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 .'כנספח אב "מצתובענה העותק   ]א[

  נימוקי הבקשה

I. תמצית הבקשה( מבוא  

 ינה הפרות בוטות ומתמשכות שלעניינה של התביעה ושל בקשה זו לאשרה כתביעה ייצוגית ה .1

 8הקבועות בסעי� , ")חו� ניצני""או " החו�: "הל�ל (המגבלות על גביית תשלו* בכניסה לחו� ניצני*

 . ")הסדרת מקומות רחצהחוק : "להל� (1964" ד"תשכ, וק הסדרת מקומות רחצהחל

שיתו� הפעולה שלה� ,  וחמור מכ1"אוזלת יד� של הרשויות באכיפת חוק הסדרת מקומות רחצה  .2

ביית תשלומי* בלתי חוקית גתוצאת* היא  אשר " בהפרתו הנמשכת והולכת במש1 שני* רבות כל כ1 

 . מולידה את הצור1 בתביעה ובבקשה זו,  מהציבוראדירה במימדיה

 :  הטענות הבאות,בי� היתר, בבקשה זו תועלינה .3

 של ה למעשה גבייהת הי,"דמי חניה"בעבר  אשר כונה ,תשלו*הלחו� של בעת הכניסה הגבייה   .א

והוא מנע ,  שלידוומהחנייה מהחו�מרחק רב מחסו* הכניסה ממוק* . דמי כניסה אסורי*

 . בפועל כניסה של מבקרי* לחו� ללא תשלו*

  : 2006 בשנת י משרד הפני""צ ע" מפורשות בפני בגהעמדה זו הובא

] מ" הח�המועצה האזורית המצויי� בתחומי , ניצני� וזיקי�[בשני החופי� האלה "
מרוחקת מ� לא נגבי� דמי כניסה לחו� אול� נגבי� דמי חניה כאשר נקודת הגביה 

  . החו� ולמעשה אי� אפשרות מעשית של ממש להגיע ברכב סמו� לחו� ללא תשלו�
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 �עמדת משרד הפני� היא כי במצב זה נעשה לכאורה שימוש בגביית דמי חניה באופ
תיקו� המצב לפי הדי� ויש לפעול �המונע שימוש חופשי בחו� הי� כנדרש על

בי� באמצעות הסדרת האפשרות , �ולאפשר באופ� מעשי גישה לחו� הי� ללא תשלו
כל ההדגשות  [."לחנות במרחק הליכה סביר מ� החו� ללא תשלו� ובי� בדר� אחרת

  ]אלא א� צוי� אחרת, אינ� במקורבציטוטי� 

  .'כנספח בב "מצ 20.4.06מיו* צ "עותק מהודעת משרד הפני* לבג  ]ב[

לא הכשיר אישור זה את , �נת� משרד הפני* אישור לגביית דמי כניסה לחו 2009א� כי בשנת   .ב

חה לכניסה לחלק נומאחר שאי� קיימת אלטרנטיבה , זאת. בלתי חוקיוהוא נותר , התשלו*

 . בהתא* לתנאי הקבוע בחוק הסדרת מקומות רחצה, מהחו� ללא תשלו*

 .  אינה חוקית13 גביית התשלו* כיו* בעבור ילדי* מתחת לגיל "לחלופי�   .ג

II.  העובדות הרלוונטיותעיקרי 

המועצה : "הל�עיל ולל (1' היא המשיבה מס, מצוי בתחומי המועצה האזורית חו� אשקלו�ניצני* חו�  .4

 .)"האזורית

 .  של החו�פעילה המהינה ") החברה: "להל�( 2' המשיבה מס .5

 . נגבו תשלומי* בכניסה לחו�, ולפחות בשבע השני* האחרונות, במש1 כל שנות פעילותה של החברה .6

תשלו* זה הוגדר כתשלו* עבור . לרכב עבור כניסה לחו� + 40ה סכו* של  גבתה החבר2009עד לקי2  .7

, אמנ*, נית� היה. א1 בפועל לא היתה דר1 מעשית ונוחה להגיע לחו� שלא באמצעות רכב פרטי, חניה

  .אשר ארכה כחצי שעה לפחות, אול* דבר זה הצרי1 הליכה ממושכת בחול, להכנס לחו� רגלית

לאד* מגיל  + 10והוא משול* בתערי� של , ניסה מכונה דמי כניסה התשלו* בכ2009החל מקי2 

 . שנתיי* ומעלה

 3 "בשני* האחרונות עשה זאת מספר פעמי* לא מבוטל . המבקש נוהג מדי פע* לבקר בחו� ניצני* .8

 . בכל עונת רחצה בשבע השני* האחרונותלער1 בממוצע פעמי* 

 .גיסתווע*  "באותו זמ� וחצי  ב� השלוש "ע* בנו  לחו� המבקש עי הג7.8.09ביו*  .9

  . לכל אחד מה* + 10 חישוב של לפי,  +30בכניסה נגבה מהמבקש הס1 של 

  . 'כנספח גב "עותק החשבונית שניתנה לו בכניסה מצ  ]ג[

  . א1 ביקור זה לא תועד, )עבור כל אחד מה* + 10( + 20מספר שבועות לפני כ� הגיע ע* בנו ושיל* 

כתבה אודות גביית תשלומי* בלתי חוקית בחופי , ynetר האינטרנט ה באתמ התפרס6.8.09ביו*  .10

 . רחצה שוני* באר2

 . 'כנספח דב "עותק הכתבה מצ  ]ד[

מ " ק1.2 " המצוי כ, לאחר פרסו* כתבה זו הוסר השלט שהיה מותק� לפני מחסו* הכניסה לחו�מיד 

  . צוי� כי דמי הכניסה נגבי* מגיל שנתיי*ובו , מהחו� עצמו

וא� מפורסמת ,  נעשית בצורה גלויה13בלתי חוקית מילדי* מתחת לגיל ) במיוחד( הגבייהה, ע* זאת

  . באתר האינטרנט של המועצה האזורית
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ובו ציו� העובדה כי נגבה , בו התייחסות לחו� ניצני*, 1עותק מד� האינטרנט של המועצה האזורית  ]ה[

 .'הכנספח ב "מצ, שמעל גיל שנתיי*לבאי החו� תשלו* 

עת קיבלה , 2009לפחות מאז אביב נמשכת , 13כולל לילדי* מתחת לגיל , לאד* + 10 בס1 יהגביה .11

 ,ynet " אשר הוסר לאחר פרסו* הכתבה ב,את השלט. סכו* זהשור ממשרד הפני* לגבות החברה אי

  . ראה בעצמו

  . 'כנספח וב "מצ, כפי שמופיע באתר האינטרנט של המועצה האזורית,  האישורעותק  ]ו[

  . +720כ "ובסה, 2008"2003עבור כניסה לחו� בשני*  פעמי* 18 "ככי שיל* , בקש מערי1המ  .12

מאחר שלא יכול היה לשער כי תשלומי* אלה אינ* , תשלומי* אלה, מ� הסת*, המבקש לא תעד

  .  ה* הרי נעשו בגלוי"חוקיי* 

   . כמפורט לעיל, 2009בשנת  + 50סכו* כולל של שיל* הוא , בנוס�

חו� , אחד נוס�מוכרז מצוי חו� רחצה האזורית בתחומי המועצה כי , נטית נוספת היאעובדה רלוו .13

  . 2וג* הכניסה אליו כרוכה בתשלו*, זיקי*

 . עובדות נוספות תצוינה בהמש1 הדברי* .14

III. התביעה האישית( הטיעו� המשפטי   

 כללי  .א

לרווחת כלל תושבי ונועד לתועלת ו, חופי הי* הינ* משאב טבע ייחודי אשר נחשב קניינו של הציבור .15

 . ישראל

  :  צוי� כ200331 "ג "התשס, בדברי ההסבר להצעת חוק שמירת הסביבה החופית

"�, רצועת החו� של ישראל לאור� חופי הי� התיכו� עשירה במיוחד במגוו� ערכי טבע ונו
 משמעות ערכית וכלכלית בתחומי� יובעל, שה� חלק חשוב של נכסי המדינה ותושביה

  . "ה בתחו� התיירותובכלל ז, �רבי

 מגדיר את שפת הי* 107סעי� . 1969 " ט "התשכ, בחוק המקרקעי�חופי הי* זוכי* ג* למעמד מיוחד  .16

  ." מקרקעי ציבור המיועדי� לתועלת הציבור�מקרקעי יעוד "כ

 : שבו כ81קבע סעי� , 1964בשנת , מאז חקיקת חוק הסדרת מקומות רחצה .17

בנהר או באג� אלא א� נקבע חלק סביר של אותו , �א ייגבו דמי כניסה למקו� רחצה ביל"
  ". לכניסה בלי תשלו�, שהגישה אליו נוחה, מקו�

 . ל ותנאיו הוחמרו" הנ8לאחר מכ� תוק� סעי�  .18

,  הוספה הדרישה לקבלת אישור של שר הפני* לגביית התשלו*2004 של החוק משנת 4' בתיקו� מס

 :שהוא,  נקבע נוסחו הנוכחי2008  משנת 5' ובתיקו� מס

בנהר או באג� אלא א� נקבע חלק סביר , א ייגבו דמי כניסה למקו� רחצה בי�ל  )א"(
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ובכפו� לקבלת אישור , לכניסה בלי תשלו�, שהגישה אליו נוחה, של אותו מקו�
  –ובכל מקרה לא ייגבו דמי כניסה למקו� רחצה כאמור , שר הפני�

  ; שני�13בעד ילד שטר� מלאו לו   )1(

בסכו� העולה על ,  שני�17 שני� א� טר� מלאו לו 13מלאו לו בעד ילד ש  )2(
  .עשרה שקלי� חדשי�

תוצג במקו� בולט לעי� בסמו� למקו� שבו , )א(במקו� רחצה כאמור בסעי� קט�   )ב( 
הודעה המפרטת את , ככל שגביית� הותרה, נגבי� דמי הכניסה למקו� הרחצה

 �  ."הניסלעניי� גביית דמי כ) א(ההגבלות לפי סעי� קט

  בכניסה לחו�כלשהו אסור לגבות תשלו" (הטענה הראשית   .ב

בה כונה התשלו* , 2008 התקופה של עד שנת " האחת :את הטענות בעני� זה יש לחלק לשתי תקופות .19

רד הפני* לגביית דמי כניסה בחו�  התקופה שמאז מת� אישורו של מש"השניה ; "דמי חניה"בכניסה 

 . ועד ליו* הגשת בקשה זו

   בלתי חוקית ( "דמי חניה" בעבר בגי� גבייהה  1.ב

 דמי כניסהגבייה של מהות התשלו" הינה , למרות הכינוי

ע* מת� האישור , לאחר מכ�". חניהתשלו* עבור "כונתה הגבייה ) 2009עד שנת (בעבר , כאמור לעיל .20

 . ויפרט לכ1 לא נעשה במקו* כל שינא1 , "דמי כניסה"הפ1 כינוי התשלו* ל, של משרד הפני*

,  בגינו"המכונה חניה " שירות"ה. התשלו* בוצע במש1 כל השני* עבור עצ* הכניסה לחו�, בפועל .21

אפשרות הכניסה : העיקרי" שירות" אינו אלא חלק זניח ואינטגראלי מתו1 ה"נגבה התשלו* , כביכול

  . לחו� הי*

  :הנימוקי* והראיות לכ1 רבי*

ו* מאז  במא התשלו* הנגבה לא השתנתהכי מהות, ת בצורה מפורשהמועצה האזורית מודה  .א

 . אלא כינויו בלבד, הותר לה לגבות דמי כניסה

  : )לעיל' נספח ה (מצוייני* דברי* אלה באתר האינטרנט שלה

  ".כתשלו� חנייה, עד היו� עבור רכבגביית תשלו� הכניסה לחו� נעשתה "    

  :23.3.094 ההנהלה של המועצה האזורית מיו* כ1 צוי� ג* בישיבת

תושבי המועצה ,  עד שנה עברה היתה גביה עבור דמי חניה לרכבי�–גביה בחופי� "
  .היו פטורי� מתשלו� החניה

] כ� במקור[צ ולאחר הדיינות סוכ� כי תאושר "לאור פניית גופי� שוני� לעתירה לבג
במקו� דמי חניה , למשרד הפני� לאשר לרשויות לגביית דמי כניסה למתרחצי�

  ".ע� הצגת תעודה מזהה, המועצה פטורי� כאשר תושבי לרכבי�

 .'כנספח זב "עותק מפרוטוקול הישיבה מצ  ]ז[

, אלא באמצעות רכב פרטי, אפשרות מעשית לכניסה לחו�) ולא היתה בתקופה המדוברת(אי�   .ב

 ": חניה"שרות לנכנסי* לחו� להמנע מהתשלו* עבור הלא היתה אפו

  ; כניסה לחו� של תחבורה ציבורית אינה קיימת  )1(

                                                
  :פרוטוקול הישיבה מפורס* באתר האינטרנט של המועצה האזורית בכתובת   4
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אול* גישה זו היתה מאוד ,  נית� היה להכנס רגלית לחו�2009 אביבעד , כפי שצוי� לעיל  )2(

  .מאחר שהיתה כרוכה בהליכה בחול במש1 זמ� רב ולמרחק ניכר, בלתי נוחה

 1.2בעמדה המרוחקת נעשתה )  עבור הכניסה"והיו* (" חניה"גביית התשלו* עבור ה  )3(

  .  ו של משטח החניה עצממ ממיקומו"ק

 ).פרט למקומות בודדי* בחול(אי� מקו* להחנות רכבי* לפני המחסו*   ) 4(

, לא מיקומה של עמדת גביית התשלו*: דבר לא השתנה במקו*, מעבר לשינוי בכינוי התשלו*  .ג

של התשלו* המהות . אחר בחו�דבר ולא כל , לא חלקת האדמה שהוקצתה לחניה בסמו1 לחו�

 . חו�עצ* הכניסה לעבור היתה ונותרה 

 . יש בו כדי להצדיק גביית דמי כניסהאשר ,  לא התווס� כל שירות" קודמת בהמש1 לנקודה ה  .ד

אשר , )בתי שימוש והספקת מי* לשתיה, נקיו�, נוכחותו של מציל(מעבר לשירותי הבסיס בחו� 

לגבות דמי  כשירות בגינו נית� נחשבי* לחוק הסדרת מקומות רחצה אינ*) 10 (6על פי סעי� 

 זהו השירות היחיד מעבר לשירותי* ההכרחיי* .מלתחות, ועוד� קיימות,  קיימות היו,כניסה

   . בגינו מתיר החוק לגבות דמי כניסה, בכל חו�

שינוי ה לגביית דמי כניסה קיי* היה ג* טר* " א1 לא תנאי מספיק " תנאי הכרחי , כלומר

דמי " ולא "דמי חניה" לכנות את התשלו* המשיבותכל זאת העדיפו  ב.כינויו של התשלו*ב

מאחר שיתר התנאי* הקבועי* בחוק הסדרת מקומות רחצה לש* כינוי , זאת ".כניסה

, ע* זאת. לא התקיימו )כמו אישור משרד הפני* לגביית התשלו*" (דמי כניסה"התשלו* כ

דמי "מיהרו המשיבות והחליפו את כינוי התשלו* ל, לאחר מת� האישור לגביית דמי הכניסה

ככינוי בעייתי מבחינת החוקיות " דמי חניה"למד1 כי ה� עצמ� ראו בכינוי התשלו* כל, "כניסה

  . שלו

ההכנסות כתוצאה מהמעבר לשיטת התשלו* אותה קבע משרד , להערכת המבקש, יתר על כ�

. 13לאד* מעל גיל  + 10וכיו* התשלו* הוא , למכונית + 40בעבר התשלו* היה . הפני* פחתו

כ1 , 13 אנשי* מעל גיל 4 "מוצעת הנכנסת לחו� מצויי* פחות מונית מכי במכ, המבקש מערי1

  .וס1 ההכנסות ירד,  +40 "נמוכה מ" דמי כניסה"שההכנסה ממכונית בה נגבה התשלו* כ

מחייבת את , הדבר הביא לירידה בהכנסותיש להניח כי א� כי , העובדה כי כינוי התשלו* שונה

שינוי ש* התשלו* לא נעשה בגלל כל . עצ* הכניסהכי ג* בעבר התשלו* היה עבור , המסקנה

קיבל לכאורה " דמי כניסה"אלא מאחר שהכינוי , הקשורה לשינוי במהות השירותסיבה 

  . גושפנקא חוקית) לכאורה בלבד(

  צ"צ שהגישה עמותת אד" טבע ודי� ועמדת משרד הפני" בבג"העתירה לבג

הגישה עמותת אד* טבע , טתיות של אותו חוקובעקבות הפרות שי, )2004משנת  (4' לאחר תיקו� מס .22

 : צ כ1"קבע הבג, 19.9.05בהחלטתו מיו* "). ד"צ אט"בג: "להל� (5צ נגד שר הפני*"ודי� עתירה לבג

עניינה של העתירה שלפנינו נסוב על זכות הגישה של היחיד אל חופי הרחצה של הי� "
וא� יש , געת באורח לא קלג� המשיב מסכי� כי זכות הגישה נמצאת נפ. התיכו� והכינרת

 עד מה עגו� הוא המצב � 2004ח שלו לשנת " בדו� צור� בראיה לדבר אמר מבקר המדינה 
ח ביקר מבקר המדינה באורח חרי� את אי אכיפת הדי� על "באותו דו. בחופי הכינרת

�בעיקר בגבות� דמי כניסה שלא כדי� , הרשויות העושות בחופי הכינרת כבתו� שלה

                                                
  )il.co.nevo.www) 19.9.05, אד* טבע ודי� נגד שר הפני* 055824/צ "בג   5
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התמונה המצטיירת היא כי . רכב במיתחמי החופי��ו� עבור חניית כליובתובע� תשל
 כ� בחופי הכינרת כ� בחופי הי� �רשויות מקומיות אלו ואחרות השתלטו על החופי� 

 �למותר . )ולטענת העותרת ג� דמי חניה שלא כדי�( בגבות� דמי כניסה שלא כדי� �התיכו
שפחות המתקשי� בתשלו� דמי הכניסה לומר כי הנפגעי� העיקריי� ה� אות� יחידי� ומ

  ".לחופי�

  : המורה לשר הפני*, צ את ההחלטה הבאה"בהמש1 לדברי* חמורי* אלה קיבל הבג

המשפט הודעה משלימה ובה ידווח על � ימי� מהיו� יגיש שר הפני� לבית90תו� "
ת פעילויות שפעל בתקופת חודשי� זו למיפוי מדוייק של כלל הרשויות המפרות את הוראו

שלפיו יש לקבוע תחו� סביר ,  לחוק8לרבות בנושאי חנייה ובנושא ביצועו של סעי� (החוק 
�לקביעת הנחיות וקריטריוני� להפעלת שיקול הדעת בנושא ; )לכניסה בלי תשלו� לחו

אישור שירותי� יחודיי� שמספקות רשויות בחופי רחצה אלה ואחרי� לש� גביית דמי 
פתו של החוק הלכה למעשה בנושא של גביית דמי כניסה ולדיווח על תחילת אכי; כניסה

  ".ידי הרשויות�על

נספח (בהודעה זו . האמורד "אטצ "הגיש משרד הפני* הודעה לבית המשפט העליו� בבג, 20.4.06ביו*  .23

 ):  להודעה3סעי� (ציי� את הדברי* הבאי* בנושא של חניה בסמו1 לחופי רחצה ) לעיל' ב

ובלבד ת דמי חנייה עבור כניסה למגרש חניה הנמצא סמו� לחו� אי� מניעה לגבו, ככלל..."
במסגרת . אחרתסבירה חו� בדר� אותה רצועת שאי� בכ� כדי לחסו� כליל את הנגישות ל

בדר� שתתנה את השימוש , כי אי� מדובר בישו� לא נאות של אפשרות זו, זאת יש להקפיד
כפועל . ת דמי כניסה שלא כדי�כגביי, בחו� הי� בתשלו� דמי חניה ותשמש הלכה למעשה

כי מקו� שבו התחבורה הציבורית אינה מספקת מענה הול� , עמדת משרד הפני� היא, יוצא
וזהו המצב ככל הנראה ברוב� של החופי� במועצות (לציבור המבקרי� בחו� הי� 

סביר מ� הליכה וודא כי קיימת אפשרות לחניית רכב ללא תשלו� במרחק ליש , )אזוריות
�.החו

6
"  

חלק מהודעה . אזוריתה להודעה התייחס משרד הפני* ספציפית לחופי* בתחומי המועצה 10סעי� ב

  : והדברי* מובאי* שוב,  במבוא לבקשה זוזו צוטט

 קטעי 2מ מתוכ� " ק9.5 �ז חו� אשקלו� משתרעת לאור� של כ"רצועת החו� שבתחו� המוא"
 �הוכרזו ] כ� במקור[ר " מ150ור� של בא" זיקי�"ו] כ� במקור[ר " מ200באור� " ניצני�"חו

  ). באזור זה אי� קטעי חו� שהוכרזו כמקומות אסורי� לרחצה(כמקומות רחצה מוכרזי� 

בשני החופי� האלה לא נגבי� דמי כניסה לחו� אול� נגבי� דמי חניה כאשר בשני החופי� האלה לא נגבי� דמי כניסה לחו� אול� נגבי� דמי חניה כאשר בשני החופי� האלה לא נגבי� דמי כניסה לחו� אול� נגבי� דמי חניה כאשר בשני החופי� האלה לא נגבי� דמי כניסה לחו� אול� נגבי� דמי חניה כאשר 
נקודת הגביה מרוחקת מ� החו� ולמעשה אי� אפשרות מעשית של ממש נקודת הגביה מרוחקת מ� החו� ולמעשה אי� אפשרות מעשית של ממש נקודת הגביה מרוחקת מ� החו� ולמעשה אי� אפשרות מעשית של ממש נקודת הגביה מרוחקת מ� החו� ולמעשה אי� אפשרות מעשית של ממש 

        . . . . א תשלו�א תשלו�א תשלו�א תשלו�להגיע ברכב סמו� לחו� לללהגיע ברכב סמו� לחו� לללהגיע ברכב סמו� לחו� לללהגיע ברכב סמו� לחו� לל

עמדת משרד הפני� היא כי במצב זה נעשה לכאורה שימוש בגביית דמי עמדת משרד הפני� היא כי במצב זה נעשה לכאורה שימוש בגביית דמי עמדת משרד הפני� היא כי במצב זה נעשה לכאורה שימוש בגביית דמי עמדת משרד הפני� היא כי במצב זה נעשה לכאורה שימוש בגביית דמי 
פי הדי� ויש לפעול פי הדי� ויש לפעול פי הדי� ויש לפעול פי הדי� ויש לפעול ����חניה באופ� המונע שימוש חופשי בחו� הי� כנדרש עלחניה באופ� המונע שימוש חופשי בחו� הי� כנדרש עלחניה באופ� המונע שימוש חופשי בחו� הי� כנדרש עלחניה באופ� המונע שימוש חופשי בחו� הי� כנדרש על

בי� בי� בי� בי� , , , , תיקו� המצב ולאפשר באופ� מעשי גישה לחו� הי� ללא תשלו�תיקו� המצב ולאפשר באופ� מעשי גישה לחו� הי� ללא תשלו�תיקו� המצב ולאפשר באופ� מעשי גישה לחו� הי� ללא תשלו�תיקו� המצב ולאפשר באופ� מעשי גישה לחו� הי� ללא תשלו�לללל
באמצעות הסדרת האפשרות לחנות במרחק הליכה סביר מ� החו� ללא באמצעות הסדרת האפשרות לחנות במרחק הליכה סביר מ� החו� ללא באמצעות הסדרת האפשרות לחנות במרחק הליכה סביר מ� החו� ללא באמצעות הסדרת האפשרות לחנות במרחק הליכה סביר מ� החו� ללא 

  ."."."." ובי� בדר� אחרת ובי� בדר� אחרת ובי� בדר� אחרת ובי� בדר� אחרתתשלו�תשלו�תשלו�תשלו�

,  צטט הוא את הודעת משרד הפני*7שנת� בית המשפט העליו� לאחרונה בעתירהבפסק הדי�  .24

 ):  לפסק הדי�15פסקה  (כאסמכתא לשינוי במצב החוקי שהביאה העתירה

"�במהל� חייה של העתירה נעשו פעולות חשובות ביותר בתחו� אכיפת החוק , הנה כי כ
ביחס . וללי� ה� את חופי הי� התיכו� וה� את חו� י� כינרתהכ, בחופי הרחצה של ישראל

נוהלי� כלליי� המסדירי� את דר� הטיפול בבקשות , לאחר תהלי� ארו�, לחופי הי� גובשו
וכ� הובהרו אמות המידה ביחס , הרשויות המקומיות לגביית דמי כניסה לחופי� המוסדרי�

לאורכ� ולרוחב� של הנוהלי� . �לגביית דמי חניה במגרשי חנייה מוסדרי� על שפת הי
עוברת כחוט השני ההנחה בדבר זכות הנגישות של הציבור לחופי הי� בתורת משאבי טבע 

כ� חוזר ומודגש הצור� לאז� בי� ההכרה בחו� הי� כמשאב . העומדי� לרשותו של הכלל
 ,והצור� בשמירת נגישות חופשית של הציבור לחו� הי�, לאומי בעל ער� רב לפרט ולכלל

תשלו� עבור השימוש , בתנאי� מסוימי�, בצד קיומה של סמכות לרשות המקומית לגבות
�בהתחשב בנטל המימו� של עלויות ההקמה וההחזקה של חופי הרחצה המוטל בשני� , בחו

גביית דמי כניסה מותרת רק בעבור שירותי� . האחרונות על הרשויות המקומיות בלבד

                                                
 ושנה 29.6.06 משרד הפני* ביו* ל"נוסח זהה נקבע באמות המידה לקביעת דמי כניסה למקומות רחצה אשר קבע מנכ   6

 . הרחבה בעניי� נהלי* אלה תובא בפרק הבא להל�. לאחר מכ�

7   10.12.09 ,il.co.nevo.www .  
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דמי חנייה נית� לגבות כמחיר . יי� הפטורי� מתשלו�ייחודיי� שאינ� בגדר שירותי� בסיס
ובלבד שאי� בכ� כדי לחסו� נגישות רגלית של מבקרי� לחו� הרחצה בדר� סבירה , ראוי

ובמקו� , נגישות כזו יכולה להתקיי� בי� בדר� של הסתייעות בתחבורה ציבורית. אחרת
ת לחניית רכב פרטי על דר� הסדרת אפשרו, שאי� התחבורה הציבורית מספקת מענה הול�

�  ".ללא תשלו� במרחק הליכה סביר מ� החו

נעשה שינוי . נוצר חוקית של התשלומי* בחו� ניצני* לא בנושא הגבייה הבלתישינוי אמיתי , ואול*

  .  בלבד"קוסמטיקה"ברמת ה

  היא הקובעת לעניי� בחינת חוקיות התשלו"( ולא הכינוי (המהות 

כי  "צ "בגהאשר קיבלה את אישור , טת לעיל של משרד הפני*עמדה המצוט בדומה ל" המבקש טוע� .25

ולא על פי כינויו על ידי מי שגובה את ,  מהות העניי�פימהות התמורה עבור התשלו* נקבעת על 

 .התשלו*

את התשלו* כדי להפו1 כינוי אי� בא1 , "דמי שמירה"כ") פרוטקש�("כש* שנית� לכנות דמי חסות  .26

, א1 בפועל הוא עבור עצ* האפשרות הכניסה לחו�" חניה"ה שמכונה כ1 ג* תשלו* עבור מ, לחוקי

 .אינו הופ1 את התשלו* לחוקי

 . כל חידוש, כמוב�, אי�, המבכרת את קביעת סיווג העסקה על פי מהותה ולא על פי כינויה, בגישה זו .27

  :8פסק בית המשפט העליו� בעניי� סודה גל, למשל, כ1

ליצור , לכאורה, המכוו�, וש במושג משפטי במסמ�שעצ� השימ, זה מכבר מקובל עלינו"
לא ביחס לעצ� היווצרותו של חיוב כלשהו ולא ביחס , אינו בעל ער� מכריע, חיוב חוזי

יש שבתיאור עיסקת� שלא כהווייתה חותרי� הצדדי� ... בהנחה שנוצרלמהותו של החיוב
 "עקיפת הדר� המותווית בחוק להשגתהלחוזה להשגת מטרה מוסכמת תו� 

 .   ובתחומי משפט רבי* נוספי*11בדיני עבודה, 10בדיני המס, 9זו הגישה השלטת בדיני שעבודי*

 .  ספציפית לעניי� מהות התשלו* בכניסה לחו�"זו ג* הגישה שנקט בית המשפט המחוזי בחיפה  .28

אחד הנתבעי* היה מפעיל . אשר נפגע בעת רחצה בכינרת,  נדונה תביעתו של אד*12בעניי� קריאל

. כי אי� חלה עליו כל אחריות מאחר שהוא נת� רק שירותי חניה, והוא התגונ� בטענה, בו רח2החו� 

  :   תו1 יישו* מהות השירות שנת� תחת הכינוי החוזי שלה, י השופט ברלינר"טענה זו נדחתה ע

"�ניסה לטעו� כי אי� לו כל אחריות כלפי הרוחצי� ,  אהרו� רוזנצויג5 הנתבע ,מפעיל החו
�אי� . פי חוזה הזיכיו��כפי שהוסמ� לעשות על, "חניו�"מפעיל א� ורק , לשיטתו, אהו. בחו

הוא מספק . אי� הוא מעודד אותה. לו כל סמכות להתיר רחצה בכנרת וג� לא למנוע אותה
המקו� . מזנו� וכדומה, קמפינג, "מנגל"כגו� , רק על פני הקרקע ולא במי�ורק שירותי� 

לפני� משורת הדי� מוזהרי� המבקשי� להתרח0 ". ו� כורסיחני"אלא " חו� כורסי"איננו 

                                                
  459) ד( ד מז"פ, ספילמ�' מ נ"סודה גל בע 347/90א "ע   8

  : קובע, 1967 "ז "התשכ, לחוק המשכו�) ב (2סעי�    9

יהא , הוראות חוק זה יחולו על כל עסקה שכוונתה שעבוד נכס כערובה לחיוב"
 ". של העסקה אשר יהאכינויה

  :  נפסק332, 326) 5( ד נח''פ,  4א "פקיד שומה ת' ישי נ"חטר  01468/א "עב, למשל   10

כי א� משאלה , בענייננו המחלוקת איננה נובעת מהרישו� החשבונאי בספרי�"
פי �כאשר סיווג זה ייקבע על, בסיווג� המשפטי של תקבולי�משפטית העוסקת 

הבחינה היא בחינה מהותית ... בפי הצדדי�כינוי�פי � עלולא הכלכלית מהות�
  ..."פי מכלול נסיבות העניי��הבחינה תיעשה על. ולא פורמאלית

  : נפסק, 262, 252) 1(ד נב "פ', נגד בית הדי� הארצי לעבודה ואח'  יהודה מירוז ואח5580/94צ "בבג, למשל   11

מסוי� של שכר הוא על מהותה של תוספת לשכר עבודה ועל כ� א� רכיב "
  "אלא ממהותו של אותו רכיב השכר, בכלל בגדר תוספת לא ילמדו מהכינוי

 875, 865) 1( ב" תשס,מ"פ, קיבו2 משמר העמק' קריאל נ 1520/99) 'חי (א"ת   12
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הרחצה !!! אזהרה"האומרי� , ידי שלטי� בולטי� לעי� מיד בכניסה�בכנרת בתחו� החניו� על
  ...ערבית ואנגלית, בעברית, בצבע אדו�" על אחריות� בלבד

  כאילו אי� לו כל אחריות לגבי הרחצה בחו� מחמת5אני דוחה את טענתו של הנתבע 
והמציאות , בהקשר זה הקובע הוא המצב בשטח". חו�"ולא ב" חניו�"ב, כביכול, שמדובר

ידי הנכנסי� אל החניו� והרוחצי� בחו� כאנשי� � מתבטאת ומובנת על,כפי שהיא מוצגת
, עילה של ממש להיכנס אל החניו�. אי� הפרדה של ממש בי� החו� לבי� החניו�. סבירי�

, 5דבר המביא תועלת כלכלית לנתבע , י� והכניסה אליולנפוש בו ולשל� עבור השירות
היא האפשרות הזמינה והנוחה לרחו0 בכנרת בצמוד ממש לחניה ולמזנו� וכחלק בלתי נפרד 

לו רצה מפעיל החניו� להשתחרר מחבות כלשהי כלפי הרוחצי� בכנרת . יה בחניו�ימ� השה
�לא לאפשר מעבר מ� ו החו� היה עליו לגדר את החניו� לאור�, בקו המי� המשיק לחניו

�עדר הפרדה כזאת לא יכול מפעיל החניו� לעצו� את עיניו מול יבה. החניו� אל החו
�ולמעשה מהווה חלק בלתי , הסכנות האפשריות לרוחצי� בכנרת בחו� המשיק אל החניו

על , מעניקת הזיכיו�, אחריות זו חלה באופ� שילוחי ג� על המועצה האזורית. נפרד ממנו
 ".מבטחי בעל הזיכיו�על ה ומבטחי

אי� יכולה להיות מחלוקת של ממש כי מדובר בתשלו* , א* אמנ* מהות התשלו* היתה דמי כניסה .29

, יות של המהות האמיתית של התשלו*מעיד על חוסר החוק" מכובס" בש* הוועצ* כינוי, בלתי חוקי

 : התשלו* היה בלתי חוקי מהסיבות הבאות. כפי שצוי� לעיל

אישור זה היה תנאי , כאמור. י משרד הפני*"ר שלא נית� אישור לתשלו* עמאח, ראשית  .א

 ). 4' תיקו� מס (2004לגבייה מאז שנת 

 . לא קיימת היתה אלטרנטיבה לכניסה לחו� ללא תשלו*, שנית  .ב

שהיא הבסיס לטענה כי התשלו* אינו חוקי ג* לאחר אישור משרד , זואחרונה הרחבה בנקודה   

 .  הבא להל� בפרק" הפני* לגבייתו 

  של דמי כניסה אינה חוקית ג" לאחר אישור משרד הפני"כיו" הגבייה    2.ב

 אי� חלק אחר של החו� אליו נית� להכנס ללא תשלו"

 אינו מכשיר את 2009כי האישור שנת� משרד הפני* לגביית דמי כניסה בשנת , המבקש טוע� .30

כפי שמשרד הפני" עצמו אישר , חוקית ניצני* היתה ונותרה בלתי גביית דמי כניסה לחו�. התשלו*

 . צ"לבגהאמורה בהודעה 

אי� מתקיי* עדיי� , לפיה דמי החניה שנגבו בחו� אינ* אלא דמי כניסה אסורי*, מאז אותה הודעה .31

אלא א� נקבע חלק סביר  ""גביית תשלו* של דמי הכניסה מות רחצה לוקוק הסדרת מבחהתנאי 

 ".יסה בלי תשלו�לכנ, שהגישה אליו נוחה, של אותו מקו�

כפי ,  ללא תשלו*גישה נוחה) ולא היתה( אי� "רחצה ) חו�(באותו מקו* ,  היינו"" אותו מקו*"ב .32

 אינה "  שאינה  אלטרנטיבה נוחה "ג* הגישה הרגלית ללא תשלו* , למעשה(שהוסבר בפרק הקוד* 

 ). אפשרית כיו*

יחול על אותו איזור או על אותה כ1 ש, "באותו מקו*"ג* לפי גישה פרשנית מרחיבה ביותר למונח  .33

ואינה עולה בקנה , פרשנות שאינה מקובלת על המבקש(ולא רק על אותו חו� עצמו , רשות מקומית

חו� אלטרנטיבי המועצה האזורית בתחומי /זוראותו אהרי שכאמור אי� ב, )אחד ע* לשו� החוק

 .לכניסה ללא תשלו*

מטבע , אלה אינ* חופי* מוכרזי*. טח אשמצפו� לחו� מצויה שמורת טבע ומדרו* לו מצוי ש

החו� המוכרז הקרוב ביותר לחו� ניצני* מצד צפו� הוא חו� ריביירה . ואי� אליה* גישה, הדברי*

שני אלה מצויי* . כוכבא באשקלו�" והחו� המוכרז הקרוב  ביותר מצד דרו* הוא חו� בר, באשדוד

  .מ כל אחד מחו� ניצני*" ק10 "במרחק של לא פחות מ
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 חו� זיקי* "כי בתחומי המועצה האזורית מצוי חו� מוכרז אחד נוס� , ממת במיוחד היא העובדהמקו .34

עת , עניי� זה יוזכר שוב להל� (ג* הכניסה אליו כרוכה בתשלו*א1  ") מ מחו� ניצני*" ק26 "המצוי כ(

 ). י משרד הפני* מלכתחילה"יוסבר מדוע לא היה מקו* למת� האישור ע

 . לגביית התשלו*, מספיקתנאי א* לא , הכרחירד הפני* הוא תנאי אישור משכי , יודגש .35

האמור של לתנאי , מצטבר,  הינה תנאי נוס�"בכפו� לקבלת אישור שר הפני�ו"התיבה 

  .אלטרנטיבת כניסה ללא תשלו* באותו מקו* רחצה

 . לכ� אישור משרד הפני* אינו מכשיר את התשלו*

 י"י משרד הפנ"לא היה מקו" למת� האישור ע

כמעט בלתי עד כי היא , כה משונההיא , כי משרד הפני* נת� אישור לגביית דמי כניסה לחו�, העובדה .36

 . נתפסת

לפיה התשלו* , הביע משרד הפני* לא רק עמדה ברורה) לעיל' נספח ב(ד "אטצ "בגבהודעה האמורה ב .37

 : שוב יצוטטו הדברי*. אלא ג* ציי� מה נדרש לש* תיקו� המצב, אינו חוקי

דת משרד הפני� היא כי במצב זה נעשה לכאורה שימוש בגביית דמי חניה באופ� המונע עמ"
ויש לפעול תיקו� המצב ולאפשר באופ� מעשי פי הדי� �שימוש חופשי בחו� הי� כנדרש על

בי� באמצעות הסדרת האפשרות לחנות במרחק הליכה סביר , גישה לחו� הי� ללא תשלו�
  ."רתמ� החו� ללא תשלו� ובי� בדר� אח

.  הוא מת� גישה לחו� ללא תשלו*2006צ בשנת "הפתרו� למצב הבלתי תקי� שהציע משרד הפני* לבג

 מבחינה משרד הפני" לא הסתפק בהבעת עמדה כי גביית דמי החניה אסורה על פי חוק: ודוק

לאור החשיבות , זאת. כי אי� מקו" לגביית תשלו" כלל, אלא הביע עמדה עקרונית, טכנית

  ! של שימוש במשאבי הטבע ללא תשלו"העקרונית 

 If you":שנאמר. הכשיר את השר2בחר משרד הפני* לנסות ול, במקו* לטפל בשורש הבעיה, והנה

can't beat them - join them".  

מדיניות של השלמה ע* המצב הקיי* והכרה בו לא רק שאינה הולמת רשות ציבורית האמונה , ואול* .38

יות המוצהרת של משרד הפני* בפרט בנוגע ינה הולמת את המדינאהיא ,  חוקי* בכללעל אכיפת

 . למת� אישורי* לגביית דמי כניסה לחופי רחצה

 נקבעה הפרוצדורה ונקבעו ,29.5.07 וביו* 29.5.0613ל משרד הפני* ביו* "שהוציא מנכ, י*בחוזר .39

 .הקריטריוני* הענייניי* למת� אישור גביית תשלו* על ידי משרד הפני*

אחרי* בתחומי אותה חופי* של את קיומ* תנאי כורה וה� השיקול המהותיי* דורשי* דה� הפרוצ

  . רשות בה* אי� גביית תשלו* של דמי כניסה

  :רה לעניי� הפרוצדו2006משנת ל "כ1 מצויי� בחוזר המנכ

 תצר� הרשות המקומית פירוט החופי� אשר הכניסה אליה� תחוייב בדמי כניסה לבקשה"
  ..."יסה אליה� תהיה בלי תשלו�ופירוט החופי� שהכנ

  : לעניי� השיקולי* המהותיי*, ובהמש1

                                                
: מפורס* באתר האינטרנט של משרד הפני* בכתובת   13

FC/732EE6002BA2256C503E4AC4EA815DF4/nsf.mainmenu/PubWebSite/Apps/il.gov.moin.www://http
pdf.News/FILE$/86F7F003E4225717FB4622B38ADAC4   
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לעניי� זה הננו להפנות את תשומת לבכ� לאמור בהודעה שנמסרה בש� המדינה לבית 
 וזאת ביחס לאמות המידה שלפיה� תיבחנה בקשות 5824/05צ "המשפט העליו� במסגרת בג

�  : כאמור כדלקמ

מקומית לגבות דמי כניסה לחופי� לצור� בחינת סמכותה של הרשות ה"
 שבו הרשות המקומית מסדירה את כלל את האופ�יש לבחו� ... שבניהולה

מספר ופריסות החופי� שהכניסה אליה� חופיה המוכרזי� ובכלל זה את 
היא ללא תשלו� ואת מספר ופריסת החופי� שהכניסה אליה� מותנית 

  ."בתשלו�

סעי� ד לעניי� ,  לאמות המידה1סעי�  (2007ל משנת "מנכנקבעו בחוזר ההוראות בעלות תוכ� דומה 

  ). הנוהל

  . 'חכנספח ב "מצ 2006משנת ל "עותק חוזר המנכ  ]ח[

   .'כנספח טב " מצ4/2007ל "עותק הדפי* הרלוונטיי* מחוזר המנכ  ]ט[

  א1 " חו� זיקי* "רז נוס� אחד בלבד  קיי* חו� מוכהאזוריתבתחומי המועצה , כפי שצוי� לעיל .40

  .14,15ניסה אליו היא בתשלו*הכ

הסדרת  תנאי אותו קובע חוק " בחו� עצמו ללא תשלו*לא רק שאי� אלטרנטיבה לכניסה , הנה כי כ�  

אשר יש בה* להצדיק , וג* אי� שירותי* מיוחדי* "מקומות רחצה לש* אפשרות לגביית דמי כניסה 

ג* אלה אשר אי� אישור , ופי* במרבית החנמצאותמלתחות (גביית דמי כניסה בחו� ניצני* דווקא 

ג* אי� חו� אחר בתחומי המועצה האזורית אליו הכניסה היא ללא הרי ש, )לגביית דמי כניסה אליה*

  . תשלו*

לתנאי אמות המידה מנוגד לתנאי החוק והרי הדבר מנוגד ? כיצד נית� אישור לגביית תשלו* בחו�  

 !עצמ�

על פי מסמ1 של מרכז . חו� ניצני* תמוה במיוחד בגבייהנימוק שנת� משרד הפני* למת� אישור הה .41

ארצי על אתרי רחצה המפקח ה, יוס� עאמר הסביר מר 11.5.09המחקר והמידע של הכנסת מיו* 

  :16את האישור שנית� לחו� ניצני* כ1, במשרד הפני*

"�  ".שירותי הגרירה הניתני� במקו�, בי� השאר, בחו� ניצני� הובאו בחשבו

 ...ק מדברת בעד עצמהכי חולשת הנימו, נדמה

יורחב , על המשמעות של התערבות רשות מפקחת בהקשר של האפשרות להגיש תביעה ייצוגית .42

 .הדיבור בפרק העוסק בתנאי* לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

  

  

 

                                                
  : באתר משרד הפני* בכתובתרשימת החופי* המוכרזי* נמצאת   14

FB/327EE6002BA2256C503E4AC4EA815DF4/nsf.mainmenu/PubWebSite/Apps/il.gov.moin.www://http
xls.News/FILE$/F0037057BE22572C13C1EAA1D7D504   

: רשימת הרשויות המקומיות והחופי* לה* אושרה גביית התשלו* נמצאת באתר משרד הפני* בכתובת   15
DDE10029D22575C3AF2663DCD4EAF/430/nsf.PageByItem/PubWebSite/Apps/il.gov.moin.www://http
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 13 אסור לגבות תשלו" בגי� כניסת ילדי" מתחת לגיל (הטענה החלופית   .ג

הסדרת מקומות וק בעוד שח, גיל שנתיי* כל ילד מעל החברה גובה דמי כניסה בגי� כניסת, כאמור .43

 . 13אוסר על גביית דמי כניסה לילדי* מתחת לגיל רחצה 

 . 16.6.0817 של חוק הסדרת מקומות רחצה מיו* 5' איסור זה קיי* מאז חקיקת תיקו� מס .44

 גביית תשלו" עבור כניסת ילדי"יה של עמותת אד" טבע ודי� בעניי� פניות   1.ג

אשר לא הביאה לתיקו� ההתנהגות הבלתי ,  פנייה עיתונאית בנושא הגבייה הבלתי חוקיתצוינה לעיל .45

 . לא היה זה המקרה היחיד. חוקית בעניי�

אשר פועלת נמרצות למיגור התופעה הקשה של גביית תשלומי* עבור , עמותת אד* טבע ודי�

פעמי* מספר פנתה , רד האמו"צ אט"בגוהגישה את , הזכות לעשות שימוש בחופי רחצה" הקניית"

 לא הביאו " למרבה התדהמה " אול* ג* פניותיה , לגורמי* הרלוונטיי* בנושא תשלו* בלתי חוקי זה

  .להפסקת התופעה

 .  בעניי�ד לראש המועצה האזורית" פנתה אט15.6.09ו* בי  .א

מי (המפקח הראשי על חופי הרחצה במשרד הפני* , ד ליוס� עאמר" פנתה אט12.7.09ביו*   .ב

ת ההסבר המלומד לאישור שנת� משרד הפני* למועצה האזורית לגבות דמי כניסה שנת� א

 . )בחו�

אליה צורפו שני המכתבי* המוזכרי* ,  למר עאמר תזכורת בדבר הפניה ניתנה2.8.09ביו*   .ג

  . לעיל

  . 3'י(1'י י"כנספחב "ד מצ"עותק מכתביה של אט  ]3'י"1י[

  . הוכי פניותיה אלה לא זכו למענה כלש, ד מסרה"אט

 .זלזול בוטה בחוק מצביעות על מפניות אלה התעלמותה

אד* המבקש להשאר ". קמפינג"לאד* עבור  + 10 "ראוי לציי� תשלו* בלתי חוקי נוס� הנגבה בחו�  .46

 "הוא הופ1 את התשלו* בגי� כניסה מ. כמוב�, תשלו* זה אינו חוקי.  +10נדרש לשל* , בלילה בחו�

ראות חוק הסדרת מקומות הרחצה בשילוב ע* אישור משרד הפני* בניגוד להו, לאד* + 20 "ל + 10

 .  המצוי� לעיל

 אחריות החברה  .ד

 חוזה בלתי חוקי/הפרת חובה חקוקה  1.ד

רת מקומות סדהיא גבתה תשלומי* בניגוד לחוק ה: אחריותה של החברה ברורה ומובנת מאליה .47

 . יות מוחזרי* צריכי* לה)יתר גבתה ב" ולחלופי� (כל התשלומי* אשר גבתה . רחצה

 לפקודת �63 סעי על פי מבצעת החברה עוולה של הפרת חובה חקוקהביצעה ואותו חוק בהפרת  .48

 :אשר קובע, ]נוסח חדש[הנזיקי� 

 

                                                
  2157' ח מס"ח תשס"ס   17
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 �מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק   )א"(
להגנתו של נועד לטובתו או , לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק�למעט פקודה זו 

וההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו , אד� אחר
אול� אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת ; נתכוו� החיקוק

  .התכוו� להוציא תרופה זו, לפי פירושו הנכו�, א� החיקוק, בפקודה זו

א� , גנתו של פלונילעני� סעי� זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או לה  )ב( 
לפי פירושו הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובת� או 

אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו �אד� בכלל או של בני�להגנת� של בני
  ".פלוני

ישנה הפרה של החובה : כל תנאי הסעי� מתקיימי* ביחסי* שבי� החברה לבי� מבקרי החופי* .49

הנזק הוא בדיוק סוג הנזק ; החיקוק נועד להג� על מבקרי החופי*; יית תשלומי*החקוקה להמנע מגב

 ;)תשלומי יתר(אותו ביקש המחוקק למנוע 

היה בלתי  "נגבתה מכוחו התמורה החוזית ש "החוזה . לאותה תוצאה נית� להגיע ג* מדיני החוזי* .50

 . בחזרהוהמבקש זכאי לקבל את מה ששיל* , ולכ� החוזה בטל, חוקי

 תשלומי היתר/ התשלומי":הנזק  2.ד

 .  התשלומי* ששיל*,כאמור, הואנזקו של המבקש  .51

 50והוא שיל* ,  +720 "  ב2008"2003המבקש מערי1 את התשלומי* שביצע בשני* , כפי שפורט לעיל .52

 או כל חלק מהתשלומי* הנתבע הוא סכו* זהנזקו .  +770כ "ובסה,  אות* הוא תובע2009 בשנת +

 .  כי היו בלתי חוקיי*כבד יקבעאשר בית המשפט הנ

 האזוריתאחריותה של המועצה   .ה

 "  א� כי בוצעה בפועל על ידי החברה "גביית התשלו* הבלתי חוקי האחריות לכי , המבקש טוע� .53

 . על המועצה האזורית " ואולי א� בעיקר "  מוטלת ג*

לת זכות החזקה בעהמועצה האזורית היא , כמו כל הרשויות המקומיות אשר שטח� גובל בחו� הי* .54

�העניקה את זכיו� ההפעלה בחו� והיא זו אשר , מקרקעי ישראל על פי הסכ* חכירה ע* מינהל בחו

 . לחברה

הרשות המקומית היא , במסגרת סמכויותיה של הרשות המקומית על פי חוק הסדרת מקומות רחצה .55

לבקש את מכת היא זו אשר מוס, ))10 (6סעי� (לקבוע את התשלו" בחוק עזר מוסמכת זו אשר 

 . ומשרד הפני* רואה ברשות המקומית כגובה של התשלו*, האישור משר הפני* לגביית התשלו*

  :מצוייני* הדברי* הבאי*, )לעיל' נספח ח (2006ל משנת "בחוזר המנכ

, רשות מקומית אשר מבקשת לגבות דמי כניסה למקומות רחצה הנמצאי� בתחומהעל כל "
להגיש בקשה לאישור , י מי מטעמה"ות על ידה ובי� עבי� א� המקומות מופעלי� ישיר

  . גביית דמי הכניסה כאמור

הוא היחס בי� החופי* ללא , הקריטריו� המרכזי לקביעה א* תאושר הגבייה א* לאו, כפי שצוי� לעיל

   .בתחומי הרשות המקומית מגישת הבקשהתשלו* לבי� החופי* בתשלו* 

 הגובה של התשלו" היא (ציבור עליו נועד הוא להג�  ומבחינת ה(מבחינת משרד הפני" : כלומר

א* מטעמי* כאלה ואחרי* מעדיפה הרשות המקומית לבצע את הגבייה . הרשות המקומית

  .אי� הדבר גורע מאחריותה במקרה של אי חוקיות הגבייה, באמצעות גו� עסקי אחר

 . נית� למועצה האזורית )לעיל' נספח ה(האישור לגביית דמי הכניסה לחו�  .56
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צוינה ההתקשרות בי� ) לעיל' נספח ז (23.3.09בפרוטוקול ישיבת ההנהלה של המועצה האזורית מיו*  .57

  : המועצה האזורית לבי� החברה

" �  דווח חופי רחצה: 6לסעי

  . באייר' חופי רחצה המוכרזי� נפתחי� ביו� א, דווח לחברי ההנהלה כי בהתא� לחוק

החו� , אחר שקיבלנו אישור ממפקח רחצה מחוזיל, חו� ניצני� למעשה נפתח לפני מועד זה
 ".2010/430/הסכ� ההפעלה מסתיי� ביו� , "פורו�"י חברת "מופעל ע, פועל ברמה טובה

מפעילת , י החברה" מהכספי* אשר נגבי* ע" בצורה ישירה או עקיפה "המועצה האזורית נהנית 

  . החו�

יאיר ,  צוטטה תגובת ראש המועצה האזורית,אשר צוינה לעיל, ynetכי בכתבה באתר , מעניי� לציי� .58

 : בזו הלשו�, ו�'פרג

 ". גובי� על פי החוק ואת לשו� החוק העברתי למפעילי החופי�אנו"

עצמה כגובת התשלו* וכמי שאחראית על פי חוק הסדרת מקומות "ג* המועצה רואה בה, הנה כי כ�

 . י שפועלת מטעמהואת החברה כמ, רחצה לחוקיות גבייתו

 לחוק הסדרת מקומות 8יש לראות במועצה האזורית עצמה כמפרה ישירה של סעי� , כל האמורלאור  .59

 האמור 63סעי� במוב� " קמי שאינו מקיי� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקו"היינו כ, רחצה

 .לפקודת הנזיקי�

מאשר על פי /מצווה/מרשה/ משת�בי� א* כאחריות של. אחריותה מצטרפת לאחריותה של החברה .60

 . זיקי� לפקודת הנ11ובי� א* כאחריות של מעוולת יחד על פי סעי� ,  לפקודת הנזיקי�12סעי� 

 .זו לשונ* של סעיפי* אלה

  :11סעי� 

, על מעשה פלוני, אד� או יותר חבי� לפי הוראות פקודה זו�שני בני מה כל אחדהי"
� להיתבע עליה יהיו חבי� יחד על אותו מעשה כמעוולי� יחד וניתני, והמעשה הוא עוולה

  ".יחד ולחוד

 : 12סעי� 

שנעשו או , מייע0 או מפתה למעשה או למחדל, מסייע, המשת� עצמו, ני� פקודה זולע"
  ".יהא חב עליה�, מרשה או מאשר אות�, או מצווה, ולתשעומדי� להיעשות על ידי זו

 לעניי� גביית ובתו1 כ1, ניי� תפעול חו� ניצני*שלוחתה של המועצה האזורית לעג* החברה הינה  .61

 .תשלומי* בו

, המועצה האזורית היא זו אשר מינתה את החברה להפעיל את חו� ניצני* ולגבות את התשלומי* בו

  . עשית להבטיח את חוקיות התשלומי*מהיכולת המועצה האזורית ול

 : אשר קובע,  לפקודת הנזיקי��14 באה לידי ביטוי בסעישילוחית זו חריות א

, בעשיית מעשה או סוג של מעשי� למענו, ושאיננו עובד, המעסיק שלוח, ני� פקודה זולע"
יהא חב על כל דבר שיעשה השלוח בביצוע אותו מעשה או סוג מעשי� ועל הדר� שבה הוא 

 ".מבצע אות�

עצה המוחבותה של  , של המועצה האזורית ולא כשלוחתהג* א* יש לראות בחברה כקבל� עצמאי .62

אשר ,  לפקודת הנזיקי�15מכוח סעי� קיימת האזורית בגי� הפרת החובות החקוקות שביצעה החברה 

 : קובע



 " 14 " 

על מנת שיעשה , שאיננו עובדו או שלוחו, העושה חוזה ע� אד� אחר, ני� פקודה זולע"
הוראה זו ; יית אותו מעשהעשלא יהא חב על עוולה שתצמח תו� כדי , למענו מעשה פלוני

  : באחת מאלהלא תחול

  ;וא התרשל בבחירת בעל חוזהוה  )1(

  ;וא התערב בעבודתו של בעל חוזהו באופ� שגר� לפגיעה או לנזקה  )2(

  ;וא הרשה או אישרר את המעשה שגר� לפגיעה או לנזקה  )3(

  ;ה שביצועו מסר לקבל� עצמאיעשוא היה אחראי מכוח חיקוק לעשיית המה  )4(

 ".ה שלא כדי�דבר שלעשייתו נעשה החוזה היה  )5(

י סוכנויות "ענטענות של רשיו� ההפעלה שלה  נדונה אחריותה של חברת אל על להפרות 18אל עלבעניי�  .63

כי ,  נקבע " ובשונה מעובדות בקשה זו "  בנסיבות אותו עניי�.נסיעות שמכרו כרטיסי טיסה במטוסיה

לשי* , ע* זאת, חשוב .יו�פעלו באופ� עצמאי ולכ� לא בוצעה הפרה של תנאי הרש תוסוכנויות הנסיע

 ):  לפסק הדי�25פסקה (לב לדברי* הבאי* שנפסקו 

עלולה לעלות כדי הפרת ] מ" הח�אל על [כי ג� פעולה עקיפה של המבקשת , נראה"
�במודע ובכוונת , המבקשת אינה יכולה לחמוק מחובותיה פשוט על ידי כ� שתפעל. הרישיו

�כי שתיקה של המבקשת ,  ייתכ� ג�.ידי אחרי�על , מכוו� או א� במרומז ותו� העלמת עי
נוכח מדיניות הננקטת על ידי גורמי� אחרי� בנסיבות בה� נית� היה לצפות כי תתערב 

  ".כמוה כעידוד לנקיטתה, ותפעל לשינויה

הקשר בי� המועצה סוג , בשונה מעובדות עניי� אל עלהרי ש, וכפי שהוסבר באריכות לעיל, אי� ספק

על פעולתה של  האזורית היתה יכולת השפעה ניכרת שלמועצה, כזה )והינו(רה היה האזורית לבי� החב

כי השפעתה של ,  בנושא הגבייה נית� להגדיל ולטעו�.החברה בכלל ועל המחירי* שהיא גבתה בפרט

   . ממששליטה לכדי רמה של המועצה האזורית על החברה הגיעה 

בי� א* אחריות ישירה ובי� : קיימתשרירה ו לגבייה הבלתי חוקיתשל המועצה האזורית אחריותה  .64

  . א* אחריות עקיפה

IV. מות התנאי" להגשת התביעה כתביעה ייצוגיתייהתק 

   בקשר לעני� שבינו לבי� הלקוח"עוסק" תביעה נגד (נושא התביעה   .א

 1 פריטבצירו� , ")החוק: "להל� בפרק זה (2006 "ו "התשס, לחוק תובענות ייצוגיות) א (3סעי�  .65

  " מאפשר הגשת תובענה ייצוגית , ניה לחוקלתוספת הש

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

   "לקוח"המבקש הינו , "עוסק"היא החברה   1.א

 : כ1"עוסק"מגדיר ) סעי� ההגדרות, 1בסעי� (חוק הגנת הצרכ�  .66

  ;כולל יצר�, ר נכס או נות� שירות דר� עיסוק מי שמוכ�" עוסק"

ובמסגרת� היא , החברה הינה גו� עסקי הפועל למטרות רווח. כמוב�, "עוסק"הגדרת  עונה על חברהה

  . לש* כ1מציבור לקוחותיה מפעילה את חו� ניצני* וגובה תשלו* 

                                                
  )il.co.nevo.www) 26.8.09, זילברשלג עיטל ' מ נ"אל על נתיבי אויר לישראל בע 025765/ א"רע   18
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ט את תחולתו של אי� צור1 לפרכרטיס מאחר שרכש .  של החברה"לקוח"כי המבקש הינו , עוד מוב� .67

מאחר שאי� יכולה להיות מחלוקת כי , שבחוק הגנת הצרכ�" צרכ�"הרחבה מהמונח , "לקוח"המונח 

  . 19"צרכ�"המבקש נכלל ג* בגדר 

  אפשרות הגשת התביעה הייצוגית נגד המועצה האזורית  2.א

  כללי

יפה ג* לש*  ,הכרה באחריותה של המועצה האזורית לנזקיו האישיי* של המבקשהמחייב רציונאל ה .68

הכרה באחריותה של המועצה האזורית לנזקי כלל ציבור הנפגעי* מהגבייה הבלתי חוקית של כספי* 

פרטי כל אחד מלהטיל על המועצה האזורית אחריות לנזקיה* של א* ישנה הצדקה . ני*בחו� ניצ

 .וצה כולהמשות� על נזקי הקבבאופ� אי� כל הגיו� להמנע מהטלת אחריות זו , )כיחידי*(הקבוצה 

היא , היא זו אשר אחראית לתפעולו, המועצה האזורית היא המחזיקה של החו�, כפי שפורט לעיל

היא זו אשר נתנה את זכיו� , התשלו* והיא זו אשר קיבלה אותוהיתה מגישת הבקשה לאישור 

  ). במישרי� או בעקיפי�(נהנית מהתקבולי* היא זו אשר ההפעלה לחברה ו

ס את פועלה של החברה למועצה האזורית ובכ1 להטיל עליה אחריות בתביעה א* נית� לייח: כלומר

לצור1 למועצה האזורית " עוסק"נית� לייחס את פועלה של החברה כבאותה מידה הרי ש, האישית

  .האפשרות להגיש נגדה תביעה ייצוגית

  פרשנות תכליתית של חוק התובענות הייצוגיות

, זוהי הלכה ידועה ומושרשת. דיניות אותה מבקש הוא להגשי* ועל פי המחוק יש לפרש על פי תכליתו .69

 ;20אשר באה לידי ביטוי בשורה ארוכה של פסיקות של בית המשפט העליו�

  :1הייצוגיות מצויינות בסעי� תכלית חוק התובענות 

לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשי� לפנות לבית , מימוש זכות הגישה לבית המשפט  )1("
  ;המשפט כיחידי�

  ;אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו  )2(

)3(  �  ;מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי

 ".הוג� וממצה של תביעות, ניהול יעיל  )4(

כי יש לפרש את החוק , מחייבות את המסקנה) 4(")2(כל שלוש המטרות המצויינות בסעיפי* קטני* 

א* נתבע  :כ1ת השניה  של התוספ1פריט  מרחיבה זו לפרש את תוכנגזרת של פרשנו ,באופ� מרחיב

וקיי* נתבע נוס� שמוטלת עליו , מוטלת עליו אחריות בתביעה הייצוגיתו" עוסק"עונה על הגדרת 

האחריות בתביעה הייצוגית , אשר מצויה בזיקה לאחריות הנתבע הראשו�, אישיתהבתביעה אחריות 

  . הנוס�הנתבע תוטל ג* על 

                                                
  : כ1" צרכ�"חוק הגנת הצרכ� מגדיר : הינה" צרכ�"בחוק הגנת הצרכ� לההגדרה    19

 "ביתי או משפחתי,  מעוסק במהל1 עיסוקו לשימוש שעיקרו אישימקבל שירות או מי שקונה נכס "צרכ� "

כי ,  קבע בית המשפט העליו�577) 3(ד נא "פ, מ"מ נגד קליל תעשיות בע"ארפל אלומיניו* בע 733/95א "עב, למשל, כ1   20
בהסתמכו על עקרונות יסוד של , שרת תקיפה ישירה של רישו* מדג* בבית המשפט מאפפקודת הפטנטי* והמדגמי*

 לחוק 5סעי� פרשנות תכליתית לבית המשפט ביצע , 49) 3(ד נד "פ ליבובי2 נגד אוברזו� 1776/97א "עב; שיטת המשפט
 בפרשנות תכליתית של  עסק בית המשפט529) 2(ד מז "פ, נגד מדינת ישראל אלי גבירצמ�  4603/90פ "עב; חוזה קבלנות

  . מצויות בשפענוספות  דוגמאות . לחוק התכנו� והבניה208סעי� 
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בשאלה א* נית� עקרונית באה לידי ביטוי בדיו� , 1בפריט " עוסק"פרשנות המונח גישה מרחיבה זו ל .70

 ". עוסק"עצמה להגיש תביעה ייצוגית נגד נושא משרה בחברה שהיא 

והחליט כ1 , 21מבית המשפט המחוזי בירושלי* ד� בשאלה זו בעניי� ג� צביהשופט יצחק ענבר ' כב

  ): להחלטה9סעי� (

שר הגשת תובענה ייצוגית נגד  לתוספת השנייה מאפ1כי פרט , כאמור לעיל עמדתי היא"
  . אורג� הנושא בחבות אישית

�הקובע כי אד� אשר ביצע , יסוד הטלתה של אחריות אישית על אורג� הוא בעקרו� השוויו
הטלת אחריות אישית א� מקדמת מטרות של . עוולה ישא בתוצאות הכרוכות באותה עוולה

�22בפסקה , ל"יי� צוק אור הנלכל אלו ראו בהרחבה בענ(הגינות ויעילות כלכלית , צדק
 חוק ל1סעי� , אדרבא. תכליות אלו אינ� נעצרות על מפתנה של התובענה הייצוגית). 23

לקד� את אכיפת הדי� , בי� היתר, כי מטרותיו של החוק ה�,  מלמדנוייצוגיות תובענות
הוג� , ולקד� ניהול יעיל, לקד� מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�, ני הפרתווהרתעה מפ

תכליותיה של הטלת אחריות אישית מתיישבות יפה ע� כי , רואי� אנו. וממצה של תביעות
שלפיה לא נית� להגיש תובענה ייצוגית , פרשנות. ייצוגיות תובענות חוקתכליותיו של 

חותרת תחת תכליות , צרכנית נגד אורג� של תאגיד על א� שהוא נושא באחריות אישית
פרשנות זו א� אינה מתיישבת ע� המגמה הכללית להתאי� את סדרי הדי� להוראות . אלו

, פולג' נ לוי 6920/94 א"רעלוי� ב' וראו לעניי� זה את דברי המשנה לנשיא ש (החוק המהותי
  ..).733, 731) 2(מט ד"פ

� לתוספת לא הייתה לצמצ� את מעגל הנתבעי� 1כי תכליתו של פרט , לזאת ראוי להוסי
ביעה ת"להבדיל מ..." (תביעה נגד עוסק: "אלא הפרט נוסח כפי שנוסח, הפוטנציאליי�

במגמה להרחיב ולאפשר הגשת תובענות ייצוגיות צרכניות ג� בעילות שה� , ...")בעילה
 תובענות חוקוראו לעניי� זה את דברי ההסבר להצעת  (הצרכ� הגנת חוקחיצוניות ל

 ' דנוש נ1509/04 א"עכ� ראו ; 256' בעמ, 234ח הממשלה "ה, �2006ו"התשס, ייצוגיות

corporation Crysler ,]חוקתביעה בעילה לפי : "בעוד שנוסח היפותיטי). ]פורס� בנבו 
היה מגביל את עילות התובענה הייצוגית הצרכנית לעילות המפורטות בחוק , "הצרכ� הגנת

�מאפשר לבסס את התובענה ג� על , ..."תביעה נגד עוסק: "הרי הנוסח הקיי�, הגנת הצרכ
 1זו ולא אחרת היא תכליתו של פרט . זיותעילות נזיקיות או חו: כגו�, עילות אחרות

כ המשיב חורג מגדריה של "צמצו� מעגל הנתבעי� כפי הצעת� של ב. לתוספת השנייה
  .תכלית זו

אשר דנו באפשרות להגיש תביעות , השופט ענבר הוכרה ג* בפסקי די� מאוחרי*' כי גישת כב, יצוי�(

וכרה אחריותו של נושא משרה במסעדה ש* ה, 22עניי� ליטבי�, למשל.  נגד נושאי משרהאישיות

ש* הובעה גישה מצמצמת יותר , 23שלזינגראו עניי� , להפרת החוק למניעת עישו� במקומות ציבוריי*

  ). 1לגבי פריט המרחיבה א1 התקבלה העמדה ,  לתוספת2לעניי� פריט 

החלטה זו על מנת ש" רשות מקומית"במילי* " אורג� או נושא משרה"אי� אלא להחלי� את המילי* 

 ,באמצעות דוקטרינת הרמת המס1 ותורת האורגני*,  א* דיני החברות.תהלו* את המקרה הנוכחי

 ג* דיני " בתביעה ייצוגית ה� בתביעה אישית וה�  "  מהווי* בסיס הול* להרחבת מעגל האחראי*

 . הנזיקי� יפי* לאות* מטרה

א* נית� , ש* נדונה השאלה. 24גלרצי באה לידי ביטוי בעניי� 1גישה מרחיבה לגבי פרשנות פריט  .71

 ע* מנויי HOTאשר עובדיה גרמו לניתוק הקשר הטלפוני של מנויי , להגיש תביעה ייצוגית נגד בזק

 . לקוח בי� קבוצת התובעי* לבינה"העדר קשר של יחסי עוסקעל א� , בזק

                                                
. )23.7.08( il.co.nevo.www, ' ואחמ"בע) 94( מעדניות האחי* בכבוד .נ'  ואחד שלמה ג� צבי"עו 077933/) *"י(א "בש   21

 il.co.nevo.www, ד שלמה ג� צבי"עו' יואב בכבוד נ 087955/רעא  "חלטה זו נדחתה כי בקשת רשות ערעור על ה, יצוי�
)19.4.09.(  

 10סעי� , ק החל, )26.1.09 (il.co.nevo.www, 'מ ואח"בלה שלומקינס בע' נ' ליטבי� ואח 4398"09"08) מרכז( צ"ת   22
, מרק ליטבי�' מ נ"מסעדות ומועדוני* בע. ס.בלה שלומקינס פ  093338/א " רע"ע על החלטה זו נדחתה "ג* בר. להחלטה

il.co.nevo.www) 13.7.09 .(  

 )19.2.09( il.co.nevo.www, מ"אלדובי קופות גמל בע"הלמ�' פנחס שלזינגר נ 6892"08"08) מרכז(תצ    23

  )17.4.07 (il.co.nevo.www,  שידורי טלוויזיה בכבלי*HOTליאור ציגלר נגד  061618/) א"ת(א "בש   24
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י הוא מבכר כ,  ונחרצותתו1 שבית המשפט מציי� מפורשות, התשובה שניתנה לשאלה זו היתה חיובית

 ):  להחלטה6עמוד (נפסק כ1 . דיו� ענייני על פני דיו� בענייני* פרוצדוראליי*

שכ� על פי האמור , כהגדרתו הקלאסית בחוק הגנת הצרכ�, "עוסק"אינה בגדר , אמנ�, בזק"
כ "בבקשת הייצוג המשיב הינו לקוח של הוט והוא אינו לקוח של בזק ואול� כפי שציי� ב

אשר מכוחה נוצר קשר עקי� ,  קשורה במערכת הסכמי� והסדרי� ע� הוטבזק, המשיב בצדק
 לבקשת הוט לסילוק על 19�15את האמור בסעיפי� , בהקשר זה, וראה (בי� המשיב לבי� בזק

�"). קשרי גומלי�"ככזו הנשענת על , ש� הוגדרה מערכת היחסי� בי� בזק לבי� הוט, הס
באשר לתחולת חוק הגנת הצרכ� במקרי� כגו� מערכת יחסי� זו מעוררת סוגיות לא פשוטות 

  ...אלא במסגרת הדיו� בבקשת הייצוג גופה, אשר לדידי אי� זה המקו� לברר�, אלה

אשר , שעה שעסקינ� בפרשה, ניסיונה של בזק להיאחז בנימוקי� פרוצדוראליי�, מכל מקו�
כאשר , וכמהעל אחת כמה . אי� לו מקו�, לא מאירה את בזק באור חיובי, לפחות לכאורה

 ".מהגדולות והחזקות באר0, עסקינ� בחברה ציבורית

 הכרה באפשרות להגיש תביעה ייצוגית נגד המועצה האזורית תהווה תוצאה צודקת 

היא ג* , הטלת אחריות על המועצה האזורית אינה רק מתבקשת מתכלית חוק התובענות הייצוגיות .72

 . תהווה תוצאה צודקת ביותר

:  יותר מזו של החברהינה מוסרית אחריותה של המועצה האזורית גדולהמבח, כפי שצוי� לעיל .73

א* כי יש לסייג (המועצה האזורית היא זו אשר גרמה לחברה לחטוא בגביית תשלומי* בלתי חוקיי* 

, שהינה גו� ציבורי, המועצה האזורית). 13דברי* אלה בכל הנוגע לגבייה בגי� ילדי* מתחת לגיל 

השגת (ואז פעלה לש* הכשרת השר2 , מקומות רחצה במש1 שני* רבותגרמה להפרת חוק הסדרת 

תו1 התעלמות מהוראות החוק , )האישור לגביית התשלו* בשני חופי הרחצה בתחומה ג* יחד

  . ותו1 העדפת האינטרסי* שלה על פני האינטרסי* הציבוריי*,  ומהוראות הנוהל לקבלת האישור

וכי יש לפרש , יותה של החברה אינה יכולה לעמוד לבדהכי אחר, שיקול חשוב זה מחזק את המסקנה

ברק בספרו ' כ1 מצי� פרופ. את חוק התובענות הייצוגיות כ1 שיביא לידי ביטוי היבט מוסרי זה

  :25פרשנות במשפט

הוא לית� לה אותו מוב� המגשי� בצורה ,  של הנורמה הפרטיקולאריתהפרשנותתפקיד 
, הרצו� להגיע לתוצאה צודקת, ע� זאת. הטובה ביותר את תפקידה במבנה השיטתי כולו

הצדק הוא אחד , ראשית: לרלבנטיות זו שלושה היבטי�.  המשפטבפרשנותהוא רלוונטי 
הצדק תופס עמדת , במסגרת העקרונות הכלליי� שהמשפט מבקש להגשי�. ממטרות המשפט

...  מבוססת על הבנה מוקדמת� בדר� כללכפרשנות כמו – במשפט פרשנות, שנית ...בכורה
הרצו� להגיע . מוקדמותאנו נגשי� לתהלי� הפרשני מתו� מערכת של הנחות והבנות 

כאשר , שלישית ...לפתרו� צודק הוא ללא ספק אחת ההנחות המוקדמות הבסיסיות ביותר
מגיע לתוצאה הנראית לו כבלתי  המקובלי� בשיטתו והפרשנותשופט פועל במסגרת כללי 

פתרו� בלתי צודק , לרוב. הפרשנותעליו לבחו� את עצמו ולבדוק שמא טעה בהליכי , צודקת
�  ". הוא פתרו� בלתי נכו

  "עוסק"ת כהמועצה האזורי

, ג*  בצורה ישירה" עוסק" המבקש טוע� כי יש לראות במועצה האזורית כ,ע מהאמור לעילמבלי לגרו .74

 . ולא כנגזרת מאחריותה של החברה

כי תועלת כלכלית , הראיה לכ1.  ממנו תועלת כלכליתפיקההמועצה האזורית מחזיקה את חו� הי* ומ .75

 שהיא גו� עסקי הפועל למטרות מקסו* רווחיו "אכ� צומחת מאחזקת החו� היא העובדה כי החברה 

חזקה עליה ,  א* בחרה המועצה האזורית לנהל את החו� במיקור חו2. בחרה לקיי* את עסק6 בחו�"

 . כי עשתה זאת משיקולי* של יעילות כלכלית

                                                
  270"269' עמ   25
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אנו גובי� לפי ("המועצה האזורית רואה עצמה כמי שמוכרת את זכות הכניסה לחו� , כאמור לעיל

 לש* השגת האישור מפרסמת החו� ומציגה את מחירי הכניסה באתר האינטרנט שלה ופעלה, ")החוק

פעילות שיווקית שאינה שונה במאו* מפעילות שיווקית של כל גו� מדובר ב, כלומר. לגביית התשלו*

  . עסקי אחר

החברה ואי� חוק על כ1 כי ,  א* יש לראות בחברה כידה הארוכה של המועצה האזורית"יתר על כ� 

 . זה ו לראות ג* במועצה האזורית כעוסק בהקשרילמתבקש מא, "עוסק"פועלת כ

, ש* נדונה השאלה. 26בהקשר של תביעה ייצוגית נעשתה בעניי� לוי" עוסק"הכרה ברשות ציבורית כ .76

, הוא פעל באמצעות גו� פרטי, כבענייננו. עת מכר דירות לזכאי*" עוסק"א* משרד השיכו� פעל כ

 :הוחלט כ1. מ"פיתוח בעחברת שיכו� ו

יש לבחו� בכל מקרה , "עוסק"על מנת לקבוע א� רשות ציבורית עונה על הגדרתו של "
על ,  ציבורית� פרטית שלה או שמא בפעולה שלטונית�לגופו א� עסקינ� בפעולה מסחרית

 � 2701/97א "רע[יסוד נסיבותיו המיוחדות של המקרה והתאמת� לתכליות חוק הגנת הצרכ
�884' בעמ, "רטוק'עניי� צ: "להל�, )2002 (876) 2(ד נו"פ, רטוק דניאל'צ' שראל נמדינת י

כבר שנינו כי מטרתו של חוק הגנת הצרכ� היא לצמצמ� את פערי הכוחות ופערי ]. 885
ולהבטיח , לבי� הפרט, שלה� מומחיות וניסיו� רבי� בתחו� עיסוק�, המידע בי� ספקי�

כלכלי העדי� על מנת להתעשר שלא כדי� על חשבונו שספקי� אלה לא ינצלו את מעמד� ה
� שמעו� 541/03) ��י(א "בש: כ� ראו והשוו; 883�884' בעמ, ש�, רטוק'ראו עניי� צ [של הצרכ

  ].6440�6441' בעמ, )2004 (6436) 2 (2004מח �תק, שר המשפטי�' דניאל רא� ביטו� נ

נבנו על פי חוזי הפרוגרמה הג� שיחידות הדיור נושא הבקשה דנ� . ומ� הכלל אל הפרט
הרי שה� נמכרו לציבור במהל� העסקי� הרגיל , ובמסגרת החלטות מיוחדות של הממשלה

�פ " מתו� הסכ� הרכוש המנהלי עולה כי יחידות הדיור נמסרו לחברת שו:של משרד השיכו
 �לש� שיווק� באותו אופ� שנהגו הצדדי� מקדמת דנא בכל רכוש אחר שהמשרד היה מעוניי

ומחיר� א� נקבע בהתא� לשווי השוק שלה� על פי הערכת השמאי , ור לציבורלמכ
אותה ביצע , עוד הוברר כי אחת מפעילויותיו העיקריות של משרד השיכו�. הממשלתי

היא מכירת והשכרת יחידות דיור לציבור , במש� שני� רבות ועדיי� מבצע בהיקפי� ניכרי�
 כי בי� המשרד לבי� הרוכשי� הפרטיי� של ברי, משכ�. פ"שנזקק לכ� באמצעות חברת שו

מומחיות וניסיו� משמעותיי� בכל , קיימי� פערי ידע, וביניה� ג� המבקשי�, יחידות הדיור
בנסיבות אלה יש מקו� להבטיח כי המכירה תתבצע על פי כללי מסחר . הנוגע לתחו� זה

ולכ� יש לראות , יה�הוגני� וכי הרוכשי� יזכו להגנות החוק מפני הטעיית� וניצול מצוקות
 �לעניי� תחולתו של חוק הגנת הצרכ� על מכירת� של דירות המגורי� " עוסק"במשרד השיכו

 ".שנבנו על פי חוזי הפרוגרמה

דל שמס ' נדונה השאלה א* נית� לתבוע בתביעה ייצוגית את המועצה המקומית מג27בעניי� קדמאני .77

  :נפסקניתנה תשובה חיובית עת ". עוסק"בהיותה 

" עוסק"דל שמס היא ' מגהמקומיתהמועצה , בכל הנוגע לאספקת החשמל, עתילד"
  ". צרכ�"ה� בגדר , ובכלל� המבקש, והתושבי�

, דל שמס טוענת כי חברת החשמל מסרבת לספק חשמל לתושביה'המועצה המקומית מג
טוענת המועצה , לכ�. בטענה שתשתית הרשת והמתקני� אינ� מאפשרי� אספקה כזאת

. ברירה אלא לספק חשמל לתושביההמקומית כי אספקת החשמל נכפתה עליה ואי� לה 
�" עוסק"לכאורה מדובר ב, כאמור. טענה זו יש לדחות בכל הנוגע לשלב הנוכחי של הדיו

 אי� היא –צריכה להתברר מאוחר יותר וג� א� היא נכונה , טענת הכפייה". צרכ�"וב
באופייה לפעולה בעלת אופי " פרטית"בהכרח הופכת את אספקת החשמל מפעולה 

 "."שלטוני"

 צוגיתיי של המבקש להגיש תביעה זכאותו  .ב

 : לחוק קובע) 1) (א (4סעי�  .78

 :רשאי� להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית כמפורט להל� אלה"

                                                
  )29.6.06 (il.co.nevo.www,  הבינוי והשיכו� משרד"מדינת ישראל ' שרה לוי נ 0212685/) א"ת(בשא    26

  )25.6.06( il.co.nevo.www'  ואחקאס* קדמאני נגד חברת החשמל לישראל 041021/) 'נצ (א"בש  27
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 ..."שיש לו עילה בתביעה אד�  ) 1(

 . כפי שפורט באריכות לעיל, מת עילת תביעה אישיתיילמבקש ק .79

 .  נזקלפיו הראה כי לכאורה נגר* לו, לחוק) ב (4קבוע בסעי�  בתנאי העומד א� המבקש .80

חברי כלל ת מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לשאלוענה מעוררת התוב  .ג
  הקבוצה

לחוק קובע את הקריטריוני* על פיה* יפעיל בית המשפט את שיקול דעתו בבואו לפסוק ) א (8סעי�  .81

  :הוא) 1(ק " בס"הראשו� שבה* . בבקשה לאישור תביעה כייצוגית

חברי כלל ת מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לשאלוענה מעוררת התוב"
 ".  אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש, הקבוצה

מדובר . או חניה/לכל מי שנאל2 לשל* עבור כניסה לחו� ו בבקשה זו משותפת השאלה המוצגת .82

 . כהגדרתה להל�, קבוצהחברי ה בו הבעיה המועלית משותפת לכלל, במקרה מובהק

י גבוה כי יוכרעו וכי ישנו סיכו,  המפורטי* לעיל הינ* טובי*וכי טיעוני, *מ� הסת,  טוע�המבקש .83

 . לטובת הקבוצה

 ביותר להכרעה המתאימה הדר* נה הייצוגית ההתובענה  .ד

 : אשר קובע, לחוק) 2) (א (8הקריטריו� הבא קיי* בסעי�  .84

 "וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני�נה ייצוגית היא הדר� היעילה תובע"

  . כמוב�, כי הוא עומד ג* בתנאי זה, המבקש טוע�

 אוזלת יד� של הרשויות הרלוונטיות באכיפת החוק

התערבותה של רשות מנהלית שוללת את האפשרות להגיש תביעה א* , השאלהעלתה בפסיקה  .85

 .ייצוגית

"המשיבות.  טענות לגבי פוליסות ביטוח שונותהתובעי*"העלו המבקשי*, 28בעניי� גינדי, למשל, כ1

ומשו* כ1 אי� ,  כי פוליסות אלה קיבלו את אישור המפקח על הביטוח,את הטענההעלו הנתבעות 

  . לברר את התביעה כתביעה ייצוגית

  : דחה את הטענה וקבע כ1) השופט מג� אלטוביה' כב(א "בית המשפט המחוזי בת

משפט העל בית . � בה כדי לחסו� דרכ� של תובעי�קיומה של רשות מפקחת לכשעצמה אי"
הא� הסדירה באופ� ; בסוגיה הנדונה" נכנס לעובי הקורה"לבחו� הא� הגור� המפקח 

החלטתה של הרשות לאחר בחינתו של העניי� . 'שנרפאו הפגמי� אות� העלו התובעי� וכו
רשות המפקחת משו� שלא תמיד יש חפיפה בי� שיקולי ה, למשל. "סו� דבר"אינה בהכרח 

�דומה כי בחוק התובענות הייצוגיות אי� . והשיקולי� אות� מתבקש בית המשפט לבחו

אי� . הנות� ביטוי לעמדה שבפי המשיבות"  �safe harborנמל מבטחי� "בנמצא הוראת 

לומר באופ� גור� כי ינעלו שערי בית המשפט במקו� בו דנה הרשות בנושא העולה ג� 
  ".לו וקבלה החלטה כזו או אחרתבבקשת האישור או דומה 

  

 

                                                
  )15.1.09( il.co.nevo.www, 'נגד מגדל ואח' גינדי ואח 0421177/) א"ת(א " בש 28
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 לא רק שאינ� מבצעות את מלאכת הפיקוח " משרד הפני* והמועצה האזורית "הרלוונטיות הרשויות  .86

 אלא כפי "חות נוספי* "ובדו 200429ח מבקר המדינה לשנת "בדו, למשל, כפי שבא לידי ביטוי, כהלכה

 . קנותנות יד� להפרות מתמשכות של החו, שפורט באריכות לעיל

 גביית תשלומי* מילדי* "טופלה התלונה על התופעה שהיא לכל הדעות בלתי חוקית ) לא(האופ� בו  .87

מעידה , אשר הוזכרה בראשיתה של בקשה זו, ynet " כפי שבאה לידי ביטוי בכתבה ב"  13מתחת לגיל 

  . יותר מכל על אנמיות הרשויות האוכפות

  : תגובת האחראי על החופי* במשרד הפני* היתה

אזרחי� יכולי� לסרב לשל� עבור ילדי� מתחת . במקרי� הללו מדובר בעבירה על החוק"
  " וצריכי� לדעת שזכות� להתלונ� למשטרה במקרי� כאלה13לגיל 

ותחת לפעול , האחראי על החופי* במשרד הפני* שומע על תופעת אי אכיפת חוק הסדרת הרחצה

  ...נ� במשטרהבמר2 למגר את התופעה הוא שולח את הנפגעי* להתלו

אנו גובי� על פי החוק ואת לשו� החוק העברתי "(תגובת ראש המועצה האזורית צוטטה לעיל  .88

וג* היא מעידה על חוסר האפשרות לסמו1 על הרשות המקומית לש* הבטחת , )"למפעילי החופי�

פי למועצה האזורית ישנו עניי� כס): א* כי בהחלט בלתי מקובלי*(הדברי* מובני* . אכיפת החוק

המשמעות של הסתמכות על בעל אינטרס ישיר . ועניי� קט� באכיפת החוק, ברור בגביית התשלומי*

הדבר אולי . בגבייה כדי שישמור על חוקיותה משולה להסתמכות על החתול כדי שישמור על השמנת

אול* ככל הנראה מדובר בסטנדרט התנהגות , מתבקש בהיותה של המועצה האזורית רשות מנהלית

 . ליכולתה לקיי*שמעל

 אכיפה אזרחית שלא באמצעות הגשת תביעה ייצוגית אינה אפקטיבית

את מצב גביית התשלומי* בחופי הרחצה ברחבי במידה מסויימת אשר היטיבה , צ"העתירה לבג .89

ד למשרד "פניותיה של אט. לא הביאה למיגור גביית התשלומי* הבלתי חוקית בחו� ניצני*, האר2

 . להתעלמות מצפצפתזכתה , זמ� רב לאחר הגשת העתירה, ילאשר פורטו לע, הפני*

 מה "ולא רק שה� משתפות פעולה ע* מפריו , לא רק שהרשויות אינ� פועלות לאכיפת החוק, הנה כי כ� .90

צ הוכחה כבלתי " ג* דר1 הפעולה של הגשת עתירה לבג" אכיפה אזרחית כשלעצמו שמצדיק 

ולמרות שמשרד הפני* , צ"בק הארו1 שנוהל בבגלמרות המא. אפקטיבית בהקשר של חו� ניצני*

ממשי1  והציבור , ממשיכה הפרת החוק להתבצע בראש חוצות, הכיר בצדקת הטענות לגבי חו� זה

  .  לשל*

 עשוי להביא למזור אמיתי ( תביעה ייצוגית כספית (" שיניי""כי רק הלי* משפטי ע" , מתברר

 . ואפקטיבי בנושא

 חד מהנפגעי"סכו" תביעה אישי קט� לכל א

מה שמצדיק ג* הוא ניהול התביעה , ינו קט� מכדי להגיש תביעה אישיתנזקו של כל נפגע ה, יתר על כ� .91

 . בדר1 של תביעה ייצוגית

                                                
  :  מפורס* בכתובת 29
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ייוצג וינוהל בדר* הולמת   הקבוצהכלל חברי של עניינ" יסוד סביר להניח כי קיי"  .ה
  ובתו" לב

 :י*לחוק קובע) 4 ("ו) 3) (א (8סעי�  .92

  . הקבוצה ייוצג וינוהל בדר� הולמתכלל חברי� של יניענוד סביר להניח כי  יסקיי�  )3("

 ". של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבעניינ�קיי� יסוד סביר להניח כי   )4(

 : ה* אלה בתנאי זה עמידתו של המבקשהנימוקי* ל .93

א הוומשכ1 , יתר חברי הקבוצהבאותו אופ� שנפגעו   המשיבותמהתנהגותכספית נפגע  המבקש  .א

 ;י* המשותפי*אינטרסהמייצג נאמנה את 

 ;כלל חברי הקבוצה בדר1 הולמת את עניינ* שלא ייצג הו, ו בסיוע בא כוחכי � מאמיהמבקש  .ב

 ;  הקבוצהלטובת כלל חברי  ובהצלחתהה התביעה בתו* לב מתו1 אמונה באת ש מגיהמבקש  .ג

V. וגובה הפיצוי הנתבעהקבוצה הגדרת  

 :ה תהיה זוכי הגדרת הקבוצ, מבוקש .94

"� ." השני" האחרונות7 (אשר שילמו תשלו" כלשהו בכניסה אליו ב, כל המבקרי" בחו

מבוקש כי הקבוצה תוגדר , י חוקיתהיה בל" חניה"כי התשלו* עבור , א* לא תתקבל הטענה, לחלופי� .95

 :כ1

"� "".דמי כניסה"אשר שילמו תשלו" המכונה , כל המבקרי" בחו

מבוקש כי הקבוצה , כי התשלו* עבור הכניסה הינו בלתי חוקי, הא* לא תתקבל הטענ, לחלופי� .96

 :תוגדר כ1

 ". 13אשר שילמו דמי כניסה עבור ילדי" מתחת לגיל , המבקרי" בחו�כל "

בקש לקבל* והוא י, בחו�המבקרי* מספר מדוייקי* אודות למבקש אי� נתוני* , מטבע הדברי* .97

 . א* זו תאושר כייצוגית, במסגרת בירור התביעה

ואילו בסופי שבוע ,  אנשי*1,000 באמצע השבוע יו*מדי כי בעונת הרחצה מגיעי* , המבקש מערי1 .98

  .  מדי יו* אנשי*5,000

  .  אנשי*100בתקופה שאינה עונת הרחצה מגיעי* לחו� מדי יו* 

, מבקרי* 2,857,400בחו� ביקרו )  השני* האחרונות7(כי בתקופה הקובעת , כי המבקש מערי1, מכא�

 .  +57,148,000ילמו סכו* כולל של שאשר 

 . + 57,148,000 "בהפיצוי המבוקש לכלל חברי הקבוצה את , איפוא, רי1המבקש מע .99

היו* בו תוק� חוק הסדרת מקומות , כאמור, הוא (16.6.08מאז יו* מערי1 המבקש כי , לחלופי� .100

 ילדי* 120,000 "חו� כביקרו ב) 13אשר אסר על גביית תשלו* בגי� כניסה מילדי* מתחת לגיל , רחצה

 . +1,200,000אשר בגינ* שול* סכו* כולל של , 13מגיל שנתיי* ועד 
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I. "בבקשה זוהסעדי" המבוקשי   

 : הינ* בבקשה זו המבוקשי* די*סעה .101

 ;לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית  .א

 ; כאמור לעיללהגדיר את הקבוצה בשמה תנוהל התביעה  .ב

 ; ובא הכוח בהתאמהמייצגהמ יהיו התובע "לקבוע כי המבקש והח  .ג

להסגרת לקבוע כי עילת התביעה המשותפת לקבוצה היא הפרת החובה החקוקה בחוק   .ד

 ;או ביטול חוזה בלתי חוקי/ ומקומות רחצה

 :לקבוע כי השאלות המשותפות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה הינ�  .ה

 ? הסדרת מקומות רחצהחוק  את הוראות משיבותהא* הפרו ה )1(

  ? או מדובר בחוזה בלתי חוקי/ ולה של הפרת חובה חקוקההא* בצעו בכ1 עוו )2(

 :הינ*בתביעה הייצוגית לקבוע כי הסעדי* הנתבעי*   .ו

 ; חוקיתית הבלגבייהעל הפסקת ההמורה , צו עשה )1(

כל אחד מחברי הקבוצה או כל בגובה התשלומי* הבלתי חוקיי* אשר שיל* פיצוי  )2(

 . סכו* אחר אשר יקבע בית המשפט הנכבד

 ;הפרסו* אות בהוצישאו משיבותהולקבוע כי ,  ההחלטהאופ� פרסו*בדבר  הוראות תלת  .ז

 . בבקשה זוכ המבקש"לקבוע את שכר טרחתו של ב  .ח

 . ב לתמיכה בעובדות בקשה זו"מצ תצהירו של המבקש .102

  

  

  

  

  

____________  
  ד"עו, אס� שילה

  כ המבקש"ב


