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   בקשה בכתב לאישור תובענה ייצוגית
  2006"ו"תשס, בהתא� לחוק תובענות ייצוגיות

  2001 "א "התשס, תאגידי מי� וביובחוק 
  2000"ס "התש, בתי משפט לענייני� מינהליי�לחוק 

  1994"ד"התשנ, )תעריפי מי� שמספקי� ספקי� מקומיי�(כללי המי� ו
  1979 "ט "התשל, חוק עשיית עושר ולא במשפט

 את תביעת� המבקשי� מתכבדי� לפנות לבית המשפט הנכבד בבקשת� דנ� לאשר כייצוגית

תאגיד " או לחילופי� "המשיבה"להל� ( כנגד תאגיד המי� והביוב של אילת ב"הכספית המצ

�       )."עי� נטפי�" או לחילופי חילופי� "המי

, )תעריפי מי� שמספקי� ספקי� מקומיי�(כללי המי�  י" עפוזאת בעילות התביעה הבאות

  :)"כללי המי�"להל�  (,�1994ד"התשנ

  

כללי המי�  מופרזי� או חסרי בסיס לחלוטי� בניגוד להוראותיובי� חישובי� וח  .א

  .מי� משותפתבגי� צריכת 

בנכסי� שלא קיימת בה� צריכת מי� , לכאורה וביובפרטית מי� חיוב בגי� צריכת   .ב

� .בניגוד לכללי המי
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 מבעלי חשבונות מי� בעיר שנגבו שלא כדי� השבת כספי�הנה בעילת עסקינ� בתובענה אשר 

נכסי� מסחריי� קרי ,  המיועדי� למגורי� בלבדמוקמי� במתחמי�אשר אינ� מ, אילת

וסיווג הגדרות  י"עפ) "הקבוצה "או לחלופי� "נכסי� מעורבי�"להל� (או מעורבי� /בעיקר ו

  . של בעלי חשבונות מי�מספר מאותלהערכת המבקשי� עסקינ� בקבוצה המונה . כללי המי�

לא טרח תאגיד , לאחר שהועמד על טעויותיו כפי שיפורט להל� ג� כי, המבקשי�עוד יטענו 

להודות , לתק� דרכיו באופ� רשמי ומלאבוודאי שלא או למע� הזהירות , המי� לתק� דרכיו

או לסגור תיקי הוצאה לפועל אשר נפתחו כנגד /להשיב כספי� שניגבו שלא כדי� ו, בטעותו

  .חייבי� לכאורה בגי� חיובי� לא חוקיי�

אופ�  �הירות יוער כי עניינה של התובענה דנ� והבקשה לאישורה כייצוגית הנלמע� הז

בשונה מהתובענה אשר הוגשה לבית  "קרי עילה משפטית גרידא , חשבונות המי�חישוב 

 בעניי� )082204/בשא (עי� נטפי� ' ט נ ק085015/' א בהלי/ 15.01.08משפט נכבד זה ביו� 

מחדלי תאגיד המי� בתחו� מ ,כתב התביעהכנטע� , בעיקרההנובעת צריכת מי� משותפת 

י בית משפט " ענדחתהתובענה אשר  ,צנרת ומדי מי�ליקויי� נטעני� בהתשתיות ובכלל זה 

  .26.01.11נכבד זה בפסק דינו מיו� 

  :ש הנכבד יתבקש להורות כדלקמ�"בבקשה זו ביהמ

כותו בסעי�  בהתא� לסמ 'כנספח אב "להורות על אישור התובענה הייצוגית המצ  .א

 )."חוק תובענות ייצוגיות": �להל (2006"ו"תשס, לחוק תובענות ייצוגיות) א(8

להגדיר את הקבוצה שבשמה תנוהל התביעה בהתא� להגדרת הקבוצה בבקשה זו או   .ב

בהתא� לאמור בסעי� , ש הנכבד לנכו�"לחילופי� כל הגדרה אחרת כפי שיראה ביהמ

 .נות ייצוגיותלחוק תובע) 1)(א(14ובסעי� ) א(10

בנוסח הפרסו� כפי , ח המשיבה" עיתוני� ע3 "להורות על פרסו� אישור התובענה ב  .ג

 לחוק 25ובסעי� ) ב(10בהתא� לאמור בסעי� , ש הנכבד לנכו�"שיראה לביהמ

 .תובענות ייצוגיות

,  כמתאימי� לניהול התובענה הייצוגית� ובא כוחי�להורות על היות המבקש  .ד

 . לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(א(14ובסעי� ) ג(10עי� בהתא� לאמור בס

, להורות על עילות התובענה והשאלות של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה  .ה

 � .לחוק תובענות ייצוגיות) 3)(א(14בהתא� לאמור בסעי

בהתא� , ב"להורות על הסעדי� הנתבעי� כמפורט בבקשה זו ובכתב התביעה המצ  .ו

 � .לחוק תובענות ייצוגיות) 4()א(14לאמור בסעי

לרבות חיובה בתשלו� גמול , לחייב את המשיבה בתשלו� הוצאות הגשת הבקשה  .ז

  .� ולבא כוחי� המייצגי�למבקש
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  :ואלו נימוקי הבקשה
  

  ההדגשות אינ� במקור אלא א� כ� צוי� אחרת
  

  הגדרות) א(
  

  בו משיתנוגדת את האופ�לטענת המבקשי� אשר להל� עיקר החקיקה הרלוונטית 

 :התאגיד את חיובי המי�

חוק "להל�  (1966 –ו "תשכ) אספקת מי�(לחוק עזר לאילת ) הגדרות (1י סעי� "עפ .1

 ):"העזר

ברשת אדם שהוא בעלים המחזיק או הזכאי להחזיק או בעל זיקת הנאה - " צרכן"
 ; בכולה או במקצתהפרטית

לחימום או , לוויסות, מיתקן להגברת לחץ, דוד אגירה, אביזר- " רשת פרטית"
לפיזור וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המיועד 

 ;מים- למעט מד, לשמש לאספקת מים לנכס

כמשמעותם " אדמה חקלאית"או " אדמת בנין, "קרקע תפוסה", "בנין", נכס"
  ; לפקודה269בסעיף 

 

  :)נוסח חדש(לפקודת העיריות  269י סעי. "היינו עפ

ציבוריים או , תפוסים או פנויים, העירייהבנינים וקרקעות שבתחום  -" נכסים"
  ;למעט רחוב, פרטיים

  : לחוק העזר6י סעי. "עפ

 אגרת מים לעירייה בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן )א(
ובלבד , המים-בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד

 . שנקבע בתוספתמאליהמינישלא תפחת מהשיעור 

 או שהוצא מסוימתהמים לא פעל כהלכה במשך תקופה - מצא המנהל כי מד)ב(
לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת רשאי הוא לחייב או לזכות את 
הצרכן בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך 

או לפי , לאחריהשני החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך שני החדשים ש
 .כפי שימצא לנכון, התצרוכת של התקופה המקבילה בשנה הקודמת

רשאי הוא לפי , המים אינו מדייק ברישום כמות המים- מצא המנהל כי מד)ג(
המים רשם -שמד, מיטב הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים

 .כתוספת או כהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו, אותה

רשאי המנהל , מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים-ד משמש מ)ד(
וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים להורות על חלוקת האגרות , מיזמתו הוא

באופן שכל , או כל תשלום אחר המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים
צרכן ישלם אותו חלק מהאגרות והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין 

המים -זקים על ידיו ובין המספר הכולל של החדרים שמדהחדרים המוח
.  שנקבעו בתוספתהמינימליזםובלבד שלא יפחתו מהשיעורים , משמש אותם
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כן רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי 
 .הסכם בכתב של כל הצרכנים

שתמשים בו המ, מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים- משמש מד)ה(
רשאי המנהל להעריך את חלקו של , מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים

ואגרת המים , המים-שנרשמה על ידי מד, כל אחד מהצרכנים בכמות המים
ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים , תשולם על ידי כל צרכן כזה בהתאם לכך

 . שנקבעו בתוספתהמינימאליים

ונתגלתה נזילה , על ידי צרכנים אחדיםמים אחד נכס המוחזק - משמש מד)ו(
רשאי , ברשת הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים

המנהל להעריך את כמות המים שניצלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על 
 .ידי אותו צרכן או אותם צרכנים

ה והי, מים כללי לכל הנכס-מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד- הורכבו מדי)ז(
זולת אם , יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, הפרש ברישום ביניהם

 .הגיעו כל הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר

מים ישלם הצרכן לעיריה בעד אספקת מים אגרות בשיעור - לא הותקן מד)ח(
 .שנקבע בתוספת

�ד"התשנ, )מקומיי�תעריפי מי� שמספקי� ספקי� (כללי המי� ל 5סעי. י "עפ .2

1994 : 

  צריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויה  ) 5"(

היא תחולק בידי הספק המקומי , קיימת בנכס צריכת מים משותפת   5.1        
  :כדלקמן

 בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור -בנכס המשמש למגורים בלבד         
  ;בנכס

המים המשמש כל –ת המים שרשם מד שבין כמולפי היחס - בנכס אחר         
המים הנפרדים –לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מד, צרכן בנפרד

  ;בנכס

 לפי חלוקה אחרת שתוסכם בין -במקרים שבהם לא ניתן לפעול כאמור לעיל         
 לפי חלוקה -או באין הסכמה כאמור , הספק המקומי לבין כל הצרכנים בנכס

  .מקומי כסבירה והולמת בנסיבות הענייןהנראית לספק ה, אחרת

, 5.1כאמור בפסקה , צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה   5.2        
לה משמשים המים , תיווסף לצריכה הביתית או הצריכה למטרה האחרת

  ";בנכס

  :המי� לכללי 10 סעי. י"עפ

כללים אלא עדיפים על כל הוראה או קביעה בחוקי עזר של ספקים "
  "ובאים במקומה, הסותרת אותם או שאינה תואמת להם, מקומיים
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מהמקוב0 עולה כי בפני התאגיד עומדות מספר חלופות להשתת חיובי צריכת המי� 

  :בנכס מעורב כדלקמ�המשותפת על צרכני� 

ביחס לצריכה י כללי המי� ברירת המחדל הנה חלוקת הצריכה המשותפת "עפ

 –לשיטת חיוב אחרתהצרכני�  כלבהסכמת צוע  וכאשר אי� הדבר נית� לביהפרטית

בדר/  וכאשר ג� הסכמה זו לא נית� לקבל יושתו חיובי הצריכה המשותפת

  ". כסבירה והולמת בנסיבות העניין " לתאגיד"הנראית"

  פתח דבר) ב(

י "ועדיי� לא מחייב בעלי חשבונות מי� עפ, המבקשי� יטענו כי התאגיד לא חייב

 ולא –הפרטית היחסית כהוראות החוק המי� צריכת  י"בצריכת מי� משותפת עפ

  .אחרתחוקית בכל חלופה 

פנו לתאגיד להגיש תביעת� דנ� בטר� " אצו" המבקשי� לא כילמע� הזהירות יודגש 

 ובניסיו� אחרו� להחיל את ,מ לבירור האופ� בו בחר התאגיד לחייב�"באמצעות הח

צמה מדברת בעד עצמה כי לתאגיד  ועובדה זו לכשע– אול� לא נענו  "הדי� בעניינ� 

  .ברור כדבעי כי פעל ועדיי� פועל שלא כדי�

� � � �  ב כנספח " מצ29.10.10 מיו� 2 – ו 1 פניית מבקשי

  ב כנספח " מצ13.01.11 מיו� 3 פניית מבקשת � � �

והאסמכתאות נוכח התנהלות התאגיד כפי שבא לידי ביטוי בחלופת המכתבי� 

 אלא בהתנהלות – אי� עסקינ� בטעויות חישוב גרידא יטענו המבקשי� כי, ב"המצ

 . מושכלת ומדעת אשר שירתה את האינטרס הכלכלי של התאגיד

 לכללי 5לב בית המשפט הנכבד לכ/ כי לעניי� הוראות סעי� עוד מופנית תשומת 

 החיוב מתחלק –המי� דלעיל בכל הקשור בצריכת מי� משותפת למגורי� בלבד 

 בלא שתהא נפקות כלשהי בא� קיימת בה� "ות הדיור בנכסיחיד" בי� שווהבאופ� 

אול� כאשר עוסקות הוראות כללי המי� בנכסי� . או רשת מי�/צריכת מי� ו

 היינו – "צרכ�"י "חלוקת צריכת המי� המשותפת הנה עפ, שאינ� למגורי� בלבד

 היה נעשה שימוש לאלמיותר לציי� כי ג� לו . רשת מי� פרטיתנכס אשר קיימת בו 

רשת (שאי� בו תשתית מי� הרי שעדיי� לא היה נית� לחייב נכס " צרכ�"במונח 

בצריכה משותפת כלשהי הואיל ומאחר ואי� בו צריכת מי� הרי שג� מד ) פרטית

 "היחסי"המי� ככל שקיי� בו אינו מראה על צריכת מי� פרטית ועל כ� חלקו 

  . ק מי�"מ" אפס"בצריכה המשותפת הנו 

 חייבהתאגיד , בכל הקשור לשיטת החיוב במרכז התיירות, הל�אלא שכפי שיפורט ל

 היינו –בניגוד לכללי� שווה וכל צרכ� באופ� , כל נכס כצרכ�בצריכת מי� משותפת 

צריכת מי� כלשהי כדי� בר המשתרע על פני שתי קומות /די� משרד ללא תשתית

�ריכת מי� צ, בר אשר בו למיותר לציי� מספר חדרי שירותי�, בנוס� לקומת מרת

 .   ניקיונות אחרי� ועוד,רבה למכונות שטיפת כלי�
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 המשיבה אשר 2006ומראשית שנת , להל� יטענו המבקשי� כי עיריית אילת

בי� בא� הנ� מבוססי� ובי� א� ,  את חיובי המי�"לפזר"בחרו , באה בנעליה

 בניגוד נכסי�/בעלי חשבונות מי�מספר גדול ככל שנית� של פני על , לאו

  . ות כללי המי�להורא

י תאגיד "ולאחר מכ� ע, באופ� זה עלה בידי עיריית אילת במש/ שני� ארוכות

תו/ צמצו� למקס� את גביית הכספי� בגי� צריכת מי� לכאורה מחד , המי�

מטיפול מהתייעלות וומאיד/ להימנע , הכדאיות להתנגדות מצד מי מהצרכני�

ימדד צריכת מי� בי� היתר ת שבאחריות התאגיד כ/ שבתשתיות המי�

    .בזבוז מי� לכשעצמומדויקת כל שנית� וימנע 

 :כל זאת כפי שיפורט להל�

  הצדדי�) ג(

הידוע (הנו תושב העיר אילת ובעל פאב במרכז התיירות בדר/ יות� באילת  1 מבקש .3

 .) "מרכז התיירות"להל� ) ( הממוק� בסמו/ לקניי� מול הי� באילת4006כגוש 

 בפאב 1 המחזיקה במשות� ע� מבקש 1 בשליטתו של מבקש  הנה חברה2מבקשת  .4

 .שבבעלותו במרכז התיירות

 במרכז התיירות חמישה נכסי� מחזיקי� יחדיו 2 ומבקשת 1יוער כי מבקש  .5

כאשר לנכסי� , 8 בבניי� 6,7,10,11,12הרשומי� בספרי תאגיד המי� כנכסי� 

נכסי� . אי� מדי מי� כלשה�אי� צריכת ומי� וג� " רשת פרטית"אי� ל " הנ10,11,12

 "בשטח של כל לחלל אחד " הנ7 " ו6 אוחדו לפני כשלוש שני� ע� נכסי� 10,11,12

פאב הפועל מזה , 2" ו1לצור/ הרחבת הפאב אשר בבעלות מבקשי� , ר" מ150

 ".י'באבוג"כשמונה שני� וידוע בש� 

,  באילת בשדרות התמרי�447 הנה בעלת מכבסה קטנה יחסית בבניי� 3 מבקשת .6

המשמש ברובו בית מגורי� משות� ואשר בחזיתו הפונה לרחוב הראשי ג� בניי� 

כלל בעלי יחידות הדיור והעסקי� בבניי� חולקי� מד מי� ראשי פרט . מספר עסקי�

י הדי� ובכלל זה חוק העזר לאילת "עפ" נכס מעורב"היינו . למדי המי� הפרטיי�

 )."הבניי�"או בהתאמה " יעלמכבסת "להל� . (וכללי המי�) אספקת מי�(

 "א "התשס, חוק תאגידי מי� וביוב י"עפהוק�  נה תאגיד ציבורי אשרההמשיבה  .7

 הגו� המוסמ/ ולפיו הנה, י החלטות מועצת עיריית אילת"ועפ) "החוק"להל� ( 2001

, להקי� ולתחזק תשתיות מי� וביוב ציבוריות בעיר אילת 01.01.2006היחיד מאז 

לצרכני�  (ופרטיי�) למבני� בעיקר(מדי מי� כללי� להתקי� ולתחזק 

י תשתית ציבורית לתושבי ובאי העיר אילת "לספק מי� ע, )אינדיבידואלי� בעיקר

  .י� צריכות מי� פרטיות ומשותפותולחייב את הצרכני� בג
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 ובכלל  העירייהלנכסי� והתחייבויותהמשיבה באה בנעלי עיריית אילת בכל הקשור  .8

, התחייבויות להשקעה בתשתיות המי� והביוב וגביית מסי�, � וביובזה תשתיות מי

 י הסכ� מיו�" וזאת עפ.אגרות וחשבונות בעניי� אספקת שירותי מי� וביוב

 .לרבות 01.01.2006

לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית לדו� בתובענה הואיל ועסקינ�  .9

לחוק בתי משפט לענייני�  2 בסעי� י הגדרתה"עפ" רשות"בתובענה להשבת כספי� מ

 : 2000 "ס "מנהליי�  התש

וכן גופים ואנשים אחרים , רשות מקומית,  רשות מרשויות המדינה-" רשות"
 ;הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין

לרבות ,  החלטה של רשות במילוי תפקיד ציבורי על פי דין-" החלטה של רשות"
  .העדר החלטה ובן מעשה או מחדל

 0910835/בשא וכמו כ� כפי קביעת כבוד בית המשפט המחוזי בירושלי� בהלי/  

� לעניי� הלפיה תאגיד מי� הנו רשות ציבורית  חיי� קורפו' מ נ"חברת הגיחו� בע

"ס "התש,  י משפט לענייני� מינהליי�חוק בתוה� לעניי�  חוק תובענות ייצוגיות

2000.  

 ייצוגיות עסקינ� בתובענה המוגבלת לסעד  לחוק תובענות21י סעי� "עפ, אשר על כ�

        .השבה לתקופה של שנתיי� מיו� הגשת התובענה והבקשה לאישורה כייצוגית

 .מ"הח, ד טל ליזרובי0"י עו"הצדדי� יהיו מיוצגי� ע .10

מ שני "שכר הח, 2008 לחודש ינואר 2005יוער כי בתקופה שבי� חודש ספטמבר  .11

כאשר באחד קיי� כיור , סווגי� כשני נכסי� שוני�משרדי� במרכז התיירות המ

מ חיובי מי� " החכשקיבל. חיבור למי�/וברז מי� ואילו במשרד השני אי� כל תשתית

אשר נראו על פניה� חסרי בסיס וא� חסרי הגיו� פנה בכתב לתאגיד וחילופי 

  ומדברי� בעד עצמ� לאופ� התנהלות התאגיד ' ו– )4('א  ב כנספחי�"המכתבי� מצ

 .ולאופ� חישוב חשבונות המי� על ידו

אלא , מ מחויב בצריכת מי� באופ� ישיר" אי� הח2008 חודש ינואר הואיל ומאז .12

מ כבעל די� לתובענה דנ� " החלהצטר�באמצעות המלו� בו ממקו� משרדו לא ביקש 

 הואיל וכאמור עסקינ� בתובענה כנגד רשות המוגבלת להשבת כספי� עד לשנתיי� –

 .טרואקטיביבאופ� ר

מ לתאגיד הנה לעניי� מחלוקת משפטית גרידא "הואיל וחלופת המכתבי� בי� הח .13

 לכללי לשכת עורכי 36י סעי� "מ כי הדבר מותר עפ"סבר הח, וכמו כ� ענייני� טכניי�

י בהלי/ בו הנו " בעניי� איסור מת� עדות ע1986 –ו "תשמ, )אתיקה מקצועית(הדי� 

 ):ב(ק "מייצג למעט הסייגי� שבס
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לא יחולו על מסירת עדות כשעורך הדין נקרא להעיד ) א(הוראות סעיף קטן "

 או ברשות בית המשפט או ברשות טכניאו בעניין שהוא , בידי בעל דין יריב

 ."הועד המחוזי

ככל מ להגיש תצהיר מטעמו "למע� הזהירות יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר לח .14

בשי� לב כי חלופת , י� אשר בי� התאגיד לבינולתמיכת חלופת המכתבשיידרש הדבר 

 טכניי�מ בעניי� ועניינה נושאי� "המכתבי� התרחשה עוד בטר� פנו המבקשי� לח

י כללי " אי� בה כדי ליצור ניגוד ענייני� ואיסור עפמ"ומשפטיי� כ/ שלדעת הח

 .האתיקה

    

  רקע עובדתי ) ד(
  

י נתוני "בו  עפמרכז . יירותחמישה נכסי� במרכז התהנ� בעלי  2" ו1מבקשי�  .15

להל� ( 128 היינו –" עסקי� המוגדרי� כצרכני המד הראשי "128התאגיד עצמו 

"�ו קיימת ככל שז, עסקי� אשר מעבר לצריכת המי� הפרטית) "העסקי

 צריכת המי� המשותפת אשר בי� מד הנ� נושאי� בחלוקה בנטל, נכס�/בעסק�

 : לכללי המי�1 הגדרתה בסעי� כפי, מדי המי� הפרטיי�המי� הראשי ועד ל

,  הפרש הקריא של מד המים הראשי של הנכס-"צריכת מים משותפת""
ושל כלל הקריאים של מדי המים של כל יחידות הדיור או , המיתקן בגבול הנכס
מים , מים חמים, לרבות מים לחימום, הכל בהתאם לעניין, צרכני המים בנכס

  ";לגינון נוי ומים לכל שימוש אחר בנכס

, משרדי�, מועדוני�, פאבי�, יודגש כי בי� העסקי� במרכז התיירות ישנ� מסעדות .16

מלו� אשר על פי , ל"בי� העסקי� הנ" אדומית" מלו�חנויות ועד לפני כשנה נכלל ג� 

 .מסעדה ועוד, בריכה, שמוני� וחמישה חדרי�בי� היתר לאורחיו פרסומיו מציע 

מ שני משרדי� במרכז התיירות הידועי� "הח שכר כאמור 2005בחודש ספטמבר  .17

 אי� כל 3/13 " קיי� כיור וברז מי� ואילו ב3/14כאשר בנכס . 3/14 " ו3/13כנכסי� 

 . שני המשרדי� צמודי� ומחוברי� זה לזה".רשת פרטית"

מ כי "למד הח, עדיי� מאת עיריית אילת, ר ע� קבלת חשבונות המי� הראשוני�כב .18

צריכת מי� פרטית כלשהי אול� הנו מחויב בצריכת מי� כמצופה אי� במשרדיו 

רישומי עיריית "י "  כמו כ� עמד התאגיד על כ/ כי הנו מחייב כל נכס עפ.משותפת

 ).'וב כנספח " המצ08.07.07לרבות במכתב מיו� (כצרכ� " אילת

  )2(' א–) 1(' אב כנספחי�"מ מצ"  חשבונות מי� אשר הוגשו לח� � �

 ' ו–) 4(' א ב כנספחי�"מ ע� התאגיד מצ" התכתבויות הח� � �

מ העובדה כי הנו "צרמה לח, מבלי להיכנס לעובי הקורה והוראות החוק בעניי� .19

צריכת מי� " כפל" בהיינו, משרדיומ צריכת מי� משותפת עבור כל אחד מחויב בגי� 

 . משותפת ובצריכה פרטית על א� שזו לא קיימת
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לא היה , מ"בהעדר צריכה פרטית בשני משרדי הח, י הוראות כללי המי�"עפ, למעשה

וזאת לא פרטית ולא משותפת , מ בצריכת מי� כלשהי"בסיס חוקי לחייב את הח

ק לחודש למשרד בו " מ1.5 ולכל היותר –לכללי המי� ) א(9י הוראות סעי� "עפ

  . לכללי המי�6י סעי� "קיימת תשתית מי� וזאת עפ

התנהל שלא בהתא� התאגיד � לכ/ כי מ מדברות בעד עצמ"תשובות התאגיד לח

מ בצריכה " א� חייב את הח–י כללי המי� "מ כאמור שלא עפ"חהופרט לחיוב , לדי�

 א/ –" תחושת בט�"י מה שנראה כ"עפק "פרטית מדי תקופה בעשר או עשרי� מ

  :לכללי המי�) א( 9ובפרט לא סעי� , י הוראות החוק"בוודאי שלא עפ

לא פעל כהלכה במשך תקופה מסוימת ולא ניתן מצא ספק מקומי כי מד מים "
הוא יחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות , לקבוע את צריכת המים של הצרכן

שנקבעה לפי הצריכה הממוצעת במשך שני החודשים שקדמו לתקופה שבה , מים
או לפי הצריכה של , מד המים לא פעל כהלכה ובמשך שני חודשים שלאחריה

ובלבד , הכל על פי החלטת הספק המקומי, ודמתהתקופה המקבילה בשנה הק
שבתקופה שעליה מסתמכים לצורך החיוב הייתה מדידה תקינה של צריכת 

  ".המים

מ "מ ולמיטב ידיעת הח"חדל התאגיד מלהשיב למכתבי הח, יוער כי בסופו של יו� .20

מ שיל� את "למיותר לציי� כי הח. נותר חוב בגי� צריכת מי� לכאורה במשרדיו

ייתכ� והדבר קשור לכ/ כי בינואר . כדבעי) 4017/2(� המי� בבית מגוריו דאז חשבו

מ תובענה כנגד התאגיד ובקשה לאשרה כייצוגית או מכל סיבה "הגיש הח, 2008

 .אחרת לשיטת התאגיד

וביו� , מ לתאגיד בעניי� חשבונות המי� במרכז התיירות לא היו היחידות"פניות הח .21

פיו בי� היתר ביצע , )'כנספח (כתב לבעלי הנכסי� במקו�  שלח התאגיד מ11.07.07

והגיע למספר ממצאי� לעניי� פגמי� בתשתית " בדיקות מעמיקות יותר"התאגיד 

,  למכתב התאגיד7י סעי� "עפ, כמו כ�. מדי מי� פגומי� ועוד, כגו� חוסר במדי� מי�

 מנת לוודא כי על, פקחי התאגיד עברו נכס נכס ובדקו באם ישנו שימוש בנכס במים"

ככל שהצהרת , היינו. "י הצריכה הנכונה שלהם"כל העסקים ישלמו חשבונות מים עפ

ל מי " הרי שהיה על התאגיד לדעת לפחות ממועד הבדיקה הנ–התאגיד כנה 

 . מהצרכני� לכאורה הנו נכס אשר אי� בו רשת מי� ואי� לסווגו ולחייבו כצרכ�

� � � � 'כב כנספח " מצ11.07.07  מכתב התאגיד מיו

, אגב אורחה ובשי� לב כי עניי� תקינות מדי המי� אינו בבסיס עילת התובענה דנ� .22

נראה כי מדי , על א� חלו� שלוש שני� וחצי בקירוב ממועד שליחת המכתב, יוער כי

אינ� , י די� הנ� רכוש התאגיד ובאחריותו"שעפ, מי� רבי� במרכז התיירות

 .הכיצד מתבצעות קריאותיה�מתוחזקי� כראוי ולא ברור כלל 

 )3(' ח–) 1('  חב כנספחי�"  תמונות מדי מי� במרכז התיירות מצ� � �
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 2008בתחילת שנת , מ"בד בבד ע� בירורי חשבונות המי� דלעיל בעניי� משרדי הח .23

תביעות על סכו� ( בגי� תיקי הוצאה לפועל 2מ בשמו ובש� מבקשת " לח1פנה מבקש 

 .בעניי� חיובי מי�,  אשר בבעלותו2ו וכנגד מבקשת אשר נפתחו כנגד) קצוב

 )6(' ט–) 1(' טב כנספחי�" התראות לפני הגשת תובענה על סכו� קצוב מצ� � �

 מחזיקי� כאמור בחמישה נכסי� במרכז התיירות כאשר לשלושה 2" ו1מבקשי�  .24

 . היינו אינ� צרכני מי�, "רשת פרטית"מה� אי� 

 בצריכת מי� משותפת א0 לא מחויב 1ב נכסו של מבקש  חשבו� מי� לפיו מחוי� � �
  )1('  יב כנספח"בצריכת מי� פרטית מצ

ב " בצריכה פרטית ובצריכה משותפת זהה מצ2 חשבונות מי� בה� מחויבת מבקשת � � �
 � )3(' י–) 2('יכנספחי

מ פנה לבאי כוח התאגיד וביקש לקבל לידיו את האסמכתאות לביסוס החיובי� "הח .25

 .בגינ� נפתחו תיקי ההוצאה לפועלאשר 

ב "מ ואישור באי כוח התאגיד לעניי� הארכת מועד להגשת כתב הגנה מצ" פניית הח� � �

� )2(' יא–) 1(' יאכנספחי

נכסי� אחרי� /רישומי� המעידי� כי צרכני�/מבאי כוח התאגיד נתקבלו טפסי� .26

 אול� לא – ההבשיעור זבמרכז התיירות חויבו ג� ה� בצריכת מי� המשותפת 

 –נקבעה הצריכה המשותפת מלכתחילה /אסמכתאות לאופ� שבו הוערכהנתקבלו כל 

 .היינו קריאות המונה הראשי וס/ צריכות המי� הפרטיות במרכז התיירות

 ' טז–' יבב כנספחי� " התכתבויות באי הכוח בעניי� מצ� � �

ות� לפיה� נית� יהא מש/של מד המי� הראשי" 430 ""מ את טפסי ה"על כ� ביקש הח .27

 –לראות תחילה בא� נפלה טעות כלשהי ועד כמה מהימני� דוחות וחישובי התאגיד 

 כל זאת מבלי להידרש –אול� טפסי� אלו או כל אסמכתות אחרות לא נתקבלו 

בפגמי� אחרי� שבבסיס החיוב ובאחריות התאגיד ובכלל זה העדר מדי מי� לכלל 

מדי , או לא מותקני� באופ� תקי�/א תקיני� ומדי מי� ל, העסקי� במרכז התיירות

 אלא שפגמי� לכאורה אלו –גניבות מי� שבידיעת התאגיד ועוד , מי� לא מתאימי�

רק על אופ� חישובי שהנה עילה הנסמכת כאמור , אינה בבסיס עילת התובענה דנ�

 .התאגיד

מר ארכיוני ביעור חו(לתקנות הארכיוני� לתוספת הראשונה ' י חלק ג"יצוי� כי עפ .28

על עיריית אילת והתאגיד , 1986 –ו "התשמ, )במוסדות המדינה וברשויות המקומיות

בשי� , זאת ועוד. למש/ חמש שני�" ד� קריאה למד מי�"אשר בא בנעליה לשמור 

 הוגשה כנגד התאגיד תובענה שעניינה צריכת מי� משותפת 15.01.08לב כי ביו� 

אשר (כלליי� לנכסי� /מדי המי� הראשיי�הנסמכת בי� היתר על תקינות והתאמת 

 ברי כי מצופה מהתאגיד כי לא יבער דפי קריאה –) 26.01.11נדחתה כאמור ביו� 

 היינו מחודש –ובפרט מדי מי� ראשיי� אשר אמורי� להיות ברשותו , למדי מי�

 .2003ינואר 



 11 

 התאגיד לא מצא לנכו� להציג דפי קריאה למדהעובדה לפיה כי המבקשי� יטענו 

 או כל טופס אחר אשר יכול ללמד על אופ� חישוב צריכת 430טופס (המי� הראשי 

 וזאת למתח� –)  ככל שקיי� טופס כגו� זה–המי� המשותפת וקריאות מד המי� 

רבי� מה� מליני� על , ג� לשיטת התאגיד , בעלי חשבונות מי� אשר128ובו 

 מדברת ,יות שבשליטתוהימנעות התאגיד מלהציג ראקרי ,  עובדה זו–חשבונותיה� 

 בידו היה הדבר פועל לחובת לו היה התאגיד מציג את הנתוני� אשרבעד עצמה כי 

 .י התאגיד"גרסתו וכי יש פג� בלשו� המעטה באופ� חישוב צריכת המי� המשותפת ע

 מ יסור לפגישה במשרדי התאגיד"בסופו של יו� הציעו באי כוח התאגיד כי הח .29

 התאגיד האחראי� על המעקב הממוחשב והחיובי� השוני� ייפגש ע� עובדי, באילת

 .טפסי� בדיוק ברצונו לקבל/ויפרט בפניה� אילו מסמכי�

הבהיר את שברצונו , מ למשרדי התאגיד בבית התמר באילת" הגיע הח18.03.09ביו�  .30

מעיו� חטו� עלה .  ובו ריכוז צריכות המי� במרכז התיירותתדפיסלבדוק וקיבל לידיו 

נכלל במרכז התיירות כצרכ� מ� המניי� וכי פרט לכ/ קיימות אי " אדומית"ו� כי מל

, ל"מ הפנה את עובדי התאגיד לכשלי� הנ"הח. לעניי� חישובי צריכת המי�התאמות 

 ומסרו כי ידאגו להשיג מעיריית אילת את מ"לא השיבוהו לחאלו התבוננו בתדפיס 

 .מ קשר"יצרו ע� החי של מד המי� הראשי ולכשאלו יגיעו 430 "טפסי ה

או /מכתאות ו לא נתקבלו כל אס–מ "ועל א� פניות הח, אלא שעל א� חלו� הזמ� .31

 .2" ו1מ בש� מבקשי� "על א� פניית הח, תשובות אחרות בעניי�

� � � � '  יחב כנספח" מצ�2 ו1 פניית מבקשי

 אשר  התאגיד לא ביצע כל פעולה בתיקי ההוצאה לפועל2008יוער כי מאז שנת  .32

) 230142107801, 230125607801, 230126207101( באילת 2" ו1נפתחו למבקשי� 

אול� תיקי� אלו לא נסגרו על א� הנזק שיש בכ/ ולמיותר לציי� כי סכו� טפח ג� 

 .23.01.11נכו� ליו�  2 18,380ללא פעולות עד לס/ של 

 )3('יט–) 1(' יטי�ב כנספח" מצ�2 ו1ח מצב תיקי ההוצאה לפועל של מבקשי� "  דו� � �

כי " נתבשרו" שלח התאגיד מכתב לבעלי העסקי� במרכז התיירות בו 17.01.10ביו�  .33

והכל " להפרדת מד המי� של  מלו� אדומית מהמרכז עצמו "פתרו� הנדסי"נמצא 

 וכי החל מחשבו� המי� הקרוב יתבצע "על מנת לפשט את הנושא ואת הלי0 החיוב

 .אופ� יחסי לצריכה הפרטיתחיוב צריכת המי� המשותפת ב

� � � � 'כב כנספח " מצ17.01.10 הודעת התאגיד מיו

 2" ו1חשבונות המי� אשר נתקבלו אצל מבקשי� , יוער כי למרבה הפלא לכאורה .34

מלמדי� כי צריכת המי� המשותפת אינה מחולקת , ל"לאחר מכתב התאגיד הנ

ורה במש/ שני� רבות וכי הנה נמוכה בעשרות מוני� משיע, באופ� שווה שלא כדי�

מ פנה עקב כ/ " הח".צרכני�"נכסי� ללא תשתית מי� אינ� מחויבי� בצריכת מי� כ

 אול� לא –פע� נוספת לבאי כוח התאגיד בבקשה לסגור את תיקי ההוצאה לפועל 

 .נתקבלה תשובה מהתאגיד
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� � � �  )10(' כא–) 1('  כאב כנספחי�" מצ�2ו1 למבקשי� 2010משנת  חשבונות מי

 '  כבב כנספח"מ לתאגיד מצ" פניית הח� � �

" ו 1האסמכתאות הרלוונטיות לחיובי מבקשי� נוכח העובדה כי מעול� לא הומצאו  .35

תשתיות המי� וחיובי המי� , נוכח הכשלי� האחרי� שבתחזוקת מדי המי�, 2

 חויבו בפי כמה מוני� 2 " ו1מבקשי� במרכז התיירות ובעיקר נוכח העובדה כי 

חיוב של נכסי� כצרכני� ואי חלוקה (ב שהיה על התאגיד לחייב� בפועל מהחיו

 פע� נוספת 29.11.10ביו�  2"ו1 פנו מבקשי� –) יחסית של צריכת המי� המשותפת

תו/ עשרה " וככל שיעשה כ� –לתאגיד בבקשה לסגור את תיקי ההוצאה לפועל 

,  אול� לא נענו"  "לרבות חיובי� ביתר במש0 השני�"יוותרו על נזקיה� " ימי�

 .ל" לא נסגרו תיקי ההוצאה לפועל הנ23.01.11ועובר ליו� 

 'כגב כנספח " מצ29.10.10מ לתאגיד מיו� " פניית הח� � �

 – שילמו כדבעי את כל חשבונות המי� האחרי� 2 " ו1כי מבקשי� , למיותר לציי� .36

שבונות המי� ולא בכדי ח, חשבונות שכאמור היו גבוהי� פי כמה מס/ החיוב החוקי

הנ� נמוכי� בהרבה ובחלק� א� , היינו לאחר הפרדת מלו� אדומית, בשנה האחרונה

 .אפסיי�

אינה פועלת במרכז התיירות כאמור אלא בבניי� במרכז , מכבסת יעל, 3מבקשת  .37

הנה גבוה במוני� , נוכח היותה מכבסה, 3צריכת המי� הפרטית של מבקשת . העיר

. ל עסקי� ממוצעי� וקל וחומר של דירות מגורי�רבי� מצריכת מי� פרטית ש

י כללי המי� הנה מחויבת בצריכת מי� " כי עפ3נמסר למבקשת , במקרה דנ�

 על כ� כאשר טפח חשבו� המי� –משותפת של הבניי� באופ� יחסי לצריכתה הפרטית 

לכאורה בשל נזילות מי� או בשל כל סיבה אחרת ,  לסכו� עתק2010במהל/ שנת 

 15,323.92 כפי שיפורט להל� לשל� ס/ של 3נדרשה מבקשת , 3 למבקשת שלא ידועה

בגי� צריכת מי�  2 6257.56בגי� מרכיב צריכת המי� המשותפת בנוס� לס/ של 2 

 .פרטית

 )2(' כד–) 1('  כדב כנספחי�" מצ3  חשבונות מי� של מבקשת � � �

 15.11.10יי� מיו� בו לדיירי הבנ בי� היתר כפי מכת, התאגידהנחתי " עפכאמור .38

נמדדה במד המי� הראשי צריכת מי� , ככל הנראהנוכח פיצוצי צנרת ) 'כטנספח (

 4יבה מבקשת ל חו"בגי� צריכת המי� החריגה הנ. 2101 יולי " בחודשי� יוניחריגה

י נציגי " הובהר ע3למבקשת . ח" ש21,581.50ס "בתשלו� חשבו� מי� כולל כאמור ע

י חלקה " מחויבת בתשלו� עבור צריכת מי� משותפת עפי הדי� הנה"התאגיד כי עפ

בפגישה בי� נציגי התאגיד לצרכני המי� בבניי� , זאת ועוד. היחסי בצריכה הפרטית

 הבהירו בעלי העסקי� כי מדובר ברשת מי� הנמצאת בתחו� 25.10.10שנערכה ביו� 

ו. את לאס"חלקו של הבניי� המשמש למגורי� וכי לבעלי העסקי� אי� כל אפשרות 

 כמו כ� לאחר בירור העניי� עלה ג� כי התאגיד ".כל דיירי הנכס לתיקו� הצנרת

"  יחסית לצריכה הפרטית"י שיטת חיוב " אשר בבניי� עפרק את העסקי�מחייב 

ברובו הגדול של החיוב בגי� צריכת מי� משותפת ואילו את הדיירי� עצמ� מחייב 
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 אשר שיטת חיוב ייחודיתהיינו  –פת באופ� שווה ביתרת החיוב בגי� הצריכה המשות

 וככל שעסקינ� בשיטת י החוקי� הרלוונטיי�"אינה נמנית ע� החלופות המוצעות עפ

וה� ) אספקת מי�(י חוק העזר לאילת " הרי שה� עפ–או מוסכמת /חיוב מקורית ו

 היה על התאגיד לקבל את הסכמת כל בעלי חשבונות המי� –י כללי המי� "עפ

 . ולו מהטע� הזה אי� עסקינ� בחיוב בעל תוק� חוקי"שה כ� משלא נע– בכתבו

לא זו בלבד שאינה מעוגנת , 447שיטת החיוב בה נקט התאגיד בבניי� , זאת ועוד

בחוק אלא שא� אינה עולה בקנה אחד ע� תכלית החקיקה שעניינה חסכו� במי� 

  . י מדידה"וחיוב הצרכני� עפ

  :1966 –ו "התשכ) מי�אספקת (לחוק העזר לאילת ) ו(6י סעי� "עפ

ונתגלתה נזילה , מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים- משמש מד" 

רשאי המנהל , ברשת הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים

ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו להעריך את כמות המים שניצלו 

  ".צרכן או אותם צרכנים

  
התאגיד לגבות את צריכת המי� המשותפת לבניי� בדר/ שאינה ככל שביקש , היינו

 הרי שהיה עליו להשית את מירב העלות –י די� "מנויה על החלופות המוצעות עפ

בעלי עסקי� אשר לא כתוצאה מהנזילה לכאורה על דיירי הבניי� הפרטיי� ולא על 

יכת המי� פיצוצי צנרת ככל שהנ� הגור� למדידת צר/נמצאי� בסמו/ לאות� נזילות

  . אלא בצנרת המשרתת את יחידות המגורי�–הגבוהה 

  : לחוק העזר לאילת18סעי� י "זאת ועוד עפ

 רשאי לחייב )העירייה ראש -להלן( או מי שהוסמך על ידיו העירייה ראש )א(

או כל בעל , בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה

לתקן או לסלק כל מפגע שעלול , בדרישהתוך זמן שנקבע , או מחזיק של נכס

 .לפגוע באספקת מים סדירה

 . מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה)ב(

 כאמור בסעיף קטן העירייה לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש )ג(

 לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות העירייהרשאית , )א(

 .הביצוע

" לאסו� את כל דיירי הבית לתיקו� הצנרת בדחיפות "בשי� לב כי קיי� קושי

עולה כי התאגיד העדי� להשית , )'כחנספח  (25.10.10כמצוי� בסיכו� הפגישה מיו� 

הכיסי� "את עניי� עלות צריכת המי� המשותפת הגבוהה על בעלי , י חוק"שלא עפ

  בבניי�מתיקו� הצנרת בעצמו וחיוב כלל צרכני המי�באופ� זה להימנע , "העמוקי�
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בחשבונות מי� ותיקו� גבוהי� וכמו כ� להימנע מקושי בגבייה ועימות ע� צרכני� 

   .י דיני הגנת הצרכ�"זכאי� בי� היתר להגנות שונות עפפרטיי� רבי� ה

 תובענה –כאמור מניעי התאגיד ומחדליו בתחו� התשתית אינ� נשוא התובענה דנ� 

  .י הוראות החוק"אשר עניינה חיוב שלא עפ

  ' כט–' כהב כנספחי� " מכתבי התאגיד לדיירי� ולעסקי� בבניי� מצ� � �

, 3ונוכח הליכי גבייה מנהלית בה� נקט התאגיד כנגד מבקשת , נוכח האמור לעיל .39

מ פנה לתאגיד בכתב בעניי� "ואילו הח, מ לצור/ ייעו0 משפטי" לח3פנתה מבקשת 

, את צריכת המי� בבניי� הכיצד חישב התאגידמ ביקש לברר " הח.13.01.10ביו� 

ביקש לראות את האסמכתאות לעניי� מדידת צריכת המי� המשותפת וכמו כ� הביע 

למיותר לציי� כי עובר להגשת . תמיהה על כ/ כי ננקטי� הליכי גביה מנהלית בעניי�

 ג� לא בקשה לסור למשרדי התאגיד – לא נתקבלה כל תגובה מהתאגיד –תובענה זו 

    . שיומצאו האסמכתאותלצור/ הסדרת החוב עד

אי� חולק כי תאגידי מי� הוסמכו לבצע , כי לאחר בירור העניי�, למע� הזהירות יוער

 אול� במאמר מוסגר יטע� כי בנסיבות דנ� אי� עסקינ� לדעת מבקשת –גביה מנהלית 

  .מחלוקות ענייניות  לגבי חיובי המי�קיימות בפרט כאשר ,  בנוהל ראוי ומידתי3

  'לב כנספח "ה לתשלו� מס על דר0 הגביה המנהלית מצ  דריש� � �

 '  לאב כנספח" מצ13.01.11 מיו� 3מ בש� מבקשת " מכתב הח� � �

אופ� השתת חיובי המי� דלעיל על המבקשי� מלמד כי בשני הנכסי� המעורבי�  .40

 וזאת – מעל מאה וחמישי� בעלי חשבונות מי�נשואי התובענה חויבו שלא כדי� 

 כי בשנתיי� האחרונות בכל נכס רלוונטי החזיק אד� אחד וכי  זהירהמנקודת מוצא

 . אלא שיש להניח כי לא כ/ הוא הדבר ולו במקרי� בודדי�, לא הייתה תחלופה

 וחיובי�  בלשו� המעטהונוכח העובדה כי אי� עסקינ� בהתנהלות פגומה, אשר על כ� .41

למיטב ידיעת , אלא, העיר בלב 477ובבניי� לא חוקיי� רק במרכז התיירות באילת 

 סברו – האופ� בו התנהלו ומתנהלי� הדברי� בחלקי העיר האחרי� ,המבקשי�

עניינ� רלוונטי למאות בעלי חשבונות מי� בעיר אילת הממוקמי� המבקשי� כי 

כאשר נזק� של אחדי� נאמד במאות בודדות של , בנכסי� אשר אינ� רק למגורי�

ועל כ� , �3 רבי� כפי המקרה של מבקשת שקלי� ונזק� של אחרי� נאמד באלפי

 . הדר/ היעילה ביותר לברר את תביעת� הנה באמצעות תובענה ייצוגית

 הרי שיש 2" ו1למיותר לציי� כי בכל הקשור לבעלי חשבונות מי� כדוגמת מבקשי�  .42

להניח כי רב נזק� ביחס לרוב בעלי חשבונות מי� אחרי� הואיל והנ� מחזיקי� 

כמו כ� ננקטו כנגד� הליכי גבייה הכרוכי� � שר חויבו בגינ� של כדיר נכסי� אבמספ

עגמת נפש ופגיעה בש� הטוב , טפיחת החוב לכאורה לכשעצמו, בהוצאות משפטיות

 .פ פתוחי�"לרבות הש� העסקי כמי שעומדי� כנגדו תיקי הוצל

בו שלא כי בעוד התובענה דנ� עוסקת בהשבה של כספי� אשר נג, בשולי הדברי� יצוי� .43

אי� עניינה השבת כספי� אשר נגבו כתוצאה מאי מהימנות קריאות מדי , י חוק"עפ
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 לכאורההיינו .  על א� שקריאות המדי� הראשיי� אינ� מוצגי� למבקשי�–המי� 

כ/ שיושבו לזכאי� ויושתו על החייבי� , של חיובי המי�" לחלוקה מחדש"תובענה 

� לחייב את הצרכני� אשר שילמו אלא שאי� המבקשי� בדעה כי נית. י די�"עפ

" מחלק"לו היה התאגיד . י דרישות התאגיד והסתמכו על חיוביו"חשבונותיה� עפ

,  הרי שכלל הצרכני� היו יכולי� לכלכל צעדיה� בהתא� ובכלל זה–כדי� את חיוביו 

לבחו� את האפשרות להתנתק מצרכני� אחרי� , לשקול את כדאיות הפעלת עסק�

,  מי� ראשי כפי שבוצע בעניי� מלו� אדומית במרכז התיירותעימ� ה� חולקי� מד

 .להזמי� אנשי מקצוע ולבחו� את אפשרויות התייעלות וחסכו� במי� ועוד

 . על כ� עסקינ� לדעת המבקשי� בחיובי� אשר נוכח התנהלות התאגיד ירדו לטמיו�

  17.01.10נפקות הודעת התאגיד מיו� ) ג(

לפיה נוכח לעסקי� במרכז התיירות התאגיד הודעה  שלח כאמור 17.01.10ביו�  .44

. )'כנספח  (הפרדת מלו� אדומית יתבצע חיוב צריכת המי� המשותפת באופ� יחסי

י חוק " ציי� כי חיובי בעלי הנכסי� עד כה לא היה עפלאלמיותר לציי� כי התאגיד 

ולא הביע התנצלות כלשהי וכוונה לזכות את בעלי חשבונות המי� בכספי� אשר 

יטענו המבקשי� כי אי� כ� על . נו הודעה סתמית ולכאורה שגרתיתהיי. שולמו ביתר

 אשר לשונו תובענות ייצוגיותלחוק ) ב( 9י סעי� "ל כהודעה עפ"לראות בהודעה הנ

 :הנה

 בתוספת השנייה 11הוגשה בקשה לאישור בתביעה כמפורט בפרט   ) א (  9" 
ן בה בית המשפט אלא לאחר לא ידו, ) תביעת השבה נגד רשות-בחוק זה (

 ימים מהמועד שבו הוגשה הבקשה לאישור ובית 90שחלפה תקופה של 
 המועד -בסעיף זה (המשפט רשאי להאריך תקופה זו מטעמים שיירשמו 

  ).הקובע

אם , בית המשפט לא יאשר תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות  ) ב(    
שה הבקשה לאישור והוכח לבית הרשות הודיעה כי תחדל מהגבייה שבשלה הוג

  .המשפט כי היא חדלה מהגבייה כאמור לכל המאוחר במועד הקובע

  -רשאי הוא , )ב(החליט בית המשפט כאמור בסעיף קטן   ) ג(    

לפסוק גמול למבקש בהתחשב בשיקולים , 22על אף הוראות סעיף   ) 1(        
  ;)ב(22כאמור בסעיף 

  ."23ה לבא כוח המייצג בהתאם להוראות סעיף לקבוע שכר טרח  ) 2(        

  

 ג� )ב(9י סעי� "ל הודעה עפ"המבקשי� בדעה כי אי� לראות בהודעה הנ, זאת ועוד .45

 :מהטעמי� הבאי�

צומצמו עד כדי במרכז התיירות על א� שחיובי צריכת המי� המשותפת   .א

עסקי�  אי� בעלי השעדיי� הרי –חיובי� זניחי� לאחר הפרדת מלו� אדומית 

מבוצעות הוראות החוק הלכה לא  היינו –מחויבי� באופ� יחסי כדרישת החוק 

 הרי –למעשה והג� שהפרדת מלו� אדומית ממרכז התיירות הנה מהל/ מבור/ 
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וכ� וחלק שההודעה לעניי� שינוי שיטת החיוב לכשעצמה הנה הודעה ריקה מת

 עסקינ� זהבשלב  הג� א� –מבעלי חשבונות המי� יוצא נפסד שלא כדי� 

  .בחיובי� נמוכי� מאוד

" נפלה טעות"התאגיד לא הודיע לבעלי חשבונות מי� אשר חויבו ביתר כי   .ב

 לא זו א� זו התאגיד לא סגר תיקי "י כללי המי�  "בחיובי� וכי יזוכו עפ

 –ות חסרי בסיס כנגד חייבי� לכאורה הוצאה לפועל שנפתחו בגי� חשבונ

בות ככל שבונות מי� על הוצאותיה� הרעלי חולמיותר לציי� לא זיכה ב

בי� בא� הליכי� אלו נסתיימו ובי� בא� הנ� , שננקטו כנגד� הליכי גבייה

די� ותלויי� כנגד החייבי� לכאורה וצוברי� ריבית והוצאות עדיי� עומ

 .נוספות

על התאגיד היה לפרס� מודעה לכלל בעלי חשבונות המי� באילת על כ/ כי   .ג

רי� בלבד חויבו באופ� שגוי וכי הנ� מוזמני� לבדוק במתחמי� שאינ� למגו

 לפחות לתקופה י התאגיד"את חשבונותיה� או לחילופי� חשבונות אלו יבדקו ע

 .של שבע שני� לאחור ולבעלי החשבונות יינת� זיכוי

או /ו, 17.01.10ככל שייקבע כי הודעת התאגיד מיו� , למע� הזהירות המופלגת .46

י " מהווה הודעה עפ–" חיוב כדי�"תנו לעניי� מעבר לכאורה להודעות דומות ככל שני

 � הרי שעסקינ� בהודעה אשר ניתנה טר� הגשת לחוק תובענות ייצוגיות )ב(9סעי

פסק דינו של כבוד השופט י "עפ,  ועל כ�,והבקשה לאישורה כייצוגיתדנ� התובענה 

, מ"ברת הגיחו� בע אשר ספיר נגד ח406 – 09מ "ת בהלי/ 05.19.10נע� סולברג מיו� 

 )ב(9י סעי� " הרי שאי� בכ/ כדי להוות עילה עפתאגיד הביוב והמי� של ירושלי�

ויפי� דברי כבוד השופט , לחוק תובענות ייצוגיות לאי אישור התובענה דנו כייצוגית

 :ל כדלקמ�"סולברג בפסק דינו הנ

ולפיכך יצר לה , המחוקק ביקש לתמרץ את הרשות לחדול מן הגבייה"

ולחסוך מעצמה את העלות הכספית , ון זמנים שבו תוכל לעשות כןחל

, הכבדה אשר עלולה להיגרם לה כתוצאה מאישור תובענה ייצוגית

במהלך חלון הזמנים הזה לא . כסף עֵתקים לציבור- וחיובּה להשיב סכומי

על מנת ליתן לרשות , )א(קטן - כפי שקובע סעיף, יתקיים דיון בבקשה

אולם בזמנים . צמה ולהחליט על הפסקת הגבייההזדמנות לבדוק את ע

 הנה כי .דינה של הרשות יהיה כדינו של כל נתבע, שמחוץ לחלון הזה

 לחוק מלמדים על כוונה להתליית ההגנה על 9רוחו ולשונו של סעיף , כן

רשות מפני תובענה ייצוגית בקיומה של זיקה בין הפסקת הגבייה לבין 

  .הגשת הבקשה

.........................................  
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אם תקבל . אחת מן העילות הקבועות בחוק היא עילת ההשבה.............

התוצאה , הרשות הגנה מפני תובענה ייצוגית כל אימת שהופסקה הגבייה

 .תהיה חסימת האפשרות לתביעה ייצוגית בעילה של השבה כלפי רשות

כנים אשר חברת הגיחון גבתה מהם כלל ציבור הצר, כך בעניין שלנו

שהרי רוב , מ יתר על המידה לא יוכל לממש את זכותו להשבה"מע

   ............מניינֹו לא יגיש תביעה אזרחית פרטית

מניעת האפשרות לתבוע מרשות תביעה ייצוגית בעילה של ............

קשה בעיניי מן החשש כי הרשות תנהג שלא בתום לב ותוסיף , השבה

 .ות שלא כדיןלגב

ב "אשר על כ� יהא זה מ� הדי� ומ� הצדק להיענות לבקשה ולאשר את התובענה המצ .47

   .כתובענה ייצוגית

ל מתייחסת א/ לצריכת מי� "בשולי הדברי� לעניי� זה יוער כי הודעת התאגיד הנ .48

משותפת ולא להודעה בטעות לגבי חיוב בצריכת מי� פרטית נכסי� שאינ� צרכני� 

בו חוי א/ היינו אי� בה� רשת מי� פרטית , 2" ו1חלק מנכסי מבקשי� מת כדוג

 .בצריכת מי� פרטית בניגוד לדי� ובכלל זה כללי המי�

  

    י� האישי של המבקש�נזק) ד(
  

מהמקוב0 עולה כי אופ� החישוב השגוי של חשבונות המי� החל עוד בשני� בה�  .49

 .תאגידעוד בטר� הוק� ה, רעיריית אילת ניהלה את משק הביוב והמי� בעי

המשי/ התאגיד בשיטת , בי� בא� מתו/ רשלנות או בי� בא� מכל שיקול זר אחר .50

, לפיה מחויבי� יותר בעלי נכסי� בצריכת מי� פרטית שלא כדי�" שגויה"החיוב ה

 ולא – הנכסי� יוצריכת המי� המשותפת לכאורה מפוזרת באופ� שווה על כל בעל

גבוה פי כמה מכפי ,  היינו חיוב לא חוקי לכשעצמו–סית ת יחי צריכת מי� פרטי"עפ

 ובמקרי� בה� חויבו נכסי� ללא רשת מי� פרטית –י החוק "שהיה אמור להיות עפ

 . חיוב שכל כולו חסר כל בסיס–

 הרי נוכח –ג� בא� המשי/ התאגיד בשיטת החיוב השגויה בהיסח הדעת וברשלנות  .51

כי הנו פועל שלא ברי לתאגיד היה ברור כדבעי , 2007מ החל מאז שנת "התכתבות הח

 . כדי�

ממרכז " אדומית"נראה כי לתאגיד היה חשוב להפריד תחילה את מלו� , זאת ועוד .52

 שא� לא כ� היה מוצא עצמו – לשנות את שיטת החיוב כדי� ורק אחר כ/ –התיירות 

 היינו נושא "  מלו� אדומית מחויב בצריכת מי� משותפת ביחס לצריכתו הפרטית

ככל הנראה בחלק נכבד ואולי א� רובה הגדול של צריכת המי� המשותפת במרכז 

היינו רשות  –למיותר לציי� כי עסקינ� בהתנהלות תמוהה מצד התאגיד . התיירות
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 ועל א. היותה מודעת לכ0 כי –י די� מצר0 חיוני מאי� כמותו "ציבורית המספקת עפ

 .ה לעשות כ� ממשיכ–עסקינ� בחיוב לא חוקי 

 צנחה צריכת –עוד תמוהה העובדה כי לאחר הפרדת מלו� אדומית ממרכז התיירות  .53

הא� המלו� היה הגור� לצריכת . המי� המשותפת במרכז התיירות לשיעור אפסי

את בעלי העסקי� במרכז " להרגיע"הא� תוקנה צריכת המי� כדי ? המי� הרבה

וזאת בשי� , לתאגיד פתרוני�? טרוניותתביעות וי כ/ מהגשת "התיירות ולהימנע ע

לב כי התאגיד אינו חוש� את טפסי מד המי� הראשי לפיו מחושבת הצריכה 

 .המשותפת

יחסי הואיל והנ� מחזיקי� באופ� נזק רב כאמור  הנו 2 – 1נזקיה� של מבקשי�  .54

 ננקטו הליכי� משפטיי� וג� בכ/ גר� 2" � 1כמו כ� כנגד מבקשי� . בחמישה נכסי�

 אלא שהתקופה בגינה ננקטו הליכי הגבייה –מיותר וללא ביסוס , תאגיד נזק רבה

היינו , ענה דנ�אינה התקופה נשואת התוב) 2006" 2005שני�  (2" � 1כנגד מבקשי� 

השנתיי� האחרונות והובא לצור/ המחשת התנהלות התאגיד וכאינדיקציה 

 קר� חוב בגי� חיובילהוצאות משפטיות נוספות שהנ� מנת חלק� של צרכני מי� 

 .י די� כאמור" שלא עפלכאורה

ברי כי ג� בעלי עסקי� אשר נזק� מוער/ באלפי שקלי� לא תמיד יטרחו לפנות  .55

 טיפול משפטי – המבקשי�בעניי� כפי שעשו או לערכאות /ומשפטי וטיפול לייעו0 

י� אשר עלותו עלולה לעבור את ס/ החוב לכשעצמו שעה שלא ברור כלל כיצד יסתי

 .ההלי/ המשפטי ותו/ כמה זמ�

, ס מאות בודדות של שקלי�"קל וחומר כי בעלי חשבונות מי� ע, נוכח האמור לעיל .56

בשי� ,  לא יטרחו להתגונ� משפטית, יחסיתובפרט עסקי� אשר פעלו תקופות קצרות 

 דבר המקשה שבעתיי� –לב כי התאגיד נוקט ג� בהליכי גבייה מנהלית כנגד חייבי� 

 .אכת ההתגוננותאת מל

 – שיטת חישוב גרידאיודגש כי המבקשי� בדעה כי הואיל ועסקינ� בתובענה לעניי�  .57

הרי בידי התאגיד כל הנתוני� שיש בה� כדי להראות כמה צרכני מי� בעיר אילת 

 ברי כי יש להוסי� את –חויבו שלא כדי� וככל שננקטו כנגד� הליכי� משפטיי� 

 .הוצאותיה� לסעד ההשבה

 היינו בצריכת מי� –" צרכני�"לעניי� בעלי נכסי� ללא רשת מי� אשר חויבו כ .58

משותפת הרי שלכשיפרס� התאגיד פרטית כלשהי שלא כדי� וקל וחומר צריכת מי� 

 .יוכלו אלו להביא את העניי� לידיעתו לצור/ זיכויי�" טעותו"את עניי� 

כדי� ובחוסר תו� לב מצד  אעינינו הרואות כי עסקינ� בתובענה בגי� חיוב של .59

הנתוני� המדויקי� לצור/ השבת מחויבי� להיות בידי המשיבה כמו כ� . המשיבה

ב בקשות גילוי "הכספי� אשר גבתה שלא כדי� ועל כ� בד בבד ע� הבקשה דנ� מצ

 .לצור/ אמד� מלוא נזק� של בעלי חשבונות המי� באילת אשר חויבו שלא כדי�
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באילת הוער/ לצור/ הגשת הרלוונטיי� נות המי� נזק� של ציבור בעלי חשבו .60

 וס/ זה –לשנתיי� שקדמו להגשת התובענה דנ�  2 3,000,000ס "התובענה דנ� ע

  .ד לכללי המי�) ב(2י סעי� "יתבקש התאגיד להשיב בצירו� ריבית פיגורי� עפ

קש עוד יתב, הואיל ועסקינ� בהתנהלות רשלנית וחוסר תו� לב מצד התאגיד, כמו כ� .61

אשר רכש את נכסי עיריית , בית המשפט הנכבד להביע עמדתו ביחס לחובת התאגיד

כי יושבו כלל הכספי� , אילת לעניי� משק המי� והביוב עיריית לרבות חובות לכאורה

שנה אשר ממנה  (2003לפחות משנת אשר נגבו שלא כדי� מצרכני המי� באילת 

י עילות התביעה "עפ) י המי�והלאה מחויב התאגיד לשמור את טפסי קריאות מד

והוצאות ככל שאלו נגרמו ובפרט הוצאות שהנ� פועל ריבית פיגורי� בצירו� , דנ�

ויפי� לעניי� זה דברי כבוד הנשיא , יוצא של הליכי גבייה ונקיטת הליכי� משפטיי�

 : לה נסיונל'  עיריית חיפה נ912824/ע "ברשמגר כתוארו אז 

דרך הפניה בתביעה רגילה כאשר הדיון ל הוראה החוסמת "אין בחוק הנ"

בפני בית המשפט הרגיל כולל בין היתר את הטענה של התרשלות של הרשות 

כמובן .  הראוי לבירור לגופו ואינו ראוי למחיקה על הסףעניין, המקומית

אוסיף כי על עמדת . ענייןשאין בדברים אלה כדי להביע דעה לגופו של 

 מחלוקת בקשר לכך שאכן שולם המערערת גם מכבידה העובדה שאין

 חייבת הייתההמשיבה מה שלמעשה סכום של ארנונה כללית העולה על 

בנסיבות כאלה ראוי היה שהרשות הציבורית תחזיר את מה . לשלם כדין

 ."ששולם ביתר גם ללא התדיינות

  

  הדי�) ו(
  
  

נות בעלי חשבוי כ/ שחייב את " שלא כדי� עהמבקשי� יטענו כי התאגיד התעשר .62

 , אשר אינ� ממוקמי� במקרקעי� משותפי� למגורי� בלבד–המי� בעיר אילת 

י " בחובת השבה עפחב הואועל כ� , י הוראות החוק הרלוונטיות"בחיובי מי� שלא עפ

 � :1979 –ט "תשל, עשיית עושר ולא במשפטלחוק  א1סעי

–ן להל(שירות או טובת הנאה אחרת , י זכות שבדין נכסמי שקיבל שלא על פ"

, חייב להשיב למזכה את הזכיה, ) המזכה–להלן (שבאו לו מאדם אחר ) הזוכה

  ." לשלם לו את שוויה–ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה 

  התובענה הייצוגית) ז(
  
  התנאי� להגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית והתאמת� של המבקשי� לכ0) 1(
  

על המבקש להגיש , לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(ב(4 "ו) א(4בהתא� לאמור בסעיפי�  .63

 :עליו להראות כדלקמ�, בקשה לאישור תובענה ייצוגית
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המעוררת שאלות מהותיות של , שהמבקש הינו בעל עילת תביעה אישית  )א

 � –עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד

לחוק ) א(3גדרי סעי.  עילת התביעה האמורה נכנסת ב.בש� אותה קבוצה

 .תובענות ייצוגיות

 . די בכ0 שהמבקש יראה כי נגר� לו נזק לכאורה–לעניי� עילת התביעה   )ב

וכ� כי , כי נגר� לה� נזק,  עילת תביעה אישיתיהינ� בעליטענו כי המבקשי�  .64

ל חברי הקבוצה התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכ

 .ל כפי שהובא לעיל בבקשה זווהכ, התובעת

65.  �ש רשאי לאשר תובענה "ביהמ, לחוק תובענות ייצוגיות) א(8בהתא� לאמור בסעי

 : מאלהכלא� מצא שנתקיימו , ייצוגית

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל   )א

  .ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו לטובת הקבוצה, חברי הקבוצה

תובענה ייצוגית היא הדר0 היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות   )ב

� .העניי

קיי� יסוד סביר להניח כי עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר0   )ג

 .הולמת

 .קיי� יסוד סביר להניח כי עניינ� של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב  )ד

 �יצוגית בהיות תביעתי כתביעה אשר תביעת�נו כי יש ל יטעי�המבקשעל כ� יטענו  .66

 � .לחוק תובענות ייצוגיות) א(8 וסעי� 4עומדת בגדרי סעי

: להל� (ו"בהוצאת תמר תשנ" תובענות ייצוגיות"בספר� של גיל לוט� ואייל רז  .67

 בעניי� השימוש בכלי 30' אומרי� המחברי� בעמ") הספר תובענות ייצוגיות"

 ):ציטוט(התובענות הייצוגיות כי 

כאשר הנסיבות הופכות הליך ,  בהליך ייצוגי הואךמקרה ראשון בו קיים צור" 

דיוני זה להליך היחיד למעשה אשר יאפשר לצדדים המעורבים להביא את עניינם 

הכוונה היא למצבים בהם נגרם נזק קטן מבחינה כלכלית לכל . להתדיינות משפטית

 המעוררות שאלות משותפות בנסיבות, אחד מחברי קבוצה גדולה של אנשים

 ".לכולם

 982635/) א"ת. (א.בתסג� הנשיא השופט טלג� ' כביפי� לעניי� זה ג� דבריו של  .68

  :נגד מדינת ישראל' טוגנדריי/ דגנית ואח
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בנוסף לאחדות ההלכה יש לפתרון זה יתרון ניהולי שהוא חוסך ניהול משפטים " 

ש "התיישנות בעניינים שביהמשהוא עוצר את מהלך ה, ויתרון של צדק, רבים

  " . אבל הזוכה לא מודע לזכויותיו ולא תבע אותן בשעתו, מכיר בצדקתם

מצדיקות הכרה ככל אחד מהמטרות הנעלות שנמנו לעיל המבקשי� יטענו כי  .69

וצירופ� מצדיק ללא כל ספק הכרה ,  קיימות במקרה דנ� " ייצוגיתכבתובענה 

 היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת הדר/ות וזו הי, בתובענה זו כתובענה ייצוגית

 .בי� הצדדי� בנסיבות העניי�

חיוב שלא השאלה המשותפת השנויה במחלוקת הינה שאלה משפטית טהורה וענינה  .70

חסכו� במי� וחיוב : י תכלית הדי� שהנה"לא עפא� י הוראות הדי� הרלוונטי ו"עפ

 זכות הינהאשר  "זכות הקניי�"  בבוטהזאת למיותר לציי� תו/ פגיעה . י מדידה"עפ

 �: כיהקובע , כבוד האד� וחירותו: בחוק יסוד 3חוקתית מוגנת כפי שעולה מסעי

  ".אין פוגעים בקנינו של אדם"

, אי� כל ספק כי במקרה דנ� אי� כלי משפטי טוב יותר להכרעה במחלוקת, כמו כ� .71

רת שאלות מהותיות של וכי התובענה מעור, מאשר השימוש בכלי התובענה הייצוגית

וכ� לפי ציטוטי החקיקה , או עובדה המשותפות לכלל חברי הקבוצה/משפט ו

קיי� יסוד י חומר הראיות שהובאו לעיל "ועפ, והפסיקה שהובאו לעיל ומובאי� להל�

 .כי השאלה תוכרע לטובת חברי הקבוצהבלשו� המעטה סביר להניח 

ש יכול לפסוק " ייצוגיות קובע כי ביהמלחוק תובענות) ה(20סעי� , עוד יוס� כי .72

 התאגידש יכול שיפסוק כי על " ביהמ–הווה אומר , פיצויי� ג� בשל נזק שאינו ממוני

השבת הכספי� שנגבו קרי , להשיב לקבוצת התובעי� לא רק את נזקי הממו� שלה�

פגיעה בש� הטוב כתוצאה , בגי� עוגמת הנפשיפסוק פיצוי אלא ג� , שלא כדי�

גרמה אובד� הזמ� והנוחות שנו ,הליכי� משפטיי� והליכי גבייה מנהליתמנקיטת 

 .  עקב התנהלותה של המשיבהלמבקשי�

ומתו/ רצו� כ� , אי� כל ספק כי תובענה זו הוגשה בתו� לב, לאור האמור לעיל) א(  .73

הנ� אות� ,  ולתובעי�י�לברר את הסוגיה המשפטית ולית� למבקש, ואמיתי

עגמת הנפש ואובד� (וי הול� לנזקי� הממוניי� והבלתי ממוניי� פיצ,  לייצגמבקשי�

 .עקב התנהלותה הפגומה של המשיבה, שנגרמו) הנוחות

בעלי חשבונות המי� באילת את  לייצג בתובענה זו י� מבקשי�המבקש) ב(

נאלצו לשל� ועדיי� נדרשי� אשר , י כללי המי�"הממוקמי� בנכסי� מעורבי� עפ

נזקי� משמעותי מדי חודשיי� וא� נאלצי� לספוג עקב כ/ לשל� למשיבה ס/ כספי 

או /חוסר בקיאות� ו תו/ כדי שהמשיבה מנצלת את ,בלתי ממוניי� אחרי� כאמור

את החוק ואת העובדה כי נקיטת הלכי� משפטיי� כנגד המשיבה מצד מי אי ידיעת� 

� ברוב המקרימצרכני המי� כרוכה בטרחה רבה ובהוצאות שאינ� פרופורציונית 

  . לגובה נזק�
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אי� ספק כי ג� קיי� יסוד סביר להניח כי עניינ� של כלל חברי , לאור כל האמור לעיל

שכ� כאמור המבקשי� טורחי� מזה שני� לברר , הקבוצה ייוצג וינוהל בדר/ הולמת

  . מדוע הנ� נדרשי� לשל� בעבור מצר/ שכלל לא מסופק לה�

)2 (�  גודלה והגדרתה של קבוצת התובעי
  

 לכלל בעלי חשבונות המי� בנכסי� עסקינ� במחדלי� הנוגעי�, אמור לעילכ .74

קרי בעיקר עסקי� אשר חולקי� מד מי� ראשי משות� בנוס� למדי המי� , מעורבי�

  בידי המשיבה אמורי� להיות כל הנתוני� כדבעי כדי לאתר את כל בעלי .הפרטיי�

 .י הדי�"פל ולבדוק בא� חויבו בצריכת מי� משותפת ע"החשבונות הנ

י "עפ" צרכני�"לעניי� בעלי חשבונות מי� אשר חויבו בחשבו� מי� על א� שאינ� 

 שכ� לנכסי� שבידי "י רישומיו  " הרי שג� כא� יוכל התאגיד לבדוק זאת עפ–הדי� 

צריכת מי� ומ� הסת� מעול� לא נמדדה בה� צריכת " רשת מי�"צרכני� אלו אי� 

צריכת מי� לפנות לתאגיד /� שאי� בנכסו תשתיתכמו כ� יוכל כל בעל חשבו� מי. מי�

 ובלבד כאמור שאי� עסקינ� בנכסי� המשמשי� –לצור/ השבת הכספי� ששיל� 

 .למגורי�

יוער בשי� לב כי באילת כעשרי� מאל� בקירוב בעלי חשבונות מי� , למע� הזהירות .75

מאות בעלי הרי שיש להניח באופ� מקדמי כי לפחות עניינה של התובענה נוגע למספר 

    .חשבונות מי� לכל הפחות

 

)3 (�  נזקיה� של קבוצת התובעי
  

התאגיד להשיב לבעלי חשבונות המי� בעיר אשר כאמור יטענו המבקשי� כי על  .76

י כללי "חויבו בניגוד לדי� את הכספי� אשר שילמו בצירו� ריבית פיגורי� כאמור עפ

 א להגנתו וכ� פיצוי בגי�הוצאות משפט ככל שמי מהצרכני� נאל0 להוצי, המי�

 . נזקיה� הלא ממוניי�

 כי על דר/ האומדנה ובטר� יתקבלו נתוני יטענו המבקשי�, למע� הזהירות המופלגת .77

עולה כי נזקו הממוצע של כל בעל חשבו� מי� אשר חויב ,  מהתאגידמדויקי�אמת 

נתיי� י מגבלת תביעת ההשבה עד ש" עפהיינו, לשנה2 3,000שלא כדי� עולה כדי 

 :לרשות ציבורית

       3,000  2X  500רלוונטיי�  בעלי חשבו� מי�   X  23,000,0002  =   שני�   

 .  3,000,0001היינו נזקה המצטבר המינימאלי של קבוצת התובעי� הנו 

לעניי� הנזקי� הלא ממוניי� יתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק לטובת , כמו כ�

 .י שיקול דעתו"קבוצת התובעי� עפ

י "יוער כי המבקשי� מבקשי� בזאת לשמור על זכות� לתק� את סכו� התביעה עפ .78

 : ובכלל זה, הנתוני� שיתקבלו מהמשיבה
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 .מספר בעלי חשבונות המי� בנכסי� שאינ� למגורי� בלבד  .א

 –ס/ הכספי� אשר נגבו כצריכת מי� משותפת בנכסי� שאינ� למגורי� בלבד   .ב

 .לוואופ� שיטת החיוב בנכסי� א

ס/ הכספי� אשר נגבו כצריכת מי� פרטית מבעלי חשבונות מי� שאינ� בבתי   .ג

 .  ואי� בנכס� תשתית מי� כלשהי–מגורי� משותפי� 

שכר טרחת עורכי די� וריביות נוכח , מה� הסכומי� שנתקבלו כהוצאות משפט  .ד

 .אשר חויבו שלא כדי�הליכי� משפטיי� שננקטו כנגד בעלי חשבונות מי� 

  ד"ט עו"מול המבקשי� ושכג) ח(
  

 את הגשת התביעה הייצוגית מו אשר יז� עצממבקשי�מבוקש לפסוק גמול הול� ל .79

�שעשוי בסופו של יו� לשרת את טובת  את הרעיו� ווהג וטרחו בנידו� מזה שני

המשיבה התנהלות הנפגעי� מ, תושבי ובאי העיר אילת אזרחי המדינה בכלל ואת 

 –ות שלא זו בלבד מתעלמת בחוסר תו� לב מהוראות הדי�  התנהל– לעילכפי שפורט 

 .אלא ג� מונעת שימוש יעיל מושכל וחסכוני במי�

פנו המבקשי� לתאגיד , תשומת לב בית המשפט הנכבד כי טר� הגשת התובענה דנ� .80

הפנו את תשומת ליבו לטעויות שבאופ� השתת החיובי� וביקשו להסדיר את , בכתב

דרישת /לא השיב ובוודאי שלא קיבל את טענתאלא שהתאגיד  – י החוק"עניינ� עפ

וג� בא� התאי� , עשה ועושה די� לעצמו מטעמיו הוא, לא תיק� דרכיו, המבקשי�

,  הרי שלא עשה זאת באופ� כולל–את התנהלותו במקרי� מסוימי� להוראות הדי� 

 לא טרח לא הודיע על הזכות להשבת כספי� שניגבו שלא כדי� וא�, לא הודה בטעותו

 .לסגור תיקי הוצאה לפועל אשר נפתחו כאמור ללא כל ביסוס

הודאות התאגיד במכתביו מחד ואי גילוי מסמכי� המחויבי� להימצא , זאת ועוד .81

 א/ – מלמדי� כי התאגיד מודע כדבעי להתנהלותו הקלוקלת –בשליטתו מחד 

 . כנדרש סירב לתק� דרכיו–משיקולי� זרי� שאינ� הולמי� רשות ציבורית 

כי ככל שתתקבל התובענה הרי שיהא בכ/ כדי לאפשר לבעלי , אגב אורחה יוער .82

 –חשבונות מי� אשר נפגעו מהתנהלות התאגיד ועיריית אילת מזה שני� רבות 

היינו . להיפרע על נזק� ולקבל ליד� כספי� אשר נאלצו לשל� בניגוד להוראות הדי�

 חשבונות המי� באופ� העולה בהרבה המבקשי� בתביעת� משרתי� את ציבור בעלי

 .על עניי� התביעה עצמה המוגבל לשנתיי� בלבד

הנו אכיפת  כללי המי� כדי� על , כי פועל יוצא וחשוב לא פחות מהתובענה דנ�, יודגש .83

חיסכו� הנובע מכ/ שככל שהשתת , כללי� שתכלית� הנה חסכו� במי�. התאגיד

 כ/ גור� זה יוכל – על הגור� לצריכת� חיובי המי� יושתו באופ� הממוקד ביותר

לכלכל צעדיו בהתא� מתו/ הבנה כי לא אחרי� יישאו בחיוביו וכי טוב יעשה בא� 
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יחסו/ ככל הנית� ובכלל זה יאתר וידאג לתיקו� נזילות ככל שיהא חשש כלשהו כי 

 . הנ� מתרחשות

84.  �ייקבע , וגית נהוג כי שכר טרחת עורכי הדי� בתובענה ייצלקבלת התובענהבכפו

שיטה זו משקפת את המגמה . כשיעור מסוי� מהסכו� שייפסק לטובת המבקשי�

נהני� מעמל� של המבקשי� המייצגי� ובאי , לפיה חברי הקבוצה כהגדרתה לעיל

 .בהתא� לגובה הסכו� שייפסק לטובת�, ד"ט עוה"משתתפי� בשכ, כוח�

,  בניהול תובענהד ראוי שישק� את הסיכו� הכרו/"ט שייפסק לעוה"שיעור שכ

התואמת את האחריות המוטלת על , משאבי� ורמת שקידה, השקעת זמ� ומר0

 .בייצוג קבוצת התובעי� כנגד גו� ציבורי כדוגמת המשיבה, כתפיה�

הסמכות המקומית והעניינית לדו� בתביעה זו לאור מקו� הנכבד לבית המשפט  .85

 .י הגדרת המשיבה כרשות"סכו� התביעה המצטבר ועפי "ועפ, מושבה של המשיבה

להיעתר לבקשה זו ולאשר משלוח הנכבד ש "לאור כל האמור לעיל מבוקש מביהמ .86

,  למשיבה ולדו� בה לגופו של עניי�'כנספח אב והמסומנת "המצהתובענה הייצוגית 

ד בגי� הבקשה "ט עו"כמפורט במבוא לבקשה ולחייב את המשיבה בהוצאות ושכ

 .גופא

 . בתמיכה לאמור בבקשה זוי�קשב תצהיר המב"רצ .87

 .מ� הדי� ומ� הצדק להיעתר לבקשה זויהא  .88

 

  

  
  ד"עו, טל ליזרובי)                                                                             

  כ המבקשי�"                                                                                              ב      
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  תצהיר מבקשת 
  

 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת 318103306. ז. ת  נטלי בנדטמ"אנו הח

 בזה המצהיר, לעונשי� הקבועי� בחוק הוכי א� לא אעשה כ� אהיה צפוי, האמת בלבד

  :כדלקמ�

כנגד עי� נטפי� מפעלי מי� הייצוגית שור התביעה  בבקשה זו לאי1ת אני המבקש .1

 .מ" בעוביוב אילת

 .שבבקשה זו הוא בידיעתי האישית    3,10,37,38,39,41פי�   האמור בסעי .2

� לפי מיטב ידיעתי בקשה זו הוא נכו    ב1,2,7,8,9,40,69,73 האמור בסעיפי�  .3

 משפטי שקיבלתי ומכח הדי� כאשר המקור לידיעתי ולאמונתי הוא ייעו0, ואמונתי

 והנוהג

החתימה דלמטה היא חתימתי וכי תוכ� ,  כי הש� דלעיל הוא שמיהאני מצהיר .4

 .תצהירי זה אמת

  

_________________  

  נטלי בנדט   

           

  
  אישור

נטלי בנדט '   הופיע בפני גב01.02.11שר בזה כי ביו� ד טל ליזרובי0 מא"מ עו"אני הח

,  ולאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת כולה ואת האמת בלבד318103306. ז.ת

אישרה נכונות הצהרתה , וכי תהא צפויה לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא תעשה כ�

  .דלעיל וחתמה עליה בפני

  
______________  

  
  ד"עו                                                                                                                       
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  תצהיר מבקש 
  

 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת 054514666. ז. ת נצר גמליאלי מ"אנו הח

מצהיר בזה , בועי� בחוקוכי א� לא אעשה כ� אהיה צפוי לעונשי� הק, האמת בלבד

  :כדלקמ�

כנגד הייצוגית שור התביעה בבקשה זו לאי 2ובעל המניות במבקשת  1 אני המבקש .5

 .מ" בעעי� נטפי� מפעלי מי� וביוב אילת

שבבקשה זו הוא בידיעתי ,   36,54,55"27,31"16,23"3,4,5,10,15האמור בסעיפי�    .6

 .האישית

כאשר , בקשה זו הוא נכו� לפי מיטב ידיעתי ואמונתיב    88"7,8,49 האמור בסעיפי�  .7

  משפטי שקיבלתי ומכח הדי� והנוהגהמקור לידיעתי ולאמונתי הוא ייעו0

החתימה דלמטה היא חתימתי וכי תוכ� ,  כי הש� דלעיל הוא שמיהאני מצהיר .8

 .תצהירי זה אמת

  

_________________  

  נצר גמליאלי       

           

  
  אישור

 נצר גמליאלי מר  הופיע בפני 02.02.11ד טל ליזרובי0 מאשר בזה כי ביו� "מ עו"אני הח

, ת האמת כולה ואת האמת בלבד ולאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר א054514666.ז.ת

 דלעיל ואישרה נכונות הצהרת, עשה כ�ויה לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא יהא צפוכי י

  . עליה בפני�וחת

  
______________  

  
  ד"עו                                                                                                                       
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