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  מבוא   )א(

  

 והרחצה נופה ומהדר הצח מאווירה ההנאה, הי� שפת של זו אלוהי� מתנת"

�, שהוא כל בתשלו� בה� השימוש את להתנות שאפשרהדברי�  מ� אינ�, בי

� משגת יד� שאי�, וברוכי ילדי� אמצעי� מעוטי, ע�–מפליטי ג� לשללה ואי

�  ."זה תשלו� לשל

  

' ידי כב$נית� על. 11מ "בע, 7' מ ל"פס, ש"היועמ' פוטרמ� נ 851/60) א"ת(פ "ע[

  ]בדימוס גביזו�' הש

  

שירותי , בי� היתר, חופי+ מוכרזי+ שניתני+ בה+ שירותי+ בסיסי+: חופי הי+ בישראל נחלקי+ לשלושה סוגי+ .1

 .וחופי+ בה+ הרחצה היא על אחריותו של המתרח2 בלבד; חופי+ אסורי+ ברחצה; הצלה ועזרה ראשונה

אספקת מי+ , שירותי ניקיו�, אשר בשטחה קיי+ חו) מוכרז מחויבת לספק בחו) שירותי הצלה, רשות מקומית .2

 .לשתיה וסניטריה

, או עבור השהייה בו/כי אסור לא) גור+ שהוא לגבות תשלו+ עבור הכניסה לחו) ו, קודת המוצא המשפטית הינהנ .3

 . בלשו� המעטה, המצב במציאות עגו+, על א) זאת. בי� א+ עסקינ� בחו) מוכרז ובי� א+ לאו

להל� (ה אזורית מטה אשר מועצ הינו חו) מוכרז המצוי בשטח השיפוטי של )'מכונה ג+ חו) הבננה בי2(אכזיב חו)  .4

 )."מועצת מטה אשר"או , "המועצה"

פיה $בכפו) לתנאי+ האמורי+ על, בחקיקה ראשיתמועצה ל הדי� התיר,  וכפי שיפורט להל�על א) האמור לעיל .5

, מועצהחקיקה ראשית זו מאפשרת ל, פיה$ בכפו) לתנאי+ על. אכזיבלגבות דמי כניסה בחו) , ואשר יבוארו להל�

עבור ילדי+ עד .  שקלי+ לאד+10 עד הס3 של 13ממבקרי+ מעל גיל אכזיב לגבות דמי כניסה בחו) , או מי מטעמה

 . הכניסה חינ+13גיל 

ידי הרשות $הוא חקיקת חוק עזר בעניי� על, ידי המועצה או מי מטעמה$ על  לגבייהאחד התנאי+ האמורי+ .6

 י3 את המועצה לית� היתר להפעלת חופיהחוק העזר הסמ, אומנ+. התקינה חוק עזרמועצת מטה אשר . המקומית

או מי ,  אינו מסמי3 את המועצהחוק העזר, ע+ זאת.  קיבלה היתר כאמור,ככל הנראה, המשיבה, ואכ�, לצד שלישי

 . לגבות כל סכו+ שהוא כדמי כניסה לחו) אכזיב, מטעמה

7. �אלא , מי כניסה לחו" י�דלגבות , או מי מטעמה, לא התיר למועצת מטה אשרלא זו בלבד שחוק העזר , אול

 דמי כניסהג� גובה גובה  המשיבה שכ�, בצע כס"ש� וזאת ל,  באופ� מקומ�,פועלת במנותק מ� הדי�שהמשיבה 

ואגב כ# מתעשרת היא על חשבו� ,  הקבוע בחקיקה הראשית בשיעורי� העולי� עלאו שהייה בחו" אכזיב/ו

 � . של המבקשכ# קרה ג� בעניינו ,  שיתואר להל� כפי.בחו"המבקרי

באופ� בריוני , אשר השתלטו, �"שטחיה+ של חופי+ רבי+ הפכו מושא חפצ+ של כרישי נדל, בשני+ האחרונות, אכ� .8

ובהיעדרה יד+ של העושי+ , האכיפה כמעט ואינה קיימת. על כל פיסת אדמה באזורי+ מבוקשי+ אלה, ובלתי חוקי

 . באופ� מתמיד כמעטעל העליונהמצויה די� לעצמ+ 
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גו) הפועל מכוח היתר מטע+ רשות הינו לא אחר מאשר , למרבה ההפתעה, הגו) העושה די� לעצמו, ננובעניי .9

 . ענייננו חמור שבעתיי+, על כ�. מקומית

והחליט לשמש ,  ולהל�לעילהמתואר לקבל בשתיקה את מצב הדברי+ גמר המבקש בדעתו שלא , יי�בנסיבות הענ .10

  .יש הוא תובענה זוועל כ� מג, הצרכני+ בכללותוכפה לציבור 

  
  

  הצדדי�  )ב(

  

 .קרית אתאתושב העיר ,  אד+ פרטי הינוהמבקש .11

בי� א+ מכוח היתר , בחו) אכזיב  הינה המחזיקה בפועל, חברה פרטית המאוגדת לפי דיני מדינת ישראל,בהישהמ .12

 . מטע+ מועצה אזורית מטה אשר,ובי� א+ מכוח זיכיו�

") חושות("בעלותה בקתות בוכ� , מזנו� ומסעדה מפעילה בחו) ובי� היתר, את חו) אכזיבהמשיבה מפעילה  .13

 כי המשיבה מארגנת ,אול+ יצוי�, אי� זה נושאה של התובענה דנ�. להשכרה בתשלו+ המוצבות בשטח חו) אכזיב

 .זאת בניגוד לחוקא) ו, בתשלו+שהכניסה אליה+ מותנית אירועי+ סגורי+ מידי פע+ ופע+ בחו) אכזיב 

  
   ועילות התביעהרקע עובדתי  )ג(

  כללי    )1()ג(

 המציאות  להקדיש מילי+ אודות,ראשית, מ� הראוי, תובענה זועילת טר+ שנפנה לפירוט העובדות בבסיסה של  .14

הפגיעה החמורה בכלל  אשר עשויות לסייע בהבנת ,ברצועת החו) בי+ התיכו�בכל הנוגע לזכויות הציבור העגומה 

 .אכזיב בפרטחו)  וב בכללאלה +הציבור המתבצעת בחופי

רבי+ מחופי הי+ . מראש הנקרא בואכה עזה, מ" ק188אורכה של רצועת חו) י+ תיכו� בשטח מדינת ישראל הינה  .15

שמורות חופיות וכ� אתרי+ בעלי חשיבות היסטורית , של מדינת ישראל כוללי+ אזורי+ המהווי+ שמורות ימיות

 .וארכיאולוגית

הטבעי חופי הי+ מהווי+ את מקו+ המפגש . בעל ערכי+ ייחודיי+ו ,תכלה מוגבל ומחופי הי+ הינ+ משאב ציבורי .16

ומושכי+ ,  טבעיי+משמשי+ כאתרי נופשחופי הרחצה לאורכו של חו) י+ תיכו� , ככאלה . היבשהבי� הי+ לבי�

תרומת+ של חופי הרחצה , על כ�. אשר מוצאי+ בחו) הי+ מפלט מהמולת העיר,  מידי שנהאליה+ מבלי+ רבי+

סיווג+ המקרקעיני של חופי הי+ הינו מקרקעי� לצרכי ,  בהתא+ לכ3.ת הציבור הינה בעלת ער3 יקר מפזלרווח

 .את הבעלות בוהעביר לא נית� לכי , אשר מאפיינו העיקרי הינו, ציבור

. כי כל אד+ באשר הוא רשאי להינות מהחופי+ בחינ+,  משמיעה מוגבלהיות+ של חופי ישראל בגדר משאב ציבורי .17

 . ובהתא+ להפי הסמכה חקוקה מפורשת$למעט במקרי+ מסוימי+ בה+ נגבה תשלו+ על, זאת.  נקודת המוצאזוהי

רט ובפ, המגלי+ עניי� בחופי+, סנטיי+אינטר, הודות למאפייני+ של חופי הי+ התיכו� קיימי+ גורמי+ רבי+ .18

 . ביכולת שלה+ לנצל משאב זה על חשבונו של כלל הציבור

ובעקבות ניצול היעדר עי� מפקחת ואוכפת בעניי� , הרשויות המוסמכותידי $של הדי� עלבעקבות אכיפה קלוקלת  .19

חופי , בעקבות כ3.  ניצלו גורמי+ רבי+ מצב דברי+ זה לקידו+ תועלת+ האישית, לאור3 שני+ רבותאשר נמש3, זה
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ומעטי+ בודדי+ וכיו+ נותרו מקומות ,  שבשטחי מדינת ישראל הלכו והצטמצמו ע+ השני+ הפתוחי+י+ התיכו�

 .בה+ הגישה של כלל הציבור לחופי הי+ נותרה חופשית

ות כמעט דבר לקידו+ מצב+ של החופי+ ולשמירת נכס לאומי  המדינה ורשויותיה אינ� עוש, שבדברע+ כל הצער .20

 זה הביאה לידי כ3 שמצד זלת ידה של המדינה מלהג� על משאבאו .זה לרווחת תושביה ולרווחת הדורות הבאי+

 המפרי+  הפעולות הגורמות לאכיפת הדי� על מרביתולמרות זאת, גורמי+ רבי+ עושי+ בחופי הי+ כבשלה+אחד 

 .ופי+ בעלי אופי וולונטאריגידי $ אותו ננקטות על

הנגרמת קשה והבלתי הפיכה לעיתי+ מתריעי+ בשער מפני הפגיעה הציבוריי+ רבי+ גופי+ מזה שני+ רבות , ואכ� .21

 . חופי הרחצה בישראלל

 . דנ�המקרהנראה כי אי� מנוס מאכיפה אזרחית במקרי+ כגו� , שר על כ�א .22

מצוי בשטח שיפוטה של מועצה אזורית מטה חו) זה .  אחד החופי+ היפי+ באר2הינו, נשוא ענייננו, אכזיבחו)  .23

 . אשר

 . שנית� לה מטע+ מועצת מטה אשראו היתר  זיכיו�ידי המשיבה מכוח $ מוחזק בפועל עלאכזיבחו)  .24

ואגב כ3 עושה , די�בניגוד לשהייה או / נגבי+ מהמבקרי+ בחו) דמי כניסה ואכזיבבחו) ,  שיפורט להל�כפי .25

  .המשיבה עושר ולא במשפט על חשבו� המבקרי+

  

  אכזיב של המבקש בחו" ביקוריו  )2)(ג(

, כמוב�,  אזאו. אלא דר3 שער הכניסה, מכל אד+ מלהיכנס לחו), הלכה ולמעשה, חו) אכזיב סובב לו גדר המונעת .26

באופ� רגלי דר3 אכזיב כי לא נית� להגיע לחו) , יש להדגיש. דמי כניסה למשיבההמבקש לבקר בחו) לשל+ נדרש 

הדר3 , על כ�. מכ3למעלה י+ ממש ושפת ה הגדרות המקיפי+ חו) זה מגיעי+ עד ,כאמור, שכ�, חופי+ סמוכי+

 .תשלו+ דמי כניסה לידי המשיבההיחידה להגיע לחו) אכזיב הינה דר3 שער הכניסה ובכפו) ל

בכניסה . על מנת לבלות בו את זמנ+, אשתו ובנו ב� השלוש וחצי יחד ע+  לחו) אכזיבהגיע המבקש 22.8.2009ביו+  .27

דהיינו , לרבות עבור בנו הפעוט,  כל אחד מבני משפחתו שקלי+ עבור10לשל+ הס3 של מבקש לחו) אכזיב נדרש ה

  . שקלי+30

 ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשה ,"א"כנספח ,  של המבקש מצור) לתצהירו22.8.2009+ העתק מהחשבונית מיו

העתק מספח תעודת זהות של המבקש המלמד על גילו של בנו הפעוט של המבקש מצור) לתצהירו של המבקש ; זו

 . ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו, "ב"כנספח 

צטר3 י+ מאהל קמפינג בחו) וללו� בו הוא יק להיי�מעונא כי בא+ הו, ידי עובדי המשיבה$ עלנמסר ג+ למבקש .28

 שקלי+ לכל 30צטר3 לשל+ א+ הוא מעוניי� להבעיר מנגל בחו) הוא י, וכ�,  לכל אד+ שקלי+50לשל+ למשיבה 

 .אד+

ג+ בביקור זה נדרש הוא לשל+ בכניסה הס3 .  הגיע שוב המבקש יחד ע+ בנו הפעוט לחו) אכזיב4.10.2008ביו+  .29

 .  שקלי+ עבור בנו10י+ עבור עצמו וכ� הס3 של  שקל10של 

  .ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו, "ג"כנספח  מצור) לתצהירו של המבקש 4.10.2009העתק מהחשבונית מיו+ 
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כי אילו ה+ הנהלי+ , ידי עובד החו)$ לשאלותיו של המבקש מדוע נגבי+ דמי כניסה מבנו הפעוט נענה המבקש על .30

 .במקו+

 

  הנורמטיבית המסגרת – ת תשלו� בחופי�גביי  )3)(ג( 

 כללי  )א)(3)(ג(

או בגי� /ו, תשלו+ בגי� הגישה לחו) הי+כלשהו כי אסור לא) גור+ לגבות מאד+ , נקודת המוצא הינה, כאמור לעיל .31

 . שכ� חו) הי+ הינו משאב ציבורי ממש כפי שהאויר אותו אנו נושמי+ אינו שיי3 לאיש, השהייה בחו)

ר את סוגיית גביית מסדי) "מקומות רחצהחוק " –להל�  ($1964 ד"תשכ, רחצה רת מקומותהסדחוק  ,ע+ זאת .32

  .והכול לפי לשונו של החוק,  בלבד מסוימי+י+התשלו+ בחופי 

גביית דמי כניסה לעניי� לרבות , חוק מקומות רחצה הטיל על משרד הפני+ את האחריות לאכיפתו של החוק .33

 . משאב חשוב זהכנאמ� הציבור על , חופי+ מסוימי+ב

 :כדלקמ�, רחצה קובעמקומות  לחוק 8סעי)  .34

  

, בנהר או באג+ אלא א+ נקבע חלק סביר של אותו מקו+, לא ייגבו דמי כניסה למקו+ רחצה בי+  )א"(

ובכל מקרה לא ייגבו דמי כניסה , ובכפו) לקבלת אישור שר הפני+, לכניסה בלי תשלו+, שהגישה אליו נוחה

   –למקו� רחצה כאמור 

  ; שני�13בעד ילד שלא מלאו לו   )1(

  בסכו+ העולה על עשרה שקלי+,  שני+17מלאו לו  שני+ א3 טר+ 13בעד ילד שמלאו לו   )2(

  .חדשי+

תוצג במקו+ בולט לעי� בסמו3 למקו+ שבו נגבי+ דמי הכניסה , )א(במקו+ רחצה כאמור בסעי) קט�   )ב(

דמי לעניי� גביית ) א(ההגבלות לפי סעי) קט� הודעה המפרטת את , ככל שגביית+ הותרה, למקו+ רחצה

  ."כניסה

  

 :כדלקמ�,  לחוק מקומות רחצה קובע)10)(א(6סעי)  .35

  

באג+ או , בנהר, לקבוע בחוק עזר הוראות להסדרת הרחצה בי+, באישור שר הפני+, רשאיתרשות מקומית "

ראות בחוק זה או בצו על הכל במידה שלא נקבעו לה+ הו, בבריכת שחיה ובכלל� הוראות בענייני+ הבאי+

  :פיו

...  

אול+ נוכחותו של ,  בעד השירותי+ הניתני+ בוקביעת דמי כניסה למקו+ רחצה שאיננו בריכת שחיה  )10(

  ."בתי שימוש והספקת מי+ לשתיה לא ייחשבו כשירותי+ לעניי� פסקה זו, נקיו�, מציל

 

 לספק ,או מי מטעמה, על הרשות;  הניתני+ בוי�נוספ יהיו בעד שירותי�דמי כניסה לחו) הי+ , היוצא מ� האמור .36

ידי $ לפי אמות מידה שהועברו על, ואכ�. יהיספקת מי+ לשתאשימוש ו$בתי, קיו�ינ, ללא תשלו+ שירותי הצלה

 שר הפני� ' נ אגודה ישראלית להגנה על הסביבה– אד� טבע ודי� 25284/05 "בג2 בקשר ע+ "משרד הפני+ לבג
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מקומות רחצה שבה� מסופקי� שירותי� בתותר רק כי גביית דמי כניסה , רד הפני+ידי מש$ על, נקבע, רי�ואח

�  .שבגינ+ כאמור אי� לגבות תשלו+,  הקבועי+ בחוקנוספי� מעבר לשירותי� הבסיסיי

ומהווה חלק בלתי , "ד"כנספח ,  של המבקש מצור) לתצהירו29.5.2006ל משרד הפני+ מיו+ "העתק מחוזר מנכ

 .נפרד מבקשה זו

וזאת מכוח סמכותו של , שרד הפני+ אישר למספר מצומצ+ של רשויות לגבות תשלו+ בכניסה לחופי+ מסוימי+מ .37

ידי שר הפני+ $עלנקבע לי עבור כניסה לחופי+ אלה אהמחיר המקסימ.  לחוק מקומות רחצה8שר הפני+ לפי סעי) 

ת באתר האינטרנט של משרד סממפור י+ליאמקסימה י+מחירהיחד ע+ רשימת החופי+ .  שקלי+10על הס3 של 

 .הפני+

 .  ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו, "ה"כנספח ,  של המבקש לתצהירוהעתק מרשימת החופי+ מצור)

המשיבה רשאית לגבות מ� המבקרי+ בחו) תשלו+ עבור שירותי+ מסוימי+ אות+ היא מספקת , ככלל, אכ� .38

 כאמור לעיל ,אול+. ב שירותי+"ור השכרת בקתות וכיוובפועל היא עושה כ� עת היא גובה תשלו+ עב, ללקוחותיה

 שאסור אלה נחשבי+ כשירותי+ . הגיינה והספקת מי+ לשתייה, הצלה, שירותי+ אלו לא יכללו שירותי ניקיו�

 ).  לחוק מקומות רחצה8ראה סעי) (לגבות בגינ+ תשלו+ 

 אול+ .בתחו+ שיפוטהמצוי  אשר ,יבבחו) אכזמועצה מקומית מטה אשר קיבלה אישור לגבות תשלו+ דמי כניסה  .39

 10 ס3 שלסכו+ מעל לאו שהייה / וכדמי כניסהבסמכות המועצה לגבות  אי�, לפי החקיקה הראשית, כאמור

 .13לגבות כל תשלו+ שהוא מילד מתחת גיל , או מי מטעמה, ובכל מקרה אסור על המועצה, שקלי+ לאד+

ה את האישור לתק�  אשר קיבל,ב הוא את הרשות המקומיתיי מח, אשר מוציא שר הפני+,כי באישור, יש להדגיש .40

 .אישורמסגרת האת חוק העזר שלה בהתא+ לאמור ב

  .ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו, "ו"כנספח ,  של המבקשמדוגמא לאישור שכזה מצור) לתצהירוהעתק 

הסדרת (למטה אשר  חוק עזר –מקומות הרחצה שבתחומה הסדרת חוקקה חוק עזר לעניי� מועצת מטה אשר  .41

 . לחוק מקומות רחצה6 סעי) מכוחוזאת , )"חוק העזר" –להל�  ($1967ה"התשכ, )מקומות רחצה

 :כדלקמ�,  קובע,את סוגיית גביית דמי הכניסה, בי� היתר,  המסדיר לחוק העזר23סעי)  .42

  

 ".המועצה רשאית לספק שירותי+ בשפת הי+ ולגבות בעד+ אגרה כמפורט בתוספת הראשונה"

 

 פעמי במלתחות$ שימוש חד שירות זה הינו. בגינו נית� לחייב בתשלו+בלבד  הראשונה קיי+ שירות אחד תוספתב .43

 בתוספת השנייה מופיעה רשימה של היתרי+כי , לשלמות התמונה יצוי�.  לירות0.25הס3 של נית� לגבות  עבורו

 .י מנותני השירותי+ שנתהמועצה לגבות בגינ+ תשלו+בכוחה של אשר , למת� שירותי+ בחו) הי+

  . ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו,"ז"כנספח ,  של המבקשהעתק מחוק העזר מצור) לתצהירו

 .או עבור השהייה בה�/ וחוק העזר אי� כל הסמכה לגביית דמי כניסה לחו" הי�ב, והחשוב לענייננו .44

גבות כל תשלו+ עבור הכניסה  ל,או לכל גור� אחר מטעמה, אינו מתיר למועצת מטה אשרחוק העזר ,  כי כ�הנה .45

אינו מוסמ3 , ובפרט המשיבה, שו+ גו),  קל וחומר. השהייה בו עבוראו/ ו כלשהו בשטחה של המועצהי+לחו) 

 .פי חוק$שכ� הדבר אסור על, או עבור השהייה בו/ ואכזיב לחו) אינו רשאי לגבות דמי כניסהו
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 :כדלקמ�, אפוא, מ� המקוב� לעיל עולה .46

 לגבות דמי כניסה בחופי כלליקיי� איסור , של שר הפני� לפי חוק מקומות רחצהבכפו" לסמכותו  .46.1

 יכול לגבות דמי  לפי חוק מקומות רחצהברשימת החופי� של משרד הפני�המופיע חו" רק . ארצנו

וחינ� עבור ילדי� מתחת גיל ,  שקלי� לאד�10בס# של וא" זאת עד לשיעור המקסימאלי , הכניס

13; 

 ; שקלי�10לי של בס# מקסימא, אכזיבלגבות דמי כניסה בחו" מועצת מטה אשר לשר הפני� התיר  .46.2

 ;חוקקה חוק עזר בנושא זהמועצת מטה אשר  .46.3

אכזיב כניסה לחו"  רשאי לגבות כל סכו� שהוא כדמי ,או מי מטעמה, המועצהאי� לפי חוק העזר  .46.4

רשאי לחייב ה , מהמועצה� או זיכיוג� בעל היתר, אי� גו", קל וחומרמכוח . או עבור השהייה בו/ו

 של ור שירותי� נוספי� החורגי� מלשונ�בתשלומי� עבכ�  ו,אכזיבאו שהייה בחו" / ובדמי כניסה

 ;העזרחוק מקומות רחצה וחוק 

46.5. �סורה ידי המשיבה הינה א�עלאכזיב  השהייה בחו"  עבוראו/גביית תשלו� עבור הכניסה ו, על כ

אסור לה וכ� , סור למשיבה לגבות דמי כניסה בחו" אכזיבא, ממילא. על כ� אינה חוקית, פי די��על

 .או הבערת מנגל/לגבות תשלו� על קמפינג ו

 

אלא , או שהייה מהבאי+ בשערי חו) אכזיב/לא זו בלבד שהמשיבה מחייבת בדמי כניסה ו, על א) האמור .47

 .  לדי� מפורשדבניגוכאמור וזאת , 13מילדי� מתחת גיל ג� או שהייה /י כניסה ודממחייבת בהמשיבה ש

כי אופ� התנהלות זה יצר מצבו בו רק מי שהפרוטה מצויה בכיסו יכול ליהנות , לא תהא גוזמה כלל לסבור, על כ� .48

 .נכס אשר כאמור שיי3 לכלל הציבור, מחופי הי+

 

 ואגב כ# הפרה חובות  בניגוד לדי� מהמבקש אכזיב בחו"או שהייה/המשיבה גבתה דמי כניסה ו  )ב)(3()ג(

  תחקוקו

, לאחר קבלת אישור משר הפני+, מועצת מטה אשר לחוק מקומות רחצה מעג� את סמכותה של 6סעי) , כאמור .49

דמי כניסה שיעור הוראות לעניי� , ובי� היתר, להעזר הוראות לעניי� הסדרת מקומות הרחצה בגבוהלקבוע בחוק 

 לחוק מקומות 8 סעי) .))10)(א60י) סע (בכניסה לחופי הרחצה לגביה+ נית� אישור מטע+ שר הפני+או שהייה /ו

לא ייגבו דמי כניסה בעבור ילד מתחת בכל מקרה  כי ,כי סעי) זה קובע, לענייננו חשוב. רחצה קובע תנאי+ נוספי+

הרשויות לגבות  לי עבור דמי כניסה אותו רשאיותאברשימתו כאמור קבע מחיר מקסימשר הפני+ , בנוס). 13גיל 

ס3 הינ+ ב, אכזיב אשר נקבעו לחו) ,ליי+אדמי הכניסה המקסימ. כניסהר לגבות דמי הציבוריות שנית� לה� אישו

ואי� המשיבה רשאית לגבות סכומי+ נוספי+ מעבר לכ3 על שירותי+ כגו� הקמת , 13 שקלי+ לאד+ מעל גיל 10של 

 .או הבערת מנגל, מאהל קמפינג

או / לגבות דמי כניסה ו,או מי מטעמה, ועצהמועצת מטה אשר אינו מתיר למחוק העזר אותו חוקקה , על א) זאת .50

 .13קל וחומר ג+ אי� כל הרשאה לגבות דמי כניסה מילד מתחת גיל , אכזיבשהייה בחו) 
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 כל ,עבור הכניסה בלבד: לוילפי סוג הבי, המשיבה גובה דמי כניסה מכל אד+ ואד+ המעוניי� לבלות בחו) אכזיב .51

בא+ המבלה מעוניי� ללו� את הלילה בקמפינג בחו) אכזיב . לי+ שק10 בס3 של משל+ דמי כניסהבאשר הוא ד+ א

במידה שהמבלה מעוניי� ).  שקלי+$25 מחויב ב12$3כי ילד בגילאי+ , יצוי�(לאד+  שקלי+ 50נדרש הוא לשל+ 

או דמי /דמי כניסה ו" –לעיל ולהל� , כול+ החיובי+ יחד ( שקלי+ לכל אד+$30להפעיל מנגל בחו) הוא מחויב ב

אלא כשרירות לב , התעריפי+ האמורי+ לעיל אינ+ בגי� מת� שירותי+ כלשה+ שהמשיבה מספקת, ודוק. )"שהייה

 . לשמה

 סכו�כל כי כל גביה של , ברי. אכזיב הינו לא חוקיבחו" או שהייה /ודמי כניסה גביית כי , מ� האמור לעיל עולה .52

נגבה , אכזיבמהמבלי� בחו" נגבה אשר  ,אמורכל סכו� כ, על כ�. ומנוגד לדי�, בסמכותאינו , יחוק אינו שהוא

כי המשיבה גובה , ג� א� נתעל� מחוק העזר נמצא, למצער .מחייב השבהעל כ�  ו, ובניגוד לחוקכדי�שלא 

כדוגמת בנו , 13המשיבה גובה דמי כניסה ג� מילדי� מתחת גיל , שכ�, תשלומי� מהמבקרי� בחו" בניגוד לחוק

 .באופ� בלתי חוקי ר לינה בקמפינג בחו"עבו תשלו�וכ� גובה , של המבקש

53. �; גידרה אותו משל היה שלההמשיבה  ;לת לעצמה משאב ציבורי השיי# לכולי עלמאהמשיבה נוט, הנה כי כ

גובה תשלו� מכל אד� המעוניי� המשיבה  ;למורת רוחו של כלל הציבור,  עד תו� משאב זהמנצלתהמשיבה 

 .בניגוד לחוקוכל אלה ; פת היא לכיסיה כספי� רבי� לא לה גוריבההמש, אגב כ#; לרבות מפעוטות, לבלות בחו"

 בעוולה של הפרת ,כמו ג+ כלפי יתר קבוצת התובעי+, ביצעה עוולה כלפיוהמשיבה כי , טע� יהמבקש, אשר על כ� .54

 :אשר קובע כדלקמ�, ]נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי� 63חובה חקוקה בהתא+ להוראת סעי) 

  

לפי ,  והחיקוק– למעט פקודה זו –וא מי שאינו מקיי+ חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק מפר חובה חקוקה ה) א("

וההפרה גרמה לאותו אד+ נזר מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו , נועד לטובתו או להגנתו של אד+ אחר, פירושו הנכו�

   ... ;נתכוו� החיקוק

א+ לפי פירושו הנכו� הוא נועד לטובתו או , הגנתו של פלונילעני� סעי) זה רואי+ חיקוק כאילו נעשה לטובתו או ל) ב(

להגנתו של אותו פלוני או לטובת+ או להגנת+ של בני אד+ בכלל או של נבי אד+ מסוג או הגדר שעמ+ נמנה אותו 

  ."פלוני

 

וכ� את הוראות שר הפני+ שהוצאו , אינה מקיימת את הוראות החוק למקומות רחצההמשיבה , עיננו הרואות .55

לחו) בגי� הכניסה ה� , כספי+ רבי+ שלא כדי� , ועודנה גובה,גבתהאגב כ3 ו,  את חוק העזרוכ�, כוחו של חוק זהמ

 . וה� בגי� השהייה בואכזיב

 לעיל מהווה הפרה י+בשיעורי+ האמורחו) אכזיב או השהייה ב/וכי גביית דמי הכניסה , ל ספקנעלה מכ, על כ� .56

 . חוק מקומות הרחצה ה� של חוק העזר וה� שלחובה חקוקה

 . כי על המשיבה החובה להשיב את הסכומי+ שנגבו שלא כדי�,פועל יוצא מ� האמור לעיל הוא .57

נוסח ( לפקודת הנזיקי� 52כי עילת תביעה נוספת המתקיימת בענייננו הינה גזל לפי סעי) , המבקש יטע�, בנוס) .58

 ).חדש
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 ל חשבו� המבקש ויתר קבוצת התובעי�עושר ולא במשפט עועודנה עושה עשתה המשיבה   )ג)(3(ג

 : קובע כדלקמ�$1979 ט"תשל,  לחוק עשיית עושר ולא במשפט1סעי)  .59

  

שבאו לו )  הזוכה–להל� (שירות או טובת הנאה אחרת , מי שקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכס) א"(

וא+ השבה בעי� אינה אפשרית או בלתי , חייב להשיב למזכה את הזכיה, ) המזכה–להל� (מאד+ אחר 

  .  לשל+ לו את שוויה–סבירה 

  ."מפעולת המזכה או בדר3 אחרת, אחת היא א+ באה הזכיה מפעולת הזוכה) ב(

 

, או שהייה בניגוד לחוק מקומות רחצה ובניגוד לחוק העזר/ המשיבה גובה מבאי חו) אכזיב דמי כניסה ו,כאמור .60

 . או שהייה בחו) אכזיב/אינ+ מאפשרי+ למשיבה לגבות דמי כניסה ו, פי תנאיה+$על, שכ� דברי חקיקה אלה

ידי המבקש ויתר קבוצת $אשר שולמו על, התשלומי+ אשר התקבלו בידי המשיבההזכיה הינה , בענייננו, על כ� .61

 . בניגוד לכל די�, התובעי+

עשתה עושר ולא במשפט על חשבו� המבקש ויתר קבוצת המשיבה , האו דמי שהיי/ובגביית דמי כניסה , אשר על כ� .62

 לידי המבקש ויתר קבוצת ספי+ אלו שנגבו ביתר ושלא כדי�קמה כלפיה חובת השבה של כ, על כ�. התובעי+

 .התובעי+

אזי המשיבה עשתה עושר ולא במשפט על חשבו� המבקש ויתר קבוצת התובעי+ , תעל+ מחוק העזר א+ נ,לחלופי� .63

ותשלו+ עבור הפעלת ; דמי שהייה עבור לינה בחו); 13דמי כניסה מילדי+ מתחת גיל : גבתה ועודנה גובהבכ3 ש

 . מנגל

 

  הטיעו� המשפטי  )ד(

 כללי  )1)(ד(
  

 .חוק תובענות ייצוגיות נועד להסדיר באופ� ממצה את הדיני+ החלי+ על הגשת תביעות ייצוגיות בישראל .64

אכיפת הדי� והרתעה מפני " את המטרות של , בי� השאר,וכוללות,  לחוק1המטרות שביסוד החוק מפורטות בסעי)  .65

הוג� , ניהול יעיל"וכ� " מת� סעד הול+ לנפגעי+ מהפרת הדי�", "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "הפרתו

 ".וממצה של תביעות

 .ותתובענות ייצוגי לחוק $8 ו4 ,3סעיפי+  ולאישור תובענה ייצוגית קבועי+ בהתנאי+ להגשה .66

או בענייני+ בה+ , חוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני+ המנויי+ בתוספת השניה לחוק .67

 :לחוק) א(3כאמור בסעי) .  כי נית� להגיש תביעה ייצוגית,נקבע בהוראת חוק מפורשת

  

וק  או בעני� שנקבע בהוראת חכמפורט בתוספת השניהלא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה "

  ".מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית
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הוא לתוספת  1פריט , לענייננו. התוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגית .68

 :הרלוואנטי

  

בי� א+ התקשרו , בקשר לעני� שבינו לבי� לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, תביעה נגד עוסק"

  ".בעסקה ובי� א+ לאו

 

מי  מוגדר כעוסקשכ� , $1981א"התשמ, כמשמעו בחוק הגנת הצרכ�, "עוסק"כי המשיבה הינה , נעלה מכל ספק .69

 ,בי� א+ מטע+ עצמה ובי� א+ מטע+ מועצת מטה אשר, המשיבה, וכאמור, שמוכר נכס או נות� שירות דר3 עיסוק

  .למבקרי+ בחו) שה+ לקוחותיה, דר3 עיסוקכ ,נותנת שירותי+ בחו) אכזיב

נטי ארלוו, לענייננו.  לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי+ להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית4סעי)  .70

 :לחוק) 1)(א(4סעי) 

  

המעוררת שאלות מהותיות של עובדה , )א(3אד+ שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי) "

 "; בש+ אותה קבוצה–ד+ או משפט המשותפות לכלל החברי+ הנמני+ ע+ קבוצת בני א

  

 עילת תביעה  כי עומדת לו,על המבקש להראות, על מנת להיות זכאי להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית, כלומר .71

 כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות ,וכ�, באחד הענייני+ המנויי+ בתוספת השניה

 .לכלל חברי קבוצת התובעי+

וכי עילת התביעה מעוררת שאלות , המשיבה עילת תביעה כנגד  כי עומדת לו,על המבקש להראות, נווליישו+ לעניינ .72

 .משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת התובעי+

 כי עומדת לו,  לשכנע את בית המשפט של הבקשה לאישור תביעה ייצוגית על המבקשבשלבכי , יודגש, ע+ זאת .73

כ3 השופטת שטרסברג כה� $עמדה על. אי� להעמיד בהקשר זה דרישות מחמירותא3 ,  עילת תביעה אישיתלכאורה

 ):דינה$  לפסק19פסקה  (312) 2(ד נא"פ, טמפו' מ נ"מג� וקשת בע 2967/95א "בע

 

להיות אחיד ,  מבחינת נטל ומידת ההוכחה54 כי על המבח� למילוי התנאי+ שבסעי) , נראה לי"

ועליו לשכנע את בית המשפט במידת ,  הנדרשי+ מהתובעולגבי כל התנאי+, לכל סעיפיו המשניי+

 אחר כל כי הוא ממלא לכאורה, הסבירות הראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד

). א(א54 ' שהראשונה בה� היא קיומה של עילה אישית כאמור בס, א ולענייננו54 דרישות סעי) 

 משו+ שאלה עלולות להטיל על ,לעני� מידת השכנוע, אי� להעמיד דרישות מחמירות מדי

דבר העלול לגרו+ להתמשכות , הצדדי+ ועל בית המשפט עומס יתר בבירור הנושא המקדמי

את כל אלה יש . לכפילות בהתדיינות ולרפיו� ידי+ של תובעי+ ייצוגיי+ פוטנציאליי+, המשפט

שמצד אחד , וגילמנוע על ידי קריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידת ההוכחה הנדרשי+ מהתובע הייצ

  ".שלא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד שני לא יטיל עליו נטל כבד מדי
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כאמור בסעי) .  כי די בהוכחת גרימה של נזק ברמה לכאורית,חוק תובענות ייצוגיות קובע, בנוגע להוכחת הנזק .74

 :לחוק) 1)(ב(4

 

 לכאורהש יראה כי  די בכ3 שהמבק–) א(1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד+ כאמור בסעי) קט� "

 ."נגר+ לו נזק

 

 :כדלקמ�, ייצוגית הינ+התנאי+ לאישור תביעה לחוק תובענות ייצוגיות ) א(8לפי סעי)  .75

  

  :א+ מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א("

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי  )1(

  ;  רות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש אפש, הקבוצה

 ;תובענה ייצוגית היא הדר3 היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני� )2(

; קיי+ יסוד סביר להניח כי ענינ+ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר3 הולמת )3(

 ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה

 ".להניח כי ענינ+ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו+ לבקיי+ יסוד סביר  )4(

 

 כי עומדת ,נראה, בשלב הראשו�. הרי שהדיו� משלב זה יחולק לשני שלבי+, בהתא+ להוראות שפורטו לעיל .76

נעמוד על התקיימות התנאי+ לאישור , בשלב השני.  נזקוכי נגר+ לו, המשיבהלמבקש עילת תביעה אישית כנגד 

 . לחוק8צוגית המנויי+ בסעי) התביעה כיי

 

   והנזקהתביעהת ועיל  )2)(ד(
  

 ת התביעהועיל

 63כאמור בסעי) , כדי עוולה של הפרת חובה חקוקהעולי+ המפורטי+ לעיל המשיבה ומחדליה של מעשיה  .77

 .לפקודת הנזיקי�

על היסודות ת המשפט העליו� עמד בי, 113) 1(ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקני� נ 145/80א "בע .78

) ב(קיו+ חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק ) א: (שהינ+, הנדרשי+ לצור3 קיו+ עוולת הפרת חובה חקוקה

הנזק ) ה(ההפרה גרמה לניזוק נזק ) ד(, המזיק הפר את החובה המוטלת עליו) ג(החיקוק נועד לטובתו של הניזוק 

 .אשר נגר+ הוא מסוג הנזקי+ אליו נתכוו� החיקוק

 נועדו להג� על המבקש ועל חברי ,משיבההפרה האות+ , האמורות לעילברי כי החובות החקוקות , נולעניינ .79

ועל כ� ה+ הנהני+ , שכ� הנחת המוצא הינה כי כל תושבי ישראל ה+ הבעלי+ האמיתיי+ של חופי ארצנו, הקבוצה

 .הטבעיי+ של חו) אכזיב

החפ2 לעשות שימוש במשאב הטבעי , לאזרח התמי+ההוראות בדברי החקיקה שהובאו לעיל תכלית� להבטיח כי  .80

 .  תינת� האפשרות לעשות כ� חינ+ אי� כס) או בתמורה לתשלו+ סמלי הקבוע בחוק– הוא חופי הי+ –המוגבל 

נזקי+ אלו הינ+ בדיוק מסוג הנזקי+ . שכ� ה+ שילמו ביתר, לחברי הקבוצה נזקלי ועקב הפרת הוראות הדי� נגר+  .81

 .עאות+ נועד החוק למנו
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 , ככל הנראה,שכ�, כי בעצ+ העובדה כי בחו) אכזיב מצוי מגוו� של שירותי+ אי� כדי להעלות או להוריד, יוער .82

בשיעורי+ (לגבות כספי+ מועצת מטה אשר הסמכות  ניתנה להינה הסיבה בשלה הימצאות+ של שירותי+ אלו

שיבה גובה תני+ בחו) אכזיב המ רבי+ הניכי עבור שירותי+,  עוד יצוי�.מלכתחילה)  לא מעבר לכ3–הקבועי+ בדי� 

 .כגו� השכרת בקתה,  באופ� ייחודיתשלו+

 ).נוסח חדש( לפקודת הנזיקי� 52עילה נוספת העומדת למבקש בנסיבות ענייננו הינה גזל לפי סעי)  .83

יבה ידי המש$או השהייה בחו) על/ וגביית דמי כניסה. עילה נוספת העומדת למבקש הינה עשיית עושר ולא במשפט .84

על חשבו� המבקש ויתר קבוצת המשיבה ידי $  בבחינת עשיית עושר ולא במשפט עלמציבור המבקרי+ בחו) הינה

כי ההתעשרות הינה בניגוד לדי� וכי אי� כל עניי� , מיותר לציי�. פי חוק$שכ� כאמור הדבר אסור על, התובעי+

 .יא מובהקת ונעשית ביודעי� ובמתכוו�המצדיק מת� פטור מהשבה נגדית בנסיבות אלו מקו+ בו הפרת החובה ה

ידי $עלומיתר קבוצת התובעי+ עבור עילות אלו הינה השבת הסכו+ אשר נגבה מהמבקש הסעד , כמפורט לעיל .85

  .המשיבה

  

 הנזק

בקש ההכרה בתביעה כתביעה לחוק תובעות ייצוגיות די בכ3 שמ) 1)(ב(4בהתא+ להוראת סעי) , כאמור לעיל .86

 ". נגר+ לו נזקלכאורהיראה כי "ייצוגית 

, עבור עצמו ועבור אשתוכניסה כדמי  ידו$ על אשר שולמו,  שקלי+30הס3 של  הינו , אשר נגר+ למבקש,הנזק .87

וכל , בנו בשני ביקורי+ שוני+ כדמי כניסה עבור ידי המבקש$אשר שולמו על,  שקלי+20 וכ� הס3 של ,כמפורט לעיל

 . בניגוד לכל די�, כאמור, אלה

  
  הוצה והסעדי� לה� זכאי� חברי הקבוצהגדרת הקב  )3)(ד(

  

מידה שבית המשפט הנכבד יאשר את הבקשה דנ� כתובענה הרי ש, לחוק תובענות ייצוגיות) א(10בהתא+ לסעי)  .88

 :כאמור, גדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענהבית המשפט הנכבד י, ייצוגית

 

; תנוהל התובענה צה שבשמהיגדיר בהחלטתו את הקבו, אישר בית המשפט תובענה ייצוגית"  
לא ייכלל בקבוצה אד+ שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שבו אושרה התובענה הייצוגית 

  ".כאמור

  

 ביקראשר , אד�כל "צריכה לכלול קבוצת התובעי+  , לחוק תובענות ייצוגיות21בהתא+ לסעי)  ,טע�י המבקש .89

או שיל� ס# כלשהו עבור /ועבור לינה בקמפינג שהו ס# כלאו שיל� /כלשהו וושיל� דמי כניסה בס# אכזיב בחו" 

, כמוב�, כי קבוצה זו כוללת, יוער . ועד בכלל"טר� הגשת בקשה זושבע השני� במהל# , הפעלת מנגל בחו" אכזיב

 . 13או שהייה עבור ילד מתחת גיל /כל אד+ אשר שיל+ דמי כניסה ו

על ס3 ובכלל זאת נתוני+ משיבה על נתוניה של הבהתבסס תיער3 הערכת גודלה של הקבוצה , מטבע+ של דברי+ .90

 .אכזיב מגביית דמי כניסה בחו) המשיבהההכנסות של 
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תאושר שמידה שוזאת , או דרכי חישובו/כות לעתור לשינוי סכו+ הפיצוי ו את הז יבקש לשמור לעצמוהמבקש .91

 .המשיבהותה של וכל זאת בכפו) לגילויי+ של נתוני+ הנמצאי+ כיו+ ברש, התובענה כתביעה ייצוגית

או דמי /ו מגביית דמי כניסה ציבור כתוצאההשל נזקי , על בסיס אומד�, להל� נפרט דר3 חישוב, בכפו) לאמור לעיל .92

אול+ יש , נשענת על הנחות ועל מידע בלתי מאומת, מטבע הדברי+, דר3 חישוב זו. קרי+ בחו) אכזיבמבמשהייה 

 . לקהל הציבורהמשיבהאשר גרמה להערכת הנזקי+ מסוימת בה כדי לית� אמת מידה 

נחלק ששת חודשי+ אלו לשתי , בנוס).  חודשי+ כל שנה6פעיל במש3 אכזיב חו) כי , לצורכי אומד� זה נניח .93

, בחודשי התפוסה המלאה נניח. האחת בה התפוסה בחו) מלאה והשנייה בה התפוסה דלילה יותר,  שוותתקופות

,  עוד נניח. איש1,000 ובחודשי התפוסה החלקית נניח כי נכנסי+ לחו) , איש3,000 לחו) אכזיבכי בכל יו+ נכנסי+ 

 50ועל כ� נדרשי+ לשל+ ( מתו3 כלל המבקרי+ עורכי+ קמפינג בחו) הי+ 10%כי בתקופת התפוסה המלאה 

  ).שקלי+ לאד+

�# שנה במש,  כתוצאה מגביית תשלומי� מבאי החו" שלא כדי�בשתי תקופות אלוהכנסות של המשיבה ס# , על כ

   . מיליו� שקלי�27.72ובשבע השני� טר� הגשת בקשה זו , �י מיליו� שקל3.96  הינו,אחת

94. � . שקלי� מיליו� 27.72ס# נזקי הקבוצה המוערכי� הינו , אשר על כ

לחוק תובענות ייצוגיות קובע בהקשר של מת� פיצוי לחברי ) א(20סעי) ,  חברי הקבוצהידי$באשר להוכחת הנזק על .95

 :לקמ�כד, הקבוצה

לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה , כולה או חלקה, הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית  )א"(

וי כספי או סעד רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצ, כולה או חלקה, התובענה הייצוגית

ובלבד שלא יהיה , לפי העני�, הוראה כמפורט להל�, בי� השאר,  להורותאחר לחברי הקבוצה

  :יד במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�בכ3 כדי להכב

לכל אחד מחברי , בשיעור ובאופ� שיקבע, על תשלו+ פיצוי כספי או על מת� סעד אחר )1(

 ;הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

 ;על כ3 שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר )2(

ובלבד , כו+ כולל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר קבוצהעל תשלו+ פיצוי כספי בס )3(

הורה ; שסכו+ הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית המשפט

רשאי הוא להורות בדבר , בית המשפט על תשלו+ פיצוי כספי בסכו+ כולל כאמור

ותר א+ חבר של יתרת הסכו+ שתיו, באופ� יחסי לנזקיה+, חלוקה בי� חברי הקבוצה

לא , לא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעד, לא דרש את חלקו, אחד או יותר, קבוצה

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל , אותר או שלא נית� לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת

נותרה יתרת סכו+ ; פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לו

יורה בית המשפט על העברתה לאוצר , מורלאחר החלוקה לחברי הקבוצה כא

 ".המדינה

  

  

לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק+ האישי של ת המשפט החוק קובע מנגנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי בי .96

 תועבר לאוצר – אשר לא יידרשו –יתרת הכספי+ , לחוק) 3)(א(20כאשר בהתא+ לסעי) , החברי+ בקבוצה

 .המדינה
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הפיצוי "נית� יהיה לייש+ את עקרונות , חברי קבוצת התובעי+חלק מגלו קשיי+ באיתור במידה וית, פי�חלול .97

 :כדלקמ�,  תובענות ייצוגיותלחוק) ג(20הקבועי+ בסעי) " לטובת הציבור

בי� , אינו מעשי בנסיבות העני�, כול+ או חלק+, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

רשאי הוא להורות על , ת התשלו+ בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרתמשו+ שלא נית� לזהות+ ולבצע א

כפי שימצא לנכו� בנסיבות , או לטובת הציבור, כולה או חלקה, מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ".העני�

  

כל כי מ� הראוי שהפיצוי לציבור יינת� בדר3 של פתיחת החו) לרחצה ללא כל , מבלי לקבוע מסמרות בדבר, ייתכ� .98

 .לתקופת זמ� מסוימת, בור הכניסהתשלו+ ע

  
  שאלות משותפות  )4)(ד(

  

 כי התובענה מעוררת ,אישור התביעה הייצוגית הינו לחוק תובענות ייצוגיות בדבר 8פי סעי) התנאי הראשו� ל .99

 . של עובדה ומשפט– לכלל חברי הקבוצה –שאלות משותפות 

ודי בכ3 ששאלות מרכזיות ה� , ות המשותפות כי אי� כל הכרח בדרישה לזהות בכלל השאל,מ� הראוי להבהיר .100

 :276) 5(ד נה"פ, שמש נגד רייכרט 8332/96א "נקבע  ברעכ3 למש3 . משותפות לכלל חברי הקבוצה

  

אי� לפרש את הדרישה לקיומ� של שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה כדרישה לזהות "

דרישה של זהות מוחלטת בכל . מלאה בכל השאלות הטעונות הכרעה לגבי כל קבוצת התובעי+

תסכל את תכלית התובענה הייצוגית ותהפו3 את , עובדתיות כמשפטיות, השאלות הטעונות הכרעה

, יש לאמ� גישה לפיה די בכ# שהשאלות העיקריות, לפיכ3. השימוש בה למשימה בלתי אפשרית

� מתקיי+ שוני ואי� נפקא מינא א+, תהיינה משותפות לחברי הקבוצה, העומדות במוקד הדיו

  .)כה�$שטרסברג'  לפסק דינה של כבוד השופטת ט15פסקה ." (בשאלה משנית זו או אחרת

  

 :כדלקמ�, )"עניי� טצת" –להל�  (774) 5(ד מט" פ,טצת נגד זילברש� 4556/94א "נקבע ברעש וראה בנוס) את .101

  

היסוד המשות) די בכ3 ש. ות ביחס לקבוצה תהיינה משותפותאי� כל צור3 שכל השאלות המתעורר"

 $ כגו� נזק מיוחד $א+ יש לאחד מהקבוצה עניי� שהוא מיוחד לו . מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות

ולאחר שנקבעה בו , אשר יבוא לאחר סיו+ השלב הקבוצתי, נית� לבררו בשלב האינדיווידואלי

  .)ברק'  לפסק דינו של כבוד הנשיא א12פסקה ." (שאלת האחריות של הנתבעי+

  

 :שכ�,  מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה דנ� כי התובענה,נעלה מכל ספק, נולעניינ .102

במעשיה ובמחדליה שכ� זו , המשיבה עומדות עילות משפטיות זהות כלפי  כול+לחברי הקבוצה .102.1

 עשתה על חשבונ+ עושר וכ�,  היפר חובה חקוקה עוולתהאמורי+ לעיל ביצעה כלפי כלל חברי הקבוצה

 ;כמפורט לעיל, שפטולא במ



15 

  

 ,שהייהאו / וושילמו דמי כניסהאכזיב אשר בילו בחו)  ,חברי הקבוצה כול+ הינ+ קבוצה הומוגנית .102.2

 ; בעקבות כ3 זהי+ באופיי+ ובמהות+ נזקי+לכול+ נגרמוו

או השהייה בחו) / והכניסהבעבור בלתי חוקי לחברי הקבוצה כול+ נגר+ נזק זהה המתבטא בתשלו+  .102.3

 . אכזיב

המחוקק נת� את דעתו ג+ למצב בו קיי+ קושי באיתור או בכימות הנזק המדויק שנגר+ , כאמור לעיל, תמלבד זא .103

 :אשר קובע, לחוק התובענות הייצוגיות) 'ג (20וזאת במסגרת סעי) , לכל אחד מחברי הקבוצה

  

בי� , אינו מעשי בנסיבות העניי�, כול+ או חלק+,  בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצהמצא"

 רשאי הוא להורות על, משו+ שלא נית� לזהות+ ולבצע את התשלו+ בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרת

פי שיימצא לנכו� בנסיבות כ, או לטובת הציבור, כולה או חלקה, כל סעד אחר לטובת הקבוצהמת� 

  ."העניי�

  

 ייפגע מנה אשר כתוצאה מ,אד+פגיעה ב להתקיי+ העלול, את דעתו לכ3 שבמקרי+ מסוימי+, א+ כ�, המחוקק נת� .104

אלא א) לא , ה+לכמת במדויק את הנזק שנגר+ לכל אחד משלא נית� יהיה אשר לא רק , מספר כה גדול של אנשי+

 . ציבור בכללו יינת� הפיצוי לופתרו� ייחודי על פי, הציע המחוקק, י+ כגו� דאבמקר. נית� יהיה לזהות+

  

  

  דר# יעילה והוגנת  )5)(ד(
  

 . כי התובענה הייצוגית היא הדר3 ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו3 בנסיבות העניי�,הואתנאי נוס)  .105

וכוללות בי� , 1המפורטות בו בסעי) , מ� הראוי לחזור ולציי� המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה .106

מת� סעד  ","מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו"השאר את המטרות של 

 ".הוג� וממצה של תביעות, ניהול יעיל"וכ� " הול+ לנפגעי+ מהפרת הדי�

  . בכללות�כדי להגשי+ את המטרות האמורותדנ� יש באישור התביעה הייצוגית  .107

אשר ,  ומעוולי+ כדוגמתה–המשיבהה של תיש בהגשת תביעה ייצוגית זו בכדי לתרו+ משמעותית להרתע, ראשית .108

.  מלפגוע בצורה חמורה בציבור במקרי+ כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו– במחוזותינוקיימי+ רבי+ , כאמור

 .של הפגיעה והניצול של חופי ארצנוחמורה הצור3 בהרתעה מתחזק לאור החשיבות שבמניעת התופעה ה

ה התביעסכו+ . המשיבהי הקבוצה כלפי תובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות+ לפיצוי של חבר, שנית .109

גו) גדול ורב עוצמה כגו� אי� די בו על מנת לתמר2 תובע לפתוח בהלי3 משפטי מורכב ומסוב3 כנגד )  שקלי+50( דנ�

 .784' בעמ, טצת בעניי� וראה בהקשר זה את הדברי+ שנאמרו ,המשיבה

,  מיחידיההפגיעה בכל אחד, וכ� ,בעלת פיזור גיאוגרפיוגדולה ביותר התובעי+ הינה קבוצת , בענייננו, שלישית .110

 . +מתבטאת בערכי+ כספיי+ שאינ+ גבוהי

 :כדלקמ�,  לפסק הדי�11' בעמ ,)לא פורס+(כלל ' פרמינגר נ 1980/04א "אשר נאמרו בת, יפי+ לעניי� זה הדברי+ .111
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מכיוו� , יתקיי+ בדר3 כלל תנאי זה, הסכו+ קט�ו, כאשר מספר התובעי+ הוא גדול וקשה לזהות+"

  .לא תתברר המחלוקת כלל,  התובענה כ3שסביר להניח כי ללא בירור

ייתכ� כי הדר3 ההוגנת והיעילה להכרעה , ג+ כאשר הקבוצה מונה מספר קט� יחסית של תובעי+

או א+ משו+ , א+ משו+ שקיי+ קושי לאתר את התובעי+, במחלוקת הינה בדר3 התובענה הייצוגית

או , הטיל עליה+ הוצאות שונותשכ� בית המשפט עלול ל, שהתובעי+ חוששי+ להגיש תביעה פרטנית

  ."למוחקה בבחינת היותה זוטי דברי+

  

 הרי שמדיניות ,המשיבהבמצב דברי+ זה בו לא קיימת למעשה אפשרות מעשית של הגשת תביעות פרטניות כנגד  .112

 . כתובענה ייצוגיתת ראויה מחייבת את אישור התובענהשיפוטי

ידי $יוצג על יהמבקש. י+ כלכליי+ הנדרשי+ לש+ ניהול ההלי3 בעל אמצעו הינהמבקשהרי ש, לעניי� הייצוג ההול+ .113

לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על מנת לממש את   להעמידי+המבטיחאמיר ישראלי אור� אוז� וד "עוה

 . המשיבהזכויות החברי+ בקבוצה כלפי 

 בצורה קשה ממעשיה של  אשר נפגע,המבקשלב בידי $הרי שתביעה זו הוגשה בתו+, הלב$לעניי� דרישת תו+ .114

 .מפני מעשי+ דומי+ בעתידמשיבה לפעול על מנת להרתיע את ה �ומעוניי ,משיבהה

 ויתר התנאי+ לפי הדי� באשר לאישורה  לחוק תובענות ייצוגיות8מתקיימי+ בענייננו דרישות סעי) , אשר על כ� .115

 .של התובענה דנ� כתובענה ייצוגית

 

  סיכו�  )ה( 

  

 בהפרת חובות חקוקות ובפעולות המנוגדות לשלטו� החוק  עניינ�–אשרה כייצוגית  והבקשה ל–ה זו תובענ .116

עושר ולא במשפט על חשבו� כלל  ועושה המשיבה אשר אגב כ3 עשתה, אכזיבבחו) המשיבה ידי $הננקטות על

  .הציבור

נה ולאשר את ניהול התובענה כתובע הנכבד לעשות שימוש בסמכותו בית המשפטמכל האמור לעיל מתבקש  .117

,  ויתר חברי הקבוצה את הסעדי+ הבאי+המבקשולפסוק לטובת , המבקשלדו� בה ולהכריע בה לטובת , ייצוגית

 :כדלקמ�,  הנכבד לנכו� לפסוקבית המשפטבנוס) על כל סעד אחר שיראה 

 

או דמי / וועודנה גובה דמי כניסה היא בניגוד לחוק עת גבתה ופועלת פעלההמשיבה   כי,להצהיר .117.1

 . בניגוד לכל די�, אכזיב שהייה בחו)

אשר לפי הערכת המבקש , כי חברי הקבוצה זכאי+ להשבת הסכומי+ אשר נגבו מה+ ביתר, קבועל .117.2

 ; שקלי+ מיליו�27.72עומדי+ על הס3 של 

 ; למע� חברי הקבוצהוהסיכו� אותו נטל על עצמו,  הטרחהלפסוק פיצוי מיוחד למבקש בגי� .117.3

ועד יו+ בקשה זו י ריבית והצמדה כחוק החל מיו+ הגשת  הפרשהנתבע ישא  הנזק+סכו  כי,לקבוע .117.4

  ;התשלו+ בפועל



17 

  

להורות על תשלו+ שכר טרחה לעורכי הדי� המייצגי+ וזאת באחוזי+ משווי הפיצוי הכולל שייפסק  .117.5

 .מ כדי�"והכול בתוספת מע, לטובת חברי הקבוצה
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