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        בקשה להכיר בתביעה כתובענה ייצוגיתבקשה להכיר בתביעה כתובענה ייצוגיתבקשה להכיר בתביעה כתובענה ייצוגיתבקשה להכיר בתביעה כתובענה ייצוגית
        

מניעת העישו� במתח# התחנה �שעניינה אי, בתביעה בתיק זהכתובענה ייצוגית מבוקש בזה להכיר 

לרעלי הסיגריות אשר , חברי הקבוצה, תו* חשיפת המבקרי#, על כל הכרו* בכ*, א"המרכזית בת

 . ומוות, נכות, המחוקק קבע כי ה# גורמי# למחלות

        הנושאהנושאהנושאהנושא    ....אאאא

 במתח# התחנה המרכזית החדשה ,בניגוד לחוק, רבעישו� הוא  –   של בקשה ותביעה אלועניינ� .1

הכל ,  לאוטובוסי#וכ� רציפי נוסעי#,  הכולל קניו� ובו עסקי# שבמבנהמתח# סגור, בתל אביב

 ונוסעי# אחרי# המבקשבכל פע# בה כמעט ה ולמעש, העישו� במקו# רב מאד. במבנה סגור

, נחשפי# אליו, י# בונתקל הינ# –  או לקניו�לש# לצור* שירותי התחבורה הציבוריתמגיעי# 

  .בניגוד לרצונ# ובניגוד לחוק, נשו# עש� סיגריות על רעליו לונאלצי#

העישו� לחוק למניעת ' א2י סעי, " עפ� את חובתות בתיק זה מפירותהמשיב, כמפורט להל� .2

לפקח ולדאוג לכ* , ")החוק "–להל� (, �1983ג"התשמ, במקומות ציבוריי# והחשיפה לעישו�

 ותמשיבה. במתח# התחנה המרכזית החדשהולא יחזיקו סיגריות דלוקות לא יעשנו אנשי# ש

 בניגוד בוטה לסעי, ,המעודדות את העישו�,  בהתמדה את החוק בהצבת מאפרותותג# מפיר

 הזהירות ובת ח אתות ג# מפירות המשיב. בכ* בכתבות ג# מוד�ה,  להל� כמפורט.לחוק' ב2

ראוב� ולעס , 3510/99א "בעכפי שנקבעה למשל ,  שלא לפגוע בבריאות#� כלפי לקוחותיה�שלה

לגבי חובותיו של מי שמחזיק , 826) 5(ה"ד נ"פ,  אגודה שיתופית לתחבורה בישראל–" אגד. "נ

של צדדי# הפוגעניות בהתייחס לפעולותיה# , יעי# למקו#במתח# של תחנה מרכזית כלפי המג

 .שלישיי# לרבות מבקרי# אחרי#

א* המעשי# , כמפורט להל�, ותכי בענייננו מעשי העישו� במקו# ידועי# למשיב, יש להדגיש

החשיפה . ותו* זלזול במרבית המבקרי# ובנזק הנגר# לה#, נמשכי# מדי יו# למרות ידע זה

 . לחוק' א1כאמור בסעי, , נכות ומוות, הלתחלואלעישו� גורמת 

חלק� . � מספר קומותהיא קומפלקס ב, ")התחנה "–להל� (א "התחנה המרכזית החדשה בת .3

כמעט כל  .רציפי נוסעי# של המתח# מצויי# ה� עסקי# שוני# וה� 7�6ובקומות , משמש כקניו�

אי# יוצ,ירוניי# רבי#וכ� קווי# ע, היוצאי# מ� העיר תל אביבעירוניי# �האוטובוסי# הבי�

 .מגיעי# אליה#ו, מרציפי נוסעי# אלו
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יש , על מנת להגיע לרציפי התחבורה הציבורית, בשל גודלו של מבנה התחנה המרכזית החדשה .4

וללכת מספר ,  של התחנה מרחוב לוינסקי או מ� הרחובות הסמוכי4# או 3להיכנס לקומה 

 . של המבנה7�6מצויי# בקומות דקות במסדרונות הקניו� על מנת להגיע לרציפי# ה

בטי# י עוסקת בה2' המשיבה מס.  והמחזיקה בו, בעליו של מתח# התחנה היא1' המשיבה מס .5

 צילו# .1' יבה מסומרבית מניותיה שייכות למש, שוני# של ניהול התחנה המרכזית החדשה

 ביחד תואי אחרותהמשיב". ב "�ו" א"מני# ב ומסו" שפורסמו מצ�4 ו1חות של המשיבות "דו

 .ולחוד למעשי# ולמחדלי# נשוא הבקשה והתביעה

 בשירותי התחנה לצרכי עבודתו ולצרכיו הפרטיי# לעבודתו  המשתמש,עור* די�הינו  המבקש .6

. חזרהב ומתל אביב לירושלי#סיעות לנ,  לכל הפחות פעמיי# בשבוע,א"המרכזית החדשה בת

 .# אחרי#יעדיולעיתי# ג# ל, נוסע לחיפההוא # בשבועיי# בער* פע

המאבטחי#   .כבר בכניסה נתקל כל הנכנס למתח# התחנה בזלזול בוטה בהוראות החוק .7

וא, לא מעירי# לה# כי , בכניסה למתח# אינ# אוסרי# על כניסת מעשני# ע# סיגריות דולקות

כאמור , אי� במקו# סדרני# למניעת עישו� .חובת# לכבות את הסיגריה בטר# הכניסה לתחנה

בתחנה  –והגרוע מכל . אי� במקו# אנשי# שתפקיד# לדאוג למניעת עישו�.  לחוק8בסעי, 

למותר . לחוק' ב2בניגוד בוטה לדרישות סעי, ,  במאפרות המעודדות עישו�עשרות רבות של

 .כי מאפרות אלה לעיתי# קרובות מלאות בבדלי#, לציי�

הגי וא, נ,  בעלי עסקי# שבמתח# התחנה מעשני# במקו#ה המבקשבמקרי# רבי# רא .8

אליו ,  קיי# חדר עישו�. על העישו� בפניה# נית� להתלונ�אי� במקו# אנשי מנהלה. אוטובוס

 . ואי� איש המעיר לה# על כ*–א* אנשי# רבי# מעשני# מחו1 לו , 6נית� להגיע מקומה 

 באמצעות מצלמת הטלפו� הסלולרי אנשי#  המבקשתיעד, 27.2.09החל מיו# , במועדי# שוני# .9

 עשרות #במהל* החודשי# שחלפו ציל. ותמונות של מאפרות, מרכזיתשעישנו בתחנה ה

# פירוט של חלק מהתמונות אשר ציל. א# כי רק במיעוט� נקלט העישו� בצורה ברורה, תמונות

ב ומסומ� "מצ, ובה� נית� לראות את המעשני# ואת המאפרות בצורה ברורה יחסית, המבקש

המבקש ובידי , אלו כמוב� דוגמאות בלבד. למולרבות פרטי המקומות והתאריכי# בה# צו, "ג"

,  שצולמו בהפרשי זמ� שוני#,ב"התמונות המצ. תמונות נוספות המתעדות את העישו� במקו#

 .א" בתחנה המרכזית החדשה בת� והמאפרות – מעידות עד כמה חמור מצב העישו�

 אפילו  נתקללאהוא , כאמור בתדירות של יותר מפעמיי# בשבוע, במקו#המבקש בכל ביקורי  .10

, הוא עוברש למעש� כלשהו על העבירה עובד התחנה או מי מטעמה העיר  בו  (!)במקרה אחד

 זאת למרות ריבוי .או אפילו לכ* שהיה עובד כזה שאפשר להתלונ� בפניו על הפרות העישו�

 .ההפרות במקו#

 ות של המשיב�סה להפנות את תשומת ליבינ אהו ,להליכי# משפטיי#המבקש פנה בטר# י .11

 :"ד"ב ומסומ� "שצילומו מצ, 16/4/2009 מיו# וכ* כתב במכתבו. לעוולות נשוא הדיו�

 

כנוסע קבוע בתחבורה ציבורית אני מגיע לתחנה המרכזית החדשה לעיתי� " 
כמעט בכל ביקור אני נאל� להיחש� . על פי רוב פעמיי� בשבוע ויותר, קרובות

. יו� והתחנה המרכזית החדשה של הקנלמספר רב של מעשני� בשטחי� הציבוריי�
�למע� . במקרי� מסוימי� האוויר באזורי� מסוימי� בקניו� ממש מחניק מרוב עש

בקומות המשמשות להמתנה מדובר ה� בקומות שעיקר� חנויות וה� , הסר הספק
  .לאוטובוסי�

שו� אינכ� מקיימי� את חובתכ� על פי החוק למניעת עי,  למרות הבעיה האמורה
אינכ� "). החוק: "להל� (1983�ג"התשמ, ישו�יי� והחשיפה לעבמקומות ציבור
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מעול� לא ראיתי ; )א לחוק2כאמור בסעי� (עושי� לפיקוח ולמניעת העישו� במבנה 
ואי� לי אלא להניח , ) לחוק8כאמור בסעי� (סדרני� הפועלי� לאכיפת החוק 

 6ה והגדלת� לעשות והצבת� מאפרות בכל רחבי קומ; שמעול� לא מינית� כאלה
 �הגדושות באופ� קבוע בבדלי ,  ומדובר בעשרות רבות של מאפרות–של הקניו

  . סיגריות

שנית� לראות לא פע� נהגי� ובעלי עסקי� במתח� שמעשני� , לא זו א� זו
�התנהלותכ� האמורה . מבלי שנעשה דבר למנוע זאת, בחופשיות בתחו� הקניו

רי� והנוסעי� בתחנה מדי כמו בבריאות� של אלפי המבק, פוגעת בבריאותי שלי
לזאת נית� להוסי� את המטרד הנגר� מכ+ שאנו יוצאי� מ� התחנה כשבגדינו . יו�

קצה נפשי בסבל הנגר� לי בכל פע� שאני מבקר . לא פע� ספוגי� בעש� ומצחיני�
השימוש החופשי בתחבורה ציבורית הנו חלק מ� הזכות . בתחנה המרכזית החדשה

  . י לשל� בבריאותי עבור זכותי ליהנות מתחבורה ציבוריתואי� בכוונת, לחופש תנועה

  : ימי� לכל היותר את הצעדי� הבאי�10הנכ� נדרשי� לנקוט בתו+ , לאור האמור

  ;לסלק את כלל המאפרות ממבנה הקניו� והתחנה המרכזית החדשה  .א

 ;למנות סדרני� לצור+ אכיפת החוק אשר יפעלו בכל שעות פעילות הקניו�  .ב
ר הדרוש להגנה על בריאות� ורווחת� של הלקוחות לנקוט כל צעד אח  .ג

 .על מנת להבטיח את הפסקת העישו� בקניו�, והנוסעי�
�הנני שומר לעצמי את הזכות לנקוט בכל צעד משפטי נדרש לש� , והיה ולא תעשו כ

שהיקפה עשוי (לרבות הגשת תביעה ייצוגית , הגנה על בריאותי ובריאות הציבור
  ).א� לא למעלה מזה, מיליוני שקלי�להגיע במקרה זה לעשרות 

  .אי� באמור לעיל כדי למצות את טענותיי העובדתיות או המשפטיות
  ".אודה, להתייחסותכ� הדחופה

 

הוא זכה לתשובה משפטית מלשכת היועצת . לא השיג כל תוצאות" ד"המכתב צירו,  .12

מכתב ". ה"ומ� ב ומס"שצילומו מצ, 4/5/2009מיו# , ד פאר"עו, 1' המשפטית של המשיבה מס

תב זה  במכהמשיבות .והתחמקות מלתק� את המצב, של הנושא" מריחה"זה אי� להגדירו אלא כ

 :וה�, "ד"המופיעות במכתב צירו, ,  את העובדות הרלוונטיותות מכחיש�אינ

כלי# לאשפה " בש# המשיבותקרויות בפי וה�  ,מאפרות רבות המפוזרות על פני המתח#  )א(

 ;"כלי# לאשפה גדולה"שפה אחרי# שבמקו# הקרויי# להבדיל מפחי א, (!)קטנה

 ;י� במקו# סדרני# כחוק למניעת העישו�א  )ב(

 ;# וסיגריה דלוקה בידיה# או בפיה#לרבות בעת כניסת, יש אינו מעיר למעשני# במקו#א  )ג(

,  במקו# זאת.לפיקוח ולמניעת העישו� במבנה � את חובתות מקיימ� אינותמשיבה  )ד(

 .  השלטי# שבמקו# למניעת עישו� הפכו לבדיחה.הסברה בחינו* ובות עוסק� ה�לדבריה

,  רבות מהדרישות המפורשות בחוק לש# מניעת העישו�ות מקיימ� אינותהמשיב: לסיכו# .13

,  זאת תו* סיכו� בריאות#.תחנהמתח# ה גורמי# להמש* הפרות החוק ב� ומחדליה�והתנהגות

 .לא לנשו# עש� סיגריות ש המשיבותנוחות# והאוטונומיה של הנזקקי# לשירותי, חייה#

 על הדי� כלפי המוזמני# לשטח המוחזק � את חובות הזהירות המוטלות עליהות מפירותהמשיב .14

 וכאמור באוטונומיה ;בריאות# ובתו* פגיעה בה#,  לנעשה בוות האחראי� ואשר ה�על יד

 .שלה# שלא להיות חשופי# לעש� סיגריות

כדי לגרו# לאכיפת העישו� במתח# , ה זו מנוס מלהגיש תביעה ובקשאי�, במצב דברי# זה .15

 ,"ה"�"ד"עוד מספר חודשי# לאחר חליפת המכתבי# צירופי# המתי�  מבקששהלאחר , התחנה

 .שלא הניבה כל תוצאות בשטח

        הבקשההבקשההבקשההבקשה          ....בבבב

ואינ# , מבוקש בזה להכיר כקבוצה בכל מי שנחשפו לעישו� במתח# התחנה המרכזית החדשה .16

 איש מדי 100,000 �כ# עוברי# במתח, "ה" צירו, � במכתבותלדברי המשיב.  בעצמ#מעשני#
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תקופת . � עצמות המשיב איש לפי הערכת80,000 �על כ, איפוא, ד מספר חברי הקבוצה עומ.יו#

הוא . 7.11.2007 לחוק ביו# 2' מסמ� אליה מתייחסת התביעה היא מיו# תחילתו של תיקו� הז

סכו# הפיצוי . מחזיק במקו# הציבוריהתיקו� שקבע את חובת הפיקוח ומניעת העבירות בידי ה

, אשר על כ�. לפי פסיקה עקבית המצוטטת בהמש* הדברי#,  1,0003לכל נפגע עומד על ס* 

 .3333 מיליו�  מיליו�  מיליו�  מיליו� 80808080ה ייצוגית עומד על ה ייצוגית עומד על ה ייצוגית עומד על ה ייצוגית עומד על ננננעעעעובובובובסכו# התביעה בא# תאושר כתסכו# התביעה בא# תאושר כתסכו# התביעה בא# תאושר כתסכו# התביעה בא# תאושר כת

            מצב המשפטימצב המשפטימצב המשפטימצב המשפטיהההה       ....גגגג

לכל ". ומוות ,ותנכ, תחלואה"כי החשיפה לעישו� הכפוי גורמת ל', א1טרח להבהיר בסעי,  החוק .17

קניות או המתנה לאחד , בילוי, זאת נחשפי# חברי הקבוצה המגיעי# לתחנה לצור* נסיעות

את ובמיוחד ,  מפירי# באופ� בוטה ביותר את הוראות החוק� ושלוחיהותמשיבכאשר ה; מאלה

 :שזו לשונו, לחוק' א2הוראות סעי, 

  " �  למניעת עבירות לפי סעי�המחזיק של מקו� ציבורי חייב לפקח ולעשות כל שנית
 ".בתחו� המקו� הציבורי שבהחזקתו) ב(�ו) א(1

משמש המתח# כולו . המפורטות בתוספת לחוקמספר חלופות חלות יו  על,מדובר במקו# .18

בחלק  . לתוספת14 כאמור בסעי, ,מתנה חלקו משמש לה. לתוספת16כאמור בסעי, " קניו�"כ

כמו ג# הוראות ,  לתוספת לחוק11תיו של פרט חלות הוראוו ,ו� ומשקאות מגישי# מזמהמקו#

 15כאמור בסעי, " מקו# עבודה"כלעובדי# בו כולו משמש  המתח# .אחרות שבתוספת

 .לתוספת

,  אחרי# מגיעי# אליו כדי להשתמש באמצעי תחבורה ציבורית ורבי#כי המבקש, יש להדגיש .19

,  היא בלתי נמנעתהרי ההמתנה לאוטובוסי# ברציפי התחנה: האמורה להיות נגישה לכל

 .6�7שבקומות , ועד הרציפי#) 3�4(וכמוה# ג# המעבר דר* שטחי הקניו� מקומות הכניסה 

ש, לרעלי או לוותר על הבריאות ולהיח:  חייב לבחור לגבי מקו# זה–כל השומר על בריאותו  .20

 .בשירותי התחבורה הציבוריתאו פשוט להימנע מלהשתמש , הסיגריות שבו

. והמאפרות מדברות בעד עצמ�, איש אינו מעיר למעשני#.  ושיטתית ושיטתית ושיטתית ושיטתיתמדובר בהפרה עקביתמדובר בהפרה עקביתמדובר בהפרה עקביתמדובר בהפרה עקבית .21

על א, שלהערכת , למעשה . אינ� אלא טיפה בי#"ג "צירו,מ  שה� חלק עשרות התמונות

רק בפעמי# ,  פעמי# מאז כניסת החוק לתוק,�100עבר בתחנה המרכזית למעלה מהמבקש הוא 

 .ו בעישו� בשלב כלשהו בדרכ המבקשבודדות לא נתקל

להל� , 5.7.06ד מיו# "פס (מ"טה בע'פוקצ. אירית שמש נ, 9615/05א "ברע, בית המשפט העליו� .22

הכיר בעילת התביעה של הפר חובה חקוקה כמתקיימת במקרה של , ")פרשת אירית שמש "–

 :ומועד התחולה) 2' תיקו� מס(ג# לפני תיקונו הנרחב , הפרת החוק בידי מחזיקי מקו# ציבורי

, "אכיפה אזרחית"ולת הרשויות מצדיקה לפתוח פתח לכבדותה ואיטיותה של פע"  
וכל להשפיע  יכ+ שהאזרח האיכפתי המבקש לשמור את בריאותו ובריאות הציבור

 לפקודת 63תביעה בעקבות הפרת חובה חקוקה לפי סעי� . א� הוא לתקנת הר בי�
 �המצטבר , ק לאד�בשעה שענייננו בנז, א� היא דר+ לכ+) נוסח חדש(הנזיקי

  ".והול+
  .")ו"צילו# רצו, ומסומ� (  

 

האזרח "אכיפת החוק בידי  חשיבות מיוחדת ל ראה שמשאיריתבית המשפט בפרשת , אמורל .23

. של החוק להגבלת העישו� במקומות ציבוריי#" אכיפה אזרחית"לש# , כמצויי� ש#, "האכפתי

 הפרות –יעה עקב הפרות החוק בית המשפט העליו� הכיר בפסק די� זה בעילת התב, במקביל

 ה# מסוג � מבקש ואנשי# כמוהווקבע כי ה; המקימות את העוולה של הפר חובה חקוקה

 .והזכאי# לתבוע פיצוי עקב הפרותיו של החוק, האנשי# שהחוק בא להג� עליה#
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 ג# הרחיב את הדיבור על הכישלו� באכיפתו הפלילית אירית שמשבית המשפט העליו� בפרשת  .24

ועל כ* שג# הליכי# מינהליי# כנגד הרשויות ;  השני# מאז שנחקק24במש* , של החוק

 .לא הועילו, � לאכו, את החוקצ כדי להניע אות"לרבות  מספר עתירות לבג, האוכפות

  תחולתו של חוק תובענות ייצוגיות על התביעה בתיק זהתחולתו של חוק תובענות ייצוגיות על התביעה בתיק זהתחולתו של חוק תובענות ייצוגיות על התביעה בתיק זהתחולתו של חוק תובענות ייצוגיות על התביעה בתיק זה        ....דדדד

�ו" התשסות ייצוגיותשתיי# מ� המטרות המרכזיות של חוק תובענמתקיימות בענייננו לפחות  .25

 :לאמור,  סעי, המטרות–כנקוב בו בסעי, הראשו� , ")חוק תובענות ייצוגיות "–להל�  (2006

  מטרת החוק"
מטרתו של חוק זה לקבוע כללי� אחידי� לעני� הגשה וניהול של תובענות   . 1

  :ובכ+ לקד� בפרט את אלה, לש� שיפור ההגנה על זכויות, ייצוגיות
לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשי� , ת הגישה לבית המשפטמימוש זכו  ) 1(

  ;לפנות לבית המשפט כיחידי�
  ;אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו  ) 2(
   )3 (  �  ;מת� סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי
  .)כא� וביתר הציטוטי�, הדגשה הוספהה( ."הוג� וממצה של תביעות, ניהול יעיל  ) 4(   

אינטרס ציבורי חשוב  אירית שמש בפרשת בית המשפט העליו� ראה  � כאמור –זאת כאשר   .27

אינטרס הזהה לזה , בהגשת תביעות הנזיקי� לש# אכיפת חוק הגבלת העישו� במקומות ציבוריי#

   :שבבסיסו של חוק תובענות ייצוגיות

והרתעה מפני והרתעה מפני והרתעה מפני והרתעה מפני ]  החוק להגבלת העישו� במקומות ציבוריי# החוק להגבלת העישו� במקומות ציבוריי# החוק להגבלת העישו� במקומות ציבוריי# החוק להגבלת העישו� במקומות ציבוריי#����לענייננו לענייננו לענייננו לענייננו  [אכיפת הדי�אכיפת הדי�אכיפת הדי�אכיפת הדי�" קידו# )1(

כבדותה ואיטיותה של פעולת  "בדבר, שמשאירית בפרשת  הכל בנסיבות שפורטו �" הפרתוהפרתוהפרתוהפרתו

   .סעד הול# לנפגעי# מהפרת הדי�סעד הול# לנפגעי# מהפרת הדי�סעד הול# לנפגעי# מהפרת הדי�סעד הול# לנפגעי# מהפרת הדי�מת� מת� מת� מת�  )2(  �וכ�  ; באכיפת החוק האמור" הרשויות

  . כבר על פני הדברי#,שתי# ממטרותיו היסודיות של חוק תובענות ייצוגיות מתגשמות כא�

 :בי� היתר בדבר,  האחרות שבבסיס חוק תובענות ייצוגיותתקיימות בענייננו ג# המטרותמ .28

שדי , למותר לציי�. תביעות הוג� וממצה של, וניהול יעיל; ימוש זכות הגישה לבית המשפטמ 

שהשאלות בתיק זה של עובדה ומשפט משותפות ,  כמו כ� ברור.בקיומה של מטרה אחת בלבד 

  .לכל חברי הקבוצה 

. נ'  ואחמרק ליטבי�, 8�09�4398) מרכז (בתצ, משפט המחוזי מרכזבית הנפסקו בכ* אכ� הדברי#  .29

בית המשפט ". ז"ב ומסומ� "שצילומה מצ, 26.1.09החלטה מיו# , 'ואחמ "בלה שלומקינס בע

, עקב אי אכיפתו של איסור העישו�" בלה שלומקינס"אישר את התובענה הייצוגית נגד המועדו� 

זכותו הבסיסית של אד# זכותו הבסיסית של אד# זכותו הבסיסית של אד# זכותו הבסיסית של אד# כות לנשו# אוויר נקי היא שהז, והרחיב את הדיבור בהחלטתו על כ*

קבע בית המשפט כי קיי# אינטרס ציבורי חשוב , בהמש*).  לפסק הדי�13' עמ (באשר הוא אד#באשר הוא אד#באשר הוא אד#באשר הוא אד#

בית המשפט . כדי להשיג את התוצאה של קיו# החוק, בהטלת אחריות ג# על מנהלת החברה

עקרונות דומי# . ה כזוג# קבע ש# בפירוט את השאלות המשותפות לחברי הקבוצה בתביע

 .חלי# ג# בעניי� זה

שהתביעה הייצוגית מתאימה ביותר , היה זה בית המשפט המחוזי בירושלי# שקבע, פני כ�ל .30

, לחוק תובענות ייצוגיות) 1(2התכלית המנויה בסעי, , להגשת התביעה של אכיפת החוק

, 6121/07א "בש (מ" בעטה'פוקצ. נ' ד� מ� ואח, 9307/07. א.ד בת"מדובר בפסה. �2006ו"התשס

מאשר מאשר מאשר מאשר תו* שהוא , ש# ציי� בית המשפט במיוחד". ח"ב ומסומ� "צילו# מצ, )2/7/08ד מיו# "פס

כי אישור , תביעה כתובענה ייצוגית עקב הפרת החוק למניעת העישו� במסעדהתביעה כתובענה ייצוגית עקב הפרת החוק למניעת העישו� במסעדהתביעה כתובענה ייצוגית עקב הפרת החוק למניעת העישו� במסעדהתביעה כתובענה ייצוגית עקב הפרת החוק למניעת העישו� במסעדהבפשרה בפשרה בפשרה בפשרה 

התביעה הייצוגית בנדו� מתיישב יפה ע# מגמתה של ההלכה הפסוקה לפתוח פתח לאכיפה 
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ד�  ד"פס "–להל�  (אירית שמשד בפרשת " תו* הפניה לפסה–ת של חוק מניעת העישו� אזרחי

 "). מ�

אירית  ד"לאחר ההתייחסות לפס', צירו, ח, ד� מ�בפרשת בירושלי# ש המחוזי "הוסי, ביהמ

  :ואמר,  שמש

אגב דיו� בבקשת רשות ערעור על פסק די� של בית משפט  ורדברי� אלו נאמ"
לחוק תובענות ייצוגיות ) 2(1 לתובענות ייצוגיות מלמדנו סעי� אשר. לתביעות קטנות

אכיפת הדי� והרתעה "את , בי� היתר, כי מטרתו של החוק הינה לקד�, במפורש
 ".מפני הפרתו

ש "ביהמ, לבי� חוק תובענות ייצוגיות, לעניי� היחס בי� תביעה לאכיפה אזרחית למניעת עישו�

 � כיד "פסה ל12 אמר בסעי, ד� מ�המחוזי בפרשת 

אכיפת הדי� והרתעה מפני "הסדר הפשרה המוצע מקד� יפה תכלית זו של "
להתלונ� , שהרי המשיבי� התחייבו על פיו להקפיד על קיו� החוק במלואו, "הפרתו

וא� לסרב לתת כל שירות שהוא , על כל מי שיעבור על החוק בפני הרשות האוכפת
ושא אכיפת חוק הגבלת העישו� אשר נ, חזקה על המבקשי�. למי שיפר את החוק

כי כ+ , הדעת נותנת. שיעקבו אחר ביצוע התחייבות זו הלכה למעשה, קרוב לליב�
 החודשי� 13אשר יבחרו לממש במהל+ , ייעשה ג� על ידי אות� חברי הקבוצה

בהקשר זה ראוי . הקרובי� את שוברי ההנחה שהסדר הפשרה מעמיד לרשות�
�ב "מת'  זייק נ22194/07א "המשפט המחוזי בבשכי על פי גישתו של בית , לציי

החלטה מיו� ; פלפל' השופטת ד' כב(' מ ואח"מערכות תקשורת בכבלי� בע
זכאי� , במקרה של הפרת פסק די� שנית� בתובענה ייצוגית, המקובלת עלי, )6/2/08

  ."חברי הקבוצה לפנות לבית המשפט בבקשה לפי פקודת בזיו� בית המשפט

        
הפר חובת הזהירות ,  הפר חובה חקוקה–התביעה עליה� מבוססת התביעה בתיק זה ה� עילות   . 31

ק "תד בעניי� "בעני� זה את פסה' ר. וסיוע למעשה תקיפה,  לפקודת הנזיקי�36 � ו35לפי סעיפי# 

 בו נאמרו, "ט"ב ומסומ� "צילו# מצ, )30.8.07מיו# ( מ"רוזטי מזו� בע' אופיר נ 3658�06�07

  ):ד" לפסה6סעי,  (הדברי# הבאי#

ועוולת הפרת חובה , עוולת רשלנות, עישו� הפוגע בזולת מהווה עוולת תקיפה"
לא ציינתי את ( בהתאמה 63� ו36�35, 23סעיפי� , פקודת הנזיקי� [חקוקה

)]. מחמת הסייגי� המצויני� ש�,  בפקודה44�42לפי סעי� , עוולת המטרד
רי� להניא את עובדיו ואורחיו מחזיק במקו� ציבורי שאינו נוקט אמצעי� סבי

ובכ+ הריהו נעשה ,  למעשה מרשה או מאשרר אות�–מלבצע עוולות כאמור 
המחזיק במקרקעי� חב חובת ].  לפקודה12סעי� [שות� לדבר עוולה וחב עליה 

זהירות כלפי המבקרי� במקרקעי� להג� עליה� מפני סיכוני� האורבי� לה� 
�ומ� הפסיקה , אלה בפקודת הנזיקי�החובות הנגזרות מהוראות . במקרקעי

 � תקפות באופ� מלא ללא קשר –] אגד'  ולעס נ3510א "ראו ע[בדיני הנזיקי
�   ".להיק� החובות המוטלות על מחזיקי� בחוק העישו

ובית המשפט העיר כי העניי� ,  3,0003ל נפסק פיצוי בס* " הנרוזטי. אופיר נלזכות התובע בעניי� 

  .צויי# עונשיי#מתאי# ג# לפסיקת# של פי

 את היות הנוסעי# העוברי# ות מנצלות כשהמשיב–בענייננו , קל וחומר, דברי# אלה נכוני# .32

אשר אינו יכול לקבל שירות מקביל ממקורות אחרי# על מנת " קהל שבוי"בתחנה המרכזית 

 .להמר על בריאות# ושלומ# של נוסעי# אלה

 היה מדובר במחזיקה, 826) 5(ד נה "פ, 'חוא" אגד. "ולעס נ, 3510/99א " ע:ל"בעני� ולעס הנ .33

בית המשפט . שלא עשתה למניעת עבירות תקיפה במקו#, במתח# התחנה המרכזית בירושלי#

כי , יודגש. העליו� קבע את חוק הזהירות המושגית והקונקרטית של המחזיק בתחנה המרכזית

ואילו . רכזית של התוק, במתח# התחנה המבעבירה בלתי צפויהבעני� ולעס היה מדובר 

 המבוצעות  לעבירותותערו,  בירותעאת ה ומראש בפועל ות מדי יו# צופות המשיב– בענייננו

חובת הזהירות המוטלת עליה# היא כפולה ומכופלת מאשר זו שבעני� ועלס . בשטח# בפועל

 .ל"הנ
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חובת  כי בפועל ות מוד�וה,  היטב למצב הדברי#ותא, ער, "ה" צירו, �במכתב, כאמור, ותהמשיב .34

 . מופרת מדי יו# ובאופ� עקבי– � כלפי אורחיה�הזהירות שלה

מפנה לצור* האפשרות להכיר בתובענה כייצוגית , לענייננו, לחוק תובענות ייצוגיות) א(3סעי,  .35

 �של התוספת ) 1(וזו כוללת בפרט , לתוספת השניה לחוק תובעניות ייצוגיות

בקשר לעני� , כ�כהגדרתו בחוק הגנת הצר, תביעה נגד עוסק )1( "
  "בי� א� התקשרו בעסקה ובי� א� לאו, שבינו לבי� לקוח

". מי שנות� שירות במהל* עיסוקו" זו כוללת – לחוק הגנת הצרכ� 1בסעי, " עוסק"אשר להגדרת 

למשתמשי# בשירותי התחנה במהל* עיסוק#  ות נותנ�ה:  הגדרה זוות שבפנינו מקיימותמשיבה

  .שירותי# של אוכל ומשקה, שירותי קניו�, נה לאוטובוסי#א שירותי# של המת"המרכזית בת

המחיל את חוק , של התוספת לחוק תובענות ייצוגיות) 6(ותר להפנות ג# להוראות פרט לא למ   .36

גור� ", לעני� זה; תביעה בקשר למפגע סביבתי נגד גור� המפגעתובענות ייצוגיות ג# על   

מבלי להיכנס ". יעת מפגעי� סביבתיי� כמשמעות� בחוק למנ�" מפגע סביבתי", "המפגע  

די לענייננו להראות כי חוק תובענות ייצוגיות לקח בחשבו� הכרה , לפרטיו של חוק אחרו� זה  

והעישו� במקומות ציבוריי# הוא אכ� מפגע , בתובענות שעניינ� צמצו# של מפגעי# סביבתיי#  

 .כאמור  

 ותהמשיבועל , יי� שבפנינו מבחינת מהותוחוק תובענות ייצוגיות חל על הענ: סיכו# עניי� זהל   .37

 כמחזיקות במקו# ואחראיות  היא�2 ו1המשיבות  של  אחריות�: בעיני החוק�מפאת מעמד  

 ....ובעלות חובת זהירות כלפי המבקרי# במקו#ובעלות חובת זהירות כלפי המבקרי# במקו#ובעלות חובת זהירות כלפי המבקרי# במקו#ובעלות חובת זהירות כלפי המבקרי# במקו#, לנעשה בו  

מבקר בגי� בלבד לכל  3 1000של , פיצוי המבוקש בתביעה העיקרית הוא על הצד הנמו*ה   .38

רוזטי מזו� . יר נאופד בעניי� "זאת כאשר כאמור בפסה.  כפוי במתח# התחנהחשיפתו לעישו�  

 .כפיצוי וכ� הוצאות משפט 3 3,000  נפסק ס*, לעיל"ט"צירו, , מ"בע  

ק "ת:  40003נפסק לתובע פיצוי בס* , "דיזנגו, סנטר"שעסק בעישו� בקניו� , עניי� אחרב .39

העילה ". י"ב ומסומ� "צילו# מצ, מ"סנטר בעחברה לניהול של דיזנגו, . נע# פלד נ, 10153/08  

ד זה התייחס לתקופה שבה הצבת " א, שפס–במאפרות שהוצבו במקו# , בי� היתר, עסקה ש#

. נהלה לנושא העישו� במקו# ההאלא רק שיקפה את יחס, המאפרות לא היוותה עבירה נפרדת

 כמצב –ור בציעוד הזכיר בית המשפט ש# את העישו� של העובדי# עצמ# בשטח הפתוח ל

נפסק , )1.8.07( 'אוויטה ואח' סימ� טוב נ ,10118�06ק "תב: עוד נפסקו פיצויי# כלהל� .בענייננו

 –) 17.5.07 (קפה נטו' רות# נ ,1169�07ק "ת�נפסק ג# ב 3 2,500וסכו# זה של ;  כפיצוי2,500ס* 

בעניי� סימ� טוב (י אילנ, )בעניי� רוזטי ( פרידלנדרהשופט' כב:  בידי שופט שלו# אחרכל אחד

 .שהסכו# הנתבע כא� הוא על הצד הנמו* ביותרכ* . )בעניי� רות#(ופורג ) ועניי� פלד

כאשר הוא ג# ,  הקבוצהד של"ראוי לשמש כעוהאלו  המייצג את המבקש בבקשה ותביעהד "עוה .40

 אירית שמשוג# מייצג התובעת בפרשת ,  שנה26 �פעיל ציבורי למניעת העישו� זה למעלה מ

והתובעי# בפרשת ) לעיל" ז"צירו,  (בלה שלומקינס. ליטבי� נ# בפרשת יהתובע, )לעיל" ו", ירוצ(

      ).לעיל" ח"צירו,  (ד� מ�

כלומר כל : כשהקבוצה תוגדר כאמור לעיל, לפיכ* מבוקש להכיר בתביעה בתיק זה כתובענה ייצוגית .41

 לחוק 2' ל תיקו� מסילתו שתחבמתח# התחנה המרכזית בתל אביב מאז מועד אד# שביקר 

המבקש יוכר כמייצג �וכי התובע;  עיש� בעצמו במקו#ולא, ועד להגשת התביעה) 7.11.2007(

 הוצאות בקשה זו יוטלו על וכי;  בתביעה זו ואת חברי הקבוצהועור* דינו כמייצג אותו, הקבוצה
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 . ביחד ולחודותהמשיב

שול# בקשר אליו הוא זה אשר ייפסק שכר הטרחה היחיד שיו, לא שול# שכר טרחה בגי� תביעה זו .42

 .ש"י ביהמ"ע

 ותולהטיל את הוצאות הבקשה על המשיב, לפיכ* מבוקש לאשר את התביעה כתובענה ייצוגית .43

 .ביחד ולחוד

 

                                             _____________________  
  ד"עו,    עמוס האוזנר                                     
  כ המבקש"                                                                                           ב        

  

  


