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 5127-07-10 :צ"ת    לעניינים מינהלייםבבית המשפט 
 בתל אביב

 
 

 51181717ז .ת שרה כפתורי :המבקשת
 רמת גן, 6ערמונים ' מרח  (התובעת)

 אייל רגבאו /ודורון ויינרייך : ד"העובאמצעות 
-  כתובתם לצורך ניהול הליך זה

  67060, תל אביב 3נירים ' רח ד אייל רגב"אצל עו
 03-6361656: פקס, 03-6361655: טלפון

: 
 

- נגד-
 מינהל מקרקעי ישראל :המשיבה

 מחוז תל אביב, מינהל מקרקעי ישראל: באמצעות (הנתבעת)
 67138א "ת 116דרך מנחם בגין ' מרח 
 03-5616459: פקס 03-5638111: טלפון 

 "(המינהל"או /ו" המשיבה: "להלן)

 
 בקשה בכתב לאישור תובענה כתובענה ייצוגית

 
להגיש בזאת בקשה לאישור תובענה  תמתכבד, דלעיל הי באי כוח"ע תהמיוצג תהמבקש

 .המשיבכתובענה ייצוגית נגד ה
 

 מבוא
, 2006 –ו "תשס, לחוק תובענות ייצוגיות 3מכח סעיף , בית המשפט הנכבד מתבקש

 :לתוספת השנייה לחוק כדלהלן 11ועל פי סעיף "( החוק:"להלן)
 

זו כתובענה ייצוגית וליתן את הסעדים המבוקשים לאשר את התובענה  נשוא בקשה  .1
 :לחוק כלהלן  14י סעיף "וכן לקבוע עפ

 :תנוהל התובענה הייצוגית כלהלן ןבשמאשר  ותלהגדיר את הקבוצ .1.1
המשיבה  לטענת אשר , או ישות משפטית/או תאגיד ו/וכל אדם : 'קבוצה א

 ידהלים על בגין כל סוג ומין של מקרקעין המנוה, כאורהללחובתם  מיםקיי
או /או קנס ו/או אגרה ו/או היטל ו/ואו חיוב /חוב ו ,או בגין כל עילה אחרת/ו

 או כל מיגבלה אחרת/או מניעה ו/או הערה ו/ואו אחרת /כל דרישה כספית ו
הינו  ,אשר התאריך המוקדם ביותר עליו הינם מתבססים, בשם כזה או אחר

 .מועד רלבנטיבכל החלה  תקופת ההתיישנותהשנים של  7 מעבר ל

גבתה מהם   המשיבהאשר , או ישות משפטית/או תאגיד ו/וכל אדם : 'קבוצה ב
סכום , או בגין כל עילה אחרת/ו בגין כל סוג ומין של מקרקעין המנוהלים על ידה

אשר , הגשת בקשה זו לפניחודשים  24תקופה שתחילתה  מהלךב ,כספי כלשהו
או קנס /או אגרה ו/או היטל ו/ב ואו חיו/חוב ו בגין לכאורהעל חובה  מתבסס

או כל מיגבלה /או מניעה ו/או הערה ו/או אחרת ו/או כל דרישה כספית ו/ו
, אשר התאריך המוקדם ביותר עליו הינם מתבססים, אחרת בשם כזה או אחר

 .בכל מועד רלבנטיהשנים של תקופת ההתיישנות  7 - הינו מעבר ל
 ותהקבוצ"או " 'קבוצה ב" או" 'קבוצה א": לפי הצורך והענין להלן)

  "(.תוהמיוצג

 אייל רגבאו /ד דורון ויינרייך ו"ואת עוה תמייצג תכתובע תלקבוע את המבקש .1.2
 .ות המיוצגותכ המייצגים את כל חברי הקבוצ"כב
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להגדיר את עילות התובענה והשאלות העובדתיות והמשפטיות המשותפות  .1.3
 .כמפורט בבקשה ותלקבוצ

 .תובענהאת הסעדים הנתבעים ב לאשר .2

לחוק על פרסום הודעה על אישור התובענה כתובענה ייצוגית  25י סעיף "להורות עפ .3
 .תישא בהוצאות הפרסום המשיבולקבוע כי ה

 .את הסעדים המלאים כמפורט בבקשה זו, לחוק( 4()א)14בהתאם לסעיף , לקבוע .4

ורט כמפ ,(המבקשת) המייצגת תגמול הולם וראוי לתובע, לחוק 22י סעיף "לפסוק עפ .5
 .בבקשה זו

ולחייב את   תכ המבקש"שכר טרחה הולם וראוי לב, לחוק 23בהתאם לסעיף , לקבוע .6
 .מ כדין"ד בצירוף מע"ט עוה"בהוצאות משפט ושכ המשיבה

או /כל הטענות הנטענות בבקשה זו ובכתב תביעה נשוא הבקשה נטענות במצטבר ו .7

 .כל לפי הקשר הדברים והדבקם, או בהשלמה/לחלופין ו

 .אלא אם צויין אחרת, מ"הדגשות בבקשה זו הינן של החכל ה .8

מצורפים לבקשה זו בתמיכה לחלקים רי ד כפתו"תצהיריהם של המבקשת ושל עו .9
 .העובדתיים המפורטים בה וכחלק בלתי נפרד ממנה

 

 הצדדים 

 : תהמבקש .10

רמת גן והינה אחת משני בעלי זכות חכירה  תישראל ותושב יתאזרח ההינ תהמבקש
 .כהגדרתו להלן הל על ידי המשיבהבנכס המנו

 :ההמשיב .11

חוק בתי משפט לענינים ל 2כהגדרתה בסעיף בסעיף " רשות"המשיבה הינה 
המנהלת את מקרקעי ישראל ובין היתר את המקרקעין  ,2000-ס"תש, מינהליים

הליכי הקבוצות המיוצגות ואשר הפעילה כלפי המבקשת וכלפי חברי , נשוא בקשה זו
לרבות התניית מתן  יחס לתקופות שמעבר לתקופת ההתיישנותגבייה מינהליים ב

 .הכל כמתואר לעיל ולהלן, שירות על ידה בביצוע תשלומים כאמור 

 :תוהמיוצג ותהקבוצ .12

אצל  לכאורהקיים לחובתם אשר , או ישות משפטית/או תאגיד ו/וכל אדם : 'קבוצה א
או חיוב /חוב ו, שיבהבגין כל סוג ומין של מקרקעין המנוהלים על ידי המ, המשיבה

או /או הערה ו/או אחרת ו/או כל דרישה כספית ו/או קנס ו/או אגרה ו/או היטל ו/ו
חובות :"כל אלה יקראו להלן) או כל מיגבלה אחרת בשם כזה או אחר/מניעה ו

השנים  7הינו מעבר ל , אשר התאריך המוקדם ביותר עליו הינם מתבססים, "(חיוביםו
או ישות /או תאגיד ו/וכל אדם וכן  בכל מועד רלבנטילה של תקופת ההתיישנות הח

 .אשר המשיבה מנעה מהם שירות בגין חובות וחיובים בתקופה האמורה, משפטית

המשיבה  גבתה מהם בגין אשר , או ישות משפטית/או תאגיד ו/וכל אדם : 'קבוצה ב
ופה במהלך תק, סכום כספי כלשהו, כל סוג ומין של מקרקעין המנוהלים על ידה

אשר , חובות וחיוביםאשר מתבסס על , חודשים לפני הגשת בקשה זו 24שתחילתה 
השנים של תקופת  7 - ל קודםהינו , התאריך המוקדם ביותר עליו הינם מתבססים

 .בכל מועד רלבנטיההתיישנות החלה 
 

  עיקרי התובענה בקליפת אגוז
חוק :"להלן) 1958 -ח"תשי, י חוק ההתיישנות"תקופת ההתיישנות החלה עפ .13

הגשת תביעות  המונע ממנהמקימה מחסום דיוני בפני המשיבה "( ההתיישנות
 .לתקופת ההתיישנות שקודםמשפטיות כלפי כל מי שחובותיו וחיוביו נולדו במועד 

ההגינות מצאה דרך לעקוף את מגבלות החוק ובניגוד  לחובות  המשיבה, דא עקא .14
פעילה ה, המשרתת את אזרחי המדינההחלות על רשות ציבורית  ותום לב המוגברות

מהמבקשת בכך שמנעה " הליכי גבייה מינהליים"המיוצגות  הקבוצות כלפי חברי 
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י החוק "י כל דין ובמיוחד עפ"שירותים שהיא חייבת לתת להם עפ' מחברי קבוצה או
או התנתה מתן שירותים אלה בתשלום /ו שמכוחו היא פועלת כגוף סטאטוטורי

לשלם סכומים אותם היתה ' ה את המבקשת ואת חברי קבוצה בשאילצובכך , כלשהו
 .מנועה מלגבות מכוח חוק ההתיישנות

ובניגוד לרציונל הקובע כי אם חלפה תקופת  שלא כדיןהדרך בה פועלת המשיבה הינה  .15
לגבות את החובות  הרשות מנועה מהפעלת צעדי גבייה מינהליים שנועדו, ההתיישנות

 . להוראות הדיןוהחיובים שהתיישנו בהתאם 

עיריית נצרת ' נ סיירנעמה  187/05א "ברע ש העליון פה אחד"ביהמפסק לאחרונה  .16
 :כהאי לישנאד "לפסה 30' עמב( פורסם בנבו)  עלית

רשאי  נישום אשר הרשות מפעילה כלפיו הליך גבייה מינהלי......" 
טענת התיישנות זו נותרת טענת . להתגונן בטענה שחוב המס התיישן

עתירה , כיום –הגם שאופן השמעתה הוא על דרך יזימת הליך  ,הגנה
אין לקבל את גישתו של בית על כן . לבית המשפט לעניינים מנהליים

אשר דחה את טענת ההתיישנות של המבקש בשל כך , המשפט המחוזי
שסבר שהעלאתה במסגרת תביעה לפסק דין הצהרתי נוטלת ממנה את 

את המבקש  אינה רשאית לחייבהמשיבה  .....יה כטענת הגנהיאופ
בהפרש החיוב בארנונה באשר לתקופה הקודמת לתקופת 

 " .....ההתיישנות
 ".הבסיס המשפטי"להלן בפרק ' הרחבה ר 

הענקת הסעדים המבוקשים התובענה הייצוגית הינה המכשיר המתאים ביותר ל .17
, 774( 5)מט י"פד, זילברשץ' טצת נ 4556/94א "רעלמשל ' ר. בתובענה נשוא בקשה זו

 :נקבע בין היתר כדלקמןשם , 785, 784

לתובענה הייצוגית כמוסד במשפט חשיבות מיוחדת להשגת "
היא . תכליות אשר ידה של התביעה האינדיבידואלית אינה משגת

משרתת את אינטרס הפרט על ידי מתן תרופה לנזקו מקום 
לא היתה כדאיות בהגשת , שאלמלא צירף אליו חברי קבוצה נוספים

החותר להרתיע גופים , היא משרתת אינטרס ציבורי; ביעתות
כלכליים גדולים מפני הפרת החוק והמבקש לקדם ביתר הצלחה 

ולמנוע , את אכיפתן של נורמות התנהגות שנועדו להגן על האזרח
היא עשויה לקדם מטרות של . ניצול לרעה של חולשתו כפרט

 ..."ביעותאחידות בפסיקה ומניעת ריבוי ת, יעילות בהליכים
 

 מ"חברת החדשות הישראלית בע' דורון לוי נ( א"ת)תא  27068/06( א"ת)בשא , וכן
 :נקבע בין היתר כדלקמןשם ( פורסם בנבו)
 

מטרתו העיקרית של חוק תובענות ייצוגיות היא לאפשר ניהולן  "...
 ..".של תובענות ייצוגיות ראויות ובכך לקדם אינטרסים ציבוריים

 ".הבסיס המשפטי"פרק להלן ב' הרחבה ר

 

  הבסיס העובדתי

בעל זכויות חכירה  הינם יורשיו של צבי שיף ("היורשים:"להלן) ויוסף שיף המבקשת .18
 2גם כדירה מספר  הידוע 6168בגוש  461/2חלקה   - נשוא בקשה זו מהמינהל בנכס

 ."(המקרקעין"או /ו" הנכס:"להלן) בגבעתיים, בן גוריון' ברח 172' בבנין מס

לאלמנתו רבקה שיף ( על פי צו ירושה)ועזבונו הורש  19.12.79שיף נפטר ביום  צבי  .19
, ליורשים( על פי צו ירושה)ועזבונה הורש  17.11.97רבקה שיף נפטרה ביום , וליורשים
 .מלוא זכויות המורישים בנכסליום כהזכאים 

לשנת התראה לפני טיפול משפטי חוב דמי חכירה י המינהל "נשלחה ע 23.7.09ביום  .20
 "(ההתראה:"להלן)ח  "ש 16,114.64 –הסכום לתשלום , 2009

 .וכחלק בלתי נפרד מבקשה זו "א"כנספח ב "מכתב ההתראה מצ
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ובכך " התראה לפני טיפול משפטי" באותיות קידוש לבנה ההתראה נושאת כותרת .21
הגם שהחוב הכלול בה כולל סכומים המשיבה ניסתה להטיל אימים באזרח הקטן 

מינהל מקרקעי ישראל : "באותה התראה רשום, זאת ועוד.  התיישנותשחלה עליהם 
המינהל יפעל להגשת כתב , מודיעך כי אם לא תשלם את חובותיך כמפורט להלן

 ." תביעה בגינם

" 2009 לשנת חוב חכירה " באותיות קידוש לבנהבאותה כותרת רשום : לא זו אף זו .22
ההדגשה של " )2009 עד לשנת..."נרשם  באותיות קטנותשבעוד ( מ"ההדגשה של הח)

 .חוסר תום הלב של המשיבה זועק כאן לשמיים. (מ"הח

. גן-ברמת 6ברחוב הערמונים  ההתראה נשלחה לכתובתה העדכנית של המבקשת .23
 .אלא שהיא ממוענת לבנה הקטין אסף כפתורי

ומתוך  וכתוצאה ישירה מהאיומים של המשיבהמשנודע למבקשת קיומו של חוב  .24
 .את החובבחרה לשלם המבקשת , ות פעולתה של הנתבעת כרשותאמונה בהגינ

, כפתורי החל לטפל בעניין כאמור להלן צבי ד"כפי שנתברר מאוחר יותר כאשר עו .25
מעיון מדוקדק באותה התראה מצויין בה איזכור אודות קיומו של חוב בטיפול ו

( ית והצמדהככל הנראה צבר ריב)ח "ש 8,573.86ד שטרן שסכומו הינו "י עו"משפטי ע
ולמעשה במועד שליחת  1.1.06התביעה נמחקה מחוסר מעש עוד ביום , כאמור

 .1988-2004ההתראה לא התקיים כל טיפול משפטי לגביית  החובות  בגין התקופה 

לתקופה שקדמה בחלקו מתייחס , את המבקשת לשלםאילץ  התשלום שהמינהל .26
אינו כולל את תקופת , נותשכל כולה בתקופת ההתייש (1998לפני )להגשת התביעה 

שנת , ועד למועד הדרישה, שכיום גם היא התיישנה ברובה( 2004 – 1998)התביעה 
2009. 

על מנת , (בעלה לשעבר) ד צבי כפתורי"פנתה המבקשת לעו 2010במהלך חודש אפריל  .27
על שם היורשים מכח צווי , בלשכת רישום המקרקעיןבנכס טפל ברישום הזכויות שי

 .הירושה

חלק בלתי מהווה ו "ב"כנספח ורף לבקשה זו צו ירושתו של מר צבי שיף מצ עותק
 .ממנהנפרד 

וכחלק בלתי נפרד  "ג"כנספח  מצורף לבקשה זורבקה שיף ' עותק צו ירושתה של גב
 .ממנה

 "ד"כנספח  מצורף לבקשה זועותק נסח רישום עדכני מלשכת רישום המקרקעין 
 .וכחלק בלתי נפרד מבקשה זו

אביב  -בתל לשכת רישום המקרקעיןד כפתורי אל "פנה עו, קשת המבקשתבהתאם לב .28
 למינהל אותוה תהפנוזו בבקשה לרישום העברת הזכויות בנכס על פי צווי הירושה 

שכן בסמוך , הנוהל מחייב קבלת אישור המינהל לרישום הזכויותתוך מתן הסבר כי 
 .בנכס לאותו מועד פקעה זכות החכירה

במחוז תל למחלקת חוזים של המינהל ד כפתורי "עופנה , הלאור הדרישה האמור .29
 .ללשכת רישום המקרקעיןאת האישור המתאים  עבורועל מנת שינפיקו , אביב

לא וכי עד לתשלום החוב חוב קודם  שקיימת במחשב הערה בדברנענה ד כפתורי "עו .30
והוא הופנה למחלקת  ללשכת רישום המקרקעין להנפיק עבורו את האישורניתן 

  . כספים של המינהלה

 :ד כפתורי כדלקמן"מבירור במחלקת הכספים של המינהל התברר לעו .31

ד "לפי דפי מצב חשבון שנמסרו לעו, קיים במינהל חוב ישן לחובת המבקשת .31.1
 .כפתורי

 .וכחלק בלתי נפרד מבקשה זו "ה" כנספחב "מצ, דפי החשבון עם פירוט החוב

לתשלום , אביב-שפט השלום בתלתביעה בבית מ 24.1.2005המינהל הגיש ביום  .31.2
ח  והיא "ש 6,599סכום התביעה , חוב בגין אי תשלום דמי חכירה שנתיים

בהתאם )שנים ממועד הגשת התביעה  7דהיינו  2004 - 1998מתייחסת לתקופה 
 (.לחוק ההתיישנות

 .וכחלק בלתי נפרד מבקשה זו "ו"כנספח ב "כתב התביעה מצ



5 

 

למינהל הודיע שהתביעה  16.3.06בו מיום ד יואל שטרן במכת"כ המינהל עו"ב .31.3
 296ט בסך "מחמת חוסר מעש וביקש להעביר למשרדו שכ 1.1.06נמחקה ביום 

 .ח"ש

 .וכחלק בלתי נפרד מבקשה זו "ז"כנספח ב "ד שטרן מצ"מכתבו של עו

רחוב הכתובת אליה הופנתה התביעה הינה , כפי שעולה מכתב התביעה .31.4
בן גוריון ובת הנכס נשוא בקשה זו הינה בעוד שכתגבעתיים , 172ההסתדרות 

 . 172רחוב מודיעין וקודם לכן  172

 .עובדת קיומה של התביעה לא היתה בידיעת היורשים  .31.5

יורשים מעולם לא ידעו על הדרישה לתשלום דמי חכירה שנתיים ואלו ה .31.6
 .מעולם לא שולמו על ידם

ט בסעיף משהופנתה ליורשים ההתראה ודרישת התשלום כמפור, יתרה על כן .31.7
 .לעיל הם מיהרו לשלם את הנדרש 20

, המינהל מתנה את הנפקת האישור לטאבו עבור המבקשת, נכון לעת הזו .31.8
בסך ( 2004 – 1998)עבור תקופת התביעה בתשלום יתרת דמי החכירה 

שהיא למעשה תקופת התביעה המשפטית ( מ"בתוספת מע)ח "ש 6,725.61
 (.רובה התיישנה, אשר כאמור)שנמחקה 

חשבונית מס עבור סכום שלעיל בתוספת / שת תשלום בצורת קבלהדרי
  .לבקשה זו וכחלק בלתי נפרד ממנה "ח"כנספח ב "מצ, מ"מע

קיימת הנחיה ד כפתורי פנה לבירור במחלקה המשפטית ושם הובהר לו כי "עו
שלא לתת אישור כזה ולא לבצע המינהל י מדיניות של "ברורה ומפורשת עפ

הסדרת חובות עבר כולל אלה שחלה לגביהם כל פעולה אחרת עד ל
 . התיישנות

 

 הבסיס המשפטי
עומדות בקריטריונים הנדרשים כדי להיכנס לטרקלינו של חוק  הבקשה והתובענה

 :"(חוק תובענות ייצוגיות:"להלן) 2006 –ו "תשס, תובענות ייצוגיות

 :קובע כדלקמן לחוק תובענות ייצוגיות 3סעיף  .32

צוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בענין לא תוגש תובענה יי..."
  .."בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית שנקבע

 :קובע כדלקמן לתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות 11סעיף  .33

אגרה או תשלום , כמס, נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין "
 ."חובה אחר

 :קובע כדלקמן גיותלחוק תובענות ייצו 3סעיף  .34

 "לחוק בתי משפט לענינים מינהליים 2כהגדרתה בסעיף  –" רשות"..."

 :קובע כדלקמן לחוק בתי משפט לענינים מינהליים 2סעיף  .35

חרים ים אוכן גופים ואנש, רשות מקומית, רשות מרשויות המדינה -" תרשו""
 "הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין

והינו  1960-ך"תש, קרקעי ישראלמ רשות קוחמכוח  הוקם מקרקעי ישראל מינהל .36
 .כהגדרתה בחוק תובענות ייצוגיות" רשות"

 
 חוק ההתיישנות

 : לחוק ההתיישנות 2סעיף י "עפ .37

ובענה על תואם הוגשה , יעה לקיום זכות כל שהיא נתונה להתיישנותתב"
לא יזדקק בית המשפט , תביעה שהתיישנה וטען הנתבע טענת התיישנות

 ."אך אין בהתיישנות בלבד כדי לבטל את הזכות גופה, הלתובענ

בבתי המשפט היו נהוגות גישות שונות ביחס לסוגיה האם ניתן להעלות טענת  .38
אלא גם , התיישנות שלא כטענת הגנה של נתבע במסגרת תביעה שהוגשה נגדו
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 .המוגשת במטרה לעצור הליכי גביה מינהליים, במסגרת שלתביעה לסעד הצהרתי
( 'חי)פ "המחוזי בחיפה הביעה דעה נחרצת וחד משמעית בסוגיה זו בה ש"ביהמ

פסקי דין , מ"פ, המועצה האזורית זבולון' מ נ"בתי זיקוק לנפט בע 30340/97
 :כהאי לישנא 698, 696, 673, 2001 -א"מינהליים תשס

אינני סבור כי יש קשר בין סיווג ההתיישנות כדיונית או , עם כל הצניעות"
אם מבחינה דיונית מי שמעלה את הטענה מגיש , עניין השאלהכמהותית ל

צעד מניעתי שבא לקדם תביעה לפסק דין הצהרתי שלמעשה אינה אלא 
לבין מקרה שבטרם הספיק הצד לפעול פעולה מניעתית הקדימו , תביעה

שיש לראות שימוש בכוחות אלה , אני סבור..... התובע והגיש נגדו תביעה
העובדה שהמחוקק איפשר . ה לעניין התיישנותכאנלוגיים להגשת תביע

על שלב הגשת התביעה אינה מעלה ואינה " לדלג"לרשויות מקומיות 
ויש לראות פעולה זו לעניין התיישנות כפעולה שהיא שוות מעמד , מורידה

 ..."להגשת תביעה

סרור ,  176275/01( א"ת)פ "י בתי משפט נוספים ולדוגמה בה"ל אומצה ע"הגישה הנ .39
 :כךורדי . ר ק"השופט ד' קבע כב( פורסם בנבו) עיריית רמת גן' נ היפ

שכן ממנה , בפועל" הנתבעת"המבקשת הינה במקרה שלפני נראה כי  "
" התובעת"המשיבה הינה , לעומתה .תובעים את חוב הארנונה בגין הנכס

, בנוסף. שכן היא זו אשר תובעת את חוב הארנונה מהמבקשת, בפועל
להשתמש בגבייה מנהלית לתשלום , ורה הזכות בחוקלמשיבה קיימת לכא

דבר היכול לגרום לכך שחייב בתשלום לא יוכל להגן על עצמו , חוב הארנונה
 . בטענת ההתיישנות אפילו אחרי שנים רבות

לא סביר שכוונת המחוקק הייתה למנוע מחייב את האפשרות להגן על 
ה להגן על נתבע כשעיקר כוונת טענת ההתיישנות הינ, עצמו על פי חוק

 . מידי תביעה מסוימת
 ." אני דוחה את טענת המשיבה כי התיישנות אינה חלה על גבייה מנהלית

 
 :ש"שם קבע ביהמ( פורסם בנבו) עיריית חיפה' קושינסקי נ 22872/99פ "הגם ' ר

שניתן לראות בהליך הגביה המנהלי כהליך שיפוטי או מעין , מכאן "...

ישום אותן טענות הגנה העומדות לו בהליך שבו תעמודנה לנ, שיפוטי

 –ת הרציונל העומד בבסיס טענת ההתיישנות אמסקנה זו תואמת . אזרחי

הקושי בשמירת ראיות והאינטרס ליצירת וודאות כלכלית וחברתית לאור 

נל אותו רציו –ההסתמכות על המצג שנוצר עקב חוסר המעש של הרשות 

נה זו אף פותרת את המצב סקמ...שחל לגבי הנישום בשני ההליכים

בחרה . יה של הרשותדהאבסורדי שנוצר ולפיו הנישום הינו נתון לחס

נסללה , היא לממש את זכותה לגביית חוב הארנונה דרך הליך אזרחי

, בחרה בהליך גביה מנהלי. דרכו של הנישום להעלות טענת התיישנות

ל "רד הנהאבסו. ל"נחסמה בפניו דרך זו והופקעה ממנו טענה ההגנה הנ

, לאור העובדה כי הזכות לחסום טענת ההתיישנות, מקבל משנה תוקף

, דבר היוצר לכאורה, קרי הרשות, הופקדה בידי מי שכנגדה מופנית הטענה

 ..".חשש של אי תקינות, ולו למראית עין

, המסקנה כי הליכי גבייה מינהליים הננקטים ללא היזקקות להליכים משפטיים .40
מ "עת: טענת ההתיישנות עלתה בפסקי דין נוספים כמו למשלאינם נחסמים על ידי 

' חרותי עודד נ 1843/00( א "ת)א  "ע', ואח עירית רחובות' שושן מזל נ 1292/01( א"ת)
עירית חיפה ' קימחי רימונד נ 450/02מ "עת, 2002, (1) 2003מח -תק, עירית רמלה

 .776, (10)לג , דינים מחוזי, 'ואח

 .גישה שונה משפט אחרים העלו בתי .41
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עיריית נצרת ' נעמה סייר נ 187/05א "ברע ש העליון פה אחד"ביהמפסק לאחרונה  .42
 :ד כהאי לישנא"לפסה 30' בעמ( פורסם בנבו)  עלית

 :השופטת ברלינר' כב
שנישום אשר הרשות מפעילה כלפיו הליך גבייה מינהלי , דעתי היא "

ת זו נותרת טענת התיישנו. רשאי להתגונן בטענה שחוב המס התיישן

, כיום –הגם שאופן השמעתה הוא על דרך יזימת הליך , טענת הגנה

אין לקבל את גישתו של על כן . עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים

אשר דחה את טענת ההתיישנות של המבקש בשל , בית המשפט המחוזי

כך שסבר שהעלאתה במסגרת תביעה לפסק דין הצהרתי נוטלת ממנה 

לפיכך אני סבורה כי דין טענת ההתיישנות  ...ענת הגנהאת אופיה כט

בשאלת ההתיישנות אציע לדון כאילו .... .להתקבל -שהעלה המבקש 

לקבל את הערעור ולקבוע כי המשיבה אינה רשאית , ניתנה רשות ערעור

לחייב את המבקש בהפרש החיוב בארנונה באשר לתקופה הקודמת 

כי ההוצאות שהושתו על , נוכח התוצאה, עוד אציע. לתקופת ההתיישנות

 .המבקש בערכאות דלמטה יבוטלו ולא יוצא צו להוצאות בערכאתנו

 :יה'השופטת פרוקצ 'כב
אני מסכימה גם לגישת חברתי כי טענת ההתיישנות הנשמעת מפי התובע ...."

גד בנסיבות ענין זה אינה צריכה להיות מושפעת מן העובדה כי היא מועלית כנ

, מסקנתי היא ...המנהלת כנגד התובע הליך גבייה מינהלי לגביית החוב, הרשות

כי על ההליך שיזם המבקש לקבלת סעד הצהרתי חל דין ההתיישנות , אפוא

מהטעמים שהובהרו , ולא דיני השיהוי מהמשפט המינהלי האזרחי

לתן באשר לדרך הח, השופטת ברלינר, מקובלות עלי מסקנותיה של חברתי...לעיל

 ...".של הוראות דיני ההתיישנות על נסיבות מקרה זה

 .השופטת חיות' ד נתקבל פה אחד גם על דעתה של כב"פסה
 

  הפרת חובת תום לב מוגבר

 . מטיל חובה לקיים חוזה בתום לב, 1973-ג"תשל, (חלק כללי)לחוק החוזים  39סעיף  .43

 :ת לחוזים בלבדאינן מוגבלו 39הוראות סעיף קובע כי  לחוק זה( ב)61סעיף 

, ככל שהדבר מתאים לענין ובשינויים המחוייבים, הוראות חוק זה יחולו"
גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים 

 ".מחוזה

אגף המכס , משרד האוצר)מדינת ישראל ' בוריס אזרניקוב נ ,402/76א  "עב
י "עפלבה תום תחובלהנשיא זוסמן התייחס , 274 'בעמ, 270( 1)מ לא"פ (והבלו
 :בקובעו 39סעיף 

בהיותו ביטוי של כלל ההתנהגות , עקרון זה מחייב מעבר לזה"
הוא כן -על-אשר, וכן בין אדם לרשות, הנדרש בין אדם לחברו, האוניברסלי

 ...".חל גם במשפט הציבורי
( 1)נב ד"פ, 'מ ואח"אגף המכס והמע, משרד האוצר' מ נ"קונטרם בע 164/97ץ "בגב .44

ש לחובת תום הלב המוגברת החלה על רשות בהביאו את דברי "התייחס ביהמ 289
 :כהאי לישנא, 487-488' ברק בספרו שיקול דעת שיפוטי בעמ' א' פרופ

על השופט להשוות בינה , בקביעת תכנה של חובת ההגינות המינהלית"
הלב חובת תום . שתי אלה אינן היינו הך. לבין חובת תום הלב החוזית

 נת התיישנותטע
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כל . חוזית' יריבות'המבוססת על , החוזית קובעת רמת הגינות מינימלית
ודיני תום , אחד מבעלי החוזה מבקש להגשים את האינטרס העצמי שלו

על פי תפיסתה האתית של החברה ', משחק הוגן'הלב באים להבטיח 
חובה זו אינה . לא כן חובת ההגינות המינהלית. הישראלית הנאורה

יבות בין אינטרס עצמי של הרשות הציבורית לבין מבוססת על יר
לרבות , הרשות הציבורית דואגת לאינטרס הכללי. האינטרס של האזרח
. משלה' עצמי'אין לה לרשות הציבורית אינטרס . האינטרס של האזרח

שחובת ההגינות במשפט המינהלי מטילה חובה ברמה גבוהה , מכאן
הגינות מינימלית אלא הגינות אין זו . 'החוזית'יותר מחובת תום הלב 

 ".המוטלת על מי שמופקד להגשים אינטרס של הכלל

 'מינהל מקרקעי ישראל ואח' עפרן נ 4422/92ץ "בגהשופטת דורנר ב 'ואת דברי כב
 :860' בעמ, [19]

שיסודה במעמדה של הרשות כנאמנה  –חובת ההגינות המינהלית "...
 ".מחמירה יותר מחובת תום הלב הנדרשת מן הפרט –כלפי הציבור 

 :כדלקמןש קבע בפרשת קונטרם בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים "בימ
כגון שהיא מתקשרת , כאשר הרשות פועלת בתחום המשפט הפרטי" 

המשפט  הלב מן-הן חובת תום, כלומר, חלה עליה חובה כפולה, בחוזה
 ."הפרטי והן חובת ההגינות מן המשפט הציבורי

ש "קבע ביהמ, (פורסם בנבו) עיריית רמת גן' סרור יפה נ,  176275/01( א"ת)פ "בה .45
 :כך

דרישת תום הלב המוטלת על הרשות המנהלית כרשות ציבורית "
וזאת בין שהרשות מחמירה יותר מחובת תום הלב הנדרשת מן הפרט 

 "אזרחי ובין שפועלת בתחום המשפט הציבוריפועלת בתחום המשפט ה
 

על רשות מקומית לפעול באמצעי אכיפה ואם אינה עושה כן ולא  : "...וכן
עליה לשקול שלא לנקוט יכולה להתמודד עם אמצעי אכיפה במשך שנים 

של הליכי גבייה המנסים " דלת האחורית"בצעדים אלו לאחר שנים 
 " ת כגון התיישנותלעקוף הליכים משפטיים וטענות משפטיו

בהיותו מנוע מהגשת תביעות משפטיות המתייחסות לתקופות שמעבר לתקופת 
אמצעי אכיפה , המינהל הפעיל כלפי המבקשת וכלפי חברי הקבוצות, ההתיישנות

קל וחומר בניגוד לחובת תום הלב , מנהליים ובכך פעל בחוסר תום לב ובחוסר הגינות
 . תו רשות ציבוריתהמוגברת החלה על המינהל מעצם היו

 
 הפרת חובה חקוקה

 :[נוסח חדש]לפקודת הנזיקין  63סעיף י "עפ .46

 "פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק מ"

 :1979-ט"תשל, חוק עשיית עושר ולא במשפטל 1י סעיף "עפ .47

חרת שירות או טובת הנאה א, י שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכסמ"... 
חייב להשיב למזכה , (המזכה -להלן )שבאו לו מאדם אחר ( הזוכה -להלן )

ם לו את שלל -ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה , את הזכיה
 ."שוויה

 : [נוסח חדש] לפקודת הנזיקין 2סעיף י "עפ 
 ".לרבות כסף: "....ומיטלטלין" מקרקעין או מיטלטלין": "נכס" 

או /המשיבה כלפי חברי הקבוצות המיוצגות הקנו לה נכס ו מכאן שמעשי ומחדלי
י זכות שבדין ועל כן מקימים עילה מכוח חוק "שלא עפ, או טובת הנאה/שירות ו

 .שיית עושר ולא במשפט ולפיכך גם מהווים הפרת חובה חקוקהע
 

 בת ההשבהחו

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204422/92
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בהתאם לתנאים הנזכרים , הנימוקים לאישור התובענה כתובענה ייצוגית
 "(החוק:"להלן) 2006ו "ייצוגיות התשסבחוק התובענות ה

 עילת תביעה אישית .48

אדם , קובע כי רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה כייצוגית לחוק(  1( )א) 4סעיף 
קיימת עילה  תאין ספק כי למבקש, ולהלן לאור האמור לעיל. שיש לו עילה בתביעה
 .בהיותה חלק משתי הקבוצות המיוצגות אישית כלפי המשיבה

שיש אפשרות , הותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצהשאלות מ .49
 סבירה שיוכרעו לטובת חברי הקבוצה

 :דורש שיתקיים התנאי לפיו לחוק( 1()א)8סעיף 
התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל "

 "וצהויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקב, חברי הקבוצה
הינה שיטת הפעולה , כל ספק כי הדרך בה פעלה המשיבה כלפי המבקשת אין

כל האזרחים החוכרים מקרקעין שהיא מנהלת ועל כן העילות שלה כלפי 
שאלות "שפורטו בבקשה זו משותפות לכלל חברי הקבוצות ומהוות 

 ". מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה
וככל שניתן היה להציב מולה , את טענות המבקשת פסיקה רחבה מבססת

הכריע בסוגיה וקבע הלכה ברורה ופה , ש העליון"בא ביהמ, פסיקה אחרת
שאין רלבנטית ממנה לשאלות המשפטיות העומדות בבסיסן של בקשה , אחד

שאלות על כן מתקיים ביחס ל. זו ושל התובענה הייצוגית נשוא הבקשה
גם התנאי  ,המשותפות לכלל חברי הקבוצהמהותיות של עובדה או משפט ה

 ".אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה "של 
 

שותפות של כי שאלות מ מעבר לצורך יצויין כי ההלכה הפסוקה הינה ;זאת ועוד
 .עובדה ומשפט אינן חייבות להיות זהות ודי שהשאלות העיקריות יהיו משותפות

' בעמ ש כך"קבע ביהמ 785, 784, 774( 5)מט י"פד, זילברשץ' טצת נ 4556/94א "רעב
788: 

. אין כל צורך שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה תהיינה משותפות"
אם יש לאחד . די בכך שהיסוד המשותף מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות

ניתן לבררו בשלב  -כגון נזק מיוחד  -מהקבוצה עניין שהוא מיוחד לו 
ולאחר שנקבעה , יבוא לאחר סיום השלב הקבוצתי אשר, האינדיווידואלי

 ".בו שאלת האחריות של הנתבעים
 

 :297' ש כך בעמ"קבע ביהמ, 276( 5)ד נה"פ, שמש' רייכרט נ 8268/96א "רעב
אין לפרש את הדרישה לקיומן של שאלות של עובדה ומשפט המשותפות  "

כל  לקבוצה כדרישה לזהות מלאה בכל השאלות הטעונות הכרעה לגבי
דרישה של זהות מוחלטת בכל השאלות הטעונות . קבוצת התובעים

תסכל את תכלית התובענה הייצוגית , עובדתיות כמשפטיות, הכרעה
לפיכך יש לאמץ גישה . ותהפוך את השימוש בה למשימה בלתי אפשרית

ולפיה די בכך שהשאלות העיקריות העומדות במוקד הדיון תהיינה 
ין נפקא מנה אם מתקיים שוני בשאלה וא, משותפות לחברי הקבוצה

 ."משנית זו או אחרת
 .הדרך היעילה ביותר וההוגנת ביותר להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין .50

 :דורש שיתקיים התנאי לפיו לחוק( 2()א)8סעיף  .50.1

תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת  " 
 ."בנסיבות הענין

 : קובע לחוק 1סעיף 

של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין הגשה  מטרתו"
, שיפור ההגנה על זכויותלשם , וניהול של תובענות ייצוגיות

 :ובכך לקדם בפרט את אלה

לרבות לסוגי , מימוש זכות הגישה לבית המשפט (1)



11 

 

 ;אוכלוסיה המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים

 ;אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו (2)

 ;ם לנפגעים מהפרת הדיןמתן סעד הול (3)

 ."הוגן וממצה של תביעות, ניהול יעיל (4)
 

עסקינן בציבור גדול של אזרחים הניצבים בפני גוף גדול חזק במקרה דנן  .50.2
או האמצעים /או התושיה ו/ויש להניח כי לרובם אין את היכולת ו, ומרתיע

חלקם מן הסתם יחששו . על מנת להתמודד עם המינהל באופן אישי וישיר
המינהל עשוי להתנכל להם ויעדיפו שלא להתמודד איתו חזיתית ולעמוד על ש

 . זכויותיהם

ת והמיוצג ותהקבוציש להניח כי המינהל מנהל את כל נכסי מדינת ישראל ו
מספרם המדוייק יתברר רק לאחר גילוי ) לפחות חברים 100,000 -כ ותמונ

חברים אלה  .הבנפגעו ממעשי ומחדלי המשיאשר ( מסמכים והליכים נוספים
להימנע מהגשת תביעה אישית וזאת מתוך מחשבה כי  ,ברוב המקריםעשויים 

תביעה  או מאפשרת ניהול/תועלת העילה איננה מצדיקה ו/שיקולי עלותמ
 . ואחדכל אחד  מצדאישית 

האזרחים אלה  ,סיבה נוספת הינה כיוון שבנסיבות בקשת השירות מהמינהל
קוקים לשירות דחוף שהמינהל חייב לתת ניצבים לא אחת במצב בו הינם ז

מצב בו המינהל מנצל את הלחץ הזמן והנסיבות בו הינם , י דין"להם עפ
לא כדאי להם , נמצאים ואז אותם אזרחים עשויים להניח שבנסיבות אלה

 .עם המינהל" להסתבך"
 .התובענה הייצוגית פותרת בעיות אלו והינה הפתרון המתבקש למצבים אלו  

 .יגרום לבזבוז זמן שיפוטי יקר, ות אלפי תביעות אישיותעשר ניהול .50.3

 .ניהול עשרות אלפי תביעות אישיות יפגע באחידות השיפוטית .50.4

המינהל פועל בדרך שבה הוא פועל מבלי שהוא חושש לתוצאות ; לא זו אף זו .50.5
אופן התנהלותו והתובענה הייצוגית הינה בדיוק הכלי המתאים על מנת 

י הסעדים "פעולה חוקית ולאלצו לפעול עפלהחזיר את המינהל לדרך 
 .המפורטים להלן

היעילה וההוגנת להכרעה בעניין העומד התובענה הייצוגית היא הדרך , אשר על כן
  .בבסיסה של הבקשה ושל התובענה נשוא הבקשה

 ;בתום לבבדרך הולמת יסוד סביר להניח כי עניינם של כל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  .51

את התנאים של ניהול התובענה בדרך דורשים לחוק ( 4) -ו (3()א)8סעיפים  .51.1
 .הולמת ובתום לב

 שכשם הדעת נותנת. ניסיון מצטבר במספר תובענות ייצוגיות תכ המבקש"לב .51.2
בדרך הולמת בתובענות האחרות מנוהלים  ות המיוצגותשענייני חברי הקבוצ

 .בפרשה דנן ותחברי הקבוצ ענייניכך גם ינוהלו , בתום לבו

שת מאמינה מאד בצדקת התובענה ובהכרח הציבורי לתקן את דרכי המבק .51.3
( כרשות ציבורית וכגוף המשרת מאות אלפי אזרחים)התנהלות המינהל 

המבקשת מוכנה להקדיש את כל . בנסיבות נשוא הבקשה והתובענה
המשאבים הנדרשים על מנת לשאת את דגלם של חברי הקבוצות המיוצגות 

יא ממלאת שליחות ציבורית בעלת חשיבות ומאמינה שבכך ה. בפרשה זו
 .עליונה

 

 תהמבקש הסעדים להם זכאית
 נזק שאינו ממוני

המשיבה מנעה ממנה קבלת שירותים , בהפעילה הליכי גבייה מנהליים כלפי המבקשת .52
, מאובדן זמןנזק זה התגבש הן כתוצאה  .נזק שאינו ממוניובכך גרמה לה , שלא כדין
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עד  מאי יכולת המבקשת לממש את זכויותיהכתוצאה והן  מעוגמת נפשהן כתוצאה 
 .לכניעתה לצעדי הגבייה המנהליים שהמינהל מפעיל בניגוד לכל דין

  :לחוק תובענות ייצוגיות קובע כדלקמן( ה) 20סעיף  .53

 וכן לא יפסוק, פיצויים לדוגמה בית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית"
בתוספת  9רט בפרט למעט בתביעה כמפו, פיצויים בלא הוכחת נזק

ואולם אין באמור כדי למנוע פסיקת פיצויים בשל נזק שאינו נזק , השניה
 ."ממון

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע כדלקמן( 1()ב) 4סעיף  .54

– כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק , לענין סעיף זה( ב)"

די  –(1()א)בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן  (1)
 .."יראה כי לכאורה נגרם לו נזק עהתובבכך ש

נזק "אין ספק כי הנזקים הלא ממוניים אשר נגרמו למבקשת עומדים לפחות בדרישת  .55
כמו גם לשאר , ומקנים לו זכות כניסה לטרקלינה של התובענה הייצוגית, "לכאורה

 .חברי הקבוצה המיוצגת

ש "ביהמל באוטונומיה של הפרט כמצדיקה פיצוי הוכרה כבר בפסיקתו ש הפגיעה .56
קבע שם ו, (526( 4)ד נג"פ, בית החולים כרמל חיפה' דעקה נ 2781/93א "עהעליון ב

 :בין היתר כדלקמן
אם הנזק , השאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניין זה היא"..... 

' נזק'ובאוטונומיה שלה הוא בפגיעה בכבודה של המערערת הכרוך 
יש להשיב לשאלה זו , דעתיל[. נוסח חדש] כמובנו בפקודת הנזיקין

(. נוסח חדש)לפקודת הנזיקין  2מוגדר בסעיף " נזק"המונח . בחיוב
רווחה , נוחות, אבדן נכס, אבדן חיים'-ומתייחסת ל, הגדרה זו היא רחבה
וכל אבדן או חיסור כיוצאים , או חיסור מהם, גופנית או שם טוב

מאי כיבוד  ברגשותיו של אדם כתוצאה, שלא כדין, הפגיעה... 'באלה
מהווה פגיעה ברווחתו של אותו , זכותו היסודית לעצב את חייו כרצונו

בין אם נראה בה , זאת. האמורה' נזק'והיא נכנסת לגדר הגדרת , אדם
אבדן או חיסור 'ובין שנראה בה משום , של אדם' נוחותו'משום פגיעה ב

על עמדנו , אכן. לפקודה 2כלשון הגדרת נזק בסעיף ', כיוצאים באלה
מרכזיותה של הזכות לאוטונומיה בעיצוב זהותו וגורלו של האדם בחברה 

ראינו את חשיבותה של זכות זו ליכולתו לחיות כפרט חושב . בה אנו חיים
, בלתי נפרד, מתבקשת המסקנה כי זכות זו היא חלק חיוני. ועצמאי

 ..."'בנוחותו ובאושרו, באינטרס של אדם בנפשו

א "באופן ברור כמקנה עילה לתובענה ייצוגית בע הפגיעה באוטונומיה הוכרה .57
 : ש העליון בין היתר כדלקמן"שם קבע ביהמ 673( 4)זד נ"פ, ראבי' תנובה נ 1338/97

פגיעה החדרת תוספת של סיליקון לחלב בניגוד לתקן היא  ".....
כי רק נזק ממוני , אינני סבורה שעלינו לקבוע .... באוטונומיה של הפרט

נזק לא ממוני , לכאורה, לתובע נגרם .ביעה ייצוגיתיכול להצדיק ת
ודי בכך כדי להכשיר את תביעתו כתביעה , שאיננו עניין של מה בכך

 "ייצוגית

של   סמליהמבקשת מעריכה בהערכה שמרנית את הנזק הלא ממוני שנגרם לה בסכום  .58
500 ₪  

 
 נזק ממוני

מועד שמעבר י המבקשת ואשר מבוסס על חיובים שמקורם ב"עהסכום ששולם  .59
לתקופת ההתיישנות  הינו סכום ששולם ביתר ומהווה את סכום הנזק הממוני האישי 

מ ככל "למיטב הבנת הח ,"ה" נספח -תחשיב המינהל י"סכום זה עפ. של המבקשת
 .1.4.97נכון ליום ₪  2,609מסתכם בסך , שניתן להבין במדוייק מהפירוט
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 :ות המיוצגותהקבוצהסעדים להם זכאים חברי 

הנתונים שבידי המבקשת אינם מאפשרים למבקשת להעריך באופן מדוייק את מספר 
. המיוצגות או את גובה הנזק הכולל של חברי הקבוצות/חברי הקבוצות המיוצגות ו

י המשיבה "עד לגילוי מידע ע -בלבד ובאופן זמניושמרנית י הערכה זהירה "עפ,  לפיכך
 –רם של חברי הקבוצות המיוצגות בכ המבקשת מעריכה את מספ, כפי כמתבקש להלן

 . ₪ 250,000,000חברים ואת גובה התביעה בסכום של  100,000

 
 :ש"המתבקשים מביהמ הסעדים

הנתונים שבידי המבקשת אינם מאפשרים למבקשת להעריך באופן מדוייק את מספר 
 ,אשר על כן. או את גובה הנזק הכולל של חברי הקבוצות/חברי הקבוצות המיוצגות ו

 :ש הנכבד מתבקש כדלקמן"ביהמ

לגלות בפני המבקשת את כל או /ליתן צו המורה למשיבה להשיב על שאלונים ו .60
או כל מידע מכל סוג ומין שהוא שיש בידו להשלים את /או החשבונות ו/המסמכים ו

 .הנתונים החסרים

להתיר למבקשת לתקן את כתב התובענה הייצוגית באופן של עדכון הסכומים  .61
 .ש"י הוראות ביהמ"ע המשיבה עפ"כפי שיגולו ע המתאימים

כל המינהל מנוע מביצוע הליכי גביה מינהליים ביחס לליתן פסק דין הצהרתי לפיו  .62
של חברי הקבוצות שהתאריך המוקדם ביותר עליו הינם  או החיובים/החובות ו
, בכל מועד רלבנטיהשנים של תקופת ההתיישנות החלה  7 -הינו מעבר ל, מתבססים

או מחדל כלפי /או ביצוע כל מעשה ו/או הטלת מגבלה ו/ן מנוע מביצוע כל סנקציה ווכ
שיסודותיהם , או כל מי מטעמם/או יורשיהם ו/ו, או שלוחיהם/חברי הקבוצות ו

 .בחובות והחיובים דלעיל

לפנות , ש הנכבד"תוך זמן קצוב וקצר כפי שיקבע ביהמ, המינהל מחוייב לקבוע כי .63
ועל , ולהודיעם על שחרור כל מגבלה שהטיל על חברי הקבוצה' לכל חברי קבוצה א

או הוגבלה כתוצאה מצעדי הגביה המינהליים /מתן כל שירות שנתינתו הופסקה ו
 .שהמינהל הפעיל כלפי חברי הקבוצה

, ש הנכבד"תוך זמן קצוב וקצר כפי שיקבע ביהמ, ביוזמתו, המינהל מחוייב לקבוע כי .64
כל שירות שנתינתו , ביוזמתו, וליתן להם', ה אלשחרר כל מגבלה על חברי קבוצ

או הוגבלה כתוצאה מצעדי הגביה המינהליים שהמינהל הפעיל כלפי חברי /הופסקה ו
 .הקבוצה

לפנות , ש הנכבד"תוך זמן קצוב וקצר כפי שיקבע ביהמ, המינהל מחוייב לקבוע כי .65
 24 -בולהודיעם על החזר כל הכספים שהמינהל גבה מהם ' לכל חברי קבוצה ב

או /בגין חוב ו לכאורההחודשים שקדמו להגשת התובענה ואשר מתבססים על חובה 
או הערה /או אחרת ו/או כל דרישה כספית ו/או קנס ו/או אגרה ו/או היטל ו/חיוב ו

אשר התאריך המוקדם ביותר , או כל מיגבלה אחרת בשם כזה או אחר/או מניעה ו/ו
בכל השנים של תקופת ההתיישנות החלה  7 -הינו מעבר  ל , עליו הינם מתבססים

 . מועד רלבנטי

להחזיר , ש הנכבד"תוך זמן קצוב וקצר כפי שיקבע ביהמ, המינהל מחוייב לקבוע כי .66
 24שתחילתה  בתקופה את כל הכספים שהמינהל גבה מהם ' לכל חברי קבוצה ב

יוב או ח/בגין חוב ו לכאורהואשר מתבססים על חובה חודשים לפני הגשת בקשה זו 
או /או הערה ו/או אחרת ו/או כל דרישה כספית ו/או קנס ו/או אגרה ו/או היטל ו/ו

אשר התאריך המוקדם ביותר עליו , או כל מיגבלה אחרת בשם כזה או אחר/מניעה ו
בכל מועד השנים של תקופת ההתיישנות החלה  7 -הינו מעבר  ל , הינם מתבססים

 . רלבנטי

 להפקידהינו מחוייב  ,'ח לאתר מי מחברי קבוצה בככל שהמינהל לא יצלי לקבוע כי .67
שלא ניתן  סכומי ההחזראת כל  ,י בית המשפט הנכבד"לחשבון נאמנות שייקבע ע

 .להחזירם עקב אי איתור אותם חברי קבוצה
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ת מתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק למבקש, אם התובענה תתקבל: תגמול למבקש .68
לחוק  ולאור החשיבות הציבורית  22האפשרי בהתאם לסעיף  המירביגמול את ה

הטרחה והסיכון שנטלה על עצמה בהובילה את , זו לתובענה נשוא בקשההרבה שיש 
 .הדגל למען חברי שתי הקבוצות המיוצגות

מתבקש בית המשפט , אם התובענה תתקבל: תשל המבקש השכר טרחה לבאי כוח .69
זכרים בסעיף לשיקולים המווזאת בהתאם  תכ המבקש"הנכבד לפסוק שכר טרחה לב

רכבות ומ, לרבות התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצות, לחוק 23
הטרחה שטרחו באי הכוח והסיכון שנטלו על עצמם בהגשת התובענה , ההליך

 .ב"מידת החשיבות הציבורית וכיו, וניהולה

 .הוצאות משפט כדין וכמפורט לעיל .70

 

 

 סיכום

 .עילת תביעה אישית תלמבקש .71

 .המשיבניהול תובענה ייצוגית ניתן יהיה לרפא את הפגם בהתנהלות הרק בדרך  .72

 תלאור האמור לעיל מתבקש כבוד בית המשפט לאשר את הגשת תובענת המבקש .73
 .כתובענה ייצוגית

  .מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה .74
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