאם להוראות החוק גם בנסיבות אלהוזאת בניגוד לחובה המוטלת על המשיבות לתת הנחות 

קובע כי , "(החוק" או" חוק האזרחים הותיקים" :להלן) 0020-, התש"ןחוק האזרחים הותיקיםל 08סעיף  . 8

 מבחנים, כללים לפי, מופעים לסוגי או למופעים כניסה מדמי 50% של בשיעור להנחה זכאי ותיק רחאז"

ת למופעי תרבות )הנחו תקנות האזרחים הותיקים לכך הותקנו ". בהתאם...השר שיקבע ותנאים

כי  ,בין השאר ,הקובעות, "(התקנות" או" תקנות האזרחים הותיקים" :להלן) 0002-ולמוזיאונים(, התשנ"ח

ההנחה "תינתן , וכן כי כניסה לסרט ישראלי" כל"לגבי לאזרח ותיק האמורה בית קולנוע חייב במתן ההנחה 

 (. רכישת כרטיס מסוג "כרטיס קופה" עלרק , על בסיס מחיר כרטיס קופה" )ולא בכל סוגי הכרטיסים

 כניסה בקופת בית הקולנוע.  כרטיסיבמקרה של רכישת  רקאת ההנחה נוהגות לתת המשיבות חרף האמור,  . 3

אתר  באמצעות בהזמנהמרחוק, נותנות את ההנחה לאזרח ותיק הרוכש את הכרטיס  אינןהמשיבות  . 4

שהזמינו כרטיסים בדרך זו  זרחים הותיקיםמאפשרות לאאינן אף , והאינטרנט של המשיבות או בטלפון

 קופת בית הקולנוע. בעם איסוף הכרטיסים שהוזמנו  ,זיכוי על הסכום ששולם ביתרכלקבל את ההנחה 

הן מבחינת יתרונות בולטים מבחינת הצרכן, גלומים הזמנת כרטיסים באתר האינטרנט בלמותר לציין, כי  . 5

הן ובאולם, הישיבה מקומות האפשרות לבחור את בות לר ,שבאופן ביצוע ההזמנהוהמהירות חות הנו

 לפני תחילת המופע. ו, מבעוד מועדהמבוקש מקומות למופע לבחור ולהזמין האפשרות חינת במ

 פי דין. -זכויות המוקנות להם עלומתעלמת מה ,באזרחים הותיקיםאפוא פוגעת המשיבות ן של מדיניות . 1

לתכלית המונחת וללשון החוק והתקנות מוחלט בניגוד עומד  אופן התנהלותן של המשיבותכפי שנראה להלן,  . 0

שיפור איכות חייהם של האזרחים הותיקים והרחבת השתתפותם בפעילות התרבותית, שביסודה , בבסיסם

  מעגל העבודה.בחלק עוד נוטלים , שלעתים קרובות אינם לאזרחים הותיקיםהטבות כלכליות והענקת 

יידרשו לוותר על האפשרויות ק והתקנות כך שהאזרחים הוותיקים לא ברור מאליו, כי יש לפרש את החו . 2

 רכישת כרטיסים באופן נוח ומהיר )באינטרנט או בטלפון(,להטכנולוגיה המודרנית מעמידה בפני הצרכנים ש

לה הם מנת ליהנות מההנחה -על ,בקופת בית הקולנועדווקא לרכוש כרטיסים באופן פיסי ולא ייאלצו 

 מתחייבת הן מלשונן הברורה של התקנות, והן מהתכלית שבבסיס החוק והתקנות. כאמור . פרשנות זכאים

 . מרחוקרכישת כרטיסים מקרה של במתן הנחה לאזרחים הותיקים בפרקטי חשוב לציין, כי אין כל קושי  . 0

בהצגת  מימוש ההנחהכך, אין מניעה לתת את ההנחה כבר בעת רכישת הכרטיסים, אך להתנות את  .0.0

בדרך זו נוהג, לתקנות.  1, כפי שאף נקבע במפורש בתקנה בעת הכניסה למופעאימה ה מתתעוד

 תאטרוןים, למשל, , הכפוף גם כן להוראות החוק והתקנות, וכך גם נוהגהתאטרון הקאמרילמשל, 

 . תקנותלחוק והם לף הכפופים א, ומוזיאון ישראל בירושלים, ותאטרון גשר "ליסין"בית 
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 והענקת זיכוי כספיחיוב האזרח הותיק במחיר מלא בעת רכישה מרחוק, חרת היא דרך אפשרית א .0.8

 ההנחה תינתןכך, בעת איסוף הכרטיס.  בגובה ההנחה עם הצגת תעודה מזהה בקופת הכרטיסים

 ה. הגם שלא במועד הרכישנות, קכלשון הת"עם הצגה בקופה של תעודת אזרח ותיק", 

 לט, באתר האינטרנט שבו נמכרים הכרטיסים, הן אתמכל מקום, על המשיבות לפרסם באופן ברור ובו . 00

פי התקנות, והן את אופן מימוש ההנחות בפועל. -ההנחות עלזכותם של האזרחים הותיקים לקבל את 

כאמור, המשיבות לא נותנות את ואולם, גם בהיבט זה, המשיבות מפרות את החובות המוטלות עליהן. 

 ההנחות, כנדרש. מתן אופן את אינן מפרסמות וממילא  ההנחות ללקוחות המזמינים כרטיסים מרחוק,

התקנות החוק וללשון עומדת בניגוד מוחלט המשיבות  ן של, התנהלותזו כפי שנראה במסגרת בקשה . 00

אפוא זכאים  הקבוצהחברי  .פי חוק-לאזרחים הותיקים הזכאים לקבל הנחות על, וגורמת נזקים םלתכליתו

על, לבין המחיר שהיו זכאים לשלם עבור כניסה לסרט ישראלי בבתי להשבת ההפרש בין המחיר ששילמו בפו

 . ליתר הסעדים המבוקשים בבקשה דנן, וכן הקולנוע של המשיבות, בהתאם לחוק ולתקנות

משיבה )או קבוצת , כלפי כל נתאר את התשתית העובדתית המונחת ביסוד הבקשהלהלן בפרק "ב"  . 08

 מהמשיבות. כלפי כל אחת ות המקימות את עילות התביעה במסגרת זו נפרט את הנסיבבנפרד.  משיבות(

המחייבת את המשיבות ליתן הנחות לאזרחים ותיקים לבקשה נתאר את המסגרת המשפטית " גבפרק " . 03

פי דין, המשיבות מחויבות ליתן הנחות כאמור בכל -ברכישת כרטיסי כניסה לסרטים ישראלים, ונראה כי על

 טלפוני. השירות דרך הה באמצעות אתר האינטרנט או מקרה של רכישת כרטיסים, ובכלל ז

עילות תביעה טובות ומבוססות  הקבוצהלחברי  הלבקשה נראה כי התנהלותן של המשיבות מקימ" דבפרק " . 04

הפרת חובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט, חוסר תום לב במשא ומתן לכריתת כלפיהן, ובכלל זה בגין 

לסעדים נוספים, ובהם צווי עשה וצווי כי הלקוחות זכאים עוד נראה, . ותורשלנ הפרת חוזההחוזה ובקיומו, 

 . הקבוצהסעדים הצהרתיים המכריעים בשאלות המשותפות לכלל חברי למניעה, וכן 

נראה כי בענייננו מתקיימים, במובהק, כל התנאים הדרושים לאישור התובענה  ,לבקשה" הבפרק " . 05

ה. נראה כי התביעה היא בעניין שבין "עוסק" לבין "צרכן"; כי כייצוגית, בהתאם לדרישות הדין והפסיק

כי  ;הקבוצה; כי היא מעוררת שאלות מהותיות המשותפות לכלל חברי , והרבה למעלה מכךסיכוייה גבוהים

ינוהל  הקבוצהשל  ה; וכי עניינתובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכריע במחלוקת בנסיבות העניין

ונציע דרך אפשרית לחישוב  ביחס לכל משיבה,  ,נעמוד על הגדרת הקבוצהלבסוף, ובתום לב. בדרך הולמת 

 . , במסגרת התובענה הייצוגיתהגמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבאי הכוח המייצגים, הח"מ

 עובדתיהע קרה. ב

 . הצדדים להליך1ב.

אזרח ותיק כהגדרת המונח קש הינו . המבגמלאי של משרד הביטחון, הינו 0043פרי, יליד  דב, מר המבקש . 01

 לשלמות התמונה יצוין, כי המבקש הינו אביו של עו"ד זיו פרי, הח"מ.  .בחוק האזרחים הותיקים

, הינה חברה פרטית המפעילה את רשת מתחמי בתי הקולנוע ( בע"מ8001ניו לינאו סינמה ) , 1המשיבה מס'  . 00

מאפשרת ללקוחותיה לרכוש סינמה סיטי . הארץ, במתחמים שונים ברחבי הידועים בשם "סינמה סיטי"

ידיה, הן בקופות הכרטיסים, הן באתר האינטרנט -כרטיסי כניסה לסרטים בבתי הקולנוע המופעלים על
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"בתי מפעילה סינמה סיטי , והן באמצעות הטלפון. city.co.il-www.cinemaידיה בכתובת -המופעל על

 בתקנות האזרחים הותיקים. המונח קולנוע", כהגדרת

בע"מ, בתי קולנוע תיאטראות בע"מ ותיאטראות ישראל בע"מ הינן  8004, ת.י. תאטראות 2 - 6המשיבות  . 02

חברות פרטיות מקבוצת תאטראות ישראל, המפעילה את מתחמי בתי הקולנוע תחת שמות המותגים "יס 

רת ללקוחותיה לרכוש כרטיסי כניסה לסרטים בבתי הקולנוע המופעלים פלאנט" ו"רב חן". יס פלאנט מאפש

ידיה בכתובת -ידיה, הן בקופות הכרטיסים, הן באתרי האינטרנט המופעלים על-על

http://www.yesplanet.co.il  ו- en.co.ilh-www.rav והן באמצעות הטלפון. יס פלאנט מפעילה "בתי ,

 קולנוע", כהגדרת המונח בתקנות האזרחים הותיקים. 

 מנוגדת להוראות החוק והתקנותסינמה סיטי התנהלות . 6.ב

"שושנה סרט הקרנת הכניסה ל יכרטיסשני , סינמה סיטירכש המבקש באתר האינטרנט של  63.2.6012ביום  . 00

 הסרט הינו "סרט ישראלי", כהגדרתו בתקנות.גלילות.  סינמה סיטיולם הקולנוע של באחלוץ מרכזי", 

 לבקשה דנן. " 1כנספח "תדפיס כרזת הסרט "שושנה חלוץ מרכזי" מצ"ב 

)אף היא  ידי המבקש באמצעות כרטיס האשראי של רעייתו, הגב' חנה פרי-יצוין, כי הכרטיסים נרכשו על . 80

 . בני הזוגמשותף של בנק , המחויב מחשבון אזרחית ותיקה(

 ברכישת כרטיס הכניסה לסרט. 50%מאחר שהמבקש הוא אזרח ותיק, הוא היה זכאי להנחה של  . 80

פי -על אזרח ותיקשלה זכאי לקבל את ההנחה אפשרות  לא קיימתסינמה סיטי של באתר האינטרנט ואולם,  . 88

₪,  23.20כולל של לסרט, בסך  מחיר מלא עבור כרטיס הכניסההחוק והתקנות. לפיכך, נאלץ המבקש לשלם 

לשלמות התמונה יצוין, כי המבקש נהנה מזיכוי . כעמלה₪  0.20 –עבור הכרטיסים, ו ₪  01 –המורכב מ 

 במסגרת תכנית "מפתח דיסקונט", בשל הרכישה בכרטיס האשראי. 00%בשיעור של 

 לבקשה דנן." 6כנספח "תדפיס החיוב בכרטיס האשראי מצ"ב 

 לבקשה דנן. " 3כנספח "מסך ההזמנה מאתר האינטרנט של סינמה סיטי, מצ"ב צילום לדוגמה של 

וביקש לקבל את ההנחה שלה הוא  לקופת הכרטיסיםכאשר הגיע המבקש לאולם בית הקולנוע, הוא ניגש  . 83

הינה כי ההנחה ניתנת רק בעת הרכישה ידי הקופאי -עלהתשובה שנמסרה למבקש זכאי כאזרח ותיק. 

 . , וכי אין באפשרותו ליהנות מההנחה, אך לא כאשר הכרטיס נרכש באתר האינטרנטבקופת בית הקולנוע

לאזרחים הותיקים,  מאפשרתאינה היא עולה כי סינמה סיטי מאתר האינטרנט של ואכן, יש להדגיש כי  . 84

פי -, וכי היא נותנת את ההנחה עלאו בטלפון כעניין שבמדיניות, לקבל הנחה בעת רכישה באתר האינטרנט

כך, בדף "המחירון" באתר האינטרנט בעת רכישה בקופת הכרטיסים עצמה.  רקלאזרחים הותיקים ק החו

 ובאשר לאזרחים ותיקים מצוין כדלקמן: ₪,  32מצוין כי מחיר "כרטיס רגיל" בקופות הינו סינמה סיטי של 

לשאר הסרטים. בהצגת תעודת אזרח  ש"ח 81. ש"ח לסרטים ישראלים 11אזרח ותיק: "
 "...בקופות הכרטיסים בלבדבלבד. ותיק 

 לבקשה דנן. " 2כנספח "תדפיס הדף מאתר האינטרנט מצ"ב 

http://www.cinema-city.co.il/
http://www.yesplanet.co.il/
http://www.yesplanet.co.il/
http://www.rav-hen.co.il/
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 בדף "שאלות ותשובות" באתר האינטרנט: סינמה סיטי וכפי שמציינת  . 85

 אילו תעודות מקנות הנחה ברכישת כרטיסים וכיצד לניתן לממש את ההנחה?"

. ההנחה תקפה בכל ימות השבוע. כאן מידע אודות התעודות המקנות הנחה ניתן לקבל
מאחר ואין באפשרותינו לאכוף את עניין מתן ההנחות בהזמנה דרך אתר האינטרנט, 

 ."ההנחה ניתנת אך ורק במעמד הקנייה בקופות הקולנוע

 לבקשה דנן." 5כנספח "תדפיס הדף מאתר האינטרנט מצ"ב 

לתקנון סינמה סיטי באתר האינטרנט, ניתן לבטל כרטיסים שנרכשו במענה  01. כפי שעולה מסעיף זאת ועוד . 81

לבקש  לפני תחילת המופע. כלומר, ככלל, האזרח הותיק אינו רשאישעות  3עד הקולי או באתר האינטרנט, 

ת הכרטיס , בסמוך לתחילת המופע שאליו רכש כרטיסים באתר האינטרנט, לבטל אבקופת הכרטיסים עצמה

 שרכש באינטרנט ולרכוש תחתיו כרטיס חדש במחיר מוזל, תוך שמירת המקומות שהזמין באתר האינטרנט. 

 לבקשה דנן.  "2"כנספח תקנון סינמה סיטי באתר האינטרנט מצ"ב 

רכישת כרטיסים בהנחה לאזרחים ותיקים באתר  , ככלל,אינה מאפשרתסינמה סיטי י כן, אין ספק כי הנה כ . 80

 ט או בטלפון, וכי ההנחה ניתנת אך ורק "במעמד הקנייה בקופות הקולנוע".האינטרנ

התקנות. יתרה מכך: אין להוראות החוק ו בניגוד מוחלטכפי שנראה בהמשך הדברים, התנהלות זו עומדת  . 82

  לא ניתן לאכוף את מתן ההנחות בהזמנה דרך אתר האינטרנט.ממש בטענת סינמה סיטי לפיה 

 מנוגדת להוראות החוק והתקנותנט יס פלאהתנהלות . 3.ב

"הורה סרט הישראלי הקרנת הכרטיס כניסה ליס פלאנט רכש המבקש באתר האינטרנט של  62.5.6012ביום  . 80

 הסרט הינו "סרט ישראלי", כהגדרתו בתקנות.איילון. בקניון יס פלאנט , באולם הקולנוע של "00

 . לבקשה דנן" 2כנספח "" מצ"ב 00תדפיס כרזת הסרט "הורה 

פי החוק -שלה זכאי אזרח ותיק עללקבל את ההנחה לא קיימת אפשרות  יס פלאנט באתר האינטרנט של . 30

₪  48מחיר מלא עבור כרטיס הכניסה לסרט, בסך באתר האינטרנט והתקנות. לפיכך, נאלץ המבקש לשלם 

כש המבקש שני בפועל, רידי המבקש. -)כולל עמלה(, כפי שעולה מהעתקי כרטיסי הכניסה לסרט, שנשמרו על

 00%לשלמות התמונה יצוין, כי המבקש נהנה מזיכוי בשיעור של ₪.  24כרטיסים, לו ולרעייתו, ולפיכך שילם 

  במסגרת תכנית "מפתח דיסקונט", בשל הרכישה בכרטיס האשראי.

 לבקשה דנן. " 9כנספח "תדפיס החיוב בכרטיס האשראי מצ"ב 

 לבקשה דנן. " 1כנספח "נט של יס פלאנט, מצ"ב צילום לדוגמה של מסך ההזמנה מאתר האינטר

לקופת הכרטיסים, הציג את כרטיס הכניסה שרכש באתר ניגש  הוא בית הקולנועלהמבקש כשהגיע  . 30

האינטרנט, וביקש לקבל זיכוי בגובה ההנחה שלה הוא זכאי כאזרח ותיק. התשובה שנמסרה למבקש הינה 

 לנוע, אך לא כאשר הכרטיס נרכש באתר האינטרנט. כי ההנחה ניתנת רק בעת הרכישה בקופת בית הקו

http://www.cinema-city.co.il/prices
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יס פלאנט אינה עולה כי יס פלאנט )לרבות אתר האינטרנט של המותג "רב חן"( האינטרנט של  ימאתר . 38

מאפשרת לאזרחים הותיקים, כעניין שבמדיניות, לקבל הנחה בעת רכישה באתר האינטרנט, וכי היא נותנת 

 ים רק בעת רכישה בקופת הכרטיסים עצמה. פי החוק לאזרחים הותיק-את ההנחה על

יס פלאנט גם אינה מאפשרת ללקוחות ששילמו מחיר מלא ברכישה באתר האינטרנט, לקבל הנחה, בדרך של  . 33

 זיכוי או החזר כספי, עם הגעתם לקופות הכרטיסים והצגת תעודה מתאימה. 

, בקופת הכרטיסים עצמה מוכרת כרטיסים מוזלים לאזרחים הותיקים רק בעת רכישהיס פלאנט כן, א . 34

אינו כולל אפשרות  –הן של יס פלאנט והן של רב חן  –שלה האינטרנט  יותהליך הזמנת הכרטיסים באתר

 . לקבלת הנחה לאזרח ותיק ברכישת כרטיס כניסה לסרט ישראלי

 לבקשה דנן. " 11" –" 10" יםכנספח, בהתאמה, מצ"בושל רב חן, העתק המחירון של יס פלאנט 

לתקנון יס פלאנט באתר האינטרנט, ניתן לבטל כרטיסים שנרכשו במענה  04ד. כפי שעולה מסעיף זאת ועו . 35

כלומר, ככלל, האזרח הותיק אינו רשאי לבקש לפני תחילת המופע. שעות  2עד הקולי או באתר האינטרנט, 

הכרטיס  בקופת הכרטיסים עצמה, בסמוך לתחילת המופע שאליו רכש כרטיסים באתר האינטרנט, לבטל את

  שרכש באינטרנט ולרכוש תחתיו כרטיס חדש במחיר מוזל, תוך שמירת המקומות שהזמין באתר האינטרנט.

 לבקשה דנן.  "13" –" 16כנספחים "תקנון יס פלאנט ורב חן באתרי האינטרנט מצ"ב, בהתאמה, 

בשיחה  .ידי המבקש-פרטית שהוזמנה עלהחקירה ה מתוצאותנלמד גם יס פלאנט אופן פעולתה של  . 31

לנציג השירות הטלפוני של יס פלאנט, הבהיר הנציג כי אין לאזרח הותיק  תהפרטי תהמוקלטת בין החוקר

כל אפשרות לקבל הנחה בביצוע הזמנה באתר האינטרנט או בטלפון, וכי אף אין כל אפשרות לקבל את 

 . ההנחה בדיעבד, עם הצגת תעודה בקופת הכרטיסים לאחר הרכישה

 לבקשה דנן. " 6"ת/המצורף כנספח  ת הפרטיתקר: תצהיר החוראו

  לבקשה דנן.  "15כנספח "מצ"ב ותמליל השיחה ", 12כנספח "בתקליטור המצ"ב הקלטת השיחה מצויה 

, ואין כל מניעה כפי שנראה בהמשך הדברים, התנהלות זו עומדת בניגוד מוחלט להוראות החוק והתקנות . 30

 ישה באמצעות אתר האינטרנט או בטלפון. ליתן את ההנחות לאזרחים הותיקים גם ברכ

 באינטרנט או בטלפוןכרטיסים ברכישת אין כל קושי ליתן את ההנחות . 2.ב

 אין כל מגבלה המונעת מהמשיבות למלא אחר התקנות וליתן את ההנחות לאזרחים הותיקים.  . 32

, לרבות ברכישת תקנות האזרחים הותיקים מקנות לאזרחים הותיקים זכות להנחות במגוון מופעי תרבות . 30

 "מוסד תרבות", קרי: הצגות תאטרון. של למופע  כניסהכרטיסי 

לאזרחים הותיקים לרכוש כרטיס כניסה מוזל )בהנחה של  מאפשראביב -תלשל התאטרון הקאמרי והנה,  . 40

 הרכישה בעתלעומת מחירו של "כרטיס קופה"(, גם במקרה של רכישת הכרטיס באתר האינטרנט.  50%

 . לתקנות בהתאם, 50% של בהנחה"גמלאי",  כרטיס לרכישת פשרותא קיימת, באתר

 לבקשה דנן. " 12כנספח "מאתר האינטרנט של התאטרון הקאמרי מצ"ב לדוגמה תדפיס דף הזמנה 



 
 
 
 

0 

 

 

 

בדומה, תיאטרון "בית ליסין" מאפשר אף הוא לבחור, בעת הרכישה באתר האינטרנט, לרכוש כרטיס  . 40

 ודה מתאימה בכניסה למופע. גמלאי, אשר מימושו מותנה בהצגת תע

 לבקשה דנן. " 12כנספח "תדפיס דף הזמנה לדוגמה מאתר האינטרנט של תאטרון "בית ליסין" מצ"ב 

מאפשר ללקוח לבחור, בעת הרכישה באתר האינטרנט, באפשרות של  תיאטרון גשרוכך, כדוגמה נוספת, גם  . 48

 תעודה מתאימה בכניסה למופע.  , אשר מימושו מותנה בהצגת50%רכישת כרטיס גמלאי בהנחה של 

 לבקשה דנן." 19כנספח "תדפיס דף הזמנה לדוגמה מאתר האינטרנט של תאטרון גשר מצ"ב 

 וכדוגמה אחרונה, גם מוזיאון ישראל בירושלים מאפשר לרכוש באתר האינטרנט כרטיס מוזל לאזרח ותיק.  . 43

 לבקשה דנן. " 11כנספח " תדפיס דף הזמנה לדוגמה מאתר האינטרנט של מוזיאון ישראל, מצ"ב

הכפופים כולם לחוק  –, תאטרון גשר ומוזיאון ישראל תאטרון בית ליסין ,העובדה שהתאטרון הקאמרי . 44

אין כל קושי ליתן את ההנחות לאזרחים הותיקים הרוכשים כרטיסים כי מלמדת , כדיןפועלים  -ולתקנות 

, מבלי שיציג המגולמת בכרטיס ות מההנחהאין בידי הרוכש אפשרות ליהנהרי והדברים ברורים: מרחוק, 

 בכניסה להצגה תעודה מזהה המעידה כי הוא אמנם "אזרח ותיק". 

קושי אמיתי, מאחר שמימוש ההנחה אפשרי רק בכפוף להצגת תעודה מזהה בכניסה למופע, אין כל אכן,  . 45

 . בעת הרכישה באתר האינטרנטכבר ליתן את ההנחה לאזרחים הותיקים מבחינת המשיבות, 

שרכשו כרטיס באתר האינטרנט במחיר מלא, עם  הותיקיםאת ההנחות לאזרחים  ליתןאחרת היא  אפשרות . 41

בעת הרכישה באתר האינטרנט, ולקבל  מלא מחירלשלם  הותיקהגעתם לקופת הכרטיסים. כך, יוכל האזרח 

 קופת הכרטיסים. בכרטיס האשראי, עם הצגת תעודת אזרח ותיק בפני נציג המשיבות ב החזר אוזיכוי כספי 

כי לקוח הזכאי להנחת אזרח  – לפרסם בבירור באתר האינטרנטמובן, כי דרך זו מחייבת את המשיבות  . 40

 ותיק, ישלם מחיר מלא באתר האינטרנט, ויקבל זיכוי 0 החזר עם הצגת תעודה מתאימה עם הגעתו לקופה.  

 מנת כרטיסים מרחוק. פי התקנות, בהז-ברור, אפוא, כי אין כל קושי ליתן את ההנחות על . 42

 הקבוצההנזק שנגרם למבקש וליתר חברי . 5.ב 

, הוא כגובה ההפרש שבין המחיר ששילם בפועל עבור כרטיס הקבוצההנזק שנגרם למבקש, וליתר חברי  . 40

 50%כניסה לסרט ישראלי, לבין המחיר שהיה זכאי לשלם בהתאם לחוק ולתקנות, המגלם הנחה בשיעור של 

, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, יסה כאמור לכלל הציבור, בקופת הכרטיסיםממחירו של כרטיס כנ

 . ממועד רכישת הכרטיסים ועד למועד התשלום המלא בפועל

בגין רכישת הכרטיסים באתר הנזק שנגרם למבקש : הנזק שנגרם למבקש ברכישת הכרטיסים מסינמה סיטי . 50

על בסיס מחיר "כרטיס ₪  00יה זכאי להנחה של המבקש ה₪.  00האינטרנט של סינמה סיטי הינו בסך 

 . גם בעת רכישת הכרטיס באתר האינטרנטזו היה זכאי לקבלת הנחה ו₪,  32קופה" של 
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הנזק שנגרם למבקש בגין רכישת הכרטיסים באתר : הנזק שנגרם למבקש ברכישת הכרטיסים מיס פלאנט . 50

על בסיס מחיר "כרטיס קופה" ₪  00נחה של המבקש היה זכאי לה₪.  00האינטרנט של יס פלאנט הינו בסך 

 והיה זכאי לקבלת הנחה זו גם בעת רכישת הכרטיס באתר האינטרנט.₪,  32של 

במכירת  מתן הנחות לאזרחים ותיקים המחייבת תהמסגרת המשפטי. ג
 כרטיסים מרחוק

 לחוק האזרחים הותיקים קובע כדלקמן:  08סעיף  . 58

מדמי כניסה למופעים או לסוגי מופעים, לפי כללים,  50%רח ותיק זכאי להנחה בשיעור של אז"
מבחנים ותנאים שיקבע השר בהתייעצות עם שר החינוך התרבות והספורט, ובאישור ועדת 

נסת; בתקנות כאמור ייקבעו סוגי גופים או גופים מסוימים החייבים הכהעבודה והרווחה של 
 ".04הוראות סעיף  במתן ההנחה למופעים כאמור שבאמצעותם יתבצע המימון לפי

חייב במתן ההנחה  בית קולנועתקנות האזרחים הותיקים, כי ( ל4)א()8בתקנה קבע השר, בהתאם לכך  . 53

 )א( לתקנות וקובעת: 3. עוד מוסיפה תקנה "כניסה לסרט ישראלי כללגבי "לאזרח ותיק 

ל מחיר תינתן ע 50%יסה בשיעור של כנ)ג(, ההנחה מדמי -כפוף לאמור בתקנות משנה )ב( וב"
 -לכלל הציבור, בקופה שבה נמכרים הכרטיסים למופע או למוזיאון )להלן  דכרטיס יחי

 .", על בסיס מחיר כרטיס קופה כאמורבכל סוגי הכרטיסיםוהיא תינתן ( כרטיס קופה

בכל רכישת ההנחה נועדה לחול כפי שנראה עתה, על יסוד תכלית החוק והתקנות ועל פי לשונם הברורה,  . 54

 ולא רק ידי אזרח ותיק, ובכלל זה באתר האינטרנט או בטלפון, -לקולנוע לסרט ישראלי עלסה כרטיס כני

ואף  פרשנות אחרת אינה סבירה או הגיונית, אינה משרתת תכלית ראויה כלשהי בקופת הכרטיסים עצמה.

 . התקנותאינה תואמת את לשון 

מבחינה כלכלית, בדרך וסיוע לו מבוגר התכלית המונחת ביסוד חוק האזרחים הותיקים היא דאגה לאזרח ה . 55

חלק בחיי התרבות ליטול של מתן הנחות לאזרח הותיק )שלרוב נמצא מחוץ למעגל העבודה(, ולהקל עליו 

. כפי שציין בית המשפט בבג"ץ שלרשותו ולהשתלב בפעילות חברתית שעות הפנאיאת נצל ל ,במדינה

 (: 8000) 4, בפס' 433( 4, פ"ד נד)דה והרווחהתאטרון ירושלים לאמניות הבמה נ' שר העבו 2050002

"הפרשנות האמורה של החוק תואמת את התכלית שעמדה ביסוד חקיקתו. תכליתו של החוק 
הייתה תכלית חברתית ולפיה המדינה הדואגת לרווחת תושביה כמתוקנות שבמדינות מעניקה 

 ודה". הטבות כלכליות לאזרחיה המבוגרים, בדרך כלל אלה שאינם במעגל העב

 :0022-בהצעת חוק האזרחים הותיקים, התשמ"חגם מדברי ההסבר נלמדת תכלית החוק  . 51

-"במדינת ישראל חי ציבור של למעלה מארבע מאות אלף אזרחים ואזרחיות שגילם למעלה מ
ינה תרמו את מיטב שנותיהם לבנין המד שנים. אזרחים ותיקים אלה, שרובם גמלאים, 15

ת לב לבעיות המציקות לציבור האזרחים הותיקים גורם להם והחברה בישראל. חוסר תשומ
רגשות תסכול ומרירות. בנוסף ליציאתם ממעגל העבודה הם שרויים בעל כורחם בחוסר מעש 

נייני האזרחים ליד ראש הממשלה לע יועץופעילות חברתית. הקמת מועצה ציבורית ומינוי 
ץ יעסקו דרך קבע בייזום חוקים, המועצה והיוע –י מטרות: הראשונה הותיקים יגשימו שת

כללים, תקנות והמלצות בפני גורמים ציבוריים שישפרו את איכות חייהם של האזרחים 
הותיקים: בין השאר יוכלו ליזום הנחות במסים, הקלות בתחבורה ציבורית והרחבת 
הפעילות התרבותית המיועדת לאזרחים הותיקים בכלי התקשורת הממלכתיים ובמוסדות 

המועצה והיועץ ישמשו לאזרחים הותיקים כתובת שאליה יוכלו  –השונים. השניה  התרבות
לפנות; היא תטה אוזן קשבת לבעיות המיוחדות של ציבור זה ותפעל במישורים הממלכתיים 

 והציבוריים כדי לפתור אותן". 
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נקבעו  רתושבמסג, 0005-וכן, בדברי ההסבר להצעת חוק האזרחים הותיקים )תיקון( )הנחות(, התשנ"ו . 50

 הוסבר כדלקמן: הנחות שונות שציבור האזרחים הותיקים זכאי להם, 

"עם תחילת עבודתה של המועצה הציבורית, התברר כי הנושא העיקרי העומד על סדר היום 
הוא מתן הנחות בתחומים העיקריים שיש בהם כדי להקל על אוכלוסיית האזרחים הותיקים, 

ע לתקן את החוק ולקבוע בו את התחומים שבהם ניתן או לשפר את איכות חייהם. לכן מוצ
 . "יהיה לאזרחים הותיקים ליהנות מהנחה

, ובמיוחד בדרך של מתן הנחות אכן, תכליתו של חוק האזרחים הותיקים היא שיפור חייו של האזרח הותיק . 52

סמך  על הקמת יחידת 00.0.8001מיום  430מהחלטת ממשלה מס' גם . מטרה זו נלמדת בתחומים שונים

המשרד לאזרחים  –הפכה למשרד עצמאי שבהחלטות מאוחרות לענייני גימלאים במשרד ראש הממשלה )

ייע בשיפור מעמד הגמלאים ושיפור איכות חייהם הפיזית . מן ההחלטה עולה, כי מטרתה לסותיקים(

 זכויותיהם. בקידום תרבות הפנאי, ומעקב ובקרה אחר יישום החקיקה הנוגעת לגמלאים וללרבות והנפשית, 

 לבקשה דנן.  "60כנספח "החלטת הממשלה מצ"ב 

, באופן שיציב הותיקים ולהערים עליהם קשיים מיותריםלהקשות על האזרחים לא ביקש המחוקק מובן כי  . 50

, ויחייב אותם בעמדת נחיתות בכל הנוגע לרכישת כרטיסי כניסה למופעים בהשוואה לאוכלוסייה הכללית

  שרות לרכישת כרטיס כניסה באתר האינטרנט, ולגשת פיסית לקופת הכרטיסים.דווקא אותם לוותר על האפ

החוק לא נועד לאפשר לבתי הקולנוע להתנות את מימוש ההנחה שהאזרח הותיק זכאי לקבל, אין ספק, כי  . 10

)באתר האינטרנט או  האפשרויות שמעמידה הטכנולוגיה המודרנית לרכישת כרטיסיםייאלץ לוותר על שבכך 

 מנת ליהנות מההנחה שהוא זכאי לקבל. -על, בטלפון(

אין זה מתקבל על הדעת שההתקדמות הטכנולוגית, המאפשרת לציבור הצרכנים לרכוש כרטיסים באופן  . 10

לא זו בלתי מאויש וליהנות מהיתרונות הגלומים בכך, תותיר את האזרחים הותיקים הרחק מאחור. 

  .ביקשו לקדם החוק והתקנותשתכלית ה

 . המבקשידי -המוצעת עלתכלית החוק והתקנות תומכת, בבירור, בפרשנות הנה כי כן,  . 18

זכאי להנחה בכל מקרה של אינה מותירה מקום לספק, כי האזרח הותיק התקנות לשון גם כפי שנראה עתה,  . 13

אכן, מסקנה זו . ברכישת כרטיסי כניסה באינטרנט או בטלפוןים, ובכלל זה כרטיס כניסה למופערכישת 

 ל אחד ואחד מהנימוקים שלהלן, כל שכן בשל משקלם המצטבר. נלמדת בשל כ

ודוק: ההנחה  כניסה לסרט ישראלי.כל" ( לתקנות, קובעת כי ההנחה תינתן לגבי "4)א()8תקנה , ראשית . 14

פרשנות . בית הקולנועכרטיס שנרכש דווקא בקופת  באמצעותתינתן עבור "כל" כניסה, ולא רק עבור כניסות 

והציגו תעודה  כניסה אף שרכשו כרטיסלהנחה הם אזרחים ותיקים לא יהיו זכאים לפיה ישנם מקרים שב

 " כניסה.  כלעם הקביעה, כי אזרח ותיק יהיה זכאי להנחה לגבי "כלל ועיקר מזהה, אינה מתיישבת 

בין "כרטיס קופה" לבין סוגי כרטיסים אחרים. , שנוסחה מצוטט לעיל, מבחינה )א( לתקנות3 תקנה, שנית . 15

של "כרטיס קופה" )היינו, מחירו של כרטיס לכלל הציבור  על בסיס מחירו, ההנחה תחושב לתקנה בהתאם

כרטיס טלפוני ב)כלומר: גם  בכל סוגי הכרטיסים"(, ואולם ההנחה תינתן "עצמה הנמכר בקופת הכרטיסים

 מוסיפהות )ב( לתקנ3תקנה כך, ל בהתאם אינטרנט(, ולא רק ברכישת "כרטיס קופה".בכרטיס הנמכר באו 

 , כי הנחה כאמור, המחושבת על בסיס מחירו של "כרטיס קופה", תינתן גם ברכישת כרטיס מנוי. ומבהירה
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, שאינם כרטיסי קופה. אחרים של כרטיסים בסוגים גם התקנה האמורה מורה כיצד יש לחשב את ההנחה . 11

 . כרטיס קופהעל ם, ולא רק על רכישת כל סוגי הכרטיסיההנחה חלה כי ספק מקום לאינה מותירה זו תקנה 

 לתקנות האזרחים הותיקים קובעת כדלקמן: 4תקנה , שלישית . 10

 –)א( או )ב( 8שחייב ליתן הנחה לפי תקנה  מי. 4"

ופע או על כניסה מבכל פרסום לציבור מטעמו, על ה ציין את דבר ההנחי (0)
 למוזיאון;

או ופע בקופה שבה נמכרים הכרטיסים למפרסם במקום בולט לעין, י (8)
, את מחיר הקופה( -)להלן  במקום מכירת כרטיסים אחר, לפי הענין

 ."הכרטיסים לאזרחים ותיקים

למונח "קופה". לעניין זה, "קופה" הינה הן הקופה שבה נמכרים ברורה התקנה הנ"ל כוללת הגדרה  . 12

בו נמכרים ברור, אפוא, כי גם אתר האינטרנט ש ".מקום מכירת כרטיסים אחר, והן "עהכרטיסים למופ

מי שחייב ליתן הנחה . מתן ההנחה לצורךהכרטיסים או מוקד מכירת כרטיסים טלפוני, הוא בגדר "קופה" 

פי התקנות, חייב לפרסם את מחיר הכרטיסים לאזרחים ותיקים בכל מקום בו הוא מוכר את -על

. מוכר את הכרטיסיםמובן כי עליו גם ליתן את ההנחה בפועל בכל מקום שבו הוא , ובהתאם לכך הכרטיסים

    .מקום כאמור, בהתאם לתקנה, עשוי להיות גם אתר אינטרנט או מוקד מכירות טלפוני

 כדלקמן: לתקנות מתייחסת למתן ההנחה,  1תקנה , רביעית . 10

לחוק או  8, האמורה בסעיף הנחה למופע תינתן עם הצגה בקופה של תעודת אזרח ותיקה"

 ."תעודה מזהה( -הוכחת הגיל הקובע )להלן תעודה מזהה, שנקוב בה תאריך הלידה ל

מבוצעת באינטרנט(, אך להתנות את זו )גם כאשר בעת הרכישה כבר מניעה ליתן את ההנחה כל , אין כאמור . 00

, כך שהכניסה למופע עם כרטיס המגלם הנחת בהצגת תעודת אזרח ותיק בעת הכניסה למופע מימוש ההנחה

ניסה למופע תהא כה)ב( לתקנות: "1אכן, בהתאם לתקנה . מזהה אזרח ותיק, תותר רק בכפוף להצגת תעודה

, ניתן אפוא ליתן הנחה לאזרח הותיק גם כאשר העסקה הינה "מכר מרחוק" גם היא על פי תעודה מזהה".

 , כמפורט לעיל. גם ברכישה באתר האינטרנט כך, למשל, התאטרון הקאמרי נותן הנחה. כבר ברכישה

אין בתקנה כל נה, ההנחה תינתן עם הצגה בקופה של תעודת אזרח ותיק, אך בהתאם לאמור בתקזאת ועוד.  . 00

בהתאם, ניתן להעניק את ההנחות בדרך של  .בעת הרכישהדווקא שההנחה תינתן לאזרח הותיק דרישה 

בסמוך לכניסה למופע, לאחר שהאזרח הותיק שילם זיכוי כספי עם הצגת תעודה מזהה בקופות הכרטיסים 

 . "עם הצגה בקופה של תעודת אזרח ותיק"תינתן כך, ההנחה כישה מרחוק. מחיר מלא בעת הר

 )ב( לתקנות קובעת כדלקמן: 8תקנה  ,חמישית . 08

א בידי מי שחייב במתן ההנחה לפי תקנת שלמכרים בפועל כרטיסים למופע או למוזיאון נ"

פועל , ומוכר הכרטיסים בהנחה מטעמו מי שמוכר בפועל את הכרטיסיםהיתן את משנה )א(, 

לחוק, באמצעות החייב במתן הנחה לפי תקנת  04יהא זכאי למימון ההנחה כאמור בסעיף 

 ."משנה )א(
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מתן הנחות לאזרח הותיק  תקנות:לאורכן ולרוחבן של התקנה זו מלמדת על המטרה הבאה לידי ביטוי גם  . 03

ים לא נמכרים הכרטיסכאשר , ואפילו של מכירת כרטיסים למופע בכל מקום ובכל דרךלכניסה למופע, 

 ידי בית העסק )וממילא לא נמכרים בקופת הכרטיסים של בית הקולנוע השייכת לבית העסק(. -ישירות על

 מחייבתמכך: היא מעבר מן האמור עולה בבירור, כי לשון התקנות מתיישבת עם פרשנות המבקש, והרבה  . 04

 או בטלפון. את המסקנה כי האזרח הותיק זכאי להנחה גם ברכישת הכרטיסים באינטרנט

אין "לפיה )כפי שנלמדת מאתר האינטרנט שלה, כמפורט לעיל(,  0ודוק: אין כל יסוד לטענת המשיבה  . 05

לא רק שעמדה זו עומדת בניגוד ". באפשרותנו לאכוף את עניין מתן ההנחות בהזמנה דרך אתר האינטרנט

מפורט לעיל, אין כל קושי , אלא שכביסודםמוחלט להוראות החוק והתקנות ומכשילה את התכלית המונחת 

ליתן הנחה לאזרח ותיק בעת ההזמנה באתר האינטרנט אך להתנות את מימושה בהצגת תעודה מתאימה 

 זיכוי כספי, עם הצגת תעודה מתאימה. כ, בדיעבד להעניק את ההנחה –בעת הכניסה למופע, או לחלופין 

ריות, הרי שלאור התכלית הסוציאלית מכל מקום, גם אם לשון התקנות נותנת מקום לשתי פרשנויות אפש . 01

של החוק, הבא לקדם את מצבה של אוכלוסיה מוחלשת בחברה, יש להעדיף את פרשנות המבקש, 

 המתיישבת עם התכלית החברתית שהחוק נועד לקדם, ומונעת אפליה פסולה של קבוצה חלשה בחברה. 

 . המציאות והוא אינו מחויבות, והתקנהנה כי כן, האופן בו פועלות המשיבות מנוגד להוראות החוק  . 00

 עילות התביעה והסעדים המבוקשים. ד

 עילות התביעההמסגרת הנורמטיבית של . 1.ד

 הפרת חובה חקוקה( א)1.ד

בנסיבות המפורטות לעיל, מתקיימים היסודות הנדרשים לגיבוש עוולה של הפרת חובה חקוקה, ביחס  . 02

 תיקים, כמפורט לעיל. להוראות חוק האזרחים הותיקים ותקנות האזרחים הו

 לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, מורכבת מהיסודות שלהלן:  13לסעיף  עוולה של הפרת חובה חקוקה, בהתאם . 00

 חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק;  )א(

 החיקוק נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק; )ב(

 המזיק הפר את החובה המוטלת עליו; )ג(

 ;ההפרה גרמה לניזוק נזק )ד(

 הנזק אשר נגרם הוא מסוגו ומטבעו של הנזק אליו נתכוון החיקוק; )ה(

 החיקוק, לפי פירושו הנכון, לא התכוון להוציא את הסעד בנזיקין.  )ו(

 (0008) 080( 5, פ''ד מו)קני בתים בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נתניה 000021: ע"א ראו למשל

 (."עניין קני בתים" :להלן)

 מקיימת את כל היסודות הדרושים לגיבוש העוולה. התנהלותן של המשיבות שנראה עתה,  יכפ . 20
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האזרחים הותיקים ותקנות הוראות חוק : חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק –היסוד הראשון  . 20

האזרחים הותיקים, מחייבות את המשיבות במתן הנחה לאזרחים ותיקים ברכישת כרטיס כניסה לסרט 

באתר האינטרנט או טלפונית. כמפורט לעיל,  –לל זה במקרה של רכישת כרטיסים מרחוק ישראלי, ובכ

 המשיבות מפרות חובה זו. 

: בהתאם להלכה הפסוקה, חיקוק ייחשב ככזה החיקוק נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק –היסוד השני  . 28

שנועדו להגן על האינטרס של שנועד לטובתו או להגנתו של אחר, אם אותו חיקוק קובע נורמות התנהגות, 

ועקנין נ'  045020: ע"א ראוהפרט, להבדיל מאינטרס של המדינה, הממשלה או מרקם אורחות חיי האומה )

בענייננו, אין  (.048-040בעמ'  "(,עניין ועקנין" :( )להלן0028) 003( 0, פ"ד ל"ז)המועצה המקומית בית שמש

זכויות לאזרחים הותיקים, ובכלל זה לקבלת הנחות ברכישת הוראות החוק והתקנות נועדו להעניק ספק כי 

 כרטיסי כניסה לסרטים ישראלים. 

המשיבות כמפורט בהרחבה במסגרת הבקשה דנן,  המזיק הפר את החובה המוטלת עליו: -היסוד השלישי  . 23

מפרות את החובה המוטלת עליהם, ואינן מאפשרות לאזרחים הותיקים ליהנות מההנחה לה הם זכאים, 

 עת הזמנת כרטיסים מרחוק, כלומר: באתר האינטרנט או טלפונית. ב

 :מסוגו ומטבעו של הנזק אליו נתכוון החיקוקגרמה לניזוק נזק ההפרה  -והיסוד החמישי היסוד הרביעי  . 24

וליתר החברים בקבוצה, בדיוק את אותם הנזקים המשיבות גרמו למבקש, החובות המוטלות על הפרת 

, הקבוצהיתר חברי וכתוצאה מהפרת הוראות החוק והתקנות, נאלץ המבקש,  למנוע.שהאיסור החוקי נועד 

בנוסף, מתקיים כישת הכרטיסים מרחוק, מבלי ליהנות מההנחה שהיה זכאי לקבל. בעת רלשלם מחיר מלא 

 . הקבוצהחברי ל לבין הנזק שנגרםהחובה בין הפרת  –עובדתי ומשפטי  –סיבתי בבירור קשר 

כמפורט לעיל, אין ספק : חיקוק, לפי פירושו הנכון, לא התכוון להוציא את הסעד בנזיקיןה - היסוד השישי . 25

יתר חברי הקבוצה. בנסיבות אלו, המבקש וכי החיקוק נועד לטובתם ולהגנתם של ניזוקים מסוגם של 

 "חזקה היא, כי הפרתה של החובה המוטלת בחיקוק מקנה זכות תביעה לפלוני בנזיקיןובהתאם לפסיקה, "

" מנת לסתור את החזקה-שיקולי מדיניות כבדי משקל על" ונדרשים, (050עמ' ב ,עניין קני בתים :ראו)

  .)שם(

בענייננו, אין בנמצא שיקולים ממשיים, ודאי שלא שיקולים "כבדי משקל", שבכוחם לסתור את החזקה  . 21

מחייבת הותיקים,  םייות המוקנות בחוק ובתקנות לאזרחהבטחת האפשרות למימוש הזכוהאמורה. להיפך: 

 בעילה הנזיקית של חברי הקבוצה. להכיר 

 הנה כי כן, יסודות העוולה של הפרת חובה חקוקה, מתקיימים במלואם.  . 20

 עשיית עושר ולא במשפט)ב( 1.ד

 :)להלן 0000 –לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט  0פי סעיף -היסודות לגיבושה של עילה להשבה על . 22

 פי זכות שבדין. -( שלא על3( שבאה לזוכה מן המזכה; )8( התעשרות; )0הינם: ) ,"(חוק עשיית עושר"

(; ע"א 0022) 805, 880( 0, פ''ד מב)אדרס חמרי בנין בע"מ נ' הרלו אנד גונ'ס ג.מ.ב.ה. 80028: ד"נ ראו

את י. אליהו אילן ליבוביץ נ' א.  300020(; רע"א 0000) 380, 800( 5, פ''ד מה)אליעזר כהן נ' צבי שמש 522020

 (. 0000) 300( 8, פ''ד מד)בע"מ
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בענייננו, כפי שנראה עתה, מתקיימים היסודות הדרושים לגיבושה של עילה לפי חוק עשיית עושר, המקימה  . 20

 , זכות להשבת הסכומים שנגבו מהם ביתר, שלא כדין. הקבוצהלמבקש, וליתר חברי 

, סכום חברי הקבוצה, כמו גם מיתר המבקשמ: המשיבות התעשרו בכך שגבו התעשרות –היסוד הראשון  . 00

 פי חוק. -בהתחשב בהנחה שהיה עליהם לתת לחברי הקבוצה עלשהיו זכאיות לגבות, גבוה יותר מהסכום 

ומיתר חברי מהמבקש : הסכומים שהמשיבות גבו ההתעשרות באה לזוכה מן המזכה –היסוד השני  . 00

ההתעשרות  –מכל אחד מחברי הקבוצה, כלומר הקבוצה, ושלגביהם מבוקש סעד של השבה, נגבו, כאמור, 

 באה למשיבות )הזוכות(, מחבר הקבוצה )המזכה(. 

כאמור, גביית המחיר המלא מהאזרחים הותיקים, : פי זכות שבדין-ההתעשרות אינה על –היסוד השלישי  . 08

 פי זכות שבדין.  -, אינה התעשרות על50%בעוד שהחוק מחייב להעניק להם הנחה בשיעור של 

למותר לציין, כי העובדה שבהתאם לחוק, המדינה חייבת לשפות את המשיבות בגין ההנחות שיוענקו לא  . 03

המשיבות אפשר שאכן, העובדה ש, אינה מעלה ואינה מורידה. לחוק( 04: סעיף ראו) לאזרחים הותיקים

, אינה תולשפות את המשיבו נה, המחויבת לממן את ההנחות בסופו של יוםרשאיות "להתעשר" כדין מהמדי

  חשבון חברי הקבוצה. על שלא להתעשר שלא כדיןגורעת מחובתן של המשיבות 

בנסיבות העניין, מאחר שעילת התביעה יסודה בגבייה בלתי חוקית בניגוד להוראה חוקית מפורשת, קיים  . 04

ע"א : השווידי רשות שלטונית )-גבייה בלתי חוקית עלדמיון ניכר לעילת התביעה שהוכרה בפסיקה, שעיקרה 

עניין עיריית  ( )להלן: "80.2.8000נבו, מאגר ב)פורסם  עיריית ירושלים נ' שרותי בריאות כללית 541004

 35(, בפס' 80.8.8001נבו, מאגר ב)פורסם  רשות העתיקות נ' מפעלי תחנות בע"מ 0010008"(; ע"א ירושלים

 (.עיריית ירושלים"(, שאומץ בפסק הדין בעניין עניין רשות העתיקותלפסק הדין )להלן: "

ודן בדיני עשיית עושר ולא במשפט, בהן בנוסף, עומדת לחברי הקבוצה עילות ההשבה המסורתיות שיס . 05

במשפט הישראלי גם מוכרת עילת השבה השבה מחמת טעות שבדין והשבה מחמת כפייה ואילוץ. אכן, 

ע"א  ;33, בפס' ת ירושליםעניין עיריי: ראובמקרה של "טעות שבדין" ולא רק במקרה של טעות שבעובדה )

דיני עשיית עושר ולא (; דניאל פרידמן 0010) 104( 0), פ"ד כגיעקב יפת ושות' בע"מ נ' איסטווד 808012

סיבות שבהן סובר היחיד, גביית הכספים נעשית בנ)מהדורה שניה, תשנ"ח((. כאשר  210, כרך ב, במשפט

 לפסק הדין(.  30, בפס' עניין רשות העתיקות: ראו, קמה עילה להשבה )בטעות, כי דרישת התשלום הינה כדין

בדומה, קמה לחברי הקבוצה עילת האילוץ. המשיבות מתנות את האפשרות המוקנית לחברי הקבוצה לבצע  . 01

שלום מלא, ללא קבלת ההנחה שהם זכאים לה. הזמנת כרטיסים מרחוק )באתר האינטרנט או בטלפון(, בת

את התשלום  לשלםבנסיבות אלו, נאלצים האזרחים הותיקים, המבצעים את הזמנת הכרטיסים מרחוק, 

 (. 32, בפס' עניין רשות העתיקות: השוונדרש, ומתקיימת אפוא עילת ההשבה מכוח אילוץ )המלא, כ

 הפרת חוזה)ג( 1.ד

רתו בין חברי הקבוצה לבין המשיבות, כוללת הסכמה בדבר המחיר ההסכמים לרכישת הכרטיסים, שנכ . 00

החוזי שישולם. תנייה זו עומדת בניגוד להוראת דין קוגנטית, המחייבת את המשיבות במתן הנחה, בשיעור 

 הקבוע בחוק, ובהתאם לכללים שבתקנות. 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/680202-PADI.pdf
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/680202-PADI.pdf
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/680202-PADI.pdf
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, התקנותפי -עלים לאזרחים הותיקהמחיר החוזי עומד אפוא בסתירה למחיר שהיה על המשיבות להציע  . 02

מקום בו הוראה חוזית בנוגע למחיר עומדת בסתירה להוראת דין כופה  .דין כופה )קוגנטי(שהינן בבחינת 

: דניאל ראו" )שינויו של החוזה, כך שהחוזה יחייב במחיר שנקבע בחוקבאותו עניין, התוצאה היא "...

 (. 104, בעמ' "(רידמן וכהןפ" :)להלן 0000 –, כרך א', התשנ"א חוזיםפרידמן ונילי כהן 

 לעניין פועלה של הוראת דין כופה:  820-820בעמ' פרידמן וכהן וכפי שמציינים  . 00

... נמצא, כאשר החוזה חסר, חלה מחליף במקרה זה את ההסכם בין הצדדים"ההסדר הכופה 
ואילו כאשר החוזה מסויים ומלא, חלה ההוראה הכופה ההוראה הכופה כהוראת השלמה. 

 ". עדיפה, המבטלת את ההסדר שנקבע על ידי הצדדיםכהוראה 

 . 000-000)תשס"א(, עמ'  החוזה –פרשנות במשפט : אהרון ברק וראו גם 

לחלק התקנות, הקובעות את שיעור ההנחה שתינתן לאזרחים הותיקים, לאור האמור, הופכות הוראות  . 000

ק )מחיר הנגזר במדויק ממחירו של , ומסדירות את המחיר שניתן לגבות מהאזרח הותימהחוזה בין הצדדים

 בין היתר, הפרת חוזה.  . גביית מחיר מלא מחברי הקבוצה מהווה אפוא, כרטיס קופה, כהגדרתו בתקנות(

לחוק התרופות, זכאי הנפגע מהפרת חוזה לפיצויי קיום, שיעמידו אותו במקום בו היה  00בהתאם לסעיף  . 000

, 800( 3, פ"ד נה)בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' לילוף 0308001ע"א : ראו למשלעומד, אילו ההסכם קוים )

הן היו גובות מהאזרחים הותיקים פי ההסכם, -((. אילו המשיבות קיימו את התחייבויותיהן על8000) 00פס' 

הנזק שנגרם לחברי הקבוצה, כתוצאה מהפרת החוזה, מחיר המגלם הנחה בשיעור הקבוע בחוק ובתקנות. 

 בפועל, לבין המחיר שהיו זכאים לשלם, לאחר קבלת ההנחה. שילמו הינו הפער שבין המחיר ש

 חוסר תום לב בקיום חוזה( ד)1.ד

לחוק החוזים, הקובע  08חובת תום הלב בניהול משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה מעוגנת בסעיף  . 008

 כדלקמן: 

 במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב. ")א( 

לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם -צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום )ב(    
לחוק                 04-ו 03, 00לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 

, יחולו בשינויים המחוייבים".0000-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א
  

פעולות משפטיות שאינן ף על לחוק החוזים(, וא 30יום חיוב הנובע מחוזה )סעיף חובה זו חלה גם בעת ק . 003

 )ב( לחוק החוזים(. 10בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה )סעיף 

גנז נ' בריטיש  8143000על מהותה של חובת תום הלב עמד בית המשפט העליון, בין היתר, במסגרת ע"א  . 004

 לפסק דינו של כב' הנשיא ברק, כדלקמן:  05(, בסעיף 8003) 325( 8נז) , פ''דוקולוניאל חברה בע"מ

. ..הלב-אחת מאותן דוקטרינות כלליות החלות בכל תחומי המשפט היא עקרון תום"
חוק החוזים )ב( ל10-ו 30אשר מקורו הפורמאלי הוא בהוראות הסעיפים  –עיקרון זה 
מצודתו פרושה... על כלל המערכת ' '...מלכותי'הוא עיקרון  – 0003-, תשל"ג)חלק כללי(

מידה אובייקטיבית של התנהגות ראויה במכלול -הוא קובע אמת '...המשפטית בישראל
פעיל את הלב משמעותה כי בעל הזכות צריך לה-דרישת תום ..אישיים.-היחסים הבין

הלב מניח כי בעל הזכות דואג להבטיח את זכותו, עם זאת -תום ...זכותו ביושר ובהגינות
הלב מבקש למנוע הפעלת הזכות מתוך התעלמות מקיומו של הצד האחר -תום

מידה אובייקטיבית של -הלב קובע אמת-אכן, תום .ובהתעלם מהאינטרס החברתי

http://www.nevo.co.il.proxy1.athensams.net/law_html/law01/142_002.htm
http://www.nevo.co.il.proxy1.athensams.net/law_html/law01/142_002.htm
http://www.nevo.co.il.proxy1.athensams.net/law_html/law01/142_002.htm
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האינטרס החברתי הכולל להגשים את התנהגות הוגנת של בעל זכות המבקש על רקע 
 ". ...האינטרס העצמי תוך התחשבות באינטרס של הזולת

פנידר, חברה להשקעות    0020תום הלב נבחן לפי מבחן "אובייקטיבי". כפי שציין בית המשפט העליון בד"נ  . 005

  (:0023) 120, 103( 4פ''ד לז) נ' דוד קסטרו,   פתוח ובנין בע"מ

תה של מערכת יחסים זו, כי תום הלב נבחן לפי מבחן "אובייקטיבי"... לאור מהו "מקובל עלי,
פיהן מסיקים, מהו -התנהגות, הנקבעת לפי אמות מידה כלליות, על במובן זה שעניינו בצורת
 .נתונות מצד המנהל משא ומתן" הראוי והמצופה בנסיבות

. כפי ות על שלב הכריתה עצמולרבחובת תום הלב חלה לכל אורכו של המשא ומתן לקראת כריתת החוזה,  . 001

 : 041)תשס"ה(, בעמ' החלק הכללי  –דיני חוזים שמציינת גבריאלה שלו בספרה 

הלב גם על שלב הכריתה, הוא -חל עקרון תום"נוסף על תחולתו במשך כל המשא ומתן, 
)א( 16. את המונח "לקראת" כריתתו של חוזה, בסעיף השלב שבו נושקים הצעה וקיבול

. לפיכך חלים להצעת חוק דיני ממונות, יש לקרוא ככולל בחובו את עצם הכריתה 123ובסעיף 
גם על המקרים שבהם מוסבת טענת  –נוסף על תחולתם על שלב המשא ומתן  –סעיפים אלה 

הלב על שלב הכריתה וגם כאשר לא מתקיים כלל תהליך של משא ומתן בטרם -העדר תום
 כריתת החוזה". 

את ניתן להעניק קשת רחבה של סעדים, המיועדים לשים הפרת חובת תום הלב בשל כפי שנפסק לא פעם,  . 000

 . הנפגע במקום בו היה, אלמלא נהג הצד האחר בחוסר תום לב

קל בנין  1300000ע"א ; (0023) 500( 0, פ''ד לז)שכון עובדים בע"מ נ' שרה זפניק 280020ע"א : ראו למשל

 . לפסק הדין 05(, בפס' 8008) 820( 3''ד נו), פבע"מ נ' ע.ר.מ. רעננה לבניה והשכרה בע"מ

התנהלות המשיבות, המונעות מהאזרחים הותיקים לממש את הזכויות המוקנות להם בחוק ובתקנות  . 002

 לקבלת ההנחה בעת ההתקשרות החוזית לרכישת הכרטיסים, מהווה, בין היתר, הפרה של חובת תום הלב. 

לחברי הקבוצה, בתהליך כריתת החוזה, לממש את ההנחה אילו נהגו המשיבות בתום לב, הן היו מאפשרות  . 000

שלה הם זכאים, ולכל הפחות היו המשיבות מאפשרות לחברי הקבוצה לקבל זיכוי כספי בגין הסכום ששולם 

 ביתר, עם הצגת תעודה מזהה או תעודת אזרח ותיק בקופת הכרטיסים, טרם הכניסה למופע. 

ות לסעד שישים אותם במקום בו היו, אילו המשיבות נהגו הפרת חובת תום הלב מקנה לחברי הקבוצה זכ . 000

בתום לב, ודאגו גם לאינטרנסים הלגיטימיים של חברי הקבוצה, המעוגנים בחוק ובתקנות. חברי הקבוצה 

זכאים, אפוא, לפיצויים בגובה ההפרש בין המחיר ששילמו עבור כרטיס הכניסה לסרט הישראלי, לבין 

 ר קבלת ההנחה, כקבוע בחוק ובתקנות. המחיר שהיו זכאים לשלם, לאח

 רשלנות( ה)1.ד

לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, ויסודותיה שלושה: חובת זהירות  31 –ו  35עוולת הרשלנות מעוגנת בסעיפים  . 000

עיריית ירושלים נ'  843023: ע"א ראו למשל)מושגית וקונקרטית(, התרשלות ונזק הנובע מההתרשלות )

 ((. 0025) 080, 003( 0, פ"ד לט)גורדון

המשיבות חבות בחובת זהירות . רשלנותןכלפי חברי הקבוצה בגין המשיבות אחראיות בנסיבות העניין,  . 008

 עמם.  החוזה שנכרתהחוק והתקנות, ומכוח מכוח האזרחים הותיקים מושגית וקונקרטית כלפי 
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יות הטכנית )מה ניתן היה המבחן החל לבחינת קיומה של חובת הזהירות, הינו מבחן הצפיות, שעניינו הן בצפ . 003

: ראולצפות כאפשרות פיסית(, והן בצפיות המשפטית )מה צריך היה לצפות כעניין שבמדיניות משפטית( )

בענייננו, מובן (. 085-ו 083עמ' , ב(0028) 003( 0פ"ד ל"ז) ,ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש 045020ע"א 

אם לא יתקינו מערכת טכנית )או את הנזק שייגרם ללקוחות,  מאליו שהמשיבות היו יכולות, וחייבות, לצפות

פי דין, גם במקרה של רכישת כרטיסי -אנושית(, המאפשרת ללקוחות ליהנות מההנחה שהם זכאים לה על

 כניסה לסרטים ישראלים מרחוק, כלומר: באתר האינטרנט או בטלפון. 

עי הזהירות הסבירים והנדרשים בנסיבות המשיבות יכולות וחייבות היו לצפות, שאילו לא ינקטו באמצ . 004

 העניין, חלק מהאזרחים הותיקים יבצעו את הרכישה מרחוק מבלי לקבל את ההנחה, וייגרם להם בכך נזק. 

המשיבות היו יכולות, כאמור, לאפשר המשיבות היו יכולות, בנקיטת אמצעים סבירים, למנוע את הנזק:  . 005

באתר האינטרנט ו0או בטלפון, ולהתנות את מימוש ההנחה ללקוחות לרכוש כרטיס המיועד לאזרח ותיק 

בהצגת תעודה מזהה בכניסה לאולם. בדומה, המשיבות יכולות להודיע ללקוחות על זכותם לקבלת זיכוי 

 כספי עם הצגת תעודה מזהה בקופת הכרטיסים, לאחר רכישת הכרטיסים במחיר מלא, וליתן זיכוי כאמור. 

בין הנזק מובן מאליו. מהאמור עולה, אפוא, כי יסודות עוולת הרשלנות הקשר הסיבתי בין ההתרשלות ל . 001

מתקיימים במלואם, וחברי הקבוצה זכאים, אפוא, לפיצויים בגין הנזקים שנגרמו להם, וליתר הסעדים 

 המבוקשים במסגרת התובענה, העומדת בבסיס הבקשה דנן.

 הסעדים המבוקשים במסגרת התובענה. 6.ד

 , מקימות להם זכות לסעדים מסוגים שונים, כמפורט להלן. הקבוצהות לחברי עילות התביעה העומד . 000

נזקים, והם זכאים הקבוצה וליתר חברי למבקש המשיבות גרמה וגורמת  ן של: התנהלותסעדים כספיים . 002

חברי הקבוצה זכאים לפיצויים מהמשיבות, בגובה ההפרש בין המחיר לפיצויים בגינם. כמפורט לעיל, 

עבור רכישת כרטיס כניסה לסרט ישראלי באתר האינטרנט או בטלפון, לבין המחיר שהיו ששילמו בפועל 

, ובצירוף הפרשי הצמדה מחיר כרטיס קופהעל בסיס  50%זכאים לשלם, אילו ניתנה להם הנחה בשיעור של 

 וריבית כדין, מיום רכישת הכרטיס ועד למועד התשלום המלא בפועל.  

לסעדים של צווי עשה וצווי מניעה,  הקבוצההסעדים הכספיים, זכאים חברי : מלבד צווי עשה וצווי מניעה . 000

 . הנוגעים לאופן פעילות המשיבות בעתיד

ליתן את ההנחות בהתאם לחוק ולתקנות לכל  הלקוחות זכאים לצו עשה, המורה למשיבות .000.0

ים הלקוחות הרוכשים מהן כרטיסי כניסה לסרטים ישראלים, ובכלל זה במקרה של רכישת כרטיס

 מרחוק, באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות השירות הטלפוני. 

בנוסף, זכאים הלקוחות לצו מניעה, האוסר על המשיבות לגבות מהאזרחים הותיקים מחיר גבוה  .000.8

, , וזאת גם במקרה של רכישת כרטיסים מרחוקמהמחיר שעליהן לגבות מהאזרחים הותיקים

 בהתחשב בהנחה בהתאם לחוק ולתקנות. 

זיכוי כספי בגובה לאזרחים הותיקים ין, הלקוחות זכאים לצו עשה, המורה למשיבות ליתן לחלופ .000.3

 . עם הצגת תעודה מזהה, לאחר רכישת הכרטיסים מרחוק, לפי החוק והתקנותשיעור ההנחה 
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וכן, הלקוחות זכאים לצו עשה, המורה למשיבות לפרסם באתרי האינטרנט ו0או בטלפון, בעת  .000.4

האזרחים הותיקים הרוכשים כרטיסים לסרט ישראלי באתר האינטרנט או רכישת הכרטיסים, כי 

 בטלפון, זכאים להנחה ו0או זיכוי כספי עם הצגת תעודה מתאימה בקופת בית הקולנוע. 

זכאים גם לסעדים הצהרתיים, המכריעים בשאלות  הקבוצה: בנוסף ו0או לחלופין, חברי סעדים הצהרתיים . 080

 יחס לכל אחת מן המשיבות:, בהקבוצההמשותפות לכלל חברי 

סעד הצהרתי לפיו המשיבות מחויבות ליתן את ההנחות בהתאם לחוק ולתקנות לכל הלקוחות  .080.0

הרוכשים מהן כרטיסי כניסה לסרטים ישראלים, ובכלל זה במקרה של רכישת כרטיסים מרחוק, 

 באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות השירות הטלפוני.

ל המשיבות ליתן לאזרחים הותיקים זיכוי כספי בגובה שיעור ההנחה לחלופין, סעד הצהרתי לפיו ע .080.8

 לפי החוק והתקנות, לאחר רכישת הכרטיסים מרחוק, עם הצגת תעודה מזהה. 

פי החוק והתקנות, מקנה לחברי -בנוסף, סעד הצהרתי לפיו הימנעות המשיבות ממתן ההנחה על .080.3

פורטות לעיל, וזכאות לפיצויים בגין הקבוצה עילות תביעה כלפי המשיבות, בעילות התביעה המ

 הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהפרת החובה המוטלת עליהן.  

: לחלופין, בית המשפט הנכבד העניין בנסיבות וצודק לנכון ימצא המשפט שבית אחר סעד כל – לחלופין . 080

סעד אחר הדרוש  כל וליתןלחוק תובענות ייצוגיות,  80מתבקש לעשות שימוש בסמכותו, בין היתר לפי סעיף 

 ו0או הציבור, כפי שימצא לנכון ולצודק בנסיבות העניין. הקבוצהלטובת חברי 

 לבירור בדרך של תובענה ייצוגיתוראויה התובענה מתאימה  ה.

 מטרות התובענה הייצוגית  –. המסגרת המשפטית 1ה.

של זכות תביעה אישית  . מעבר להיותה כלי משפטי המאפשר מימושהתובענה הייצוגית היא כלי רב חשיבות . 088

במקרים בהם אין ליחיד כדאיות או יכולת להגישה, משמש כלי התובענה הייצוגית לקידום האינטרס 

הסומכים על הפסיביות של היחיד, ומנצלים לרעה את גורמים הציבורי, לאכיפה יעילה של החוק ולהרתעת 

בים שיפוטיים. בכך אעות ומאפשר לחסוך במשזה כלי יעיל למנוע ריבוי תבימנגנון כוחם. נוסף על כך, מהווה 

 מאפשר הליך התובענה הייצוגית הגנה על אינטרס הפרט, כמו גם על אינטרס הציבור. 

מרכז שיתופי נ' עזבון המנוח ראבי  -תנובה  00025002א "עלחוק תובענות ייצוגיות;  0: סעיף ראו לעניין זה

רייכרט נ'  345003ע"א ; 80בפס'  ,"(עניין תנובה" :להלן)( 4.08.8000החלטה מיום נבו, מאגר )פורסם ב ז"ל

מגן וקשת  8010005ע"א ; לחוות דעתה של הנשיאה ביניש 0-2פס' ב ,(8000) 430( 8, פ''ד סב)יורשי שמש ז"ל

  ."(עניין מגן וקשת" :להלן)( 0000) 383, 308(, 8פ"ד נא)בע"מ נ' טמפו תעשיות בירה בע"מ, 

ייצוגית וחשיבותה להגנה על אינטרס הפרט ועל אינטרס הציבור, נפסק כי יש על רקע מטרות התובענה ה . 083

להיזהר שהליך אישור התובענה הייצוגית לא יהפוך לגורם המצנן תובעים ראויים מלהגיש בקשה לאישור 

 024-023, 004( 5פ''ד מט) ,טצת נ' זילברשץ 4551004ברע"א  תובענה ייצוגית. כפי שציין בית המשפט העליון

 לפסק הדין:  00בפס'  ,"(עניין טצת" :להלן)( 0001)
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של השלב הראשון בתובענה הייצוגית, שעניינו אישור )מלא או  "...מכאן חשיבותו הרבה
לתובענה הייצוגית. זהו הפרוזדור שבאמצעותו ניתן להיכנס  מותנה( של בית המשפט

קבע. הליך האישור צריך גופו. אין להפוך את הפרוזדור למשכן  לטרקלין, הוא הדיון במשפט
לו, להליך זה, להוות גורם המצנן תובעים ראויים מלהגיש תביעה  להיות רציני ויעיל. אסור

 ."...ייצוגית

כפי שנראה עתה, הבקשה דנן מקיימת את כל תכליות הליך התובענה הייצוגית, שהחוק והפסיקה ביקשו  . 084

ים, אשר בלעדי התביעה הייצוגית, סביר שלא לקדם. הבקשה דנן נועדה לקדם הן את מיצוי זכויות היחיד

והכל תוך , יגישו )בוודאי שלא כולם( תביעות פרטניות; הן את אינטרס הציבור באכיפה יעילה של הדין

  חיסכון בזמן שיפוטי במסגרת הליך יעיל.

ה על לא למותר לציין, כי הנושא העומד במרכזה של בקשה זו הוא בעל חשיבות עליונה, שכן עניינו בהגנ . 085

זכאים לתמיכה מכוח הוראות חוק ותקנות, אלא שחבריה זכויותיהם של חברי קבוצה מוחלשת, 

הכלי הדיוני של התובענה הייצוגית הוא המכשיר המתאים ביותר ידי המשיבות. -שזכויותיהם לא נשמרות על

 לשמירה על זכויותיהם של חברי הקבוצה, ולקידום מימוש ההנחות שהם זכאים לקבל.  

יבות אלו, ובהתחשב בכך שהתנאים לאישור התובענה הייצוגית מתקיימים במלואם, כמפורט בהרחבה בנס . 081

  להלן, יהיה זה צודק, נכון וראוי, לאשר את התובענה דנן כתובענה ייצוגית.

 לתוספת השנייה לחוק 1. התובענה הינה "תביעה נגד עוסק" בהתאם לסעיף 6ה.

)א( לחוק האמור, ניתן להגיש תובענה 3סעיף ול תובענות ייצוגיותלתוספת השנייה לחוק  0בהתאם לסעיף  . 080

בין אם ייצוגיות שעניינה: "תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, 

 ".התקשרו בעסקה ובין אם לאו

המפורטות בחוק כידוע, בהתאם לפסיקה, תביעה כאמור המוגשת נגד עוסק, אינה מוגבלת דווקא לעילות  . 082

עו"ד  4101002: ע"א ראוהגנת הצרכן בלבד, והיא עשויה להתבסס על עילות חיצוניות לחוק הגנת הצרכן )

 ((.5.2.8000החלטה מיום נבו, מאגר )פורסם בגפני נ' עמותת אגודת בעלי מוניות התחנה 

עוסק על פי חוק בגדר הן יכך שירות דרך עיסוק ולפהמשיבות, הנותנות בין שעניין נוגעת לבענייננו, התביעה  . 080

 . לקוח –עוסק שהתקשרו עמן בעסקאות. הבקשה עוסקת בבירור ביחסי חברי הקבוצה הגנת הצרכן, לבין 

 . ישנה אפשרות סבירה שהתובענה תוכרע לטובת חברי הקבוצה3ה.

 כי:א בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצ( לחוק תובענות ייצוגיות, 0)א()2בהתאם לסעיף  . 030

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי "

 ".ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצההקבוצה, 

הפניקס  8082000על פרשנות יסוד "האפשרות הסבירה" עמד בית המשפט העליון בפסק הדין שניתן ברע"א  . 030

, "(עניין עמוסי" :להלן) (5.0.8008החלטה מיום נבו, אגר מ)פורסם בחברה לביטוח בע"מ נ' עמוסי 

 לחוות דעתו של כב' המשנה לנשיא א' ריבלין. וכך סיכם כב' המשנה לנשיא את הדברים 05 – 08  בפסקאות

 : [05]בפס' 
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אשר על כן, ברי כי תכלית החוק היא להורות לבית המשפט לבצע בחינה מקדמית של "
לעניין זה, די לו לבית המשפט על זכויות הנתבעים.  ידתיתמ סיכויי התובענה לשם הגנה

לעקוב בדקדקנות אחר לשון המחוקק ולראות האם קיימת "אפשרות סבירה" להכרעה 
החמרת התנאים לאישור תובענה כייצוגית, . לטובת קבוצת התובעים; הא, ותו לא

ת מהאיזון ובירור רוב רובה של התביעה כבר בשלב אישור התובענה כייצוגית, חורג
. נוסף על כך, דיון שמתבצע באופן זה אינו יעיל, שקבע המחוקק, ועל כן היא אינה ראויה

יפים לענין ... מכיוון שנוצרת כפילות בין הדיון בגוף התובענה לבין הדיון בבקשת האישור
אין להפוך את הפרוזדור למשכן קבע. הליך האישור צריך 'א' ברק:  זה דברי הנשיא

להוות גורם המצנן תובעים ראויים מלהגיש  ויעיל. אסור לו, להליך זה, להיות רציני
 . "((0001) 020, 004( 5)טצת נ' זילברשץ, פ"ד מט 4551004רע"א ) 'תביעה ייצוגית

  לפסק הדין: 00בפס' , עניין מגן וקשתביין בית המשפט העליון וכפי שצ . 038

אין להעמיד דרישות מחמירות מדי לעניין מידת השכנוע, משום שאלה עלולות להטיל "
יתר בבירור הנושא המקדמי, דבר העלול לגרום -המשפט עומס-על הצדדים ועל בית

עים ייצוגיים להתמשכות המשפט, לכפילות בהתדיינות ולרפיון ידיים של תוב
ידי קריטריון מאוזן בנושא נטל ומידת ההוכחה -פוטנציאליים. את כל אלה יש למנוע על

ומצד אחר לא   הנדרשים מהתובע הייצוגי, שמצד אחד שלא יפטור אותו מחובת שכנוע,
 ."יטיל עליו נטל כבד מדי

 בתשתית עובדתית ומשפטית מוצקה. הבקשה לאישור נתמכת בענייננו,  . 033

מאפשרות לחברי הקבוצה  אינןולה והמדיניות של המשיבות אינה מוטלת בספק. המשיבות שיטת הפע . 034

 פי החוק והתקנות, במקרה של רכישת כרטיסים מרחוק. -ליהנות מההנחות שהם זכאים לקבל, על

-שהפרשנות המוצעת על –והרבה למעלה מכך  –מבחינה משפטית, כמפורט בהרחבה לעיל, קיים סיכוי סביר  . 035

ש להוראות החוק והתקנות היא הנכונה, הן מבחינת תכלית החוק והתקנות והן מבחינת לשונם, ידי המבק

גם ברכישת כרטיסים מרחוק,  זכאים להנחת אזרח ותיקהאזרחים הותיקים וכי בסופו של הליך ייקבע כי 

בקשת , לצורך הדיון בבעניין עמוסיכלומר: באתר האינטרנט של המשיבות או ברכישה טלפונית. כאמור 

 האישור, די בכך שקיימת "אפשרות סבירה" להכרעה לטובת חברי הקבוצה; הא ותו לא. 

הנה כי כן, בנסיבות העניין, זכותם של חברי הקבוצה להשבת הסכומים שנגבו מהם ביתר, וליתר הסעדים  . 031

 המבוקשים במסגרת התובענה, הוכחה במידת ההוכחה הנדרשת בשלב זה, והרבה למעלה מכך. 

 ובענה מעוררת שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה. הת2ה.

( לחוק תובענות ייצוגיות, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם 0)א()2לסעיף כאמור לעיל, בהתאם  . 030

 "התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה...".  מצא כי

של שאלות מהותיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, אינה מחייבת שכל השאלות  דרישה זו, לקיומן . 032

המתעוררות יהיו משותפות לכלל חברי הקבוצה, והיא אף אינה דורשת שמשקלן של השאלות המשותפות 

  :[00]בפס' בעניין עמוסי יהיה גבוה ממשקלן של השאלות האינדיבידואליות. כפי שנפסק 

תמלאה הדרישה לקיומן של שאלות משותפות לכלל חברי המבקשות טוענות כי לא נ"
הקבוצה. לשיטתן, הכרעה בתובענה תחייב בירור פרטני של נסיבותיהם השונות של כל 
חברי הקבוצה, זאת בפרט, לשם ביסוס עילת ההטעיה. אלא שלמעשה, לא יכולה להיות 

קבוצה. מחלוקת כי שאלת פרשנותה של הפוליסה היא שאלה שמשותפת לכלל חברי ה
אשר רלוונטית לשם הכרעה בכל  מהותית כמו כן, ברי כי פרשנות הפוליסה היא שאלה

אחת מהעילות שבגינן אושרה התובענה כתובענה ייצוגית. לפיכך, בצדק נקבע כי תנאי זה 
( קובע שהתובענה הייצוגית נדרשת לעורר 1)א()9יש להדגיש כי נוסח סעיף התקיים. 

http://www.nevo.co.il.proxy1.athensams.net/links/psika/?link=%F8%F2%E0%204556/94&Pvol=%EE%E8
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הקבוצה. נוסחו של סעיף זה אינו דורש כי משקלן של שאלות משותפות לכלל חברי 
השאלות המשותפות לחברי הקבוצה יהיה גבוה ממשקלן של השאלות 

 ."האינדיבידואליות, אלא די בכך שקיימות שאלות משותפות כלשהן

"עניין  להלן:) (8000) 801( 5, פ''ד נה)רייכרט נ' שמש 2812001וכפי שציין בית המשפט העליון ברע"א  . 030

 : 05, בפס' יכרט"(רי

הדרישה לקיומן של שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה כדרישה  אין לפרש את"
של זהות  . דרישההשאלות הטעונות הכרעה לגבי כל קבוצת התובעים לזהות מלאה בכל

בכל השאלות הטעונות הכרעה, עובדתיות כמשפטיות, תסכל את תכלית התובענה  מוחלטת
לאמץ גישה ולפיה די  לפיכך ישת השימוש בה למשימה בלתי אפשרית. הייצוגית ותהפוך א

לחברי הקבוצה, ואין  בכך שהשאלות העיקריות העומדות במוקד הדיון תהיינה משותפות
 ."נפקא מנה אם מתקיים שוני בשאלה משנית זו או אחרת

 בוצה, ובהן: בענייננו, אין ספק כי התובענה מעוררת שאלות מהותיות, המשותפות לכלל חברי הק . 040

ידי המשיבות, בדבר סירובן לאפשר לאזרחים -שאלות עובדתיות הנוגעות למדיניות המיושמת על .040.0

 הותיקים לקבל את ההנחה הקבועה בחוק ובתקנות, בעת רכישת כרטיסים שלא בקופת הכרטיסים. 

ן שאלות משפטיות הנוגעות לפרשנות הוראות החוק והתקנות, והחובה המוטלת על המשיבות לית .040.8

 הנחות לאזרחים ותיקים, גם בעת רכישת כרטיסים שלא בקופת הכרטיסים. 

 שאלות משותפות הנוגעות לסכומים שנגבו מהלקוחות ביתר, ולהשבת הסכומים האמורים.  .040.3

משפטיות משותפות, הנוגעות לקיומן של עילות התביעה העומדות לחברי עובדתיות שאלות  .040.4

 ת התובענה נשוא הבקשה דנן. הקבוצה, ולזכותם לסעדים המבוקשים במסגר

, ודי בכך הקבוצההנה כי כן, התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי  . 040

כפי שנראה בהמשך הדברים, לא צפוי להתעורר צורך אמיתי . כדי לקיים את יסוד "השאלות המשותפות"

לכל חבר בקבוצה, וניתן יהיה לדון ולהכריע ללא  בבירור אינדיבידואלי של עילת התביעה או של הנזק שנגרם

  בהליך. הקבוצהקושי בתובענה הייצוגית, מבלי שהדבר יחייב את השתתפותם האישית של חברי 

 . תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת 5ה.

על בית המשפט להשתכנע כי  ( לחוק תובענות ייצוגיות, ולפיו8)א()2תנאי היעילות וההוגנות קבוע בסעיף  . 048

 "תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין".

 [, כדלקמן: 00-02]פס' בעניין עמוסי על דרישת היעילות וההוגנות עמד בית המשפט העליון  . 043

מקרה טיפוסי בו תובענה ייצוגית צפויה להיות הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת "
הוא מקרה שבו הסעד המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה אינו גבוה מספיק בכדי להצדיק 

... 'תובענות ייצוגיות קלאסיות'. תובענות ייצוגיות כאלו אף כונו בעבר הגשת תביעה אישית
במקרים כאלו, תובענה ייצוגית אינה רק הדרך היעילה ביותר לדיון בנושא, אלא היא ככל 

ואולם, גם  .שבה יזכה עניינם של חברי הקבוצה לבירור משפטיהנראה גם הדרך היחידה 
כאשר סכום התובענה מאפשר הגשת תביעות אינדיבידואליות, יתכן בהחלט שתובענה ייצוגית 

. בין תכליות ויתרונות התובענה הייצוגית תהיה הדרך היעילה וההוגנת ביותר להכרעה בנושא
מאזן הכוחות בין המתדיינים, חיסכון במשאבי מונה הפסיקה, בין השאר, את השגת השוויון ב

הצדדים ובמשאבי בית המשפט, ומניעת חוסר אחידות בפסיקות בתי המשפט השונים 
(. ברי כי כוחם של שיקולים אלה יפה גם כאשר הסכום שתובע כל 830א.ש.ת., בעמ'  )פרשת
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נו ביחס לכל שלפני חבר בקבוצת התובעים אינו פעוט. לפיכך, אף שהסעד המתבקש בתובענה
חבר בקבוצת התובעים אינו סעד פעוט, שיקולים אחרים עשויים להוביל למסקנה כי תובענה 

  א הדרך היעילה וההוגנת להכרעה בה...".ייצוגית הי

במובהק, , נהתובענה ייצוגית היעל רקע התשתית העובדתית והמשפטית המפורטת בבקשה דנן, בענייננו,  . 044

 נגד המשיבות.  הקבוצהקת ובעילות התביעה של חברי חלוהדרך היעילה וההוגנת לדון במ

יטרחו להגיש  הקבוצההשאלה העיקרית במסגרת תנאי היעילות וההוגנות, עניינה בסיכוי שחברי ראשית,  . 045

תביעות אישיות, ולממש את זכויותיהם כלפי המשיבות, אם התובענה לא תאושר כתובענה ייצוגית. בענייננו, 

בנסיבות העניין, חברי הקבוצה הם . לא יוכלו ו0או יטרחו לממש את זכויותיהם הקבוצהאין ספק שחברי 

אחד מחברי הקבוצה אינו מצדיק את העלות והטרחה קבוצה מוחלשת, וממילא, סכום הנזק שנגרם לכל 

 הנלווים לניהול תביעה אישית, כנגד גופים גדולים ועתירי משאבים דוגמת המשיבות.

מד לכל אחד מחברי הקבוצה, בנפרד, הוא נמוך יחסית, ועומד על עשרות זאת ועוד. סכום התביעה העו . 041

שקלים בלבד בגין כל כרטיס כניסה שנרכש, מבלי שניתנה לחברה הקבוצה הנחה. סכום זה אינו מצדיק 

הגשת תביעה אישית. אכן, למיטב ידיעתו של המבקש, עד היום לא הוגשה כל תביעה אישית בעילות התביעה 

 הבקשה דנן, ולא בכדי.  העומדות ביסוד

ואף , על עשרות אלפי צרכנים לאורך השניםלכל הפחות, עומד, קרוב לוודאי,  הקבוצהמספר חברי שנית,  . 040

פלדמן אהרן  30252001ת"א(  -מחוזי א )"בש. לעובדה זו יש לתת משקל רב. כפי שנקבע, למשל, בלמעלה מכך

, בפס' ("עניין פלדמן" :להלן) (30.2.8000החלטה מיום , נבומאגר )פורסם ב  נ' איגוד ערים )אזור דן( )ביוב(

 לפסק הדין:  55

"מדובר בקבוצת תובעים הכוללת מאות אלפי מחזיקי נכסים, וגודלה של הקבוצה מצדיק את 
  ניהולה כתובענה ייצוגית".

יבות. שעומדת להם זכות משפטית כלפי המשאינם מודעים לכך כלל  הקבוצהחברי ניתן להניח כי שלישית,  . 042

דוגמת כמוכרות והמסגרת המשפטית ודאי אינה מוכרת לצרכן הפשוט, הנוטה להניח שחברות גדולות 

להוראות החוק והתקנות, ואינם אכן, סביר להניח שמרבית הצרכנים, אינם מודעים . המשיבות, נוהגות כדין

 מעלים על דעתם שהמשיבות אינן נוהגות כדין. 

אמיר יעקבי נ' עיריית גבעתיים   40550-08-00ת"א(  -ת"צ )מחוזי לטה(; להח 55 ')פסעניין פלדמן : השוו

 .להחלטה 1(, בפס' 82.5.8008החלטה מיום נבו, מאגר )פורסם ב

המשותפות לכלל חברי הקבוצה. למעשה, השאלות רבות הבקשה מעלה שאלות מהותיות כאמור, רביעית,  . 040

והן מבחינה משפטית, הן משותפות. משקלן של ס הבקשה, הן מבחינה עובדתית העיקריות המונחות בבסי

השאלות האינדיבידואליות הצפויות להתעורר במסגרת ההליך הוא נמוך ביותר, אם בכלל, ומכל מקום ברור 

גם  כי ניהול ההליך בדרך של תובענה ייצוגית, לא צפוי לחייב את השתתפות יחידי הקבוצה באופן אישי.

 . הקבוצהבתביעותיהם של חברי דרך היעילה וההוגנת להכריע תובענה ייצוגית היא המטעמים אלו, 

בנסיבות העניין, לא צפוי כל קושי בזיהוי חברי הקבוצה, ובמתן פיצויים אינדיבידואליים לחברי חמישית,  . 050

הקבוצה. בעת הזמנת כרטיסים באתרי האינטרנט של המשיבות, הצרכנים נדרשים להזין פרטים מזהים 

שפחה, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס האשראי. פרטים אלו מאפשרים את מלאים, לרבות שם, שם מ
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זיהוי הלקוחות המשתייכים לקבוצת האזרחים הותיקים, והמידע לגביהם ניתן לאיתור בדרך של שיתוף 

 פעולה והצלבה עם נתוני משרד הפנים, נתוני המשרד לאזרחים ותיקים ו0או עם חברות האשראי השונות. 

שהצרכנים ממלאים פרטי התקשרות באתר האינטרנט, לרבות כתובת דוא"ל ומספר  מאחרזאת ועוד.  . 050

 לסרטים ישראליםלציבור הצרכנים שהזמין כרטיסים  לפנות באופן אקטיבילא תהיה כל מניעה טלפון, 

על זכותם של האזרחים הותיקים מביניהם, אשר הזמינו להם אתר האינטרנט )או בטלפון(, ולהודיע ב

כך, יוכל כל צרכן להוכיח כי הוא נמנה עם חברי הקבוצה, ולקבל ר, לקבל פיצוי כספי. כרטיסים כאמו

הנה כי כן, אין קושי לאתר את פיצויים הנגזרים ממספר הכרטיסים שרכש באתר האינטרנט, ללא הנחה. 

 חברי הקבוצה, ואף ליצור עמם קשר ולהבטיח מתן פיצוי על בסיס אינדיבידואלי.  

)או לטובת  הקבוצה, או לטובת הציבור בכללותוכולל לחברי פיצוי לקבוע יהיה ין, ניתן מכל מקום, ולחלופ . 058

בנסיבות העניין, , בהתאם לכלים המגוונים העומדים לרשות בית המשפט הנכבד. האזרחים הותיקים בכלל(

 .בנסיבות הענייןבאוכלוסיה, מדובר בפתרון ראוי בקבוצה מוחלשת בהן התנהלות המשיבות פוגעת 

תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכריע ביתר הסעדים המבוקשים במסגרת לבד הסעד הכספי, מ . 053

 שתכליתם להגן על זכויותיהם של חברי הקבוצה בעתיד. לרבות סעדים הצהרתיים וצווים התובענה, 

טיח להבמובהק מלבד האינטרס שבמיצוי הזכויות של חברי הקבוצה, קיים אינטרס ציבורי , שישית . 054

שהמשיבות יפעלו כדין, ושחברי הקבוצה ייהנו בפועל מההנחה המוקנית להם מכוח החוק והתקנות. 

 . ינהגו כדיןאינטרס ציבורי כבד משקל, להבטיח שהמשיבות קיים בנסיבות העניין 

 . עניינם של חברי הקבוצה ינוהל בדרך הולמת ובתום לב2ה.

כי להשתכנע בית המשפט לפיהם על ש, לחוק תובענות ייצוגיות (4)-( ו3)א()2יסוד תום הלב מעוגן בסעיפים  . 055

  קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב.

בהתאם לפסיקה, ולאור האינטרס שבעידוד הגשתן של תובענות ייצוגיות ראויות, אין להחמיר בדרישות  . 051

אם התובע באי כוחו. בחינת יסוד תום הלב מתמקדת בעיקר בשאלה, "המוצבות בפני התובע הייצוגי ו

ראויה לניהול התובענה, ואם לא יהיה ניגוד עניינים בינו לבין שאר חברי הייצוגי יוכל לפעול במידת המרץ ה

 (. 40בפס' עניין עמוסי, ; ראו גם: 08, פס' עניין טצת: ראו" )הקבוצה

המבקש בנאמנות, במקצועיות ובחריצות.  הקבוצה, ייצגו את כוחוובעזרת באי המבקש, בעצמו בענייננו,  . 050

נכונים לפעול במרץ ולהשקיע את המשאבים הדרושים להצלחת התובענה הייצוגית, לטובת כוחו ובאי 

 לבין חברי הקבוצה. המבקש ובאי כוחו הקבוצה, ואין כל חשש לניגוד עניינים בין 

כצרכן שנפגע בבירור התובענה הייצוגית, רס אישי אינטהמבקש הוא בעל כפי שהוכח בבקשה דנן,  . 052

 לב. בתום המבקש ידי -עלוהבקשה דנן הוגשה מהתנהלותן של המשיבות, 

במסגרת הליכי בקשה מבקשים לבסוף, לח"מ יש ניסיון בניהול הליכים משפטיים מורכבים, ובכלל זה בייצוג  . 050

 אמנות ובמסירות. לייצג את חברי הקבוצה בנוביכולתם לאישור תובענה ייצוגית, 
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 . הגדרת הקבוצה וסכום התביעה 2ה.

על  ,"(תקנות תובענות ייצוגיות" :להלן) 8000-( לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע1)א()8בהתאם לתקנה  . 010

ככל שסבור המבקש כי לא ניתן לשער ותה הוא מבקש לייצג, כאשר "המבקש לפרט את הגדרת הקבוצה שא

על המבקש לפרט את ( 0)א()8בהתאם לתקנה ". בדומה, הוא את הסיבה לכךיפרט  –את מספר חברי הקבוצה 

ככל שסבור המבקש כי לא ניתן לשער את הסכום או השווי הסכום ושווי התביעות של חברי הקבוצה, אך "

 יפרט הוא את הסיבה לכך".  –המשוערים כאמור 

האזרחים שיבה, את כלל וכוללת, ביחס לכל מבפתיח הבקשה,  מפורטתדנן במקרה  הקבוצההגדרת  . 010

 הותיקים אשר לא קיבלו את ההנחה שלה הם זכאים מכוח החוק והתקנות.  

קיימת קבוצה גדולה של ביחס לכל אחת מהן, היא שיטתית, וכי אין ספק, כי התנהלותן של המשיבות  . 018

מספרם את  אפשרות לדעת, בשלב זה,המבקש נפגעים החברים בקבוצה, כהגדרתה לעיל. עם זאת, אין בידי 

 של חברי הקבוצה שלא זכו לקבל את ההנחה, או את סכום ההשבה לחברי הקבוצה. 

מבלי , ואת סכום התביעה הכולל הקבוצהלהעריך, בשלב זה, את גודל ביכולתו של המבקש לאור זאת, אין  . 013

  .בשלב זה בהיעדר נתונים ממשייםדיין, לנקוט בהשערות ובהערכות בלתי מבוססות 

ט לעיל, ניתן יהיה לאתר את חברי הקבוצה, ולהעריך הן את גודל הקבוצה, והן את סכום כמפורמכל מקום,   . 014

 התביעה הכולל, במסגרת בירור התובענה לגופה. 

 חישוב הגמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבאי כוח הקבוצה. 9ה.

, ווב הגמול המוצע למציע המבקש את אופן חיש( לתקנות תובענות ייצוגיות, 08)א()8 –( ו 00)א()8לפי תקנות  . 015

ואת אופן חישוב שכר הטרחה המוצע של בא הכוח המייצג, וזאת בהתאם להלכה הפסוקה שנפסקה לעניין 

עניין " :להלן)( 83.5.8008 םהחלטה מיונבו, מאגר )פורסם בעזבון המנוח שמש נ' רייכרט  8041000זה בע"א 

 : 00, בפסקה "(עזבון המנוח שמש

שעניינן בסעד כספי יש  הוא, כי אנו סבורים שבתביעות ייצוגיות"סיכומם של דברים עד כה 
עורך הדין המייצג.  לאמץ את שיטת האחוזים כשיטה המקובלת לקביעת שכר הטרחה של

הן מהאופן בו הסתיים  שיעור האחוזים שייפסק יושפע הן מנסיבותיו הספציפיות של ההליך,
מתוך הסכום שנגבה על  עור שכר הטרחהההליך והן מגובה הסכום שנפסק. כמו כן, יחושב שי

בשיעור מדורג, במובן זה שככל  ידי הקבוצה בפועל. כמו כן, מן הראוי לפסוק את שכר הטרחה
 .שסכום הזכייה גדל, אחוז שכר הטרחה קטן"

לאור האמור, יתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק הן למבקש והן לבאי כוח הקבוצה, ביחס לכל אחת  . 011

פי שיטת האחוזים מתוך הסכום שייפסק לטובת הקבוצה, בשיעור אחוזים -ר טרחה עלמהמשיבות, גמול ושכ

 05% –פי מדרגות בהתאם לנסיבות העניין ולאופן ניהול ההליך, ומכל מקום, בסכום שלא יפחת מ -יורד על

 5% –מהסכום הכולל שייגבה לטובת הקבוצה כשכר טרחת עו"ד, בתוספת מע"מ, ובסכום שלא יפחת מ 

 שייפסק כגמול לתובע המייצג, וזאת מעל ומעבר לסכומים שייפסקו לטובת הקבוצה. מהסכום

עוד מתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק גמול ושכר טרחה בגין הסעדים הנוספים והלא כספיים הנתבעים  . 010

במסגרת התובענה, בדרך של הערכת שוויים של הסעדים האמורים ייפסקו במסגרת התובענה, ככל שאלו 

 יביאו לקבוצה ו0או לציבור הצרכנים, כפי שיתברר במסגרת ההליך. והתועלת ש
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 סוף דבר. ו

המשיבות  המקומית והעניינית לדון בבקשה דנן, לאור מקום מושבן שללבית המשפט הנכבד הסמכות  . 012

 ולנוכח הסעדים המבוקשים. 

ובתצהיר החוקרת  ,לבקשה דנן "1נספח "ת/המצורף כבקשה זו נסמכת על תצהירו של המבקש, מר דב פרי,  . 010

 .לבקשה דנן" 6ת/הפרטית, המצורף כנספח "

  .דנן בקשההכל האמור בבקשה זו לעיל, יהיה זה צודק, נכון וראוי להורות כמבוקש בפתיח  לאור . 000
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