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  51-311120-3. פ. ח, מ"רובינשטיין נכסי דיור מוגן בע. א. א. 1  :המשיבים

  51-253949-5. פ. ח, מ"אחוזת צהלה בע. 2    

  51-271765-3. פ. ח, מ" בע1998 פולג אחוזת .3    

  אביב- תל, 37שלשתם מדרך מנחם בגין     

  54-018523-8' שותפות מס,  רובינשטיין–אחוזת ראשונים  .4    

  75437, ראשון לציון, 30הנחשול ' מרח    

  הוד השרון שותפות מוגבלת" 120עד . "5

   75258ראשון לציון , 40סמילנסקי ' מרח

        

  בענה כתובענה ייצוגיתבקשה להכיר בתו    

  מהותה של התובענה. א

 פטורה –למעט השכרה לשם אירוח בבית מלון ,  שנים25השכרה למגורים לתקופה שאיננה עולה על  .1

 .מ"ממע

  .מ" לחוק מע31' כך קובע ס

המחזיקים והמנהלים עסקים שמהותם , גובים המשיבים, ושלא כדין, למרות הפטור האמור, אולם

מס ערך מוסף מדייריהם ששכרו מהן דירות , ורים לאוכלוסיה מבוגרת וקשישהותכליתם השכרה למג

 .למגורים

, קשישים ברובם, לקוחותיהם הם דיירים". דיור מוגן"המשיבים הם תאגידים המנהלים עסקי  .2

.  י המשיבים בתמורה"המבקשים לנהל אורח חיים עצמאי ומתגוררים בדירה המושכרת להם לשם כך ע

שירותים נוספים על שירות המגורים אך ההשכרה למגורים מהווה חלק עיקרי ,  בד בבד,לדיירים ניתנים

 . בהתקשרות שבין הצדדים, שבלתו אין, ומהותי

גבייה זו . בגין רכיב דמי השכירות למגורים, ענינה של בקשה זו בגביית מס ערך מוסף מן הדיירים .3

המשיבים יוצרים בפני . ים בדיור המוגןמ על  רכיב השכירות למגור"מנוגדת לדין שכן לא מוטל מע

מ על מלוא התשלומים "מוטל מע, מכח הדין,  לפיו- בין במישרין ובין במשתמע –הדיירים מצג 

להפסקת גביה זו , הדיירים זכאים אפוא. מ"שמשלמים להן דייריהם ואלו משלמים להם את המע

 .    ולהשבת הסכומים ששילמו ביתר



2 

  

 בתי - " בעלי הבית"אשר מטבע הדברים חוששים להתעמת עם , מדייריםמ נושא בקשה זו נגבה "המע .4

 . בדרך זו או אחרת, פן יבולע להם, הדיור המוגן בהם הם מתגוררים

היא הדרך הראויה להטיב את נזקי חברי הקבוצה בגין המס שנגבה , נגד מפעילי הדיור המוגן, תובענה זו .5

מ המועבר אליהם "רים לבין רשויות המס בדבר המעזאת כיון שעימות ישיר בין הדיי, מהם שלא כדין

 והן עמדתה של המדינה כפי שהוגשה –שכן הן עמדת הפסיקה , אינו אפשריבגין עסקאות הדיור המוגן 

 . היא כי אין יריבות בין הדיירים לבין רשויות המס-לבית המשפט בהליכים אחרים שיוזכרו להלן 

מ לאלתר ולגרום להשבת כספים שנגבו ביתר עד כה "המעמשום כך עותרת המבקשת להפסיק את גביית  .6

 .הכל כמפורט להלן, מחברי הקבוצה שייצוגה מתבקש

 :הבקשות והסעדים המבוקשים בתובענה זו. ב

 : ש הנכבד מתבקש"ביהמ .7

חוק תובענות מכח , כתובענה ייצוגית") התובענה": להלן (המצורפת לבקשה זולאשר את התובענה   .א

 ;ייצוגיות

 :")חברי הקבוצה: "להלן ( הקבוצה שבשמה הוגשה התובענה כדלקמןלהגדיר את  .ב

ידי -או ידרשו על/או אשר נדרשים ו/כל מי ששילמו למי מהמשיבים ו"

מ על דמי השכירות למגורים שהם גובים עבור "מי מהמשיבים לשלם מע

  ".השכרת דירות בדיור מוגן

 :לקבוע כי עילות התובענה הנן כדלקמן  .ג

וחוק החוזים ") חוק החוזים: "להלן (1973-ג"תשל, )חלק כללי( החוזים חוקהפרת הסכם לפי  )1(

 ; ") תרופות–חוק החוזים : "להלן (1970-א"תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(

 או /ו;  לפקודת הנזיקין35-36רשלנות לפי סעיפים  )2(

או בכל פעולה /או בקיומו ו/הפרת החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת בכריתת חוזה ו )3(

 או  /ו; )לחוק החוזים) ב(61 – ו 39, 12בהתאם לסעיפים (פטית אחרת מש

 ; 1979-ט"תשל, לחוק עשיית עושר ולא במשפטעשיית עושר ולא במשפט בהתאם  )4(

 . 1981-א"התשמ, חוק הגנת הצרכןהטעיה לפי  )5(

  –להורות למשיבים   .ד

 ;מ כמפורט להלן"לחדול מגביית המע )1(

כומי המס שנגבו ממנו שלא כדין  בתוספת הפרשי את ס, להשיב לכל הנמנה עם חברי הקבוצה )2(

או לפצות כל /  ו1961-א"התשכ, לחוק פסיקת ריבית והצמדההריבית וההצמדה בהתאם 

 ;תובע הנמנה עם חברי הקבוצה פיצוי בגובה סכומי המס שנגבו שלא כדין כדלעיל

יד וכדי מ בעת"לפעול בשקידה הראויה מול רשויות המס כדי למנוע גביית מע, לחילופין )3(

, לרבות באמצעות הליכים משפטיים, להשיב את הסכומים שנגבו בעבר כמס שלא כדין

כ המבקשת "וכל זה בפיקוח ב, את הכספים שיקבלו כתוצאה מכך ולהעביר אל חברי הקבוצה 

 ;או בפיקוח כל אדם שייקבע לשם כך על ידי בית המשפט הנכבד/ו
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בהתאם לסעיף , או לטובת הציבור, לקהכולה או ח, להעניק כל סעד אחר לטובת הקבוצה )4(

 .לחוק תובענות ייצוגיות) ג(20

כפי , כולן או חלקן, "עסקאות פטורות"להצהיר על שעסקאות בין חברי הקבוצה למשיבים הינן   .ה

או הסכמי לגביית סכומים אלו /מ ועל שאין בסיס חוקי ו" לחוק מע31הגדרת מושג זה בסעיף 

 . מחברי הקבוצה

 :משפט הנכבד עוד מתבקש בית ה  .ו

וכן , להורות כי ההחלטה בבקשה זו ונוסחה יפורסמו בשני עיתונים יומיים בשפה העברית )1(

משיבים ולקבוע כי ה, ליתן הוראות נוספות כפי שימצא לנכון בדבר אופן הפרסום כאמור

 .בהוצאות הפרסוםישאו 

 באחוזים ת בתובענה הייצוגימבקשת את שכר טרחתם של עורכי הדין המייצגים את הלפסוק )2(

  .בנוסף להטבה שתיפסק לחברי הקבוצהזאת , משווי ההטבה שתינתן לחברי הקבוצה) 10%(

משווי ) 5%(באחוזים ,  בהגשת התובענה ובהוכחתהה אשר טרחתלמבקשגמול מיוחד לקבוע  )3(

 .בנוסף להטבה שתיפסק לחברי הקבוצה, ההטבה שתינתן לחברי הקבוצה

 .בענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכוןליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתו )4(

ד בצירוף "ט עו" בהוצאות בקשה זו ובשכהמשיביםכן יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את  )5(

 .מ כדין"מע

 

  להליךהצדדים . ג

. הינה חברה ממשלתית וארגון הצרכנים היציג הגדול בישראל, המועצה הישראלית לצרכנות, המבקשת .8

 בהתאם  1970ציבור הצרכנים בישראל ופועלת למטרה זו מאז שנת על  ןטרה להגהמועצה הוקמה במ

בין . 2008 -ח "  גם מכח חוק המועצה הישראלית לצרכנות התשס2008להחלטת הממשלה ומאז שנת 

ייצוג צרכנים בפני בית "  :הוא ) )ג()4)(א(2בסעיף (ל  "תפקידי המבקשת שהוטלו עליה בחוק הנ

 לחוק תובענות ייצוגיות) 3)(א(4בסעיף המבקשת אף הוסמכה ".  לרבות בתובענות ייצוגיות...משפט

תהיה רשאית להגיש בקשה לאישור תובענה כתובענה "לשמש כתובעת ייצוגית לכל דבר ועניין ו

 )".1(אף אם אין קושי להגיש את הבקשה בידי אדם כאמור בפסקה , ייצוגית

חוק ב וכן היא מוכרת ;1981 – א" התשמ,חוק הגנת הצרכןבארגון צרכנים כן הוכרה המבקשת כ .9

לעניין תביעות  (1984 - ד " התשמ]נוסח משולב[משפט  בתי  חוק  ;1982 -ג "התשמ, החוזים האחידים

 .ועוד 1988 –ח "התשמ, חוק ההגבלים העסקיים ;)קטנות

הגנה על הצרכן בכלל והגנה על : תביעה זו באה בגדר אחת המטרות הציבוריות שבשליחות המבקשת .10

 . בפרט–ת מוחלשות אוכלוסיו

, אגב הדיירות, הינם תאגידים המשכירים דירות מגורים למבוגרים ומעניקים להם 1-5המשיבים  .11

 ").דיירות מוגנת: "להלן(שירותים שונים 
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  עובדות המקרה הצריכות לעניין. ד

  

  ההסכמים האחידים שבין המשיבים לבין דייריהם 

מ "קובע כי  הוספת מע, 3 של הסכם המשיב 56 וסעיף 4 – ו 1,2 להסכם האחיד של המשיבים 50סעיף  .12

  –מותנית בתחולתו של מס ערך מוסף על תשלום כלשהו וכאמור שם 

   חובהתשלומי"

על , אם יחולו, או שיחולו/או חובה אחרים החלים ו/אגרה ו, היטל, כל מס

יחולו על הדייר , פי הסכם זה- ידי הדייר על-התשלומים המשתלמים על

  ...ידווישולמו על 

או התשלומים הנקובים בהסכם זה אינם כוללים מס ערך /כל הסכומים ו

או / וכי במידה ומס ערך מוסף חל ו,אלא אם נכתב במפורש אחרת, מוסף

יתווסף מס הערך המוסף לאותו התשלום , יחול על תשלום כלשהו

 ]מ"הח, אינן במקור, לעיל ולהלן, ההדגשות[...". ידי הדייר-על, ויושלם

 את כל התשלומים לפי ההסכם 5 נקבע שעל הדיירים לשלם למשיב 5 להסכם המשיב 3.6.4 בסעיף .13

 :מ כחוק"בצירוף מע

 את כל התשלומים שעליו לשלם על פי ההסכם לרבות 120לשלם לעד " 

מ כחוק "דמי אחזקה בצירוף מע, ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל

ו על ידי השלטונות /ים שיוטל/או תשלום חובה אחר/והפיקדון וכל מס ו

 "מעת לעת על קבלת השירותים

כי על הדיירים לשאת בתשלום מיסים ובין היתר לשאת בתשלום , 5 להסכם המשיב 8בסעיף , עוד נקבע .14

 :כמפורט להלן, מ החל על כל תשלום ובשיעור שיהיה תקף במועד התשלום"מע

הלקוח מתחייב בזאת בהתחייבות יסודית לשאת ולשלם את כל "

  :החשבונות וההוצאות כמפורט להלן, םהמיסי

...  

החל ושיחול על כל תשלום שהוא חייב ) מ"מע: "להלן(מס ערך מוסף 

בשיעור שיהיה תקף , על פי הסכם זה, מעת לעת, או יהיה חייב בו/ו

 "במועד התשלום

 .1ב כנספח "רצ – 1  המשיב –דוגמת הסכם  •

 .2ב כנספח "רצ – 2  המשיב –דוגמת הסכם  •

 .3ב כנספח "רצ – 3  המשיב –ם דוגמת הסכ •

 .4ב כנספח "רצ – 4  המשיב –דוגמת הסכם  •

 .5ב כנספח "רצ – 5  המשיב –דוגמת הסכם  •

מ על מלוא "הדיירים משלמים להם מע, 1-5כפי שעולה מתיעוד שיחות שנערכו עם נציגי המשיבים  .15

 . ובכלל זה גם על מרכיב השכירות למגורים, הסכומים המשולמים על ידם

  

 .6ב כנספח "רצ –תק הקלטות שנערכו עם נציגי המשיבים הע •
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ל מכוחו  מס הערך המוסף ייגבה ויגולגל על "מכל מקום ברי כי קיים תנאי מכללא בכל ההסכמים הנ .16

 . הצרכן הסופי רק אם קיימת חובה חוקית לשלמו

  

  מ בהשכרה למגורים " פטור ממע–התשתית הנורמטיווית .  ה

חה בישראל ובעולם הינה ההוצאה הגדולה ביותר בסל הצריכה של ההוצאה על מגורים של משפ .17

היקפה הגדול של ההוצאה מתבטאת הן ברכישת דירת מגורים והן בדמי השכירות הגבוהים . המשפחה

, כדי להילחם במחירים המאמירים של דירות מגורים ושל דמי השכירות שלהם. בהשכרה של הדירה

 . מס מגוונות שנועדו להקל על ההוצאהשיטות המשפט השונות מעניקות הטבות 

גם חוק .  לפקודת מס הכנסה מעניק פטור ממס ריווחי הון על מכירה של דיירות מוגנת88סעיף , כך .18

מיסוי מקרקעין מעניק פטור ממס למכירתה של דירת מגורים וכן הקלה ממס רכישה ברכישתה של 

סה מעודדים השכרת דירות למגורים לפקודת מס הכנ' א122- ו122גם סעיפים , כך. דירת מגורים

פטור על הכנסה (חוק מס הכנסה , זאת ועוד.  בלבד על הכנסה זו10%וקובעים שיעור מס מופחת של 

-מעניק פטור מלא ממס על הכנסה מדמי שכירות בגובה של כ, 1990-ן"התש). מהשכרת דירת מגורים

 .בחודש ₪ 4,300

י מקרקעין הקלה מיוחדת במס מכירה למוכרים דירות של חוק מיסו) ב(ד72 קבע סעיף –בנוסף לאלה  .19

 2744/05א "כשביחס להקלה זו נפסק על ידי בית המשפט העליון בעניין ע, מגורים המהוות מלאי עסקי

 עניין: "להלן (1)11- ה5/מיסים כ, מ"בע) 1988(אוסיף חברה לייזום פרויקטים ' מנהל מיסוי מקרקעין נ

על אוכלוסיית הקשישים הבאה המעוניינת להתגורר בבתי דיור , ין היתרב, כי היא נועדה להקל") אוסיף

  - וכאמור שם , מוגן

מתן ההקלה במס מכירה בהחלט מהווה תמריץ לקבלנים לבנות יחידות "

בכך מוגשם היעד . במסגרת דיור מוגןמגורים ובכלל זה יחידות מגורים 

מתן ). במקרה זה לאוכלוסיית הקשישים(של עידוד הבניה למגורים 

הקלה במס מכירה לקבלן משפיע גם על המחיר שיידרש עבוד יחידות 

  ..."להוזלתו, קרוב לוודאי, מגורים אלה מאת רוכשיהן ויגרום

 :מ נוקט בדרך דומה והוא כולל מספר הקלות מס הקשורות לצריכה של מגורים"גם חוק מע .20

 

ת בידי יזם לדיירים של לחוק מעניק פטור ממס על מכירת יחידת מגורים חלופי' א31סעיף   .א

 .וכן פטור ממס למתן שירותי בנייה הניתנים לדיירים כאמור, פרויקט פינוי ובינוי

 

לפי ) דירות מגורים(לחוק מעניק פטור ממס על מתן שירותי בנייה בחיזוק מבנים ' ב31סעיף   .ב

 .38א "תמ

 

, שקעות הוןלחוק מעניק פטור ממס למכירת בנין מאושר לפי חוק עידוד ה) 'א1(31סעיף   .ג

 .ששימש להשכרה, 1959-ט"תשי

 

                                                 
 .ד" לפסה9פסקה , עניין אוסיף 1
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לחוק מעניק פטור ממס על השכרה של נכסים המושכרים בשכירות מוגנת ועל ) 2(31סעיף   .ד

 .דמי המפתח המתקבלים בשכירות שכזו

  

השכרה למגורים "לחוק מעניק פטור ממס ל) 1(31סעיף , והוא החשוב לענייננו, ולבסוף  .ה

 ".מעט השכרה לשם אירוח בבית מלוןל,  שנים25לתקופה שאיננה עולה על 

:בין השאר למטרת, מ"מ מעניק פטור ממע"לחוק המע) 1(31סעיף  .21   

למעט ,  שנים25 שאיננה עולה על לתקופההשכרה למגורים "

 ."השכרה לשם אירוח בבית מלון

מתוך מטרה להקטין את מחיר השכירות של ,  שנה25הסעיף מעניק פטור ממס להשכרה שאינה עולה על  .22

 .ירות ובעקבותיו גם את מחירי הדירות שבשוק החופשיהד

 

היות והיא קרובה יותר ,  שנים25השכרה לתקופה העולה על , מוציא מכלל הפטור ממס) 1(31סעיף  .23

 וכן השכרה למגורים לשם אירוח בבית מלון משום שהשכרה – מכירת הדירה –למכירת הנכס עצמו 

ההקלה ניתנת למגורים , בלשון אחרת. הותו אירוחשכזו איננה לשם מגורים אלא לצורכי עסק שמ

ולא למגורים ארעיים כגון , רגילים בחיי היום יום שבמסגרתם הדייר מנהל אורח חיים רגיל ומקובל

 .נופש וקייט

 

 שניתנים לדיירים אשר ייתכן וחייבים – אגב המגורים –המבקשת מכירה בקיומם של שירותים נלווים  .24

 זה אין כל נפקות בענייננו שכן גם אם לא ניתן לפטור את העסקה כולה מ אלא שלעניין"בתשלום מע

לגישה זו יש להפריד בין מרכיב המגורים . מ"מ הרי שאין כל סיבה שלא לפטור את חלקה ממע"ממע

כך שחברי הקבוצה ישלמו ) מ"במע, לשיטה זו, החייבים(לבין המרכיבים השירותיים ) מ"הפטור ממע(

יש לזכור כי עסקאות אלה ניתנות לפיצול , בסופו של חשבון.  על ידם כיוםמ מזה המשולם"פחות מע

 .וניתן בקלות לזהות את עסקת השכירות הצריכה להיות פטורה מהמס

 

בעסקאות , מכירה בעקיפין בעקרון זה והיא מתירה, 1976-ו"תשל,  לתקנות מס ערך מוסף18גם תקנה  .25

 בין חלקי העסקה ולהתיר לנישום לנכות את מס מעורבות שחלקן פטור ממס וחלקן חייב במס לפצל

כיבוד וכדומה , רכב, טלפון, מים, הדבר נעשה לענין הוצאות חשמל. התשומות השייך לחלק החייב במס

' מ נ"אלוני עופר בע 285/92ש "ראה ע. (העשויים לשמש בערבוביה גם לצרכי העסק וגם לצרכים פרטיים

 ניכוי –מטוס שעיקרו לצורכי העסק ששימש לטיסות פרטיות שימוש ב (127- ה5מיסים טש, מ"מנהל מע

הוראות לניכוי מס תשומות חלקי ברכישת טלפונים סלולאריים ראה גם ).  של מס התשומות2/3של 

 .106- ג4/ב"מיסים י, 1/98פרשנות 

  

 .108-    א5/ב"מיסים י?  הלכו יחד–מ " לתקנות מע18- ו' א15תקנות "סגל ' שקל וג' כן ראה מ
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או הזכות לנכות מס תשומות בעסקה חייבת גם המחוקק וגם , יננו הרואות כי לצורכי החיוב במסע .26

הפסיקה מאמצים את העיקרון לפיו במקרים הניתנים לפיצול יש לפצל את העסקה ולנהוג בכל חלק 

 .בצורה מתאימה

 

 סימון אחזקות .י.חברת ש 1565/04ש "ואכן כך נפסק על ידי בית המשפט כשעלתה שאלה זו בפניו בע .27

בענין זה המערער זכה במכרז של המשרד לקליטת . 281- ה1/א"מיסים נ, מנהל מס ערך מוסף' מ נ"בע

עמדת מנהל .  דירות בבנין שנועד לשיכון עולים חדשים85עלייה שבמסגרתו התחייב להשכיר מקבץ של 

תן להשכרה למגורים מ ואין להעניק לו את הפטור ממס הני"מ היתה שיש לחייב את המערער במע"מע

כגון , משום שהמדובר בשירותי אירוח הדומים באופיים לכאלה הניתנים בבתי מלון) 1(31כאמור בסעיף 

שירותי ניקיון ושלטי הכוונה וריהוט בשטח , חדר כביסה מרכזי, שומר, רשת אינטרקום, משרד קבלה

 כי אין בכוחם של השירותים בית המשפט קיבל את הערעור וקבע. הציבורי לצורך פעילויות חברתיות

וכדברי בית . הנוספים שניתנו מכוח ההסכם להוציא את עיקרו של השירות כשירות של השכרה למגורים

 :המשפט

  

היעלה על הדעת שבבניין מגורים , על דרך האנלוגיה, נקשה ונשאל"

, שבו מתגוררת אוכלוסיה בעלת אמצעים כלכליים, באיזור יוקרתי

משתנה ', חדר כושר וכיוב, ישנה בריכה, ו שומר סףובכניסה לבניין ישנ

 !"?אלה" שירותים"מהות הבניין והוא חדל להיות כזה אך בשל 

 

 :בית המשפט הוסיף ונימק את החלטתו בזו הלשון .28

  

כי לשם הכרעה בעניין סיווג ההשכרה יש , הפסיקה על סעיף זה מלמדת"

. א. חר העיקרבהתאם לעיקרון שהטפל הולך א, לעמוד על סיבה ומהותה

, ד"חושן למשפט תשס' חלק ראשון הוצ, "מס ערך מוסף"נמדר בספרו 

מסביר כי השכרת זכות מגורים ביחידות דיור בבית אבות , 510' עמ

וזאת מכיוון שעל אף שבית , איננה נכללת בפטור האמור בסעיף, סיעודי

עסק של טיפול בחולים , בסופו של דבר, הרי הוא, אבות משמש למגורים

בבתי , לעומת זאת. שהינו טפל לעסק העיקרי, שנגרר עמו גם מגורים

עיקר הזכות הנמכרת היא השכירות , "דיור מוגן"אבות הנקראים 

ועל כן מוכר השימוש בפטור הקבוע בסעיף בעסקה מסוג זה של , למגורים

 ." שכירות

ינה השכרה אחרי מהות העסקה וקבע כי בעיקרה ה" התחקה"בהתאם לאמור לעיל בית המשפט  .29

 .למרות שצורפו לשכירות שירותים נלווים שונים) 1(31למגורים הפטורה ממס לפי סעיף 

 

בבחינת למעלה מן הצורך יוסף כי השאלה האם המגורים בדיור מוגן מהווה השכרת דירות למגורים תוך  .30

זת אחו 7975/98א "פיצולם מהעסק של הדיור המוגן עלתה בבית המשפט העליון לגבי ארנונה בע

  ).אתר נבו(עירית ראשון לציון ' ראשונים רובינשטיין שותפות רשומה נ
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הכולל דירות מגורים ושטח ) דיור מוגן(בעניין זה בית המשפט דלמטה קבע כי מרכז מגורים למבוגרים  .31

, ואולם. מסחרי יחוייב בארנונה בתעריף של בית אבות והחייב בארנונה יהיה הבעלים המחזיק של הנכס

 העליון קיבל את הערעור וקבע כי המחזיקים בנכס הינם הדיירים עצמם והם יחוייבו בית המשפט

בית . בארנונה בתעריף של דירות מגורים תוך פיצול דירותיהם משאר חלקי הבניין המשמש את העוסק

, המשפט העליון קבע כי במקרה דנן יש לראות את הבניין כמתקן רב תכליתי בעל שימושים מגוונים

ובהתאם לכך , רות משמשות את הדיירים למגורים ושאר השטחים משמשים את בעלי העסקכאשר הדי

  .קבע כי על הדירות ישולם ארנונה כבית מגורים בדומה לכל מחזיק בדירת מגורים

במקרה זה המשיבה מכרה את המקרקעין שהיו . אוסיףשאלה זו עלתה בבית המשפט העליון גם בעניין  .32

עמדתו של מנהל . ה לשלם מס מכירה מופחת המוטל על דירות המגוריםמיועדים לדיור מוגן וביקש

מיסוי מקרקעין היתה כי המוכרת איננה זכאית לשיעור מס מופחת באשר הנכס משמש את הרוכשת 

התאמת (בית המשפט קבע כי על פי המבחן האובייקטיבי . לעסק של בית אבות ולא לדירות מגורים

יש לראות ). הכוונה להשתמש בפועל למגורים(ן הסובייקטיבי ולפי המבח) הדירות לשמש למגורים

כדירות מגורים ולזכותם במס מכירה ) יחידות המגורים והשטחים הנלווים להם(בחלקו של הממכר 

  . מופחת

 –כי את העסקה יש למסות לפי תוכנה הכלכלי , בית המשפט קבע כי עקרון בסיסי בדיני מיסים קובע .33

המאפשר את בידודה של יחידת המיסוי הנהנית , "עקרון הפיצול"אחר הנקרא עקרון שנגזר ממנו עקרון 

לבין ) וחייבם במס מכירה מופחת(בית המשפט פיצל בין דירות המגורים , בהתאם לכך. מיתרון מס

  ).וחייבם במס מכירה מלא(החלקים האחרים של הדיור המוגן 

פיצל את דירות ) ארנונה ומס מכירה(ו לפניו בשני עניינים שהובא, עיננו הרואות כי בית המשפט העליון .34

המגורים משאר חלקי הבניין והוא ראה בדירות המגורים המשמשות את הדיירים לא כחלק מהעסק 

מה שאין כן לגבי החלקים האחרים שאינם משמשים , ובהתאם לכך הקנה לדיירים פטור ממס, כולו

  .למגורים

מ לפי הוראת סעיף "מ יש לפצל בין הדירות ולפטור אותם ממע"מכאן ניתן לגזור כי גם לעניין מעגם  .35

 .מ על השירותים האחרים הניתנים בעסק של הדיור המוגן"ולהותיר את החייב במע, מ"לחוק מע) 1(31

 . שנים25 – למטה מ –עניין אחר לתחולת הפטור הוא משך תקופת השכירות  .36

 שהרי אין אדם –והדבר מובן , כי החוזה אינו נוקב במפורש את תקופת ההסכםהמבקשת מודעת לכך  .37

פי מהותם ואופיים הם - כי מדובר בהסכמים שעל, למרבית הצער, אולם ברי. קוצב את תוחלת חייו

 .  שנים25-חוזים לתקופה הקצרה מ

העומדת על , זוהי אף ההנחה הנורמטיבית הנגזרת מתוחלת החיים הממוצעת בישראל לגברים ולנשים .38

כי הציפייה הרציונאלית הינה שכל גבר הנכנס לדיור , משמע.  שנים לנשים83.5 שנים לגברים ועל 79.7

מתקשרים להסכם ,  שנים58.5וכל אישה הנכנסת לדיור המוגן וגילה מעל ,  ומעלה55מוגן בגיל 

 . שנים25-שתקופתו קצרה מ

 .7ב כנספח "רצ - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  םמטענתונים בדבר תוחלת החיים בישראל כפי שפורסמו  •

, כי כוונת המחוקק הינה להקל על הנישומים בגין ההוצאות המוטלות על המגורים, יש להדגיש, לבסוף .39

ואין שום סיבה , ובמיוחד כאשר המדובר באוכלוסיה מבוגרת שמקורות הכספיים שלה הינם מוגבלים
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דחיית הפטור לקרן זווית וחיוב הדיירים במס .  המחוקקשלא לנצל הטבה זו שניתנה מפורשות על ידי

 .מ"לחוק מע) 1(31במקרה דנן תשיג את התוצאה ההפוכה ממה שהמחוקק חתר אליה בסעיף 

  

 הליכים אחרים ועמדת המדינה. ו

לצורך הגילוי הנאות יאמר כי העניין נשוא בקשה זו הועלה גם בתביעה ייצוגית שהגישו מבקשים אחרים  .40

וכן בעתירה בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה ,  כנגד רשויות המס34793-01-10. צ. ת. צ.בת

בהם מנהל , 'שר האוצר ואח' נ' עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל ואח 438/10צ "לצדק במסגרת בג

 .תשובתה המקדמית של המדינה לעתירה זו מצורפת לכתב בקשה זה. ")העתירה("רשות המיסים 

 .8ב כנספח "רצ -המקדמית של המדינה לעתירה   תשובתה  •

בנוסף לעמותת דיירי , אין יריבות בין המדינה והעותרים עליהם נמנים, על פי תשובת המדינה לעתירה .41

כי אם , זאת מכיוון שאין המדינה גובה את המס מאת הדיירים, הדיור המוגן גם דיירים בדיור המוגן

 :כמובא שם, ייריםהחברות המספקות שירותי דיור מוגן לד

הדיירים הינם הצרכנים הסופיים ולפיכך אין יריבות בינם לבין "... 

או להגיש תביעה / אך הם רשאים כמובן לפנות ו–רשויות המס בעניין זה 

..." נגד נותני השירות לגבי התמורה שמבקשים מהם נותני השירות

  ) לתשובה המקדמית23סעיף (

,  היריבות המשפטית היא בין המבקשת-ובענייננו ,  עם המדינההמבקשת סבורה כי הדין בהקשר זה .42

תובענה זו הינה הדרך המשפטית הראויה להביא להכרעת ; לבין המשיבים בבקשה זו, בשם הדיירים

 .ללא מחלוקות צדדיות אודות יריבות, )יחסית(הנושא לטובתם של חברי הקבוצה  במהירות 

מן ההסדר , כביכול, שכן אין הם מרוויחים, נכונים בתובענה זויכול ויטענו המשיבים כי אין הם יריבים  .43

 לאו – יאמר מראש –טענה זו . מ ומעבירות אותו לאלתר לרשויות המס"הן גובות מע: הקיים מאומה

וכי בכך הן גרמו , מ מלכתחילה"טענת המבקשת היא כי המשיבים לא היו רשאים לגבות מע: טענה היא

 .פקא מינה לשאלה האם מרוויחים הם מהסדר זה אם לאואין נ. וגורמים נזק לדיירים

יש ויש , אליה תידרש ביתר עומק לאחר שתימסר תשובת המשיבים, לטענת המבקשת, זאת ועוד .44

שכן בכך הם מכניסים עצמם לגדר , מ מן הדיירים בגין עסקת השכירות"למשיבים יתרון בגביית המע

, האחזקה והשירותים, הבניה,  כל מרכיבי היזוםהמאפשר להם לנכות מס תשומות  לגבי, מ"חוק המע

מ "למשיבים צומח יתרון גם מהחזקת סכומי המע. ולאחר מכן בכל שלבי חייו של פרויקט הדיור המוגן

כן צומחות להם טובות הנאה כלכליות מכך כאמור להלן . בידיהן עד מועד העברתם לשלטונות המס

 .בעילות התביעה המפורטות

ללא כל קשר ,  יש להפסיקה–מת התנהגותם של המשיבים נזק ממשי לדיירים  עת גור–מכל מקום  .45

 . לשאלה האם צומחת מכך טובת ההנאה כלשהי לגורם הנזק
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  עילות התביעה. ז

  

I .הפרת הסכם  

ולא הצרכן )  המשיבים–ובענייננו (מ היא שמי שחייב במס הוא העוסק "מושכלת יסוד בהלכות מע .46

זה " גלגול"מ על הצרכן הסופי ואולם "את המע" לגלגל"אמנם רשאי " עוסק"ה). חברי הקבוצה(הסופי 

 .  הכפופה למוסכם בין הצדדיםפעולה מסחרית רגילההינו בגדר 

מ אך ורק "לגבות מע, בין במפורש ובין מכללא או במחדל, בענייננו וכפי שהובא לעיל המשיבים התחייבו .47

 נתנו את הסכמתם לכך לאחברי הקבוצה . עסקהמ על ה"אם וככל שתחול חובה חוקית של תשלום מע

 . פי הדין אין חובה לשלמו-שהמשיבים יחייבו את חשבונם במס ערך מוסף כאשר על

 .הפרת חוזהעולה כדי , כפי שנעשה בפועל, מ על חברי הקבוצה"המע" גלגול"על כן  .48

 . הפרת החוזה הסבה לחברי הקבוצה נזקים .49

.  והינם תוצאה מסתברת של ההפרהעקב ההפרה ותוצאותיההם הנזקים שנגרמו לחברי הקבוצה נגרמו ל .50

 . או היו צריכים לראותן מראש בעת כריתת החוזה/מובן שהמשיבים ראו ו

 

II . רשלנות ומצג שווא רשלני  

 הכפופה לא רק לדיני פעולה מסחרית רגילהמ על הצרכן הסופי הינו "המע" גלגול"כפי שהובהר לעיל  .51

מכח דיני הנזיקין מוטלת על המשיבים החובה שלא להתרשל ולא לגבות . יקיןהחוזים אלא גם לדיני הנז

 .מס ערך מוסף כשאין חובה על פי דין לשלמו לאוצר המדינה

חברי (כמו גם קונקרטית כלפי דייריהם , אין צורך לומר שהמשיבים חבים חובת זהירות מושגית .52

בין היתר נוכח יחסי , וזאת, ת מוגברותחובות זהירווניתן לומר שחובות זהירות אלו הינן ) הקבוצה

המחזיקים , דוגמת המשיבים, הכוחות שבין הצדדים ונוכח ההקפדה היתירה שיש להקפיד עם גופים

 . בהרשאה לחיוב חשבונות הבנק של חברי הקבוצה

 מעשה שאדם ועשאו במחדלים המתוארים לעיל הפרו חובות זהירות אלו ו/בפעולותיהם ו, המשיבים .53

 מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבותעשו לא או / ון לא היה עושה באותן נסיבותסביר ונבו

שגופים סבירים ונבונים וכשירים ,  מידת זהירותואו לא נקט,  במיומנותו לא השתמשםשבמשלח ידאו /ו

 . באותן נסיבותים או נוקטים משתמשוהי - דוגמת המשיבים –לפעול באותו משלח יד 

לכל הפחות , נזק זה הינו. מ שנגבו ביתר"נזק בגובה סכומי המע,  נגרם לחברי הקבוצהכתוצאה מכך .54

ואשר יהן מנוגדים לחובות שהוטלו עלאו מחדלי המשיבים ה/בעקבות פעולות ו" התרחשות צפויה"בגדר 

,  לקרות הנזק- ולכל הפחות אחת מהסיבות -מעשיהם של המשיבים הינם בגדר הסיבה . אותם הפרו

 .רח טבעי ובמהלכם הרגיל של הדבריםשבא באו

  

הן בשלבים שקדמו להתקשרותם והן במועד , במסגרת ההתנהלות השוטפת שבין הצדדים, זאת ועוד .55

ולפיו חלה על העסקה חובת , בין במעשה ובין מכללא, הוצג על ידי המשיבים מצג, שלאחר ההסכם
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ולת הרשלנות  בשל הצגת מצג שווא עילתם של המבקשים נובעת גם מעו, משכך. מ מכח הדין"תשלום מע

 . בדרך של מעשה ומחדל-רשלני 

בין הצדדים : כמפורט לעיל בנוגע לעוולת הרשלנות, יסודות העוולה כולם מתקיימים בנסיבות העניין .56

המשיבים הפרו את חובת הזהירות וגרמו בכך לנזק כשאין , )מושגית וקונקרטית(קיימת חובת זהירות 

א כי חברי הקבוצה יסתמכו על מצגיהם וכי ל, ו לכל הפחות צריכים היו לדעתא, ספק שהמשיבים ידעו

יערכו בדיקות משפטיות עצמאיות לשם גיבוש אופן , היה למשיבים יסוד סביר להניח כי הציבור

 . התנהלותם

  

III .  הפרת חובת תום הלב  

 .המשיבים הפרו את חובות תום הלב כלפי חברי הקבוצה ויחויבו בגין כך .57

פי - על–ראשית . ן תום הלב חולש על עניינה של תובענה זו מכח מספר היבטים חלופיים ומצטבריםעקרו .58

 בשל היחסים החוזיים הקיימים בין המשיבים לבין 1973-ג"תשל) חלק כללי( לחוק החוזים 39-  ו12סעיף 

שאינם בגדר וביצוע חיובים ,  בשל היותו עקרון על החולש על כל פעולה משפטית–שנית . חברי הקבוצה

 בשל חובת תום הלב המוגברת והחובה לפעול –ושלישית . לחוק החוזים) ב(61כאמור בסעיף , חוזה

 . בהגינות וסבירות המוטלות על המשיבים בשל יחסי הכוחות שבין הצדדים

  -  2וכפי שהובא באחד מן המקרים .59

  

 מחייב את הצדדים למשא ומתן לקראת כריתת חוק החוזים ל12סעיף "

וככל שקיימים ביניהם ...חוזה לנהוג זה כלפי זה בדרך מקובלת ובתום לב

 ".יחסי אמון משמעותיים יותר כך יגבר היקף החובה

 מהווה דוגמה מובהקת לחוזים המחייביםלהזכיר כי ההסכם בין חברי הקבוצה למשיבים , שוב, ויש .60

שבין מוגברת ההדדי האמון הרכת שמבססת את מע, דרגה גבוהה מן הרגיל של גילוי ושל תום לב

 .הצדדים

מ על חברי הקבוצה "המע" גלגול"המשיבים הייתה להימנע מלב של -התנהגות תמת, בנסיבות אלו .61

 .  תחוב כלפיהם–עליהם את תשלום המס " לגלגל"ומשלא עשתה כן ובחרה 

  

IV . במשפטעשיית עושר ולא  

מי שקיבל שלא על פי זכות ) א(1 " שזו לשונובהשבה מכח חוק עשיית עושר ולא במשפטהמשיבים חבים  .62

חייב , ) המזכה-להלן (שבאו לו מאדם אחר )  הזוכה- להלן (חרת אשירות או טובת הנאה , שבדין נכס

 ". שוויה לשלם לו את-ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה , להשיב למזכה את הזכיה

זאת בגין , או על חשבונם של חברי הקבוצה/וזאת מכיסם ו" טובות ההנאה"צמחו למשיבים , בעניינינו .63

. מ לבין מועד העברתם בפועל לרשויות המיסים"הפירות שנצברו בידיה בין מועד גבייתם של כספי המע

                                                 
 ). נבו ('ל ואח"צבי עצמון ז' נ' מ ואח"בע) 1994(לים שווק קליר כימיק 8817/02   א"ע 2
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בהיותן מנוגדות , "שלא על פי זכות שבדין"למשיבים צמחה " טובת הנאה"עוד אין ספק כי אותה 

 . כמפורט בתובענה דנא, או ההסכם/להוראות הדין ו

על המשיבים להשיב לחברי הקבוצה את הזכיה , ולאור הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט, משכך .64

 . ולחילופין את שוויה

  

V .הטעיה  

 .   בעסקה לחוק הגנת הצרכן אוסר לעשות מעשה או מחדל העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי2סעיף  .65

ההטעיה היא בכך שהביאו .  המחיר–המשיבים הטעו ומטעים את חברי הקבוצה בעניין מהותי בעסקה  .66

מ על העסקה שביניהם וכן הטעו כאמור את חברי "את חברי הקבוצה להניח כי חלה חובת תשלום מע

 . דיםהינה בהתאם למוסכם בין הצד, כפי שבוצעה בפועל על ידם, מ"הקבוצה להניח שגביית המע

 –מקום שלפי הדין זו פטורה מכך , מ על עסקה"המחייבות את חברי הקבוצה בתשלום מע, המשיבים .67

האופן שבו בחרו המשיבים להודיע לחברי הקבוצה על . צריכים היו לקבל את הסכמת חברי הקבוצה לכך

ורם  אינו ראוי ואינו עומד בדרישת ההסכמה מן הסיבה הפשוטה שהוא ג–התשלום המוטל עליהם 

ולא בהסכם לפיו זכותם שלא לשאת בתשלום , לחברי הקבוצה להניח כי המדובר במס שעליה לשלם

 .המס

  – 3הלמןראה למשל את פרשת , ולעניין זה .68

חברת ביטוח שמבקשת לחייב את המבוטח בתשלום מס בולים על "

 צריכה לקבל –מקום שלפי הדין שני הצדדים חייבים בתשלומו , עסקה

האופן שבו בחרו המבטחות להודיע למבוטחים . טח לכךאת הסכמת המבו

על התשלום המוטל עליהם אינו ראוי ואינו עומד בדרישת ההסכמה מן 

הסיבה הפשוטה שהוא גורם למבוטח להניח כי המדובר במס שעליו 

ולא שהמדובר בהסכם בינו לבין המבטח שלפיו יכול הוא לעמוד , לשלם

  .חלקועל זכותו שלא לשאת בתשלום המס או 

   –        וכן 

  "אין הסכמה בלא ידיעה כי החובה הראשונית אינה מוטלת על המבוטח"

  

  הסעדים המבוקשים. ח

למניעת חזרה מיותרת מופנה בית המשפט הנכבד לאמור במבוא לבקשה זו בכל הנוגע לסעדים הנתבעים  .69

  . במסגרת הליך זה

  

  קיומם של התנאים לאישור התובענה כייצוגית. ט

  

                                                 
  )נבו (מ"הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע' מיכאל הלמן נ 6161-08-07) מרכז (.צ. ת 3
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ובענה דנן נכללת בגדר סוגי התביעות המפורטים בתוספת השניה לחוק הת. 1

  תובענות ייצוגיות

לא תוגש תובענה אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או " לחוק תובענות ייצוגיות 3פי סעיף -על .70

  ". בעניין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית

, עוסק נגד ניתן להגיש תובענה ייצוגית תביעה, לחוק תובענות ייצוגיות לתוספת השנייה 1פי פרט -על .71

  .לאו אם ובין בעסקה התקשרו אם בין, לקוח לבין שבינו לענין בקשר, הצרכן הגנת בחוק כהגדרתו

  ".כולל יצרן, מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק"מוגדר בחוק הגנת הצרכן כ" עוסק"

בקשר לענין שבינו לבין "ועילות התביעה הינן " עוסק"שהמשיבים הינם , לוכפי שהובא לעי, אין ספק .72

ובין היתר בעילות , ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד המשיבים בעילות שפורטו לעיל, לפיכך". לקוח

  .חוזיות ונזיקיות ולפי חוק עשיית עושר ולא במשפט

  

  יש למבקשת עילת תביעה . 2

המועצה הישראלית לצרכנות כהגדרתה " כי) 3)(א(4 מפורשות בסעיף חוק התובענות הייצוגיות קובע .73

תהיה רשאית להגיש בקשה לאישור תובענה , 2008-ח"התשס, בחוק המועצה הישראלית לצרכנות

 –)..." 1(אף אם אין קושי להגיש את הבקשה בידי אדם כאמור בפסקה "...זאת ..." כתובענה ייצוגית

אי לייצוג חברי הקבוצה לעילה אישית והיא רשאית לייצג את כלל  המועצה אינה זקוקה כתנ–היינו 

  .חברי הקבוצה אף במקום בו אין למועצה גופא עילת תביעה אישית

  

  גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית. 3

 7י בוודאי בתקופה המשתרעת על פנ, או מתגוררים מאות דיירים אם לא יותר/אצל המשיבים התגוררו ו .74

 . שנים שקדמו ליום הגשת תובענה זו

 שמאחר והנתונים תוסיף המבקשתמשום כך ולשם הזהירות , נתונים מדויקים מצויים בידי המשיבים .75

היקף הנזק ונסיבותיו מצויים בידי המשיבים הרי שהנטל הוא על המשיבים , לגבי גודל הקבוצה

טענה בהקשר זה ולרבות לשנות את היקף להעלות כל שומרת על זכותה  והמבקשתבהוכחות פרטים אלו 

 .הנזק המצרפי הנתבע בהליך זה

גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התובענה כתובענה , המתוארים לעילולאור סדרי הגודל , בנסיבות אלו .76

   .ייצוגית

  

  קבוצת המעונייניםהגדרת . ב

 . של בקשה זו מופנה בית המשפט הנכבד לאמור במבואבכל הנוגע להגדרת קבוצת המעוניינים  .77

  

  המשמעות הכלכלית של התובענה הייצוגית. ג

המדובר בנתונים המצויים בידיעתם הבלעדית של . מהו היקף התובענה, בשלב זה, המבקשת אינה יודעת .78

,  חברים בקבוצה המיוצגת1,000-על פי הערכות שמרניות בכ, אם המדובר, יחד עם זאת. המשיבים
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, )עד יום הגשת התביעה( שנים 5דמי שכירות לתקופה ממוצעת של לחודש כ ₪ 3,000-ששילמו בממוצע כ

לבסס הערכה זו המבקשת שומרת על זכותה .  30,000,000₪-הרי שההחזר לו הם זכאים מסתכם בכ

 .או לשנותה בהתאם לנתונים שייחשפו במהלך ניהול התובענה/ו

 

  של עובדהאו שאלות משותפות של משפט . 4

וזאת בין אם בהיבט המשפטי ובין אם , ענה משותפים לחברי הקבוצהמרכיביה המהותיים של התוב .79

 .ומכאן שתנאי זה מתקיים בתובענה דנא, בהיבט העובדתי

או ההסכם הרלבנטיות לתביעה חלות ביחסים שבין המשיבים לבין כלל /הוראות הדין ו  .ו

 או ההסכם משותפת/ומשכך השאלה אם המשיבים הפרו את הוראות הדין ו, חברי הקבוצה

 .לכלל חברי הקבוצה

אם , ידי המשיבים בנסיבות דומות-כל אחד מיחידי הקבוצה נפגע מהפרת הוראות הדין על  .ז

 .לא זהות

 :של עובדה המשותפות לקבוצהאו השאלות המהותיות של משפט , בין היתר, ואלו הן .80

ו א/או עשיית עושר ולא במשפט ו/או מחדלי המשיבים עולים כדי הפרת חוזה ו/האם פעולות ו •

 ?או הטעיה /או הפרת חובת תום הלב ו/רשלנות ו

 ?או מחדלי המשיבים הסבו לחברי הקבוצה נזק בר פיצוי /האם פעולות ו •

 

  ההליך הייצוגי כהליך הנוח והיעיל ביותר. 5

בחינת העובדות בתובענה דנא מעלה מעבר לכל ספק כי הדרך העדיפה לבירור הפלוגתאות הינו דווקא  .81

 .  שבין המשיבים לבין חברי הקבוצההמידע ופערי הכוחותר בשל פערי  ובעיקבמימד הייצוגי

נוכח ההבדל שבין עצמתן הכלכלית של המשיבים " כמותיים"בפערי כוחות ) רק(אין מדובר : ודוק .82

נוכח " מהותיים" בפערי כוחות – ואולי בעיקר –אלא מדובר גם , לחולשתו של היחיד המתקשר עימם

 .ות עם בעלי הביתחששם של חברי הקבוצה מעימ

  עזבון המנוחה הינדה 971185/א "רעאהרון ברק  בפסק דינו בעניין ) כתוארו אז(עמד על כך הנשיא  .83

לא כן הדבר "...בהגדירו את יחסו של דייר לבית האבות בו הוא מתגורר ' מרכז משען ואח' מלגרום נ

כותם מביאים להתפתחות אופי היחסים והתמש. ביחסים המיוחדים השוררים בין בית אבות לדייר

סביר ". ....החופש שלו לעבור לבית אבות אחר הוא למראית עין בלבד. תלות של הדייר בבית האבות

נגד הנהלת בית המגורים בו הוא מתגורר ויעמוד על " להתקומם"כי במצב זה יתקשה צרכן רגיל , להניח

, ו או שיאבד את קורת הגג שלו מחשש בין יבולע ל–זכותו להשבה ולהפחתת המחיר אותו הוא משלם 

  .גם אם אין בחשש זה ממש

פערים אלו מחזקים את המסקנה שהסבירות לנקיטת הליכים פרטיים על ידי מי מקרב חברי הקבוצה  .84

 . הינה קלושה ואולי אפסית

מ ולדרוש את כספם שכן אין יריבות "עוד יש לזכור שחברי הקבוצה אינם יכולים לפנות ישירות למע .85

 להפסקת העוול ולהשבת הכספים שנגבו עד כה היא בדרך של היחידהמכאן שהדרך . ניהםמשפטית בי

 .נקיטת צעדים משפטיים כנגד המשיבים
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כי תכליתה של , לחוק תובענות ייצוגיות) 1(1בסעיף , דומה שלמקרים כגון אלו כיוון המחוקק בציינו .86

לרבות לסוגי אוכלוסיה ,  לבית המשפטמימוש זכות הגישה"לסייע ב) בין היתר(התובענה הייצוגית הינה 

 ".המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים

  

ברי כי חברי הקבוצה מתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים וגם בשל כך ההליך הייצוגי הוא הנוח 

 .והמתאים לניהול הליך זה

ת המסקנה מחזקים א, מצד עצמם, הצורך במניעת הלכות סותרות וחסכון בזמן שיפוטי גם הם, כמובן .87

 . כי הדרך היעילה והטובה ביותר לניהול הליך זה היא בדרך של תובענה ייצוגית

 

   ובתום לבינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמתיענ. 6

, חברי הקבוצה כדי לייצג גם את עניינם של ה ומכספהמזמנ, הלהשקיע ממרציכולה ומוכנה  המבקשת .88

 .הזמן להשקיע בעמידה על זכויותיהםשיתכן כי אין להם המשאבים ו

ניסיונה והצלחותיה של המבקשת אשר ניצבת שנים בחזית המאבק , לא למותר לציין את מעמדה .89

 .וגם באלו יש כדי לחזק את היותה מייצגת ראויה בנסיבות המקרה ובכלל, הצרכני

, לכל חברי הקבוצהשעשויה להביא תועלת של ממש , עילות אמיתיות ורציניותהתביעה דנא מבוססת על  .90

 שאינה מתיישבת עם האינטרסים של כלל חברי הקבוצה המבקשים אינה מכוונת להשיג מטרה של והיא

 .בתביעה

  

  סיכום. י

לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדון בתובענה ובבקשה לאישור התובענה כתובענה  .91

 .ייצוגית

 .ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זוב "רצ, ל המבקשת"מנכ, תצהירו של מר אהוד פלג .92

 .ב ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו" רצ–תצהירו של מר אורי קדמון  .93

כתובענה דנא המשפט הנכבד להיעתר לבקשה דנא ולאשר את התובענה -מתבקש בית, אשר על כן .94

 .מ"ד ומע"ט עו"לרבות שכ,  ולחייב את המשיבים בהוצאותיהייצוגית

  .לבקשהמן הדין ומן הצדק להיעתר  .95
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