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אגד, אגודה שיתופית לתחבורה גישראל בע"מ, א.ש. 570012377

מרח' הירדן 4, קרית שדה התעופה, לוד
המשיבה

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית

בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את ניהול התובענה המוגשת בד בבד עם בקשה זו, כתובענה
ייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"), וליתך

הוראות וסעדים כמפורט להלן בגוף הבקשה.

כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו ובשכ"ט עו"ד בצירוף
מע"מ כדין.

ואילו טעמי הבקשה:

מבוא

1. עניינה של התובענה מושא בקשת אישור זו הינה חיובי יתר להם גורמת המשיבה (להלך:

"אגד") ללקוחותיה, בגין נסיעות בקווי תחבורה ציבורית באזור ירושלים, בניגוד
להוראות החוק.

2. התחבורה הציבורית בישראל הינה שירות בר פיקוח, בין השאר מכח הוראות חוק
הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996.



3. מעשיה ומחדליה של אגד, בהם עוסקת התובענה מושא בקשת אישור זו, מהווים הפרה
של הוראות צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי שירות
באוטובוסים) על תיקוניו השונים (להלן: "צו הפיקוח")1, ועומדים בסתירה לרפורמה
בתחבורה הציבורית אשר משרד התחבורה החל ביישומה ביולי 2011, במטרה לעודד את

השימוש בתחבורה הציבורית ולהוזיל את עלויות הנסיעה (להלך: "הרפורמה").

4. חיובי היתר מושא בקשת אישור זו נגרמים, ככל הנראה, בשל כשל בתכנות מכשירי
הכרטוס המוצבים בעמדות הנהג באוטובוסים של אגד.

5. כפי שיפורט להלן, העובדות מוליכות למסקנה כי אגד מודעת היטב לחיובי היתר להם
היא גורמת, אולם זו בוחרת לטמון ראשה בחול, ולהמשיך במעלליה.

6. ברם גם אם תראה אגד כי מדובר ברשלנות "בלבד" וכי אינה מודעת לחיובי היתר להם

היא גורמת, לא יהיה בכך כדי לאיין את חובתה לחדול מכך לאלתר, ולפצות את
לקוחותיה בגין הנזקים שהיא גרמה להם בשל כך.

7. בהקשר זה ראוי להזכיר, כי התחבורה הציבורית פועלת מכח רישיונות המוענקים על ידי

המדינה למפעילי קווי התחבורה הציבורית, וביניהם אגד, ועל כן חלות על האחרונה
חובות מוגברות מאלו המוטלות על עוסק רגיל (ר1 למשל ע"א 1/95 סלקום נ. היועץ

המשפטי (מאגרי נבו)).

8. כן חשוב לציין כי אגד חינה מפעילת התחבורה הציבורית הגדולה בישראל ואף מהגדולות
בעולם2. נכון לשנת 2016, עמד חלקה של זו במערך התחבורה הציבורית בישראל על
3370/0. לעומת זאת חלק ניכר מלקוחות אגד נמנים על המגזרים החלשים יותר מבחינה
כלכלית- תלמידים, נוער, חיילים, קשישים ובעלי הכנסה נמוכה, אשר מטבע הדברים
יתקשו יותר להתמודד עם גופים חזקים כדוגמת אגד, והזקוקים ביתר שאת להגנתו של

בית המשפט הנכבד.

הרפורמה בתחבורה הציבורית4

9. בטרם נצא למסענו, נפרוש בקצרה את עיקרי הרפורמה אשר נועדה לעודד את השימוש
בתחבורה הציבורית ולהוזיל את עלויות הנסיעה בה, וזאת בהקשר הרלוונטי לענייננו.

10. במסגרת הרפורמה הוקמה מערכת סליקה ארצית בין חברות התחבורה הציבורית
השונות, המאפשרת שימוש בכל קווי התחבורה הציבורית, בעזרת כרטיס חכם הנקרא

"רב קו".

1 האחרון הרלוונטי לעניינו הינו תיקון מס' 5, התשע"ו-2016
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11. באמצעות כרטיס ה"רב קו" ניתן לשלם עבור השימוש באמצעי תחבורה של מפעילי

תחבורה ציבורית שונים ולעבור בכוחות בין קווים שונים של אותו מפעיל או של מפעילים
אחרים.

12. בכרטיס הרב קו מותקן שבב הנקלט על ידי מכונות הכרטוס הנמצאות באמצעי

התחבורה. מכונות אלו מתקפות את הנסיעות ומבצעות את החיובים עבורן, בכרטיסי
ה"רב קר'.

13. על כרטיס ה"רב קו" ניתן להטעין במקביל חוזי נסיעה מסוגים שונים אל מול מפעילי

תחבורה ציבורית שונים- ובין השאר כרטיסיות, מנוי חופשי תקופתי (יומי, שבועי או
חודשי) וחוזי ערך צבור.

14. בשונה מכרטיסיה או כרטיס חופשי יומי, שבועי או חודשי, חוזה ערך צבור אינו מוצמד

לקוד נסיעה מסויים. חוזה הערך הצבור מאפשר נסיעה באמצעי תחבורה שונים ובקווים
שונים, ומייתר את הצורך בטעינת חוזה נפרד לכל אזור.

15. אחד מעיקרי הרפורמה הרלוונטיים לענייננו הוא הזכות אשר נקבעה בצו הפיקוח, לסוע

ללא כל הגבלה במחיר של נסיעה אחת בכל אמצעי התחבורה הציבורית באזורים

; "האזורים") וזאת במשך 90 דקות מרגע העלייה מוגדרים אשר קבע הרגולטור5 (להלן

לנסיעה הראשונה, ללא תוספת תשלום (להלן: "נסיעות המשך").

16. הסדר נסיעות ההמשך הונהג לראשונה בחודש יולי 2011 בגוש דן ועד לינואר 2016 הוא
הוחל כמעט בכל רחבי הארץ.

17. החל מינואר 2017 ניתן לעשות שימוש בכרטיס ערך צבור בכל הארץ, באוטובוסים של כל

החברות, ברכבת ישראל וברכבת הקלה בירושלים.

18. כפי שהבהיר הרגולטור, יעד חשוב של הרפורמה הינו ביטול ההפרדה התודעתית הקיימת

אצל חלק מהנוסעים בין רכבת לאוטובוס למשל, והטמעת השילוב בין כלי התחבורה
השונים, והוזלת הוצאות הנסיעה.

19. בהקשר למעשי ומחדלי אגד בהם עוסקת התובענה מושא בקשת אישור זו, חשוב לציין כי

באתר הרב קו, הובהר מפורשות כי:

"מערכת הכרטוס יודעת לתעדף את עלות הנסיעה הזולה גייתר ולגרוע
מסוגי הכרטיסים הטעונים ככרטיס"6

20. כפי שנראה להלן לא כך פועלת מערכת הכרטוס של אגד, וזו בהחלט אינה מתעדפת את
עלות הנסיעה הזולה ביותר. ההיפך הוא הנכון.

5 מפת התחבורה הציבורית שקבע משרד התחבורה כולל 4 מטרופולינים חיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע. כל

מטרופולין מחולק ל- 3 "טבעות" ?. טבעת מרכזית הכוללת את העיר הראשית וסביבותיה וטבעות משנה הכוללות
מספר אזורים המרוחקים יותר ממרכז העיר. ר' 11מ!3.11חן)/11.§-111.01�3118-16101�11.'^^¥\//:קמ11

6העמוד הרלוונטי מאתר רב קו מצורף כנספח 1.
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העובדות

21. המבקשת חינה לקוחה של אגד.

22. המבקשת ו-4 מילדיה, אלישבע, לאה, משה ואהרון נוסעים במערכת התחבורה הציבורית
של אגד באזור ירושלים על טבעותיו השונות.

23. לצורך נסיעותיה ונסיעותיהם של ילדיה רוכשת המבקשת חוזי נסיעה שונים, הנטענים על
גבי כרטיסי ה"רב קו" הנמצאים בשימושם.

24. המבקשת ובעלה שמו לב לכך כי הס נאלצים לשלם עבור טעינה מחדש של כרטיסי הרב-
קו בתדירות גדולה באופן משמעותי מהצפוי, אך לא הצליחו להבין מה גורם לכך, עד

אשר נפתרה התעלומה בעזרתה של אלישבע, בתם בת ה-16.

25. אחד מהמסלולים הקבועים בהם נוסעת אלישבע בשובה לביתה מלימודיה בסמינר "בנות
אלישבע" בירושלים בשעות בהן אין הסעות, הוא נסיעה ברכבת הקלה, ממנה יורדת

אלישבע בשכונת יפה נוף ושם היא עולה על אוטובוס קו 21 של אגד, המגיע עד סמוך
לביתה.

26. והנה, באחד הימים בחודש יוני 2017, לאחר שכרטסה אלישבע את כרטיס תרב-קו שלה,
היא הבחינה בכך כי מכשיר הכרטוס באוטובוס מדפיס אישור תשלום, למרות שמדובר

בנסיעה האמורה להיות נסיעת חינם, לאור היותה נסיעת המשך.

27. אלישבע פנתה אל הנהג, הבהירה לו כי אך לפני זמן קצר נסעה ברכבת הקלה, ועל כן אין

מקום לחייב אותה בגין הנסיעה בקו של אגד. הנהג טען שאם מכשיר הכרטוס מחייב
אותה עבור הנסיעה, כך צריך להיות ולו אין מה לעשות בעניין.

28. כאשר הדבר חזר על עצמו בנסיעה נוספת עם נהג אחר, האחרון הקשיב לדבריה של
אלישבע, ואף פעל לביטול החיוב השגוי והאסור בגין הנסיעה, שהייתה כאמור נסיעת
המשך. העתק תדפיס הרב קו של אלישבע המלמד על חיוב היתר בסך 2.95 7¤ ועל ביטולו

בגין הנסיעה מיום 26.6.17 מצורף כנספח 2.

29. אלישבע, סיפרה את אשר ארע להוריה. המבקשת ובעלה הבינו כי ייתכן כי תקלה זו הינה
הגורם לכך כי נדרשת טעינה מחודשת של כרטיסי הרב קו של ילדיהם, בתדירות גדולה
מהצפוי ועל כן החליטו לבדוק את העניין לעומק, וכך עשו בעזרת בתם אלישבע אשר

יצויין כי היא לומדת תכנות.

30. הבדיקות אשר נערכו העלו כי מדובר בחיוב יתר אסור המתבצע באופן שיטתי ורוחבי וכי
אגד מחייבת את לקוחותיה בניגוד לדין, בגין נסיעות המהוות נסיעות המשך, וזאת

7מחיר נסיעה בודדת בטבעת 1 במטרופולין הוא 5.90 ¤ אולם ברכישת כרטיסיה זכאים תלמידים להנחה בשיעור של
.500/0
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בנסיבות אשר יפורטו להלן. טבלת פירוט הנסיעות והבדיקות עם האסמכתות
הרלוונטיות, מצורפת כנספח 3.

31. זאת ועוד, ביום 21 לאוגוסט, עלתה המבקשת לנסיעה בקו אוטובוס פנימי בירושלים, קו
21, העובר בטבעת 1 באזור ירושלים. עם עלותה לאוטובוס, הטעינה המבקשת את כרטיס
הרב קו שלה בחוזה ערך צבור, ולאחר מכן כרטסה את כרטיס הרב קו לצורך התשלום

עבור אותה נסיעה.

32. במקום לחייב את חוזה הערך הצבור אשר הטעינה המבקשת כאמור עובר לנסיעה, מכונת
הכרטוס חייבה כרטיסיה שהייתה מוטענת על גבי כרטיס הרב קו שלה עוד משנת 2014,
עבור אותה נסיעה. ברם, מדובר בכרטיסיה לקו ירושלים בית שמש, היינו כרטיסיה

השייכת לטבעת רחבה יותר מאשר נסיעות פנימיות, ולפיכך הנסיעות בה יקרות יותר.

33. וכך, במקום שאגד תחייב את המבקשת באמצעות חוזה הערך הצבור שעל גבי כרטיס
הרב קו בתשלום של 4.72 8¤ עבור נסיעה פנימית בטבעת 1 במטרופולין ירושלים, חוייבה
המבקשת בתשלום באמצעות כרטוס כרטיסיה עבור נסיעה בקו ירושלים בית שמש, היינו
טבעת 3 באזור זה, אשר מחירה 13.44 9¤. הנה כי כן, המבקשת חוייבה בחיוב יתר בסך

.¤ 8.72

34. העתק תדפיס החיובים בכרטיס הרב קו של המבקשת מיום 21.8.17, מצורף כנספח 4.

35. המבקשת חוייבה בחיובי יתר באופן דומה בעבר, ואף הבחינה בכך מספר פעמים. באותן
פעמים בהן הבחינה בחיוב היתר, היא ביקשה מהנהג לבטל את חיוב היתר, ולחייבה
באמצעות חוזה הערך הצבור עבור המחיר הנכון של הנסיעה, אולם מאחר ובאותו יום

נסעה לאורך תחנה אחת, ומהרה אל הרכבת הקלה, לא הספיקה להסדיר את העניין.

36. רק במועד זה, לאחר שגילתה את דבר חיובי היתר בגין נסיעות המשך, והעובדה כי מדובר
בחיוב יתר שיטתי, הבינה המבקשת כי גם במקרה זה מדובר בחיוב יתר שיטתי ולא

בתקלה נקודתית.

37. מהמצורף עולה כי אגד מחייבת בניגוד לדין, עבור נסיעות המהוות נסיעת המשך וכך
בתעריפים יקרים מהמותר על פי דין, וזאת באופן שיטתי, בין השאר במקרים כדלקמן:

; חיוב היתר במקרה זה מתרחש כאשר נוסע אשר 38. חיוב יתר לאחר נסיעה ברכבת הקלה
נסע ברכבת הקלה, עולה לנסיעת המשך בקו של אגד, ובאמתחתו כרטיס "רב-קו" עליו
טעונים חוזה מסוג כרטיסיה של אגד וחוזה מסוג ערך צבור. בנסיעה ברכבת הקלה חוייב
הנוסע באמצעות חוזה הערך הצבור. בהתאם להוראות צו הפיקוח, אין לחייב בגין
הנסיעה בקו אגד באשר זו מהווה נסיעת המשך. ברם כעולה מהעובדות המפורטות לעיל,

8 מחיר נסיעה בודדת בטבעה 1 במטרופולין הוא 5.90 ¤ אולם בטעינת ערך צבור זכאים נוסעים דוגמת המבקשת
להנחה בשיעור של 200/0.

0 מחיר נסיעה בודדת מטבעת 3 לטבעת 1 במטרופולין הוא 16.80 ¤ אולם ברכישת כרטיסיה זכאים נוסעים דוגמת

המבקשת להנחה בשיעור של 200/0.
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אגד מחייבת בניגוד לחוק את הנוסע בגין נסיעה זו באמצעות חיוב הכרטיסיה. ניתן
להניח כי הגורם לחיוב היתר האמור הינו כשל בתכנות ברירת המחדל של מכונת הכרטוס
וכי זו בודקת ראשית האס ישנו חוזה מסוג כרטיסיה על גבי כרטיס ה"רב קו". אם
מאותר חוזה כזה, מבוצע חיוב בכרטיסיה, מבלי לבדוק האס קייס על גבי הרב קו חוזה
אחר אשר חויב בגין נסיעה קודמת בפרק זמן קצר מ-90 דקות. חיובי יתר אלו החלו
להתרחש החל מינואר 2017, המועד בו הוחל הסדר ערך צבור גם על נסיעה ברכבת הקלה.

39. חיוב יתר בשל חיוג כרטיסיה לאחר שימוש בחוזה ערד צבור: חיוב היתר במקרה זה

מתרחש כאשר נוסע בקו אגד באזור ירושלים, אשר שילם עבור נסיעה בקו אגד באמצעות

ערך צבור, אם משום שבחר חיוב בדרך זו ואם משוס שלא הייתה לו כרטיסיה בתוקף
בכרטיס ה"רב קו" שלו, ולאחר אותה נסיעה הוא מטעין את כרטיס ה"רב קו" שלו בחוזה
מסוג כרטיסיה. כאשר אותו נוסע ממשיך לנסיעה נוספת, המהווה נסיעת המשך, אשר על
פי הוראות צו הפיקוח איו לחייב בתשלום בגינה, אגד מחייבת את הנוסע בגין אותה
נסיעה באמצעות כרטוס הכרטיסיה. גם כאן ניתן להניח כי חיוב היתר האמור נובע מכשל
בהגדרות מכשיר הכרטוס, המורות לו כברירת מחדל לבדוק ראשית קיומה של כרטיסיה
וברגע שהוא מזהה כרטיסיה כזו, הוא מבצע חיוב באמצעותה מבלי לבדוק האם קיים על
גבי ה"רב קו" חוזה אחר אשר בוצע חיוב באמצעותו עבור נסיעה קודמת בפרק זמן קצר

מ-90 דקות.

40. חיוג יתר בשל כרטוס בכרטיסיה יקרה מדי: חיוב היתר במקרה זה מתרחש כאשר נוסע
אשר על גבי כרטיס הרב קו שלו מוטען חוזה ערך צבור וכן חוזה מסוג כרטיסיה לנסיעות

בטבעת 2 או בטבעת 3 באזור ירושלים, עולה לנסיעה בקו השייך לטבעת צרה יותר. כאשר
הוא מעביר את כרטיס הרב קו במכשיר הכרטוס, הוא מחוייב עבור הנסיעה באמצעות
חוזה הכרטיסיה, גם כאשר מדובר בכרטיסיה המיועדת לנסיעות יקרות יותר מהנסיעה
אותת הוא מבצע, וזאת במקום חיוב באמצעות חוזה הערך הצבור, אשר היה מביא לחיוב
נמוך יותר, המתאים לנסיעה בטבעת הרלוונטית. גם במקרה זה ניתן להניח כי החיוב

ביתר נובע מאותו כשל בהגדרות מכשיר הכרטוס, המורות לו לבדוק, כברירת מחדל,
קיומה של כרטיסיה. ברגע שהוא מזהה כרטיסיה כזו, הוא מבצע בה חיוב, מבלי לבדוק
האס יש חוזה אחר על גבי כרטיס ה"רב קו", המתאים יותר לנסיעה המתבצעת בקו

הרלוונטי, ואשר מחירה זול יותר ממחיר הנסיעה בכרטיסיה.

41. יצויין כי ישנם נהגים המוכנים לבצע את ביטול החיוב אם הנוסע מגלה כי חויב ביתר

וישנס נהגים שאינם מוכנים לעשות כן, כפי שארע בעניינה של אלישבע. ברם ממילא קשה
להבחין בחיובי יתר אלו באשר הנוסעים מעבירים את כרטיסי הרב קו שלהם במכונות

הכרטוס ומאמינים כי הם מחוייביס כדין, כפי שהאמינו המבקשת וילדיה.

42. במאמר מוסגר יצויין כי מהבדיקות אשר נערכו מטעם המבקשת עלה, כי חיוב היתר
מתרחש כאשר הכרטוס מבוצע במכונות אשר על יד הנהג. במכונות הכרטוס המותקנות

בדלתות האחרות, חיובי היתר אינם מתרחשים.
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43. כן יצויין כי למיטב ידיעת המבקשת, מזה מספר חודשים לא נמכרים עוד חוזים מסוג
כרטיסיה לנסיעות בינעירוניות, אולם איך בכך כדי לאיין את הנזקים אשר כבר נגרמו
בשל מעשיה ומחדליה של אגד כמפורט לעיל. זאת ועוד ללקוחות רבים יש עדיין חוזי
כרטיסיה עבור טבעות בין עירוניות, אשר טרם נוצלו במלואם10, ואי תיקון הכשל, הגורם

לחיובי היתר מושא בקשת אישור זו, עתיד לגרום ללקוחות נוספים חיובי יתר נוספים.

הצדדים והגדרת חברי קבוצת הנפגעים

44. המשיבה, אגד, מפעילה קווי תחבורה בכל רחבי הארץ וזאת מכח רישיונות אשר ניתנו לה
על ידי המדינה להפעלתם. כאמור לעיל היא מפעילת התחבורה הציבורית הגדולה
בישראל ואף מהגדולות בעולם11. נכון לשכת 2016, עמד חלקה של זו במערך התחבורה

הציבורית בישראל על 0/ס37.

45. המבקשת הינה אדם פרטי, לקוחה של אגד, אשר היא וילדיה נוסעים בקווי התחבורה של
אגד באזור ירושלים על טבעותיו השונות. כמו כן חלקם נוסעים ברכבת הקלה. הנסיעות
מבוצעות תוך שימוש בכרטיס ה"רב-קו". בשל מעשי ומחדלי אגד מושא בקשת אישור זו

חוייבה המבקשת בגין נסיעותיה ונסיעות ילדיה ביתר ושלא כדין.

46. חברי קבוצת הנפגעים הראשונה� הינם כל מי שחוייב בתשלום עבור נסיעה באחד מקווי

אגד בטבעת 1 באזור ירושלים כפי שהוגדרה על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,
אשר החלה בפרק זמן קצר מ-90 דקות לאחר נסיעה קודמת באמצעי תחבורה ציבורית
בטבעת 1 באזור ירושלים, בגינה כבר חוייב הנוסע וזאת בניגוד להוראות צו הפיקוח על
מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי שירות באוטובוסים) על תיקוניו השונים.
התקופה הרלוונטית לגבי חיוב יתר כאמור לאחר כסיעה ברכבת הקלה, הינה החל מינואר
2017 ועד למועד אישור בקשה זו כייצוגית ולגבי נסיעות המשך באמצעי התחבורה
הציבורית האחרים, התקופה הרלוונטית היכה החל מיולי 2011 ועד למועד אישור בקשה

זו כייצוגית, למעט בתקופה שבין 9.2.15 לבין 19.4.15.

47. חברי קבוצת הנפגעים השנייה- הינם כל מי שחוייב עבור נסיעה באחד מקווי אגד באזור
ירושלים, בטבעת רחבה יותר מהטבעת בה נסע בפועל, בהתאם להגדרת משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים לטבעות הנסיעה באזור ירושלים, וזאת בשל חיוב כרטיסיה עבור
נסיעה בטבעת רחבה יותר מטבעת הנסיעה בה נסע הנוסע, למרות שהיה לו חוזה טעון של
ערך צבור בכרטיס ה"רב-קו", וזאת החל מיולי 2011 ועד למועד אישור בקשה זו

כייצוגית.

הערכת גודל הקבוצה. גודל הנזק והיקפו

10 כפי שראינו למבקשת הייתה כרטיסיה משנת 2014.

11̂ 116.1110//:ק ^§0̂ .11/111£16̂ =1ז110ק0?ק11ק 1̂)ו1ת16^113(7-1חגקוח505:00=1)1^מ16בו00_ךת00 112 11
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48. כידוע, התובע המייצג אינו נדרש (ואף אינו יכול לרוב), להראות בשלב הגשת הבקשה מהו

ההיקף המדוייק של הנפגעים ו/או הנזק שנגרם להם ו/או את סכומי ההשבה והפיצוי
המגיעים להם.

49. כל שנדרש התובע המייצג בשלב בקשת האישור הוא להביא ראשית ראייה לכך כי מדובר

בקבוצה גדולה דיה ההופכת את הדיון בתובענה כייצוגית לדרך ההוגנת והיעילה. גודל

הנזק וגודל הקבוצה אמורים להתברר בשלב הדיון בתובענה עצמה ולא בשלב הדיון

בבקשה לאישורה כייצוגית:

יחשאלה כמה מחברי הקבוצה הסתמכו על המצג המטעה תוכל להתברר

בתובענה עצמה. לכן קובע סי 4(א)(1) לחוס תובענות ייצוגיות. כי ידי בכך

שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזקי, כאשר ס<20 לחוק מסמיך את

בית המשפט לקבוע את דרכי הוכחת הנזק וחזכאות לסעד " (ת.א. (ת"א)

2150-07 פרנקל נ. הנקל סוד בע"מ {מאגרי נבו), "בשלב זה של אישור

התובענה כייצוגית אינני נדרש לקבוע מהו גובהו המדויק של הנזק שנגרם

למבקשת, כמו גם ליתר חברי הקבוצה, וכיצד יש לחשבו. די בכך

נזק כר-פיצוי" (בש"א (ת"א) שהמבקש הוכיח לכאורה כי נגרם לו 

24655/06 פרחו נ. מולטילוק בע"מ. מאגרי נבו).

50. הנתונים הרלוונטיים למציאת היקף הנזק לרבות פרטי הנסיעות, מספרן, חיובי היתר

בגינן, פרטי קווי השירות ופרטי הלקוחות, אמורים להיות בידי אגד.

51. ברם גם אס לא ניתן יהיה לאתר את חברי קבוצות הנפגעים ו/או את נזקם, באמצעות

הנתונים הנמצאים בידי אגד, אין בכך כדי למנוע את הדיון בתובענה בהליך ייצוגי, שהרי

כידוע, קיומה של האפשרות לאתר את כל חברי הקבוצות ו/או את נזקם המדויק, אינו

תנאי לאישור הבקשה. די בכך כי ניתן לאמוד את גודל הקבוצה או הקבוצות באמצעים

שונים לרבות סקר צרכני, בדיקות מדגמיות, והסתמכות על חזקות שונות (ראה ע"א

10085/08 תנובה�מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ נ. עזבוו המנוח תופיק

ראבי ז"ל (מאגרי נבו), ת"צ (ת"א) 6511-07-11 רז נ. קורליתל בע"מ (מאגרי נבו)) וכן עניין
פרחו הנ"ל).

52. בענייננו ניתן למשל לבדוק באופן מדגמי את היסטוריית הנסיעות של הנוסעים באזור

ירושלייס, ולבחון מהו שיעור חיובי היתר מתוך כלל הנסיעות אצל אגד באזור ומהו
ממוצע סכומי חיוב היתר.

53. ועתה, לאחר שהובהר האמור, נפנה להערכת היקף הנפגעים וגובה הנזק, בהתאם לנתונים

שניתן לאתר בשלב זה ולהערכות הנגזרות מההיגיון ומנסיון החיים.
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54. כעולה מנתוני משרד התחבורה12 במהלך החודשים ינואר עד אוגוסט 2016 בוצעו בישראל
487,000,000 נסיעות באוטובוסים, היינו 60,875,000 נסיעות בחודש.

22 55. כפי שראינו אגד שולטת ב-370/0 מפלח שוק זה, כך שניתן להניח כי אגד בצעה 523,750,
מתוך כלל הנסיעות הללו בחודש.

56. אם נניח, בהערכה זהירה ושמרנית כי חיובי היתר בעניינם של חברי קבוצת הנפגעים
הראשונה, לאחר נסיעה ברכבת הקלה ובגין חיובי יתר בשל חיוב כרטיסיה לאחר שימוש

בחוזה ערך צבור (כמוגדר לעיל) מתרחשים רק ב-0/ג>0.5 מהנסיעות שמבצעת אגד, מדובר

בכ-112,618.75 נסיעות, כאשר ההתפלגות היא 800/0 חיובי יתר לאחר נסיעה ברכבת

הקלה ו-6*>20 חיובי יתר בשל כרטיסיה לאחר שימוש בחוזה ערך צבור. בהקשר זה חשוב

לציין כי מסלול הרכבת הקלה החוצה את העיר ממזרח למערב, מבוסס על שילוב של
נסיעות בקווי אוטובוס פנימיים ובינעירוניים המובילים אל הרכבת הקלה וממנה עם

הנסיעות ברכבת הקלה.

57. מאחר והסדר ערך צבור ברכבת הקלה החל בינואר 2017, הרי שחיובי היתר לאחר נסיעה

ברכבת הקלח כהגדרתם לעיל התרחשו במשך כ-10 חודשים, ולפיכך ניתן להעריך כי
מדובר ב-900,950 נסיעות בהן בוצעו חיובי היתר לאחר נסיעה ברכבת הקלה כהגדרתם

לעיל.

58. לאור הנזק האישי אשר נגרם למבקשת, בהתחשב בכך כי מחירי הנסיעות משתנים

בהתאם לאוכלוסיות הנוסעים השונות, הזכאיות להנחות שונות ולאור היקף הנסיעות
הרלוונטיות, ניתן להניח בהערכה זהירה, כי חיובי היתר אשר נגרמו לחברי קבוצת

הנפגעים הראשונה לאחר נסיעה ברכבת הקלה עולים כדי 3,000,000 ¤.

59. מחיובי יתר בשל כרטיסיה לאחר שימוש בחוזה ערך צבור כהגדרתם לעיל, יש להפחית
את התקופה של 9.2.15-19.4.15, כך שמדובר בתקופה של למעלה מ-73 חודשים בהם
נמשכו חיובי היתר הללו ולפיכך ניתן להעריך כי מדובר בכ-1,644,233 נסיעות במשך

התקופה הרלוונטית.

60. לאור הנזק האישי אשר נגרם למבקשת, בהתחשב בכך כי מחירי הנסיעות משתנים
בהתאם לאוכלוסיות הנוסעים השונות, הזכאיות להנחות שונות ולאור היקף הנסיעות
הרלוונטיות, ניתן להניח בהערכה זהירה, כי חיובי היתר אשר נגרמו לחברי קבוצת
הנפגעים הראשונה בגין חיובי יתר בשל חיוב כרטיסיה לאחר שימוש בחוזה ערך צבור

מסתכמים בכ-6,000,000 ¤.

61. בסך הכל מדובר אם כן, בהערכה זהירה, כי חיוב היתר של חברי קבוצת הנפגעים
הראשונה מסתכם בכ-9,000,000 ¤.

̂//:כן£:ןן[ 12 1001155528=1>ו3^ק35.1:101€?8/5^6ת/£101365.00.11.י*ח*\
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62. אס נניח, בהערכה זהירה ושמרנית, לאחר שנלקחה בחשבון העובדה כי למיטב ידיעת

המבקשת, מזה מספר חודשים לא נמכרות עוד כרטיסיות בינעירוניות באזור ירושלים, כי
חיובי היתר בעניינם של חברי קבוצת הנפגעים השנייה בשל כרטוס בכרטיסיה המתאימה

לטבעת נסיעה רחבה יותר אשר מחירה יקר יותר, מתרחשים רק ב-ס/0.050 מכלל הנסיעות

שמבצעת אגד, מדובר בכ-11,262 נסיעות בחודש בהן מבוצע חיוב שלא כדין של חברי

קבוצת הנפגעים השנייה, ובסך הכל כ-855,912 נסיעות בהן בוצעו חיובי יתר בשל כרטוס
שגוי בתקופה הרלוונטית.

63. לאור הנזק האישי אשר נגרם למבקשת, בהתחשב בכך כי מחירי הנסיעות משתנים

בהתאם לאוכלוסיות הנוסעים השונות, הזכאיות להנחות שונות וכן בהתחשב בהפרשי

המחירים בין טבעות הנסיעה השונות באזור מטרופולין ירושלים ולאור היקף הנסיעות

הרלוונטיות, ניתן להניח בהערכה זהירה, כי חיובי היתר של חברי קבוצת הנפגעים

השנייה, בגיו כרטוס בכרטיסיה יקרה מדי מסתכמים בכ-2,500,000 ¤.

64. בסך הכל מדובר אם כן, בהערכה זהירה, בחיוב יתר המסתכם בכ-11,500,000 ¤.

עילות התיבענה

הפרת חובה חקוקה

65. כאמור לעיל צו הפיקוח קובע כי נסיעת המשך כהגדרתה לעיל, תהיה ללא תשלום נוסף.

כן קובע צו הפיקוח את מחירי הנסיעות בטבעות השונות באזורי המטרופולין השונים,
לרבות אזור ירושלים.

66. כמפורט לעיל, אגד הפרה את הוראות צו הפיקוח כאשר חייבה את חברי קבוצות

הנפגעים, עבור נסיעות המשך וכן במחירים גבוהים מהמחירים אשר נקבעו בצו הפיקוח

לטבעת הנסיעה בפועל.

67. בנוסף מפרה אגד במעשיה ובמחדליה כמפורט לעיל, את הוראות חוק הגנת הצרכן,
התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרגך').

68. סעיף 2 (א) לחוק הגנת הצרכן אוסר על עוסק לעשות דבר במעשה או במחדל, בכתב או

בעל פה העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה.

69. חוק הגנת הצרכן קובע כי בין השאר יראו כעניין מהותי בעסקה "הטיב, המהות, הכמות

והסוג של נכס א1 שירות?" (סעיף 2(א) (1)) ו-"השימוש שניתן לעשות בנכס א1 בשירות,

התועלת שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם?" (סעיף 2(א) (4)).

70. לא יכולה כמובן להיות מחלוקת כי עצם העובדה כי אגד מסתירה מפני לקוחותיה כי
לקוח אשר רכש ברב קו חוזה התקשרות מסוג כרטיסיה לצד חוזה ערך צבור צפוי להיות
מחוייב בגין נסיעות המשך כהגדרתן לעיל, על אף שאלו אמורות להיות נסיעות ללא

תשלום, וכי לקוח אשר רכש חוזה ערך צבור וכן כרטיסיה עבור טבעת יקרה יותר באזור,

צפוי להיות מחוייב באמצעות הכרטיסיה, עבור נסיעה בטבעת צרה יותר מזו עבורה
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נרכשה רזכרטיסיה ובכך למעשה במחיר יקר יותר ממחיר הנסיעה שקבע המחוקק, מהווה
הטעייה של לקוחותיה בעניינים מהותיים בעסקה עם אגד לרבות לעניין סעיפים 2 (א)(1)

ו-(4) לחוק הגנת הצרכן.

71. סעיף 4(א) (1) לחוק הגנת הצרכן קובע כי עוסק חייב לגלות לצרכן "כל פגם או איכות
. נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס;"

סעיף 4(ב) קובע כי הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על שירות.

71. כן לא יכולה להיות מחלוקת כי עובדת חיוב היתר בגין נסיעת המשך בניגוד להוראות
החוק, וחיוב היתר במחיר גבוה יותר ממחיר הנסיעה שקבע המחוקק בשל חיוב כרטיסיה
לא נכונה, מהווים פגם משמעותי בשירות שמספקת אגד ללקוחותיה, ובכך היא מפרה גם

את הוראות סעיף 4(א) (1) לחוק הגנת הצרכן.

73. ס' 63 (א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "פקודת הנזיקין") קובע כי:

"מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל
חיקוק- למעט פקודה זו- והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או
להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו
קוק-, אולם אין האדם האחר זכאי בשל של הנזק שאליו נתכוון החי
לפי פירושו הנכון, אם החיקוק, , ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו
התכוון להוציא תרופה זו. לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה
, אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או לטובתו או להגנתו של פלוני
להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של בני-אדם בכלל או של

בני-אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני"

74. ס' 63 (ב) לפקודת הנזיקין קובע כי:

, "לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני
אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או
לטובתם או להגנתם של בני-אדם בכלל או של בני-אדם מסוג או הגדר

שעמם נמנה אותו פלוני ".

75. כך גם לא יכולה להיות מחלוקת כמובן כי צו הפיקוח והוראות חוק הגנת הצרכן הנקובות
לעיל, נקבעו לטובת חברי קבוצות הנפגעים, וכי אגד הפרה חובות חקוקות אלו.

76. למען הזהירות נזכיר כי:

"כהעדר שיקולים מיוחדים לסתור, ההנחה היא כי כל חובה שהוטלה
מכוח חיקוק במישרין או בעקיפין על אדם או גוף נועדה לטובתו או
להגנתו של הנפגע מהפרתה ומזכה את הנפגע בסעד נזיקי" (ת.צ. (ת"א)

38194-07-10 ספיר נ. פלאפון תקשורת בע"מ (מאגרי נבו).
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77. עוד נזכיר לעת סיום פרק זה כי סעיף 31(א) לחוק הגנת הצרכן קובע כי הפרת החובות בין
השאר על פי פרקים ב' ו-ג' לחוק, מהווה עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (תשכ"ח-

1968)(להלן: "פקודת הנזיקין").

עילה חוזית

78. לא יכולה להיות מחלוקת כי בין אגד לבין לקוחותיה, חברי קבוצת הנפגעים, מתקיים
קשר חוזי.

79. גם אם לא נקבע מפורשות כי חיוב הלקוחות בגין הנסיעות המבוצעות על ידי אגד, יתבצע
בהתאם להוראות הדין והרגולטור, ברי כי מדובר בחיוב מכללא הנכלל בתנאי
ההתקשרות בין אגד ללקוחותיה כי זו תפעל על פי הוראות הדין ולא תחייב את
לקוחותיה מעבר למה שהדין מתיר לה. קל וחומר כי חיוב כאמור נכלל לפחות מכללא
בהתקשרות בין עוסק דוגמת אגד המספק את השרות מושא ההתקשרות מכח רישיון

אשר ניתן לו על ידי המדינה.

80. חובה חוזית זו של אגד, לחייב את לקוחותיה בהתאם להוראות הדין, אף נוצרת מכח
, שכן הוראת סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) התשלי'ג-1973 (להלן: "חוק החוזים")

כידוע:

א הוראה ימלכותיתי רבת פנים. יש "...הוראת סעיף 39 לחרס החוזים הי
שהיא מטילה חובות שזכרו לא בא במפורש בחוזה שביו הצדדים..."
(בג"ץ 58/90 שירותי תחבורה ציבוריים באר�שבע נ. בית הדיו הארצי

לעבודה בירושלים (מאגרי נבו)).

81. לא יכולה להיות מחלוקת כי ההתחייבות שלא לגבות מלקוחותיה סכומי כסף מעבר למה
שהדין מתיר, מהווה תנאי מכללא בהתקשרות בין אגד ללקוחותיה וכי חיוב לקוחותיה
בגין נסיעה האמורה להיות על פי דין נסיעה ללא חיוב ו/או בסכום העולה על מחיר

הנסיעה שקבע המחוקק, מהווים הפרה יסודית של ההתקשרות.

82. יפים לענייננו דברי בית המשפט בבש"א (ת"א) 14184/07 ת.א. (ת"א) 2057-07 פרי נ,
שערי דלק פתוח וני הול-שותפות רשומה (מאגרי נבו):

"יש לראות את הוראות הצו וחוק הפיקוח כמוכללות אל תוך חוזה
המכר שבין הלקוח ותחנת הדלק, החתה יפורש בדרך שאינה מנוגדת

לחוק ואינה כוללת תשלום שהחוק אוסר לגבותו ".

83. בדומה הובהר לאחרונה בת.צ. (מרכז) 552-07-14 לזרבקי נ. הוט - מערכות תקשורת בע"מ
(מאגרי נבו):

ילכאורה, הפרת הרשיון והפרת הדין מביאה גם למסקנה כדבר הפרת
החוזה בין הצדדים, שכולל מכללא התניה כדבר קיום הדין כלפי הצרכן,
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וקיום החוזה בתום לב מצד הוט ודאי כוללת גם קיום ההוראות בדין

המטיכותעם הצרכן."

84. מהמצורף עולה כי אגד הפרה את חיוביה על פי דין הנכללים כאמור לפחות מכללא ומכח

חובת תום הלב בהתקשרות בינה לבין לקוחותיה חברי קבוצות הנפגעים וגרמה להם בכך
לנזק ממון.

תרמית הטעייה ואי גיליי

85. לאחר שפנתה המבקשת אל הח"מ בעקבות גילוי חיובי היתר האסורים מושא בקשת

אישור זו, בדקו הח"מ בפנקס התובענות הייצוגיות וגילו כי כבר הוגשו בקשות לאישור

תובענה כייצוגית בעניינים דומים העוסקים בחיובי יתר להם גרמה אגד (כפי שיפורט

להלן, תובענות אלו מייחסות לקבוצות נפגעים שאינו כוללות את קבוצות הנפגעים
בענייננו).

86. זאת ועוד, כאמור לעיל, בעת כרטוס במכשירי הכרטוס, אשר הותקנו בדלתות האחרות

באוטובוסים, לא נגרמים חיובי היתר מושא בקשת אישור זו. עובדה זו מלמדת כי

המתכנתים היו ערים לבעיה העלולה להווצר ככל הנראה בשל הגדרות ברירות מחדל

שגויות, ולפיכך בוצע תכנות שונה, אשר אינו מנציח את הכשל הגורם לחיובי היתר מושא
בקשת אישור זו.

87. מהמצורף אין אלא להסיק כי אגד מודעת לכשלים במכשירי הכרטוס שלה ולחיובי היתר

הנגרמים בשל כך, אולם לא רק שזו לא טרחה לתקן את המכשירים, אלא שהיא אף

בחרה להסתיר את הדבר מפני לקוחותיה ואף נהגיה, ולא טרחה למצער להזהירם מפני
חיוב יתר זה ולהדריך את נהגיה בעניין.

88. כידוע, ההטעיה יכולה להתבצע הן במעשה והן במחדל:

בהטעיה נוצרת כאשר קיים פער כין הדברים הנאמרים (או המוסתרים) לבין

המציאות. הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות: האחת, הטעיה כמעשה על דרך

של מצג שווא הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות •, השנייה, הטעיה
במחדל, קרי -. אייגילוי פרטים מקום שיש חובה לגלותם" (רע"א 2837/98

ארד נ. בזק החברה הישראלית לתקשורת (מאגרי נבו)).

89. בשל ההטעייה האמורה, גרמה אגד למבקשת וליתר חברי קבוצות הנפגעים לנזקים
ממוניים כמפורט לעיל.

רשלנות

90. גם אם תראה אגד כי לא ידעה על חיובי היתר מושא בקשת אישור זו, וכי היא "רק"

התרשלה בעניין, אין בכך כמובן כדי לפטור אותה מאחריותה לנזקים שנגרמו לחברי
קבוצות הנפגעים ולפעול להפסקת חיוב היתר כלפי העתיד.
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91. לא יכולה להיות מחלוקת כי במערכת היחסים ביו אגד לבין חברי קבוצות הנפגעים קמה

חובת זהירות מושגית, ולא סתם חובה, אלא חובה מוגברת כמפורט לעיל13. כן לא יכולה

להיות מחלוקת, בנסיבות העניין, כפי שפורטו לעיל, כי קמה גם חובת זהירות קונקרטית
של אגד כלפי חברי קבוצות הנפגעים לדאוג למניעת חיובי היתר מושא בקשת אישור זו.

92. ברם, כעולה מהמפורט לעיל, אגד התרשלה והפרה את חובות הזהירות שלה כלפי

הנפגעים וגרמה להם לנזקים ממוניים כמפורט לעיל.

93. אגד עשתה מעשים אשר עוסק סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות וכן לא עשתה

מעשים אשר עוסק סביר ונבון בתחום שירותי התחבורה הציבורית, היה עושה באותן

נסיבות ולא השתמשה במיומנות, ולא נקטה מידת זהירות, אשר עוסק סביר ונבון באותו

תחום היה משתמש או נוקט באותן נסיבות, ובכך התרשלה והפרה את חובות הזהירות
המושגיות והקונקרטיות אותן היא חבה כלפי חברי קבוצות הנפגעים וגרמה להם לנזק.

עשיית עושר ולא במשפט

94. כידוע התגבשות עילה בגין עשיית עושר ולא במשפט מותנית בהתקיימות 3 יסודות: יסוד

ההתעשרות- היינו קבלת כספים, נכסים ושירותים; מקור ההתעשרות- צריך לצמוח

; אופי ההתעשרות- כאשר ניתן להצביע על דין השולל את לזוכה מאחר, על חשבון האחר

הפעולה שהביאה את ההתעשרות, הרי שניתן לומר כי ההתעשרות איננה כדין.

95. מהעובדות המפורטות לעיל עולה בבירור כי אגד התעשרה על חשבון חברי קבוצות

הנפגעים, תוך פעולה הנוגדת חזיתית את הדין.

96. במאמר מוסגר יובהר כי אגד התעשרה גם על חשבון חברי קבוצת הנפגעים הראשונה

אשר עלו לנסיעה בקווי האוטובוס שלה לאחר נסיעה ברכבת הקלה, שכן שורת ההגיון
מלמדת כי לו היתה אגד מכרטסת את כרטיסי הרב קו של חברי קבוצת הנפגעים
הראשונה אשר הגיעו מהרכבת הקלה, כנסיעת המשך, מתוך כרטיס הערך הצבור, הייתה
מקבלת תשלום מופחת בגין נסיעה זו מתוך מערכת הסליקה המשותפת שהוקמה
במסגרת הרפורמה, ולעומת זאת בחיוב הנוסע בגין הנסיעה, מתוך הכרטיסיה, היא קבלה

תשלום מלא בגין אותה נסיעה וזאת על חשבון הנוסע.

התאמת התובענה להליך הייצוגי

97. כעילה מהאמור לעיל, וכפי שנראה להלן, התובענה בפנינו מהווה את המקרה הקלאסי

למענו חוקק חוק תובענות ייצוגיות.

התובענה נמנית על סוגי התביעות אותו ניתו על פי חוק להגיש בדרד של תובענה ייצוגית

98. סעיף 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי ניתן להגיש על פי חוק תובענות
ייצוגיות ל

13 ר' עניין סלקום הנ"ל
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"תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין שבינו
לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה וכין אם לאו .<<

99. כאמור לעיל, אגד, כמי שנותנת דרך עיסוק שירותי תחבורה ציבורית, מהווה עוסק
כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, ולא יכולה להיות מחלוקת כי המבקשת ויתר חברי קבוצות
הנפגעים הינם לקוחות אגד, כך שלא יכול להיות ספק כי התובענה מושא בקשה זו, נמנית

על סוגי התובענות אותן ניתן להגיש על פי חוק תובענות ייצוגיות.

הכרה בתובענה כייצוגית הינה הדרך היעילה וההוגנת להפרעה במחלוקת נגטיבית העניין

100. סעיף 8(א)(£2 לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי כדי להכיר בתובענה כייצוגית, דרך דיון זו
צריכה להיות הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. בענייננו לא

יכול להיות ספק כי כך הוא הדבר.

101. מושכלות יסוד הן כי בין השאר מטרת ההליך הייצוגי הינה לאכוף את שלטון החוק ולאזן
את פערי הכוחות בין הצרכנים לבין העוסקים:

"מכשיר התובענה הייצוגית נועד להבטיח אכיפה יעילה של הנורמות
, מכל ניסיון ם, בעלי היתרון הכלכלי הקבועות כחוק ולהרתיע את העוסקי
לנצל לרעה את תמימותו של הצרכן, את חולשתו בעימות שבין השניים
ואת חוסר הכדאיות הטמונה בהגשת תביעה על ידו נגד העוסקים, בשל
ת לכל ם כתוצאה ממעשיהם, היכולים להיות קטנים יחסי הנזקים הנגרמי
צרכן ומקור להתעשרות שלא כדין לעוסק."*1 יהאפשרות הניתנת לצרכן
היחיד לתבועבתוכענה ייצוגית בשם קבוצת הצרכנים האנונימית שנפגעה
ק, מגשימה אכיפה ראויה ומונעת מצב של תת-אכיפח מהפרת החו
הפו געת בצרכן הבודד, בקבוצת הצרכנים ו בצי בו ר בכללו תו. מצב של תת-
אכיפה מביא לפגיעה באמון הציבור בסדר החברתי הכולל ובשלטון
החוק. התובענה הייצוגית משרתת גם אינטרס ציבורי של יעילות וחיסכון
במשאבים ומונעת חוסר אחידות בפסיקת בתי המשפט כתביעות אישיות

דומות"15

102. כאמור לעיל, בענייננו עומדת מחד גיסא חברת שירותי התחבורה הציבורית הגדולה
בישראל, ובין הגדולות בעולם ומנגד, נפגעים אשר חלק משמעותי מהם נמנה על השכבות

החלשות באוכלוסייה מבחינה כלכלית.

103. ניתן להעריך כי חברי קבוצות הנפגעים מונים מאות אלפי נפגעים, ברם זהותם אינה
ידועה בשלב זה, ואין אפשרות מעשית לאתרם ולצרפם למסגרת של תובענה רגילה.

104. בנסיבות אלו ברי כי הדרך המעשית והראויה לתיקון העוול אשר נגרם לחברי קבוצות
הנפגעים מושא בקשת אישור זו הינה באמצעות אישור התובענה כייצוגית.

14 ע"א 1977/97 ברזני נ. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מאגרי נבו).

15 דנ"א 5712/01 ברזני נ. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מאגרי נבו)
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105. זאת ועוד, אם יוכרעו העילות המשותפות העומדות לחברי קבוצות הנפגעים כנגד אגד
בהליך אחד, לא ידרשו בתי המשפט לדון שוב ושוב באותו עניין מספר פעמים כמספר
התביעות הנפרדות אשר יוגשו כנגד אגד. מנגד, אי-הכרה בתובענה כייצוגית יביא לריבוי
התדיינות בעניינים מושא התובענה, מה שיסב עלויות מיותרות למערכת המשפט, ייצור
תוספת עומס על המערכת העמוסה ממילא, ועלול להביא למתן פסיקות שונות ואף

סותרות.

106. ברי אם כן כי יהיה זה אך יעיל וראוי ללבו את השאלות המשותפות לחברי קבוצות

הנפגעים עובדתית ומשפטית ולהכריע בהו, במסגרת הליך אחד, חלף ניהול הליכים
נפרדים רבים שיעסקו באותן שאלות.

107. מהמצורף עולה כי אישור הבקשה ודיון בתובענה המצורפת כתובענה ייצוגית יביא
להגשמת כל המטרות המונחות בבסיסו של חוק תובענות ייצוגיות כמפורט בסעיף 1 בו-
קידוס זכות הגישה לבית המשפט; אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו; מתן סעד הולם

וניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות.

108. כאמור לעיל, הנתונים הרלוונטיים לאיתור חברי קבוצות הנפגעים, לרבות מספר
הנסיעות אשר חוייבו ביתר וזהות חברי הקבוצה, נמצאים בידי אגד. וגם אס תראה אגד
כי נתונים אלו אינם נמצאים בידיה, כידוע ניתן לאתרם באמצעים סטטיסטיים וביצוע

בדיקות מדגמיות של הנסיעות הרלוונטיות (ראה בין השאר עניין קורל תל הנ"ל).

קיומה של עילת תביעה אישית למבקשת

109. מאחר ונתוני הנסיעות והחיובים אינם נשמרים על גבי כרטיס הרב קו, ובפנייה שנערכה
לאגד בעניין מטעם המבקשת, טענו נציגיה של אגד כי גם בידיה לא נשמרים נתונים אלו
(טענה אשר קשה להאמין לה וטעונה בדיקה), יובאו בחשבון לעניין הנזק האישי של
המבקשת הנסיעות בהן התגלה דבר חיובי היתר, וזאת מבלי להביא בחשבון את הנסיעות

אשר נערכו לצורך הבדיקה. בפועל נזקה האישי של המבקשת גדול כמובן בהרבה.

110. כעולה מהמפורט לעיל, הנזק האישי אשר נגרם למבקשת בגין הנסיעה של אלישבע
בחודש יוני 2017 ובגין נסיעתה שלה מיום 29.8.17 מסתכם ב-67*11 ¤.

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לפלל חברי הקבוצה

111. מהמפורט לעיל עולה כי התובענה מושא בקשה זו, מעוררת שאלות מהותיות של עובדה
ומשפט המשותפות למבקשת ולחברי קבוצות הנפגעים לרבות השאלה האם קמות להם

עילות התובענה המפורטות לעיל,

112. מההחלטה בשאלה זו תיגזר כמובן הכרעה בעניין תיקון התנהלות אגד וחובת תשלום
הפיצוי כלפי חברי קבוצות הנפגעים.
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קיימת אפשרות גבוהה כי השאלות המשותפות יוכרעו בתובענה לטובת המבקשת וחברי קבוצות
הנפגעים

113. על פי חוק תובענות ייצוגיות די למבקש אישור התובענה כייצוגית, שיראה כי סיכויי
הצלחת התובענה מושא בקשת האישור הינם סבירים. כידוע, אין להעמיד דרישות

מחמירות מדי לעניין מידת השכנוע:

די לו לבית המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשון המחוקק "...לעניין זה,
ולראות האם קיימת יאפשרות סבירהי להכרעה לטובת קבוצת התובעים •,
הא, ותו לא. החמרת התנאים לאישור תובענה כייצוגית. ובירור רוב רובה
של התביעה כבר בשלב אישור התובענה כייצוגית, חורגת מהאיזוו שטבע
המחוטט. ועל כן היא אינה ראויה" (עניין עמוסי הנ"ל); "אין להעמיד
דרישות מחמירות מדי, לעניין מידת השכנוע, משום שאלה עלולות להטיל
, דבר על הצדדים ועל בית-המשפט עומס-יתר בבירור הנושא המקדמי
העלול לגרום להתמשכות המשפט,לכפילות בהתדיינות ולרפיון ידיים של
ם. את כל אלה יש למנועעל-ידי קריטריון תובעים ייצוגיים פוטנציאליי
, שמצד אחד מאוזן בנושא נטל ומידת ההוכחה הנדרשים מהתובע הייצוגי
לא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד אחר לא יטיל עליו נטל כבד מדי "
בית המשפט " -, (ע"א 2967/95 מגו וקשת בע"מ נ. טמפו, (מאגרי נבו))
העליון הדגיש כי אין להעמיד דרישות מחמירות מדי לעניין מידת השכנוע
בקיומה של עילה לכאורה, על מנת שלא לגרום להתמשכות השלב
, וכדי לא להרתיע תובעים ייצוגיים פוטנציאליים (ע"א 2967/95 המקדמי
הנ"ל בעניין מגן וקשת, בעמי 329-330 לפסק דינה של כבי השופטת
שטרסברג-כהן). אכן, סעיף 8(א)(2) לחוק מסתפק בכך שבית המשפט
שתכנע כי ייש אפשרות סבירהי שאותן שאלות מהותיות של עובדה או י
משפט, המשותפות לכלל חברי הקבוצה, תוכרענה בתובענה לטובת
הקבוצה. אין להעמיד רף גבוה מזה." (ת.א. (ת'יא) 2150-07 פרנקל נ.

הנקל סוד בע"מ (מאגרי נבו)).

114. לא זו אף זו, ברע"א 2128/09 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ. עמוסי (מאגרי כבו) נקבע כי
די בקיומה של אפשרות סבירה להתקיימותה של אחת העילות. בכדי שבית המשפט יאשר

את הבקשה כייצוגית:

"כל אימת שקבוצת התובעים מבקשת סעד זהה שמבוסס על מספר עילות
חלופיות, די בטביעה כי קיימת אפשרות סבירה להכרעה לטובת התובעים
באחת העילות ואיו הכרח לבחוו את סיכויי טבלת יתר העילות. קיומה
של אפשרות סבירה להכרעה לטובת התובעים באחת העילות, מצדיקה
פת הנתבע לסיכון שיצטרך לשאת בעלויות הסעד הנתבע, ועל כן את חשי

מאפשרת את אישור התובענה כייצוגית".
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115. כעולה מהמפורט לעיל, התובענה מושא בקשת אישור זו, מושתתת על עובדות מוצקות
ואדנים משפטיים איתנים, ועם כל הכבוד מתקיימת לגבי כל אחת מהעילות המפורטות

בכתב התביעה ובבקשה, אפשרות גבוהה ביותר כי התובענה תתקבל.

ניהול ההליד בדרד הולמת ובתים לב

116. התביעה מושא בקשה זו ובקשה זו מוגשות בתום לב על ידי המבקשת, אשר נפגעה
ממעשיה ומחדליה של אגד, והיא חפצה להביא לפסיקת פיצוי המגיע לה ולחברי קבוצות

הנפגעים ולהביא להפסקת חיובי היתר ולתיקון התנהלותה של אגד.

117. הנזק שנגרם למבקשת הוא אותו נזק שנגרם ליתר חברי קבוצות הנפגעים.

118. המבקשת פועלת ממניעים צרכניים ואין בינה לבין יתר חברי קבוצות הנפגעים כל ניגוד
עניינים ואין לה כל מניעים זרים להגשת בקשה זו ולתובענה הייצוגית.

119. המבקשת יחד עם ב"כ, השקיעו זמן ומאמצים באיסוף המידע, העובדות והנתונים
הרלוונטיים ובבדיקת הסוגיות המשפטיות הנוגעות לתובענה ולבקשה.

120. למבקשת נכונות ומסוגלות להמשיך ולהשקיע ממרצה ומזמנה על מנת לייצג נאמנה הן
את ענייניה והן את עניינם של יתר חברי קבוצות הנפגעים.

121. כעולה מהמפורט לעיל, התובענה מושא בקשת אישור זו מבוססת על עילות של ממש,
והיא אינה מכוונת להשיג מטרה אישית של המבקשת, אשר אינה מתיישבת עם

האינטרסים של כלל חברי קבוצות הנפגעים.

הסעדים

על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כדלקמן:

122. לאשר את התובענה כייצוגית, לתת הוראות בקשר אליה כמפורט להלן ולקבוע כל שינוי
שיחליט עליו, והכל כפי שייראה לו ראוי לשם הבטחת ניהול הוגן ויעיל של התובענה

הייצוגית.

123. לקבוע כי קבוצות הנפגעים בשמן תוגש התובענה הייצוגית תהא כהגדרתה לעיל.

124. לחלופין, אם יראה בית המשפט הנכבד לשנות את הגדרת חברי קבוצות הנפגעים או איזו
מהן, מתבקש הוא לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו על פי סעיף 10 לחוק תובענות

ייצוגיות ולהגדיר את הקבוצה בשמה ראוי כי תנוהל התובענה.

125. לקבוע כי עילות התובענה והשאלות המשפטיות והעובדתיות המשותפות למבקשת
ולחברי קבוצות הנפגעים יהיו כמפורט לעיל בבקשה, או כל עילה אחרת אשר סבור בית
המשפט הנכבד כי עולה מן העובדות המפורטות בבקשה ו/או בכתב התובענה המצורף

אליה.
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126. ככל שיראה בית המשפט הנכבד צורך בכך, להורות על אישור התביעה כתביעה ייצוגית
בשינויים הנדרשים וזאת בהתאם לסעיף 13 לחוק תובענות ייצוגיות.

127. לקבוע את המבקשת כתובעת מייצגת של חברי קבוצות הנפגעים ואת עוה''ד ממשרד
עו"ד רענן בשן ושות' כב"כ של המבקשת ויתר חברי קבוצות הנפגעים.

128. להורות לאגד לתקן את הכשל במכשירי הכרטוס שלה כך שיפסקו לאלתר חיובי היתר
בגין נסיעת המשך ובגין כרטוס בכרטיסיה יקרה מדי, בהם עוסקת בקשת אישור זו.

129. להורות לאגד לפצות את חברי קבוצות הנפגעים בגין הנזקים שנגרמו להם בשל חיובי
היתר מושא בקשת אישור זו, המוערכים בשלב זה בסכום כולל של כ-11,500,000 ¤.

130. לחלופין, באס ימצא בית המשפט הנכבד כי השבה ו/או פיצוי כספי לחברי קבוצות
הנפגעים, כולם או חלקם, אינו מעשי בנסיבות העניין, בין משום שלא ניתן לזהותם ו/או
לבצע את התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, מתבקש בית המשפט הנכבד
להורות על מתן כל סעד אחר לטובת חברי קבוצות הנפגעים, או לטובת הציבור, כפי
שימצא לנכון בנסיבות העניין, בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי סעיף 20(ג) לחוק

תובענות ייצוגיות.

131. להורות לאגד לפרסם הודעות לחברי קבוצות הנפגעים לרבות הודעה על אישור התובענה
כתובענה ייצוגית ולקבוע כי אגד תשא בהוצאות הפרסום.

132. להורות לאגד להשיב על שאלונים ו/או לגלות כל מידע ככל יידרש להשלים את החסר
לצורך איתור חברי קבוצות הנפגעים וחישוב הסעד והפיצוי המגיע לכל אחד מהם, וכן
להתיר למבקשת לתקן את כתב התביעה בהתאם לנתונים שיתבררו לאחר המצאת

המסמכים וקבלת המידע כאמור.

133. להוסיף וליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד
לנכון.

134. לפסוק גמול למבקשת אשר טרחה בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור שלא יפחת מ-
70/0 בתוספת מע"מ כדין ככל שיחול, משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי

קבוצות הנפגעים.

135. לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ המבקשת יהיה בשיעור שלא יפחת מ- 210/0 משווי הסעד
שיפסק לטובת כלל חברי קבוצות הנפגעים בתוספת מע"מ כדין, עבור טיפול וייצוג

בתובענה.

136. לחייב את אגד בהוצאות בקשה זו ובשכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין.

סוף דנר
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137. כאמיר לעיל, מדובר בתובענה, הנופלת בגדרי המקרה הקלאסי למענו חוקק חוק

תובענות ייצוגיות ולא יכולה להיות מחלוקת כי בענייננו, התנאים הנדרשים לאישור
התובענה כתובענה ייצוגית מתקיימים במלואם בענייננו.

138. הבקשה נתמכת בתצהיר המבקשת, הגב' מרגלית דרורי.

139. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית אם תאושר, בין היתר

לאור גובה סכום הפיצוי המגיע לחברי קבוצות הנפגעים, והסמכות המקומית לדון
בתובענה הייצוגית אם תאושר.

140. בדיקה שנערכה על ידי הח"מ בפנקס התובענות הייצוגיות לאחר פניית המבקשת אליהם

בעניין מושא בקשת אישור זו, העלתה כי הוגשו כנגד אגד בקשות לאישור תובענות

ייצוגיות העוסקות בעניינים דומים. ת"צ (י-ס) 35344-04-15 צצמסלזי נ. אגד תעבורה

בע"מ. אשר הוגשה בגין חיובים אסורים בנסיעות המשך אצל אגד וברכבת הקלה, באזור

ירושלים, ת"צ (ת"א) 7372-12-12 רוזנברג נ. דו. חברה לתחבורה ציבורית בע"מ ואחי

אשר הוגשה גם בגין חיובים אסורים עבור נסיעות המשך, ת"צ (שלום-י-ם) 34940-04-17

קונאק נ. אגד. אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ אשר הוגשה בגין תקלה אצל אגד

אשר גרמה לחיוב בגין נסיעת המשך של נוסעים אשר עברו מאוטובוסים שלה, לנסיעת

המשך ברכבת הקלה בירושלים (מאגרי נבו).

141. ברם קבוצות הנפגעים הנכללות בבקשות האישור הנזכרות לעיל אינן כוללות את חברי

קבוצות הנפגעים בענייננו.

142. בהסכם פשרה אשר נחתם בין הצדדים בעניין צצמסקי הנ"ל ואושר על ידי בית המשפט

ביום 14.11.16, נקבע כי קבוצת הנפגעים הינה כל מי אשר במהלך תקופת התקלה אשר

ארעה במערכת הכרטוס של אגד, היינו בתקופה שבין 9.2.15 לבין 19.4.15 ביצע נסיעת

מעבר בתחבורה הציבורית באזור עוטף ירושלים ואשר חויב בגינה ביתר.

143. התובענה בעניין רוזנברג הנ"ל הוגשה בשל תקלה אשר גרמה לכך כי בחלק מהמקרים

חוייבו הלקוחות בתשלום בגין נסיעת המשך, ועל חברי קבוצת הנפגעים נמנו אך ורק מי
שחוייבו בגין נסיעות במטרופולין דן.

144. בעניין קונאק הנ"ל כללה קבוצת הנפגעים את מי שחוייב בגין נסיעה בקרוי אגד בירושלים

אשר בשל תקלה במכשירי הכרטוס של אגד, חוייבו בגין נסיעת המשך ברכבת הקלה.

145. מן הדין ומן הצדק להעתר לבקשה. 1

̂?"כ המבקשת 7
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תצהיר

אני הח"מ, מרגלית דרורי, נושאת ת.ז. 015972342, עושה תצהירי זה לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר אמת וכי אהיה צפויה לכל העונשים הקבועים בחוק אס לא אעשה כן, מצהירה בזאת

כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה לבקשה לאישור תובענה כייצוגית המוגשת בשמי ועובדות
תצהירי זה ידועות לי מידיעה אישית.

2. עניינה של התובענה מושא בקשת האישור המוגשת בשמי הינה חיובי יתר להם גורמת
המשיבה (להלן: "אגד") ללקוחותיה, בגין נסיעות בקווי תחבורה ציבורית באזור ירושלים

והסביבה, בניגוד להוראות החוק.

3. חיובי היתר מושא בקשת אישור זו נגרמים, ככל הנראה, בשל כשל בתכנות מכשירי הכרטוס
המוצבים בעמדות הנהג באוטובוסים של אגד.

4. למיטב ידיעתי, אגד הינה מפעילת התחבורה הציבורית הגדולה בישראל ומהגדולות בעולם1.
2. לעומת נכון לשנת 2016, עמד חלקה של זו במערך התחבורה הציבורית בישראל על 370/0
זאת חלק ניכר מלקוחות אגד נמנים על המגזרים החלשים יותר מבחינה כלכלית- תלמידים,
נוער, חיילים, קשישים ובעלי הכנסה נמוכה, אשר מטבע הדברים יתקשו יותר להתמודד עס

בית המשפט הנכבד. גופים חזקים כדוגמת אגד, והזקוקים ביתר שאת להגנתו של

5. הרפורמה בתחבורה הציבורית אשר משרד התחבורה החל ביישומה ביולי 2011 נועדה

לעודד את השימוש בתחבורה הציבורית ולהוזיל את עלויות הנסיעה (להלן: "הרפורמה")/

6. במסגרת הרפורמה הוקמה מערכת סליקה ארצית בין חברות התחבורה הציבורית השונות,
המאפשרת שימוש בכל קווי התחבורה הציבורית, בעזרת כרטיס חכם הנקרא "רב קו".

7. באמצעות כרטיס ה"רב קו" ניתן לשלם עבור השימוש באמצעי תחבורה של מפעילי תחבורה
ציבורית שונים ולעבור בנוחות בין קווים שונים של אותו מפעיל או של מפעילים אחרים.

8. בכרטיס הרב קו מותקן שבב הנקלט על ידי מכונות הכרטוס הנמצאות באמצעי התחבורה.
מכונות אלו מתקפות את הנסיעות ומבצעות את החיובים עבורן, בכרטיסי ה"רב קו".
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9. על כרטיס ה"רב קו" ניתן להטעין במקביל חוזי נסיעה מסוגים שונים אל מול מפעילי
תחבורה ציבורית שונים- ובין השאר כרטיסיות, מנוי חופשי תקופתי (יומי, שבועי או חודשי)

וחוזי ערך צבור.

10. בשוכה מכרטיסיה או כרטיס חופשי יומי, שבועי או חודשי, חוזה ערך צבור אינו מוצמד
לקוד נסיעה מסוייס. חוזה הערך הצבור מאפשר נסיעה באמצעי תחבורה שונים ובקווים

שונים, ומייתר את הצורך בטעינת חוזה נפרד לכל אזור.

11. אחד מעיקרי הרפורמה הרלוונטיים לענייננו הוא הזכות לסוע ללא כל הגבלה במחיר של
נסיעה אחת בכל אמצעי התחבורה הציבורית באזורים מוגדרים אשר קבע הרגולטרר"
(להלן: "האזורים") וזאת במשך 90 דקות מרגע העלייה לנסיעה הראשונה, ללא תוספת

תשלום (להלן: "נסיעות המשך').

12. הסדר נסיעות ההמשך הונהג לראשונה בחודש יולי 2011 בגוש דך ועד לינואר 2016 הוא הוחל
כמעט בכל רחבי הארץ.

13. החל מינואר 2017 נעשה שימוש בכרטיס ערך צבור באוטובוסים של כל החברות, ברכבת
ישראל וברכבת הקלה בירושלים.

14. כפי שהבהיר הרגולטור, יעד חשוב של הרפורמה הינו ביטול ההפרדה התודעתית הקיימת
אצל חלק מהנוסעים בין רכבת לאוטובוס למשל, הטמעת השילוב בין כלי התחבורה

השונים, והוזלת הוצאות הנסיעה.

15. באתר חרב קו, הובהר מפורשות כי: "מערכת הכרטוס יודעת לתעדף את עלות הנסיעה
הזולה ביותר ולגרוע מסוגי הכרטיסים הטעונים בכרטיס"5.

16. אני לקוחה של אגד. 4 מילדי, אלישבע, לאה, משה ואהרון ואני נוסעים במערכת התחבורה
הציבורית של אגד באזור ירושלים על טבעותיו השונות. לצורך נסיעותינו אני רוכשת חוזי

נסיעה שונים, הנטענים על גבי כרטיסי ה"רב קו" הנמצאים בשימושנו.

17. בעלי ואני שמנו לב לכך כי אנו נאלצים לשלם עבור טעינה מחדש של כרטיסי הרב-קו
בתדירות גדולה באופן משמעותי מהצפוי, אך לא הצלחנו להבין מה גורם לכך, עד אשר

נפתרה התעלומה בעזרתה של אלישבע, בתנו בת ה-16.

18. אחד מהמסלולים הקבועים בהם נוסעת אלישבע, הוא בשובה מלימודיה בסמינר "בנות
אלישבע" בירושלים, בשעות בהן אין הסעות. בתחילה נוסעת אלישבע ברכבת הקלה, ממנה
היא יורדת בשכונת יפה נוף, ושם היא עולה על אוטובוס קו 21 של אגד, המגיע עד סמוך

לביתנו.

4 מפת התחבורה הציבורית שקבע משרד התחבורה כולל 4 מטרופולינים חיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע. כל
מטרופולין מחולק ל- 3 "טבעות": טבעת מרכזית הכוללת את העיר הראשית וסביבותיה וטבעות משנה הכוללות מספר

̂\\//:ק1111 /\¥.113118-16£0011.01§.11/ 3.1111111̂מ אזורים המרוחקים יותר ממרכז העיר. ר1
5העמוד הרלוונטי מאתר רב קו מצורף כגספח 1.
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19. והנה, באחד הימים בחודש יוני 2017, לאחר שכרטסח אלישבע את כרטיס הרב-קו שלה,
היא הבחינה בכך כי מכשיר הכרטוס באוטובוס מדפיס אישור תשלום, למרות שמדובר

בנסיעה האמורה להיות נסיעת חינם, לאור היותה נסיעת המשך.

20. אלישבע פנתה אל הנהג, הבהירה לו כי אך לפני זמן קצר נסעה ברכבת הקלה, ועל כן אין
מקום לחייב אותה בגין הנסיעה בקו של אגד. הנהג טען שאם מכשיר הכרטוס מחייב אותה

עבור הנסיעה, כך צריך להיות ולו אין מה לעשות בעניין.

21. כאשר הדבר חזר על עצמו בנסיעה נוספת עם נהג אחר, האחרון הקשיב לדבריה של אלישבע,
ואף פעל לביטול החיוב השגוי והאסור בגין הנסיעה, שהייתה כאמור נסיעת המשך. העתק
תדפיס הרב קו של אלישבע המלמד על חיוב היתר בסך 2.95 6¤ ועל ביטולו בגין הנסיעה

מיום 26.6.17 מצורף כנספוז 2.

22. אלישבע, סיפרה לנו את שארע. בעלי ואני הבנו כי ייתכן וזהו הגורם לכך כי נדרשת טעינה
מחודשת של כרטיסי הרב קו של ילדינו, בתדירות גדולה מהצפוי ועל כן החלטנו לבדוק את

העניין לעומק, וכך עשינו בעזרת בתנו אלישבע, אשר יצויין כי היא לומדת תכנות.

̂ חיוב יתר 23. הבדיקות אשר נערכו העלו כי מדובר בחיוב יתר שיטתי המתבצע ב-2 מקרים: 1
לאחר נסיעה ברכבת הקלה: כאשר נוסע אשר נסע ברכבת הקלה, עולה לנסיעת המשך בקו
של אגד, ובאמתחתו כרטיס י'רב-קו" עליו טעונים חוזה מסוג כרטיסיה של אגד וחוזה מסוג
ערך צבור. בנסיעה ברכבת הקלה חוייב הנוסע באמצעות חוזה הערך הצבור. אגד מחייבת
את הנוסע בגין נסיעה זו באמצעות חיוב הכרטיסיה למרות היותה נסיעת המשך אשר אסור
לחייב בגינה. חיובי יתר אלו החלו להתרחש החל מינואר 2017, המועד יבו הוחל הסדר ערך
צבור גם על נסיעה ברכבת הקלה. 1ך הוא חיוב יתר בשל חיוב כרטיסיה לאחר שימוש בחוזה
ערך צבור: כאשר נוסע בקו אגד באזור ירושלים, אשר שילם עבור נסיעה בקו אגד באמצעות
ערך צבור, אם משום שבחר בחיוב בדרך זו ואם משום שלא הייתה לו כרטיסיה בתוקף
בכרטיס ה"רב קו" שלו, ולאחר הנסיעה בה נעשה חיוב בערך צבור הוא מטעין את כרטיס
ה"רב קו" שלו בחוזה מסוג כרטיסיה. כאשר אותו נוסע ממשיך לנסיעה נוספת, המהווה

נסיעת המשך, אגד מחייבת את הנוסע בגין אותה נסיעה, באמצעות כרטוס הכרטיסיה.

24. טבלת פירוט הנסיעות והבדיקות עם האסמכתות הרלוונטיות, מצורפת כנספח 3.

25. במאמר מוסגר יצויין כי ישנם נהגים המוכנים לבצע את ביטול החיוב אם הנוסע מגלה כי
חויב ביתר (ברם קשה להבחין בחיובי יתר אלו, הנוסעים מעבירים את כרטיסי הרב קו
שלהם במכונות הכרטוס ומאמינים כי הם מחוייביס כדין, כפי שהאמנו אנחנו) וישנס נהגים

שאינם מוכנים לעשות כן, כפי שארע בעניינה של אלישבע.

6מחיר נסיעה בודדת בטבעת 1 במטרופולין הוא 5.90 ¤ אולם ברכישת כרטיסיה זכאים תלמידים להנחה בשיעור של
.500/0
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26. זאת ועוד, ביום 21 לאוגוסט, עליתי לנסיעה בקו אוטובוס פנימי בירושלים, קו 21, העובר

בטבעת 1 באזור ירושלים. עם עלותי לאוטובוס, הטענתי את כרטיס הרב קו שלי בחוזה ערך
צבור, ולאחר מכן כרטסתי את כרטיס הרב קו לצורך התשלום עבור אותה נסיעה.

27. במקום לחייב את חוזה הערך הצבור אשר הטענתי כאמור עובר לנסיעה, מכונת הכרטוס

חייבה אותי בגין אותה נסיעה באמצעות כרטיסיה שהייתה מוטענת על גבי כרטיס הרב קו

שלי עוד משנת 2014. ברם, מדובר בכרטיסיה לקו ירושלים בית שמש, היינו כרטיסיה

השייכת לטבעת רחבה יותר מאשר נסיעות פנימיות, ולפיכך הנסיעות בה יקרות יותר.

28. וכך, במקום שאגד תחייב אותי באמצעות חוזה הערך הצבור שעל גבי כרטיס הרב קו

בתשלום של 4.72 7¤ עבור נסיעה פנימית בטבעת 1 במטרופולין ירושלים, חוייבתי בתשלום

באמצעות כרטוס כרטיסיה עבור נסיעה בקו ירושלים בית שמש, היינו טבעת 3 באזור זה,

אשר מחירה 13.44 8¤. הנה כי כן, אני חוייבתי בחיוב יתר בגין אותה נסיעה בסך 8.72 ¤.

29. העתק תדפיס החיובים בכרטיס הרב קו שלי מיום 21.8.17, מצורף כנספח 4.

30. אני חוייבתי בחיובי יתר באופן דומה בעבר. באותן פעמים בהן הבחנתי בחיוב היתר, בקשתי

מהנהג לבטל את חיוב היתר, ולחייב אותי באמצעות חוזה הערך הצבור עבור המחיר הנכון

של הנסיעה, ברם באותו יום מאחר ונסעתי לאורך תחנה אחת, ומהרתי אל הרכבת הקלה.
הבחנתי בחיוב היתר רק לאחר שכבר ירדתי מהאוטובוס.

31. רק במועד זה, לאחר שנודע לי דבר חיובי היתר בגין נסיעות המשך באופן שיטתי, הבנתי כי

גם במקרה זה מדובר בחיוב יתר שיטתי ולא בתקלות נקודתיות.

32. במאמר מוסגר יצויין כי מהבדיקות אשר נערכו מטעמי עלה, כי חיוב היתר מתרחש כאשר

הכרטוס מבוצע במכונות הכרטוס אשר על יד הנהג. במכונות הכרטוס המותקנות בדלתות
האחרות, חיובי היתר אינם מתרחשים.

33. כן יצויין כי למיטב ידיעתי, מזה מספר חודשים לא נמכרים עוד חוזים מסוג כרטיסיה

לנסיעות בינעירוניות, אולם ללקוחות רבים יש עדיין חוזי כרטיסיה עבור טבעות בין
עירוניות, אשר טרם נוצלו במלואם9.

34. אגד מפעילה קווי תחבורה בכל רחבי הארץ מכח רישיונות שנתנה לה המדינה להפעלתם.

כאמור לעיל היא מפעילת התחבורה הציבורית הגדולה בישראל ואף מהגדולות בעולם10.
נכון לשנת 2016, עמד חלקה של זו במערך התחבורה הציבורית בישראל על 370/0.

7 מחיר נסיעה בודדת בטבעת 1 במטרופולין הוא 5.90 ¤ אולם בטעינת ערך צבור זכאים נוסעים דוגמתי להנחה בשיעור
של 200/0.

8 מחיר נסיעה בודדת מטבעת 3 לטבעת 1 במטרופולין הוא 16.80 ¤ אולם ברכישת כרטיסיה זכאים נוסעים דוגמתי
להנחה בשיעור של 200/0.

9 כך במקרה שלי הייתה לי כרטיסיה משנת 2014.

י\0§.101מ.116//:ק£1ו1 16̂)מ11/1. 10 112=^ווז161^118ג1-ץח3ק1ת505:00=1)1^611!מ00_ן0011=ח110ק0?ק11ק
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35. אני אדם פרטי, לקוחה של אגד, ילדיי ואני נוסעים בקווי התחבורה של אגד באזור ירושלים
על טבעותיו השונות. כמו כן חלקנו נוסעים ברכבת הקלה. הנסיעות מבוצעות תוך שימוש

בכרטיס ה"רב-קו". בשל מעשי ומחדלי אגד מושא בקשת אישור זו חוייבתי ביתר בגין
נסיעותיי ונסיעות ילדי.

36. חברי קבוצת הנפגעים הראשונה- הינס כל מי שחוייב בתשלום עבור נסיעה באחד מקווי אגד

בטבעת 1 באזור ירושלים כפי שהוגדרה על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, אשר

החלה בפרק זמן קצר מ-90 דקות לאחר נסיעה קודמת באמצעי תחבורה ציבורית בטבעת 1

באזור ירושלים, בגינה כבר חוייב הנוסע וזאת בניגוד להוראות צו הפיקוח על מחירי

מצרכים ושירותים (מחירי בסיעה בקווי שירות באוטובוסים) על תיקוניו השונים. התקופה

הרלוונטית לגבי חיוב יתר כאמור לאחר נסיעה ברכבת הקלה, הינה החל מינואר 2017 ועד
למועד אישור בקשה זו כייצוגית ולגבי חיובי יתר כאמור בגין נסיעות המשך באמצעי

התחבורה הציבורית האחרים, התקופה הרלוונטית הינה החל מיולי 2011 ועד למועד אישור
בקשה זו כייצוגית, למעט בתקופה שבין 9.2.15 לבין 19.4.15.

37. חברי קבוצת הנפגעים השנייה- הינם כל מי שחוייב עבור נסיעה באחד מקווי אגד באזור

ירושלים, בטבעת רחבה יותר מהטבעת בה נסע בפועל, בהתאם להגדרת משרד התחבורה

והבטיחות בדרכים לטבעות הנסיעה באזור ירושלים, וזאת באמצעות חיוב כרטיסיה עבור

נסיעה בטבעת רחבה יותר מטבעת הנסיעה בה נסע הנוסע, למרות שהיה לו חוזה טעון של

ערך צבור בכרטיס ה"רב-קו'/ וזאת החל מיולי 2011 ועד למועד אישור בקשה זו כייצוגית.

38. בענייננו ניתן לבדוק באופן מדגמי את היסטוריית הנסיעות של הנוסעים באזור ירושלייס,

ולבחון מהו שיעור חיובי היתר הרלוונטיים לענייננו, מתוך כלל הנסיעות בקווי אגד באזור
ומהו ממוצע סכומי חיוב היתר.

39. כעולה מנתוני משרד התחבורה11 במהלך החודשים ינואר עד אוגוסט 2016 בוצעו בישראל
487,000,000 נסיעות באוטובוסים, היינו 60,875,000 נסיעות בחודש.

22 40. למיטב ידיעתי אגד שולטת ב-0/ס37 מפלח שוק זה, כך שניתן להניח כי אגד בצעה 523,750,
מתוך כלל הנסיעות הללו בחודש.

41. בהערכה זהירה ושמרנית ביותר ניתן להניח כי חיובי היתר בעניינם של חברי קבוצת
הנפגעים הראשונה, לאחר נסיעה ברכבת הקלה ולאחר חיוב כרטיסיה לאחר שימוש בחוזה

ערך צבור (כמוגדר לעיל) מתרחשים רק ב-0.50/0 מהנסיעות שמבצעת אגד, מדובר בכ-
112,618.75 נסיעות, כאשר ההתפלגות היא 800/0 חיובי יתר לאחר נסיעה ברכבת הקלה ו-
200/0 חיובי יתר בשל חיוב כרטיסיה לאחר שימוש בחוזה ערך צבור. בהקשר זה חשוב לציין

כי מסלול הרכבת הקתלה החוצה את העיר ממזרח למערב, מבוסס על שילוב של נסיעות
בקווי אוטובוס פנימיים ובינעירוניים המובילים אל הרכבת הקלה וממנה עם הנסיעות

ברכבת הקלה.

̂\//:(ן1}11 ̂י^ .̂ ̂ג6ת/65.00.11(101 1̂^יז&/3 ̂?xק3&.16 11(1=1001155528 11
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42. מאחר והסדר ערך צבור ברכבת הקלה החל בינואר 7ג20, הרי שחיובי היתר לאחר נסיעה
ברכבת הקלה כהגדרתם לעיל התרחשו במשך כ-10 חודשים, ולפיכך ניתן להעריך כי מדובר

ב-900,950 נסיעות בהן בוצעו חיובי היתר לאחר נסיעה ברכבת הקלה כהגדרתם לעיל.

43. לאור הנזק האישי אשר נגרם לי, בהתחשב בכך כי מחירי הנסיעות משתנים בהתאס

לאוכלוסיות הנוסעים השונות הזכאיות להנחות שונות ולאור היקף הנסיעות הרלוונטיות,
ניתן להניח בהערכה זהירה ביותר כי חיובי היתר אשר נגרמו לחברי קבוצת הנפגעים

הראשונה לאחר נסיעה ברכבת הקלה עולים כדי 3,000,000 ¤.

44. מחיובי היתר בשל חיוב כרטיסיה לאחר שימוש בחוזה ערך צבור כהגדרתם לעיל, יש

להפחית את התקופה של 9.2.15-19.4.15, כך שמדובר בתקופה של למעלה מ-73 חודשים

בהם נמשכו חיובי היתר הללו ולפיכך ניתן להעריך כי מדובר בכ-1,644,233 נסיעות במשך
התקופה הרלוונטית.

45. לאור הנזק האישי אשר נגרם לי, בהתחשב בכך כי מחירי הנסיעות משתנים בהתאס

לאוכלוסיות הנוסעים השונות, הזכאיות להנחות שונות ולאור היקף הנסיעות הרלוונטיות,

ניתן להניח בהערכה זהירה ביותר כי חיובי היתר אשר נגרמו לחברי קבוצת הנפגעים
הראשונה בגין חיוב כרטיסיה לאחר שימוש בחוזה ערך צבור מסתכמים בכ-6,000,000 ¤.

46. בסך הכל מדובר אם כן בחיוב יתר של חברי קבוצת הנפגעים הראשונה המסתכם , בהערכה

זהירה, בכ-9,000,000 ¤.

47. בהערכה זהירה ושמרנית לאחר שנלקחה בחשבון העובדה כי למיטב ידיעתי, מזה מספר

חודשים לא נמכרות עוד כרטיסיות בינעירוניות באזור ירושלים, ניתן להניח כי חיובי היתר
בעניינם של חברי קבוצת הנפגעים השנייה בשל כרטוס בכרטיסיה המתאימה לטבעת נסיעה

רחבה יותר אשר מחירה יקר יותר וזאת באזור ירושלים, מתרחשים רק ב-0.050/0 מכלל
הנסיעות שמבצעת אגד. לפיכך מדובר בכ-11,262 נסיעות בחודש בחן מבוצע חיוב שלא כדין

855 נסיעות בהן בוצעו חיובי יתר בשל של חברי קבוצת הנפגעים השנייה, ובסך הכל כ-912,
כרטוס שגוי בתקופה הרלוונטית.

48. לאור הנזק האישי אשר נגרם לי, בהתחשב בכך כי מחירי הנסיעות משתנים בהתאס

לאוכלוסיות הנוסעים השונות הזכאיות להנחות שונות וכן בהתחשב בהפרשי המחירים בין

טבעות הנסיעה השונות באזור מטרופולין ירושלים ולאור היקף הנסיעות הרלוונטיות, ניתן
להניח בהערכה זהירה, כי חיובי היתר של חברי קבוצת הנפגעים השנייה, בגין כרטוס

.¤ 2 בכרטיסיה יקרה מדי מסתכמים בכ-500,000,

49. בסך הכל מדובר אם כן, בהערכה זהירה בחיוב יתר המסתכם בכ-11,500,000 ¤.

50. לאחר שפניתי אל ב"כ בעקבות גילוי חיובי היתר האסורים מושא בקשת האישור, בדקו ב'יכ

בפנקס התובענות הייצוגיות וגילו כי כבר הוגשו בקשות לאישור תובענה כייצוגית בעניינים
דומים העוסקים בחיובי יתר להם גרמה אגד (כפי שהובהר לי תובענות אלו מייחסות

לקבוצות נפגעים שאינן כוללות את קבוצות הנפגעים בענייננו).
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51. בעת כרטוס במכשירי הכרטוס, אשר הותקנו בדלתות האחרות באוטובוסים, לא נגרמים
חיובי היתר מושא בקשת אישור זו. עובדה זו מלמדת כי המתכנתים היו ערים לבעיה
העלולה להווצר ככל הנראה בשל הגדרות ברירות מחדל שגויות, ולפיכך בוצע תכנות שונה,

אשר אינו מנציח את הכשל הגורם לחיובי היתר מושא בקשת אישור זו.

52. בשלב זה ניתן להעריך כי חברי קבוצות הנפגעים מונים מאות אלפי נפגעים, ברם זהותם
אינה ידועה בשלב זה, ואין אפשרות מעשית לאתרם ולצרפם למסגרת של תובענה רגילה.

53. מאחר ונתוני הנסיעות והחיובים אינם נשמרים על גבי כרטיס הרב קו, ובפנייה שנערכה
לאגד בעניין מטעמי, טענו נציגיה של אגד כי גם בידיה לא נשמרים נתונים אלו (טענה אשר
קשה להאמין לה וטעונה בדיקה), יובאו בחשבון לעניין הנזק האישי שלי הנסיעות בהן
התגלה דבר חיובי היתר, וזאת מבלי להביא בחשבון את הנסיעות אשר נערכו לצורך

הבדיקה. בפועל הנזק האישי שלי גדול כמובן בהרבה.

54. כעולה מהאמור לעיל, הנזק האישי שנגרם לי בגין הנסיעה של אלישבע בחודש יוני 2017
ובגין נסיעתי מיום 21.8.17 מסתכם ב-11.67 ¤.

55. התביעה מושא בקשת האישור ובקשת האישור מוגשות בתום לב על ידי לאחר שנפגעתי
ממעשיה ומחדליה של אגד, ואני חפצה להביא לפסיקת פיצוי המגיע לי ולחברי קבוצות

הנפגעים ולהביא להפסקת חיובי היתר ולתיקון התנהלותה של אגד.

56. הנזק שנגרם לי הוא אותו נזק שנגרם ליתר חברי קבוצות הנפגעים.

57. אני פועלת ממניעים צרכניים ואין ביני לבין יתר חברי קבוצות הנפגעים כל ניגוד עניינים
ואין לי כל מניעים זרים להגשת בקשה זו ולתובענה הייצוגית.

58. ב"כ ואני השקענו זמן ומאמצים באיסוף המידע, העובדות והנתונים הרלוונטיים ובבדיקת
הסוגיות המשפטיות הנוגעות לתובענה ולבקשה.

59. יש לי נכונות ומסוגלות להמשיך ולהשקיע ממרצי ומזמני על מנת לייצג נאמנה הן את ענייני
והן את עניינם של יתר חברי קבוצות הנפגעים.

60. כעולה מהמפורט לעיל, התובענה מושא בקשת אישור זו מבוססת על עילות של ממש, והיא
אינה מכוונת להשיג מטרה אישית שלי, אשר אינה מתיישבת עם האינטרסים של כלל חברי

קבוצות הנפגעים.

61. בדיקה שנערכה על ידי ב"כ בפנקס התובענות הייצוגיות לאחר פנייתי אליהם בעניין מושא
בקשת אישור זו, העלתה כי הוגשו כנגד אגד בקשות לאישור תובענות ייצוגיות העוסקות
בעניינים דומים, ברם קבוצות הנפגעים הנכללות בבקשות האישור הנזכרות לעיל אינך

כוללות את חברי קבוצות הנפגעים בענייננו.
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62. זה שמי, להלך חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

מרגלית דרורי

ר\ הופיעה בפני הגב' מרגלית דרורי אשר 1101 ) אני הח"מ, עו"ד לאה נמס-קהתי, מאשרת כי ב<-\י0ך
הזדהתה בפני באמצעות ת.ז. מספר 015972342, ולאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר אמת וכי אס
לא תעשה כן תהא צפויה לכל העונשים הקבועים בחוק, אישרה את נכונ\ר4<תצהירה זה וחתמה עליו

בפניי. / /

עי''ד לאהגמ/קהתי,
רחי הירדן/39<^יבות

לאה נמס-קהת^עו"ד
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