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מדינת ישראל - משרד התחבורה

באמצעות פרקליטות המדינה מחוז תל-אביב הנתבע

מהות התובענה: כספית, הצהרתית, ייצוגית� על פי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

(להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").

סבומ התביעה: סכום התביעה של התובעת הייצוגית 1: ¤29.8.

.¤ 27 סכום התביעה של התובע הייצוגי 2:

סכום התביעה המשוער במצטבר לכל חברי הקבוצות המיוצגות ל
̂נ7,-13,464 ¤.

כתב תביעה ייצוגית

בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשסי'ו�2006

מבוא

1. תובענה זז מוגשת בגין גביית יתר המסתכמת במיליוני שקלים (13,464,718.98 ¤!!!). שגובה

הנתבע מציבור הנהגים, בגין הנפקת וחידוש רשיון נהיגה, וזאת בניגוד לדין ושלא בסמכות.

2. לכאורה סכומי היתר אשר נגבו מהאזרח הבודד, אינם סכומי עתק- שקלים בודדים בחלק

מהמקרים, ובחלקם כמה עשרות שקלים.



3. ברם, אותם שקלים בודדים, הנלקחים שלא כדין מהציבור מכאן ומשם על ידי גופים

מסחריים ורשויות המדיגה, מצטברים בסופו של יום, למאות שקלים אשר כגולים טיפין

טיפין, מדי שנה, מהאזרח הקטן:

יזתמלא הארץ חמס-. איזהו חמס ואיזהו גזל? אמר רבי-. חמס שוה

פרוטה, גזל פחות משוה פרוטה וכן היו אגשי דור המבול עושק; אחד

זה בא תוטל פחות משוה מהן היה מוציא קופתו מלאה תורמוסין לשוק,

פרוטה הה פחות משוה פרוטה עד שאינו יכול להוציא מהם בדין".1

4. כאשר גביית כספים שלא כדין נעשית על ידי רשות מרשויות המדינה/ היא חמורה

שבעתיימ, שהרי דווקא בה שם האזרח, מטבע הדברים, את מבטחו:

"בימינו גס הממשל הדמוקרטי ידו בכל, והוא פורש מצודתו על כל ענפי

החיים. אף הוא אינו נרתע ואינו רשאי להירתע מפני חדירה לרשות

היחיד, אלא שבמשטר דמוקרטי החדירה אינה באת מן החוץ ואינה

ניתכת מלמעלה, כי השלטון גופו-עצמו ובשרו של האזרח הוא, ודן עימו
יחד באקלים רוחני אחד..."1

העוולות שהתגלו בקליפת אגוז

עוולה ראשונה

5. כפי שנראה להלן, התובעים גילו כי הנתבע גובה מהנהגים המחדשים את רשיונם לתקופה

¤ מזו המותרת לגבייה על פי דין. של שנתיים, אגרה הגבוהה ב-?2

עוולה שנייה

6. כן גילו התובעים כי הנתבע גובה מהנהגים המחדשים את רשיונם לתקופה של 10 שנים,

¤ מזו המותרת לגבייה על פי דין. אגרה הגבוהה ב-2

עוולה שלישית

7. בנוסף התברר כי הנתבע גובה ממי שמחדש רשיונו לראשונה לתקופה של 10 שנים, אגרה

בגין פרק זמן של 10 שנים מלאות, בעוד שבפועל תוקפו של הרשיון בגינו נגבית האגרה, הינו

לפרק זמן קצר מ-10 שנים.

1 מדרש בראשית רבת המובא בחזקתי על פסוק י"א, פרק ו', ספר בראשית.

2בג"צ 3/58 ברמו נ. שר הפנים (מאגרי גבת. דברים אלו צוטטו בהסכמה בבג"ץ 164/97 קונטרם בע"מ נ. משרד האוצר.

אגף חמכס והמע"מ. (מאגרי נבו) ובבג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים (ע"ר> 58-026630-2, חטיבת
זכויות האדם נ. שר האוצר (מאגרי כבו).
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העובדות 1הרחבה

8. כעולה מתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן: "תקנות התעבורה") נהגיס שנסתיימה

התקופה בה היו "נהגים חדשים'/ נהגיס בין הגילאים 70 ל-80, ונהגים מקצועיים בין

הגילאים 60 ל-70 נדרשים לחדש רישיון נהיגה לתקופה של 5 שנים. נהגים חדשים התובעים

לראשונה לקבל רישיון נהיגה, נהגיס מעל גיל 80 ונהגים מקצועיים מעל גיל 70, נדרשים

לחדש רישיון נהיגה לתקופה של שנתיים. יתר הנהגים נדרשים לחדש רישיון נהיגה לתקופה
של 10 שנים.

9. סעיף 174 (א) לתקנות התעבורה קובע כי קבלת רישיון נהיגה או חידושו ייעשו באמצעות

תשלום אגרה, בטופס שייחדה לכך רשות הרישוי (להלן: ''טופס האגרה").

10. סעיף 70 (10) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן: "פקודת התעבורה"), מסמיך את שר

התחבורה להתקין תקנות בנוגע לסכומי האגרות שיש לשלם בגין הנפקת רישיון וחידושו.

11. סעיף 15א. לתקנות התעבורה קובע כי סכומי האגרה שנקבעו על פי התקנות, יעודכנו מדי

שנה, ויפורסמו באמצעות הודעה ברשומות ,�

(א) האגרות לפי תקנות אלה יהיו כמפורט כתוספת הראשונה, וחן "

ישתנו ב~1 באפריל של כל שנה (להלן-יוס השינוי), לפי השינוי במדד

המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן-

עומת המדד שפורסם בחודש 7x0/7/ בחודש ינואר שקדם ליום השינוי ל

ינואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

ומות את (3) המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם בהודעה ברש

ספת הראשונה כפי שתואמה לפי האמור בתקנת משנה (א)." נוסח התו

פרטי העוולה הראשונה

12. בהודעת התעבורה (אגרות), התשע"ג-2013, אשר פורסמה ברשומות בהתאם לתקנה 15א.

לתקנות התעבורה (להלן: "הודעת התעבורה"), נקבע כי סכום האגרה בגין חידוש רשיוו

לשנתיים יהיה 92 ¤.

13. והנה, בחוסר סמכות, ובניגוד לדין, דורש הנתבע, בטופס האגרה הנשלח אל הנהגים

התובעים לחדש או להנפיק רשיון נהיגה לשנתיים, לשלם אגרה על סך 119 ¤- היינו 27 ¤

יותר מהסכום המותר לגביה על פי הדיו,

פךטי העוולה השנייה

14. בהודעת התעבורה, נקבע כי סכום האגרה בגין חידוש רשיוו ל-10 שנים. יהיה 431 ¤.
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15. והנה, בחוסר סמכות, ובניגוד לדין, דורש הנתבע, בטופס האגרה הנשלח אל הנהגים אשר

רשיונם אמור להיות מחודש לעשר שנים אגרת רישיון נהיגה על סך 433 ¤- היינו 2 ¤ יותר

מהסכום המותר לגביה על פי דיו.

פרטי העוולה ולשלישי*

16. כאמור בהודעת התעבורה, נקבע גובה האגרה בסך 431 ¤ בגין חידוש רשיון נהיגה לתקופה
של 10 שנים.

17. ברם סעיף 173 (ב) לתקנות התעבורה קובע .?

ידישיון שחודש לתקופה האמורה בתקנת משנה (א)(1) או (3) יהיה

בתוקף עד יום הולדתו שלבעלהרישיון בשנה שבה יפוג תוקף הרישיון".

18. י יוצא איפוא כי התקופה בה יהיה רשיונו של מי שמחדש לראשונה את רשיונו ל-10 שנים,

בתוקף, לא תארך 10 שנים מלאות, אלא תפוג במועד יום הולדתו של המחדש, במהלך השנה

העשירית שלאחר חידוש הרשיון3.

19. כך למשל, מי שנולד ביום 3.12.1981, ונדרש לחדש את רשיונו לראשונה ל-10 שנים ביום

24.5.2009, רשיונו יהיה תקף עד ליום 2.12.2018. היינו כי9 שנים ו-6 הודשים בלבד, ולא

למשך 10 שנים תמימות, המסתיימות ביום 23.5.2019.

20. סעיף 8 לחלק א לתוספת הראשונה לתקנות התעבורה קובע כי דמי האגרה בעד רשיון נהיגה

או חידושו לתקופה שאינה של שנים שלמות ישולמו כדלקמן:

"בעד כל חודש או חלק ממנו הנוסף על השנים השלמות, לפי העניין-1/12

מההפרש שבין האגרה לתקופה של שנים שלמות כמפורט בפרטים 2ב עד

7, הארוכה מהתקופה שבעדה מבוקש הרישיון והקרובה אליה ביותר

(להלן בפרט זה-התקופה השלמה) לבין האגרה לתקופה הקצרה בשנה

מהתקופה השלמה".

21. ברם כפי שראינו לעיל, בניגוד גמור למצוות הרווק, הנתבע אינו מהיי* את מהדש הרשיון

לראשונה לי10 שנים בסכום יחסי עד מועד פקיעת תוקף הרשיון, אשר יהול ביום הולדתו

של מבקש החידוש, אלא בסכום קבוע ל-10 שנים מלאות, למרות שבפועל, הרשיון יהיה

תקף לתקופה קצרה מ-10 שנים (וזאת בנוסף לחיוב בגובה אגרה החורג מהסכום הקבוע

לתקופה זו, ב-2 ¤ כמפורט לעיל).

3 מי שמחדש רשיון נהיגה ל-10 שכיס שלא בפעס הראשונה, תוקף הרשיון יהיה 10 שנים שלמות שכן מועד החידוש

הוא מיום ההולדת ותוקף הרשיון הוא עד ליום ההולדת שיחול כעבור 10 שנים. לעומת זאת המחדש לראשונה את

רשיוגו ל-10 שנים, תקופת החידוש הינת מיום פקיעת תוקף הרשיון של 5 שנים, ועד ליום ההולדת הקרוב שיחול
למעט במקרים בודדים, עובר לסיום תקופת 10 השנים.
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הנזק

22. בגין העוולות האמורות ובין היתר הפרת הוראות החוק, נגרם נזק עתק לציבור שלם של

¤13!י! שנגבו נהגים. המסתכם. על פי הערכות התובעים במפורט לתלו. בכ- 98*464,718,

ביתר ושלא כדיו מאותו ציבור.

23. על כך מוגשת תובענה ייצוגית זו.

הצדדים

24. התובעת 1 הינה נהגת אשר שילמה במועדים הרלוונטיים לבקשה, אגרה ביתר בגין חידוש

רשיון לראשונה למשך 10 שנים וזאת בסך 433 ¤.

25. התובע 2 הינו נהג חדש אשר שילם במועדים הרלוונטיים לבקשה, אגרה ביתר בגין הנפקת

רשיון נהיגה למשך שנתיים וזאת בסך 119 ¤.

26� הנתבע הינו רשות ממשלתית, האמונה בין השאר על הנפקת וחידוש רשיונות נהיגה

בישראל.

27. הנפגעים בענייננו נחלקים ל-3 קבוצות:

28. קבוצה 1- כל מי ששילם וישלם במשך 24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה ועד למועד

אישורה, אגרה ביתר, בגין חידוש או הנפקת רשיון לשנתיים.

29. קבוצה 2- כל מי ששילם וישלם במשך 24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה ועד למועד

אישורה, אגרה ביתר, בגין חידוש רשיון לעשר שנים.

30. קבוצה 3- כל מי ששילם וישלם במשך 24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה ועד למועד

אישורה, אגרת חידוש רשיון לראשונה ל-10 שנים, אך בפועל יהיה רשיונו בתוקף עד למועד

יום הולדתו, ולפיכך לתקופה קצרה מ-10 שנים מלאות.

31. למען הסר ספק יובהר כי חברי קבוצה 3, נמנים, כפי שנמנית התובעת 1, גס על קבוצה 2.

העיכת היקף הלחוצות וגיגה הפיצוי

32. כידוע, התובע אינו כדרש (ואף אינו יכול בדרך הרגיל), להראות בשלב הגשת הבקשה מהו

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

33. כל שנדרש התובע הייצוגי להביא בשלב הגשת הבקשה הוא ראשית ראייה לכך כי מדובר

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

כעולה מהאמור לעיל ולהלן, לא יכולה להיות מחלוקת כי כך הוא הדבר:
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"בשלב זח של אישור התובענה כייצתית אינני נדרש לקבוע מחו גובהו

המדויק של הנזק שנגרם לתובע, כמו גס ליתר חברי הקבוצה, וכיצד יש

לחשבו" (בש'יא (ת"א) 24655/06 פרחו נ. מולטילוק בע"מ (מאגרי נבו)).

ילצורך אישור התובענה כייצוגית אין חובה לכמת את הנזק או להציגו

באופן מדויק, וזאת יש להותיר לעת הדיון בתובענה לגופה" (ת.צ. (ת"א)

35561-11-10 ונדר נ. מפעל הפיס (מאגרי נבו)).

34. ברי כי הנתונים הרלוונטיים, היינו מספר האנשים אשר שילמו בתקופה הרלוונטית אגרות

בגין הנפקת רשיון או חידושו לשנתיים ולעשר שנים, הסכומים שנדרשו ושולמו, כמו גם

תאריכי הלידה של מחדשי הרשיון ל-10 שנים לראשונה, נמצאים בידי הנתבע.

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

אשר ניתן לאתר בשלב וה ולהערכות הנגזרות מההגיון ומנסיון החיים. מדובר כמובן

בהערכות ובאומדן בלבד, באשר הנתונים במלואם נמצאים כאמור בידי הנתבע.

36. נוכח העובדה כי דרישות התשלום בגין הנפקת וחידוש הרשיון מונפקות כפלט ממוחשב, יש

להסיק כי בכל דרישות התשלום לחידוש והנפקת רשיון לשנתיים ולחידוש רשיון לעשר

שנים, נדרשו חיובי יתר, כמפורט לעיל.

37. בהתאם לסעיף 21 לחוק תובענות ייצוגיות, פרק הזמן עבורו ניתן לדרוש מהרשות השבת

הכספים שנגבו שלא כדין, הוא עשרים וארבעה החודשים שקדמו להגשת הבקשה.

38. ו?ערמ* היקף קבוצת וזנפגעים 1- כעולה מדו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אשר

פורסם באוגוסט 2013, ומתייחס לנתונים הרלוונטיים לסוף שנת 2012, בישראל מורשים

לנהוג 3,718,000 איש. העתק הדו"ח מצורף כנספח אי (להלן: "הדוייח"}.

39. כעולה מהדו"ח, בכל שנה מצטרפים בממוצע כ-100 אלף נהגים למצבת הנהגים הארצית.

היינו, מדי שנה מונפקים 100,000 רשיונות בממוצע בתוקף לשנתיים, ובסך הכל בשנתיים,

מונפקים רשיונות ל-200.000 נהגים.

40. כן עולה מהדו"ח כי 95,889 נהגים עברו את גיל 75. ניתן להניח כי כשליש מהם, היינו כ-

31,963 מהם עברו את גיל 80. מכאן עולה כי בתקופה הרלוונטית נדרשו לחדש את רשיונם

לשנתיים כ-63.926 נהגים מעל גיל 80.

41. עוד עולה מסקירת התפלגויות אוחזי סוגי רשיונות הנהיגה השונים בדו"ח, כי ישנס 80,226

נהגים מקצועיים בגילאים 65-74. ניתן להניח כי 1/3 מהם בין הגילאים 70-74. נהגים אילו

נדרשים לחדש את רשיונם לשנתיים. מדובר ב-26,742 נהגים בשנה, וסך הכל, בתקופה

הרלוונטית, היינו בשנתיים, חידשו את רשיונם 53.484 נהגים. תחשיב מצורף כגספח גי.
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42. בנוסף עולה מסקירת התפלגויות אוחזי סוגי רשיונות הנהיגה השונים בדו"ח, כי מספר

הנהגים המקצועיים מעל גיל 75 הינו 23,925 בשנה. ניתן להניח כי 2/3 מהם חינו מתחת לגיל

80, כך שמספר הנהגים המקצועיים בין הגילאים 75 ל-80, אשר חידשו את רשיונם לשנתיים

במהלך שנה הינו 15,950, ובסך הכל בתקופה הרלוונטית 31,900 נהגים. תחשיב מצורף
כנספח גי.

43. מהמצורף עולה כי בתקופה הרלוונטית כ-349,310 נהגים חידשו את רשיונם לשנתיים.

44. מנהגים אלו, כעולה מהמפורט לעיל, נגבה תשלום אגרה ביתר, בסך של 27 ¤ מכל אחד, בגין

הנפקת או חידוש הרשיון לשנתיים ובסך הכל נגבה מהם שלא כדין וביתר סכום של
.¤ 9,431,370

45. הערכת היקף ק1וצו< והפגעים 1- כן עולה מהדו"ח כי 0/ם85 מבעלי רשיון הנהיגה, (היינו

3,160,300}, מחזיקים ברישיון נהיגה למעלה מ-5 שנים.

46. מתוך קבוצה זו יש להפחית את אילו הנדרשים לחדש את רשיונם לתקופות שונות מ-10
שנים.

47. מהדו"ח עולה כי בכל שנה כ-00ג אלף נהגים בממוצע, מקבלים לראשונה רישיון נהיגה.

48. על כן ניתן להניח כי הוותק של 200,000 נהגים מתוך אותם 850/0, נמוך מ-7 שנות נהיגה,

ולפיכך אילו אינם נכללים בקבוצת הנהגים שחידשו את רשיונם ל-10 שנים בתקופה
הרלוונטית.

49. הנהגים אשר גילם מעל ל-70 שנה נדרשים לחדש רשיונם ל-5 שנים ולפיכך אינם נכללים

כמובן בקבוצת הנהגים שנדרשו לחדש את רשיונם ל-10 שנים בתקופה הרלוונטית.

50. כעולה מהדו"ח, 95,890 נהגים עברו את גיל 75, אותם יש להפחית ממספר הנהגים האוחזים

ברשיון מעל ל-5 שנים.

51. נותר לנו להעריך את מספר הנהגים שבין גיל 70 ל-75, וכן את מספר הנהגים המקצועיים

מעל לגיל 60 ומתחת לגיל 70 (השייכים לקבוצות הנדרשות לחדש רשיונם ל-5 שנים או
לשנתיים).

52. למען הזהירות הוערך מספר הנהגים שבין גיל 70 ל~75 בגודל שווה ערך למחצית ממספר

הנהגים מעל לגיל 75- היינו 47,945 נהגים.

53. כאמור לעיל על פי הדו"ח, מספר הנהגים המקצועיים בגילאים 65-75 הינו 80,226.

54. ניתן להניח כי שיעור הנהגים המקצועיים שגילם נע בין 65 ל-70, מתוך קבוצת הנהגים

המקצועיים שגילם בין 65 ל-75, הינו 2/3, ובסך הכל' 53,484 נהגים.
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55. כן ניתן להעריך כי מספר הנהגים המקצועיים בין הגילאים 60 ל-65 הינו כ-1/3 ממספר

הגהגים המקצועיים בין הגילאים 65-75, ובסך הכל 26,742 נהגים.

56. מהמצורף עולה כי בסך הכל יש להפחית מתוך קבוצת אוחזי הרשיון במשך למעלה מ�5

שנים, 424,061 איש, על מנת לקבל את קבוצת הנהגים לה רשיון נהיגה בתוקף ל-10 שנים,

כך שבסך הכל משתייכים לקבוצה זו 2,736,239 נהגים.

57. מתוכם נדרשים כ-273,624 נהגים לחדש רשיונם ל-10 שנים מדי שנה, ובסך הכל 547,248

נהגים בשנתיים.

5$. נהגים אלו, כעולה מהמפורט לעיל, חוייבו בתשלום אגרה ביתר, בסך של 2 ¤ כל אחד, בגין

חידוש הרשיון לעשר שנים, ובסך הכל נגבה מהם ביתר סכום מצרפי של 1,094,496 ¤.

59. הערכת היקף קבוצת הנפגעים 3- על קבוצה זו נמגים כאמור מחדשי הרשיון ל-10 שנים

לראשונה. חברי קבוצה זו חוייבו כמפורט לעיל בתשלום אגרה בגין תקופה ארוכה יותר

מהתקופה בה הרשיון הינו בר תוקף בפועל.

60. חלוקת סכום האגרה (הנכון) ב-10 שנים, מלמדת כי התשלום היחסי של אגרת הרשיון עבור

.¤3.5 שנה הינו-43.1 ¤, והתשלום היחסי בגין חודש הינו 9

61. לאור העובדה כי לכל אחד מהנהגים תאריך לידה שונה, יש לקחת ממוצע של תקופת תוקף

רשיון האמור להיות מחודש לראשונה ל-10, חינה בפועל 9 שנים ו-6 חודשים, כך שהגבייה

ביתר חינה בגין 6 חודשים בממוצע, ובסך הכל 21.54 ¤ לנהג.

62. ניתן להניח כי 250/0 מתוך מחדשי הרשיון ל-10 שנים, מחדשים אותו לראשונה לתקופה זו

מדי שנה, ובסך הכל בשנתיים כ-2*136,8 נהגים.

63. אס נפחית מקבוצה זו, את אותו חלק של 1/365, אשר יום הולדתם חל ממילא במועד חלוף

10 שנים מלאות ממועד חידוש רשיון הנהיגה, נקבל קבוצה עליה נמנים כ- 437;136 נהגים

.¤ 2,938, מהם כגבה תשלום ביתר במצטבר, של כי98*852

64- היקף הנזק הכולל- הנה כי כ; הסכום הכולל המוערך של הגביה ביתר בניגוד לדין, מחברי

שלוש קבוצות הנפגעים, עומד על הסך של כ-13,464,718.98 ¤.

עילוו? התוגענת

הפרת חיבות חקוקה

65. כעולה מהמפורט לעיל, הנתבע הפר את הוראות פקודת התעבורה ותקנות התעבורה וחייב

את ציבור הנהגים בחיובי יתר בניגוד לקבוע בהוראות החוק.

66. סעיף 63 (א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן = "פקודת הנזיקין") קובע כי:
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ם חובה המוטלת עליו על פי כל "מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי
נועד לטובתו או חיקוק- למעט פקודה??- והחיקוק, לפי פירושו הנכון,
להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו
ק שאליו נתכוון חחיקוק,- אולם אין האדם האחר זכאי בשל של הנז
ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון,

התכוון להוציא תרופה זרי

67. סעיף 63 (ב) לפקודת הנזיקין קובע כי:

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

שעמם נמנה אותו פלוני ".

6$. זאת ועוד, כפי שכבר נקבע:

יזזהנחה היא, כי בהיעדר שיקולים מיוחדים יכל חובה שהוטלה מכוח
פין... על אדם פרטי או על גוף ציבורי, נועדה חיקוק במישרין או בעקי
לטובתו או להגנתו של הנפגע מהפרתה והוא זכאי עקרונית לסעד הנזיקיי
קה להתפתחויות בדיני נזיקין דימויה העצמי (יי אנגלרד, יתרומת הפסי

ז) 88,67)"4. ו-מ" א (תשמ" ומציאותי עיוני משפט י

69. לא יכולה להיות מחלוקת כמובן כי הוראות החקיקה הנוגעות לגובה סכומי האגרות

המותרות לגבייה בגין הנפקת או חידוש רשיון נהיגה, נקבעו לטובת הציבור עליו נמנים חברי

קבוצות הנפגעים וברי כי הפרתן על ידי הנתבע הסבה להם נזקים, אשר חינם מסוג הנזקים
שלמניעתס נחקקו אותם חוקים שהופרו- מניעת גביית יתר.

עוולת ובשלנית

70. אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי במערכת היחסים שבין בין חברי קבוצות הנפגעים לבין

הנתבע כרשות בכלל, וקל וחומר כרשות המוסמכת לגבות כספים מהאזרח ולמנוע ממנו

קבלת רישיון נהיגה או הארכת תוקפו בפרט, קמה חובת זהירות מושגית.

71. בענייננו, ברי כי קמה גם חובת זהירות קונקרטית של הנתבע כלפי חברי קבוצות הנפגעים

שלא לחייבם בסכומי אגרה הגבוהים מאלו שמותר לגבות לפי דין.

71. לא יכולה להיות מחלוקת כי הנתבע בהתנהלותו המפורטת לעיל, במעשיו ובמחדליו כמפורט
לעיל בנוגע לגביית היתר,

4 בהקשר זה ראוי להפנות לאשר הובהר בע"א 2351/90 לסלאו נ. גאמל (מאגרי נבו).
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עשה מעשים שרשות סבירה ונבונה לא היתה עושה באותן נסיבות וכן לא עשה מעשים

שרשות סבירה ונבונה היתה עושה באותן נסיבות ולא נקט במידת זהירות, שרשות סבירה

היתה משתמשת או נוקטת באותן נסיבות, ובכך התרשל והפר את חובות הזהירות

המושגיות והקתקרטיות אותן הוא חב כלפי התובעים וכלפי כל אחד מחברי קבוצות
הנפגעים וגרס להם לנזק.

73. זאת ועוד, כבר נקבע בע"א 704/71 אגבריה נ. המאירי (מאגרי נבו) כי כאשר מתקיימת הפרת

חובה חקוקה (כפי שמתקיימת בעניינו כפי שהובהר לעיל), מלמד הדבר על קיומה של
התרשלות.

עילות התביעת אישיות

74- התובעת 1 חוייבה על ידי הנתבע בתשלום אגרה על סך 433 ¤, לחידוש רישיון הנהיגה ל�10

שנים. העתק אישור התשלום בגין האגרה מיום 20.1.2014 מצורף כנספח די.

75. כאמור לעיל, התובעת 1 חוייבה בסכום אגרה הגבוה ב-2 ¤ מהסכום המותר לגבייה

בעניינה, אשר כעולה מהודעת התעבורה, הינו 431 ¤ בלבד.

76. לא זו אף זו, תשלום האגרה בסך 431 ¤ נקבע עבור תקופה של 10 שנים, כך שרשיונה של

התובעת 1 היה אמור להיות בתוקף עד ליום 19.1.2024 (10 שנים מיום החידוש).

77. ברם לאור הוראת סעיף 173 (ב) לתקנות התעבורה, תוקף רשיונה המחודש של התובעת 1

יהיה 9 שנים, ארבעה חודשים ו-8 ימים בלבד- מיום חידוש הרשיון עד ליום הולדתה של
התובעת ב-27.5.2023 (העתק הרשיון מצורף כנספח תי).

7$. כאמור לעיל, חישוב פשוט מלמדנו כי התשלום היחסי של אגרת הרשיון עבור שנה הינו-43.1

¤, והתשלום היחסי בגין חודש הינו 3.59 ¤ ובגין יום כ- 0.119 ¤. מכאן עולה כי התובעת 1

הייתה אמורה לשלם 403.212 ¤ בלבד בגין התקופה בה יהיה הרשיון בתוקף בפועל.

79. יוצא אפוא כי מהתובעת נגבה חיוב ביתר נוסף בסך 27.788 ¤, ובסך י?כל נגבה ממנה ביתר
סכום של 29.788 ¤.

80- ו?ו*ובע 2 חוייב על ידי הנתבע בתשלום אגרה על סך 119 ¤, להנפקת רשיון נהיגה למשך

שנתיים. העתק אישור התשלום בגין האגרה מיום 30.10.13 מצורף כנספח ר.

81. כאמור לעיל, התובע 2 חוייב בסכום אגרה הגבוה ב-27 ¤ מהסכום המותר לגבייה בעניינו,
אשר כעולה מהודעת התעבורה, הינו 92 ¤ בלבד.

10



ו

תטעדימ
על בו מתבקש בית המשפט הנכבד להירית כדלקמן:

82. ליתן צו המורה לנתבע לחדול מגביית היתר כמפורט לעיל בגוף הבקשה, ולדווח לבית

המשפט תוך זמן קצוב כיצד תוקן העוול של גביית היתר מושא בקשה זו.

83. להורות לנציבות שירות המדינה לבחון את התנהלות העובדים האחראיים לעוולות גביית

היתר מושא בקשה זו, ולנקוט בצעדים הנדרשים, אס וככל שיוסקו לגבי עובדים אלו
מסקנות באופן אישי.

84. להורות לנתבע להשיב לתובעים ויתר חברי קבוצות הנפגעים את הכספים אשר נגבו מהם

ביתר, המוערכים בשלב זה בסך כולל של 13,464,718.98 ¤.

85. לחלופין, באס ימצא בית המשפט הנכבד כי פיצוי כספי לחברי קבוצות הנפגעים, כולם או

חלקם, אינו מעשי בנסיבות העניין, בין משוס 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.

86. להורות לנתבע להשיב על שאלונים ו/או לגלות את כל מידע ככל יידרש להשלים את החסר

לצורך איתור חברי קבוצות הנפגעים וחישוב הפיצוי המגיע לכל אחד מהם, וכן להתיר

לתובעים לתקן את כתב התביעה הייצוגית בהתאם לנתונים שיתבררו לאחר המצאת
המסמכים וקבלת המידע כאמור.

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

88. לפסוק גמול לתובעים אשר טרחו בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור שלא יפחת מ-70/0

בתוספת מע"מ כדין ככל שידרש, משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי קבוצות

הנפגעים ולקבוע כי שכר טרחתס של ב"כ התובעים יהיה בשיעור שלא יפחת מי 180/0 משווי

הסעד שיפסק לטובת כלל חברי קבוצות הנפגעים בתוספת מע"מ כדין, עבור טיפול וייצוג
בתובענה בערכאה הראשונה.

סוף דבל

89. חשוב לזכור כי עסקינן ברשות מרשויות המדינה, המחוייבת בזהירות יתרה כל אימת שהיא

באה להפעיל סמכות מהסמכויות המוקנות לה בחוק, ובייחוד לעניין גביית אגרות:

"חובת ההגינות המינהלית-שיסודה במעמדה של הרשות כנאמנה כלפי

הציבור- מחמירה יותר מחובת חוס הלב הנדרשת מן הפרט.
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ת הרשרת בתחום המשפט האזרחי המידה המחמירה חלה בין אם פועל
ובין אם פועלה היא בתחום המשפט הציבורי יי5

90. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית, בין היתר לאור האמור

בסעיף 5(ב)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, והסמכות המקומית לדון בתובענה הייצוגית אס

תאושר, בין היתר לאור העובדה כי הנתבע הינו רשות מרשויות המדינה, ולפיכך ניתן להגיש

את התובענה בכל אחד מבתי המשפט המוסמכים עניינית במדינה.

ק בשו, עו�ד לאה\$מס£הת*,ערו /̂ר
/ ס�21. *לג20 \גו.י. 9725ו

יליח 4*י י  ̂ **)*י?נ54? "גי"-

̂ד ̂עו ̂/ לאה נמס^קהת רענן בשן,**"

\̂ ̂ק^/ ב"כ התובע / ( "
 י

/

5בג"ץ 4422/92 עפרו נ. מינהל מקרקעי ישראל נםאגרי נבו).
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רשימת נספחים

מס' נספח תאור

נספח בי העמודים הרלוונטיים מדו"ח הלמ"ס "מורשים לנהוג" 2012

נספח גי תחשיב נהגים מקצועיים מעל גיל 70

נספח די תחשיב נהגים מקצועיים בין הגילאים 75 ל-80

נספח הי העתק אישור התשלום בגין האגרה מיום 1.2014*20

נספח וי העתק רשיון הנהיגה הקבוע של המבקשת 1

נספח זי העתק אישור התשלום בגין האגרה מיום 30.10.13



נספח בי

העמודים הרלוונטיים מדו''ח
הלמ"ס "מורשים לנהוג" 2012

לענן בשן ושותי משרד עורכי-דין ונוטריון



^<7"ו**ל* <ץ *** 
ה7ישכההמרכזיה לסטטיסטיקה

108*13*3*013 [331*6111 31�ז*ח06 73 7 ? 3 ת שרא7

מורשים לנהוג
2012

פרסום מסי 1534
11.^8-90ג01,^^ג^ץ

ירושלים, אב תשע"ג, אוגוסט 2013



ה מ ד ק ה

בפרסום שלפנינו מובאים נתונים על המורשים לנהוג בישראל בסוף שנת 2012. הנתונים שבפר10ם זה, כמו

בפרסומים השנתיים הקודמים באות! נושא, מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מתוך קובץ הנהגים של רשות הרישוי במשרד התחבורה.

הפרסום כולל לוח1ת מפורטים בטשא המורשים לנהוג בישראל (בעלי רישיונות נהיגה) לפי מאפיינים שונים:

, מין, גיל, יישוב מגורים 1הגבלות סוג רכב שבו הם מורשים לנהוג, שנת הוצאת רישיון, קבוצת אוכלוסייה

נהיגה.

הפרסום כולל לוח השוואתי לשנים קודמות.

תח�תנו לאגף מערכות מידע במשרד התחבורה שהעמיד לרשותנו את הקובץ.

טלי טל

מנהלת אגף בכיר

תשתית-כלכלה

ירושלים, תשע"ג-2013
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1. כללי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים שנתיים על מורשים לנהוג בישראל בסוף שנת 2012.

ה3ת1נים מכילים מידע על סוג רכב שבו הם מורשים לנה1ג, שנת הוצאת רישיון, מין, גיל, מחוז, נפה
!ייש1ב מגורים, הגבלות נהיגה ומאפיינים נ01פים.

מסד הנת1נים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מב001 על ק1בץ מינהלי שנתי שמתקבל מדי שנה

מרשות הרישוי שבמשרד התחבורה.

הפרסום כולל גם לוח השוואתי לשנים קודמות.

2. ממצאים עיקר"ם
מורשים לנהוג .בישראל ושיעורם גאוכלוס"ה

מספר המורשים לנהוג ברכב מנועי הגיע בסוף שנת 2012 לכ-3,718,000. במהלך שנה זו גדל מספרם של
המורשים לנהוג ב-87,000, דהיינו, עלייה של כ-2.40/0 בהשוואה לסוף שנת 2011. האוכלוסייה גדלה

ב-1.90/0 בלבד באותה תקופה.

מספרם הממוצע של המ1רשים לנהוג לכל רכב מנועי היה 1.3 (בדומה לשנת 2011).

מספר המורשים לנהוג לכל אלף תושבים הגיע בסוף שנת 2012 לכ-466, דהייט, בעל רישיון אחד לכל 2.1
תושבים, או בעל רישיון אחד לכל 1.5 מבני 17 ומעלה (בדומה לשנת 2011).

1 לפי סוג רכב
מורשים לנהוג5

בשנת 2012 הי! בישראל ב-3,710,000 מורשים לנהוג ברכב פרטי וברכב מסחרי שמשקלו הכולל עד

3.5 טונות (עד 4 טונ1ת למי שהוציא את רישיזנו לפני 2007); כ-448,000 מורשים לנהוג ברכב משא

שמשקלו הכולל מעל 3.5 טונות, מתוכם כ-160,000 מורשים לנהוג ברכב משא שמשקלו הכולל מעל 12

טונות; כ-525,000 מורשים לנהוג באופנועים; כ-101,000 מורשים לנהוג במוניות; 64,0000 מורשים
לנהוג באוטובוסים;2 וכ-39,000 מורשים לנהוג בגורר-ת1מך.

ביישובים לא-יהוד"ם שבהם 10,000 תושבים וי!תר, חלקם של המורשים לנהוג ברכב משא מתוך כלל

, גדול יחסית לממוצע הארצי. חלקם היחסי מגיע ביישוב כסיפה לכ-590/0, בעלי רישי1נות הכהיגה

בערערה-בנגב מגיע לכ-560/0, וביישובים רהט, חורה, כפר קא0ם 1גי0ר א-זרקא מגיע ל-500/0-370/0

, יפו 12.1). חלקם היחסי של המורשים לנהוג באופנוע גבוה ביישובים תל אביב- (הממוצע הארצי הוא 0/0

גבעתיים, אילת, רמת גן, אזור, בנימינה-גבעת עדה, יהוד, רמת השרון וקריית אונו ומגיע ל-250/0-210/0

(הממוצע הארצי הוא 0/ס14.1). חלקם היחסי של המורשים לנהוג במונית גבוה ביישובים כסיפה, אילת,
כפר קאסם וט'רת כרמל, ומגיע ל-110/0-80/0 (הממוצע הארצי ה1א 2.70/0).

1 חלקם מורשים לנהוג בכמה סוגים של כל1 רכב.

2 כולל בעלי היתר מיוחד לבה'גה באוט1בו0 בשעת חירום בלבד.
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מורשים לנהוג,1 לפי שנת הוצאת ריש"ון, גיל ומין

בדומה לשנה הקודמת, לכ-850/0 מהמורשים לנהוג יש רישיון נהיגה י1תר מחמש שנים (כלומר הרישיון

הוצא לראשונה לפני 2008), ולכ-6.10/0 יש רישיו] פחות משנתיים (כלנמר הרישיון הוצא אחרי האחד
בינואר 2011).

מהתפלגות המורשים לנהוג לפי גיל ע1לה שכ-74,000 (כ-2.00/0) מהם בני 18 ומטה, 342,00001

̂'79 מהאוכלוסייה בקב1צת (כ-9.20/0) מהם בני 65 1מעלה, מתוכם כ-96,000 (כ-2.60/0) בני 75 ומעלה. כ-

הגיל 54-25 מורשים לנהוג, 1אילו בקבוצת הגיל 65 ומעלה, רק כ-420/0 מ1רשים לנהוג.

עלייה של 3.4 בהשוואה לסוף שנת מספר הנשים המורשות לנהוג הגיע בסוף שנת 2012 ל-1,588,000 (

2011). חלקן באוכלוסיית המורשים גדל מ-390/0 לפני עשר שנים ל-430/0 בשבת 2012.

הגבלות נהיגה

לכ-360/0 מהמורשים לבה1ג יש הגבלת נהיגה כלשהי. ההגבלה העיקרית היא חובת הרכבת משקפיים או

עדשות מגע בעת הנהיגה (כ-ס/280 מכלל המורשים לנהוג).

3. מ!נח*ם, הגדרות והסברים

מורשים לנהוג (קודם: "מצבת הנהגים בישראל"): כל אוכלוסיית בעלי רישיונ1ת הנהיגה הישראליים

שהיה להם רישיון נהיגה בר-תוקף או שתוקף רישיונם פג בשנה הקודמת. לא כולל מורשים לנהוג
בטרקטורים ו/או במכונות חקלאיות ניידות בלבד.

מורשים לנהוג, לפי 0וג רכב: הנתונים בל1חות לפי סוג רכב אינם מסתכמים לסך הכולל כיוון שחלק
מהמורשים לנהוג רשאים לנהוג בכמה סוגי רכב.

סיווג דרג1ת הנהיגה תואם לסיווג האירופי (דרגות הנהיגה מוצגות באותיות לטיניות).

• 6 - מורשים לנהוג ברכב פרטי הם אלה המורשים לנה1ג ברכב פרטי ומסחרי שמשקלו הכולל

עד 3.5 טונות, ולמי שהוציא את רישיונו לפני 2007, עד 4,0 טונות.

• 01 - מורשים לנהוג ברכב משא שמשקל! הכולל וגד 12 0!נ1ת, ולמי שהוציא את רישיונו לפני
2007, עד 15 טונות.

0- מורשים לנהוג ברכב משא שמשקלו הכ!לל מעל 12 טונות.  •

• 01 - מורשים לנהוג במונית.

• ס - מורשים לנהוג באוטובוס.

• £ - מורשים לנהוג בגורר-ת1מך.

• אופנוע:

0 $2 - מ1רשים לנהוג באופנוע עד 125 סמ"ק (עד 14.6 כוח סוס).

0 £1 - מורשים לנהוג באופנ1ע עד 33 כוח סוס (עד 25 קילוואט), 1למי שהוציא את רישי1נו

לפני 2007, עד 500 סמ"ק.

ס £ - מורשים לנה1ג באופטע מעל 33 גוה סוס (מעל 25 קילוואט), ולמי שהוציא את רישיונו

לפני 2007, מעל 500 סמ"ק.

1 חלקם מורשים לנהוג בכמה 0וגים של כלי רכב.
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רכב פרטי: כלי רכב המיועד להסיע עד 8 נוסעים בנוסף לנהג, ושאינו כלי רכב ציבורי, מסחרי או אופנוע

ו (מורשה לנהוג ברכב פרטי - רא1 לעיל).

רכב משא: כלי רכב המיועד להובלת משא. כולל רכב משא שמשקלו הכולל מעל 3.5 טונות, אינו כ1לל
ג1רר-תומן'.

סך כל המורשים לנה1ג ברכב משא שמשקלו הכולל עד 12 טונות זהה לסך כל המורשים לנהוג ברכב

משא. מספר המורשים לנהוג רק ברכב משא שמשקלו הכ1לל עד 12 טונות, מתקבל מהחסרת מספר

המ1רשים לנהוג ברכב משא שמשקלו הכ1לל מעל 12 טונות מסך כל המורשים לנהוג ברכב משא.

אופנוע: רכב מבועי בעל 2 או 3 גלגלים אשר רשום ברישיון הרכב באופנוע, כולל תלת-א!פנוע ואופנוע עם
כלי רכב צדי (ס'רה).

סך כל המורשים לנה1ג באופנוע שנפח מטעו הוא עד 125 סמ"ק (2\/£ זהה ל0ך כל המורשים לבה1ג

באופנוע. מספר המורשים לנהוג רק באופנוע שנפח מנועו הוא עד 125 סמ"ק, מתקבל מהחסרת מספר

המורשים לנהוג באופנוע £1 (שנפח מטע! הוא 500-126 סמ"ק) מסך כל המורשים לנהוג באופנוע.

בשנת 1993 צמצמה רשות הרישוי את מספר דרגות רישיון הנהיגה לאופנוע (רכב מנועי דו-גלגלי ותלת-

גלגלי) לשלוש דרג1ת, לפי נפח המנוע: עד 50 סמ"ק, 500-51 סמ"ק ומעל ל-500 סמ"ק. באופן מעשי, מי

שהיה רשאי לנהוג לפני כן באופנוע שנפח מנועו הוא עד 250 סמ"ק (קטנוע), רשאי החל ב-1993 לנהוג

באופנוע שנפח מנועו הוא עד 500 סמ"ק. שינוי זה בהגדרה של דרגות הרישיון גרם בשנת 1993 לעלייה

ניכרת במספר המורשים לנהוג, יחסית למצבת האופנועים באותו נפח מנוע.

בשנת 2007, במסגרת ההתאמה לסיווג האירופי, נעשה שינו1 בשלוש הדרגות שהונהגו ב-1993, לדרגות

שתוארו לעיל. הלוחות שבפרסום מותאמים לדרגות החדשות המופיעות באותיות לטיניות. כך למשל

בדרגה £1 לפי הסיחג החדש כלולים כל הנהגים שהוציאו את רישיונם לאופנוע החל ב-2007, 1גם אלו

שהוציאו את רישיונם על אופנוע עד 2006 והיו רשאים לנהוג בא1פנוע שנפחו עד 500 סמ"ק.

שבת הוצאת רישינן:

• ברכב עם 4 גלגלים ניותר - השנה שבה הוצא הרישיון לראשונה, ללא התחשבות בסוג הרכב

שעבור! הוצא הרישיון. 7*חגמה: 8,212 מורשים לנהוג ברכב משא הוציאו את רישיונם לראשונה

בשנת 2006 ברכב פרטי או ישירות ברכב משא (ראו לוח 2).

• ברכב עם פחות מ-4 גלגלים (אופנוע) - שנת ההוצאה של הרישיון בדרגה הגבוהה בי1תר.

קבזצת אוגל01"ה:
• יהודים

• ערבים -כולל מ01למים, נוצרים-ערבים ודרוזים

• 0ך הכל - כולל גם נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות ואנשים ללא סיווג דת במשרד
הפנים.

הגבלות גהיגה: מספר הגבלות הנהיגה גדול ממספר המורשים לנהוג בעלי הגבלות נהיגה, כיוון שיש

מורשים לנהוג שהם בעלי יותר מהגבלה אחת.

החל מיולי 1995 מגבלת "נהג חדש" היא למשך שנתיים.
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7 ם לנהוג, לקי שגת הוצאת ריש*1ן(1) 0£ו*1.10£ £4#ץ '\6 ,£/\ו*ס 10 ס0£ו*0£ע -.2 £-8̂1 לוח 2.- מ/ר&י

1̂ םא* (1)ס1550£ $7זות 8*1¥< 1£ 0? 
וסוג רכג שג1 הם מורשים לנהוג

17£*0 0�י 0£0א10£_1 £** '\9£�1 £-£9101/<
2012

 רנב עם פחות מ-4 גלגלים (א1פנוע)
ר3ב עם 4 גלגלים ויותר
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נספח ג'

תחשיב נהגים מקצועיים מעל
גיל 70

ויענן בשן 1ש1ת; משיד עורפי-ךין ונוטריון
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נספח ה'

העתק אישור התשלום בגין
האגרה מיום 20.1.2014

רענן בשן ישותי משרד עורכי-דץ ונוטריון
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נספח וי

העתק רשיון הנהיגה הקבוע
של המבקשת 1

רענן גשן ושיוגי משרד עורגי-דין ונוטריון
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נספח זי

העתק אי שוי התשלום בגין
האגרה מיום 13*30,10

רענן בשן ושותי משרד עורגי-דין ונוטריון





יפ1י כח כללי

(לצורך הפקדה גבית המשפט ובהוצאה לפועל)

אני הח"מ שובל - יואל רז ת.ז. 316161728, ממכה בזה את את עוה"ד רענן בשן ו/או לאה נמס -

קהתי ו/או בת-חן פארי סבאג ו/או ענת גודליאן, ו/או כל עו,ד אחר ממשרדו, להיות בא-כוחנו

בהליך משפטי המתנהל ו/או יתנהל בבית המשפט ו/או בלשכת ההוצאה לפועל.

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כוחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות,
כולן ומקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:

1. לחתום על ולהגיש כל תביעה או תביעה שכנגד, ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה למתן רשות

לערער, ערעור הודעה, טענה, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מההליך הנ"ל.

2. לחתום על ו/או לשלוח התראות נוטריוניות או אחרות, ולעשות את כל הפעולות הקשורות והנובעות
מהעניין הנ"ל.

3. להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט, בתי דין למיניהם, לשכת הוצאה

לפועל או מוסדות אחרים הן ממשלתיים והן אחרים עד לדרגה אחרונה.

4. למסור כל עניין הנוגע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררין כפי בא כוחי ימצא
לנכון ולמועיל.

5. להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שקול דעתו של בא כוחי ולחתום
על פשרה כזו בבימה"ש או מחוצה לו.

6. לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין מהעניינים הנ"ל לרבות הוצאות בימ"ש ושכר

טרחת עו"ד, לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כוחי ימצא לנכון
ולמתאיס.

7. להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה, לעשות כל הפעולות המותרות עפ"י חוק ההוצאה לפועל.

8. לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב אשר בא כוחי ימצא לנכון בכל עניין הנובע
מהעניין הנ"ל.

9. להעביר ייפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר ולנהל את ענייני הנ"ל לפי ראות

עיניו ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל בקשר עם המשפט או עם ענייני הנ"ל
מאשר את מעשיו בתוקף ייפוי כוח זה מראש.

המלים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך.

.20x4 ולראיה באתי על החתום, היום יום ^£^ לחודש 0 שנת
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יפוי פח כללי

(לצורך הפקדה גגית המשפט ובהוצאה לפועל)

אני הח"מ אלכס'גדיה גו ת.ז, 4077116נ3, ממנים בזה את עוה"ד רענן בשן ו/או לאה נמס - קהתי

ו/או בת - חן פארי סבאג ו/או ענת גולדיאן ו/או כל עו"ד אחר ממשרדו, להיות בא-כוחנו בהליך
משפטי המתנהל ו/או יתנהל בבימ"ש ו/או הוצל"פ.

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כוחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל
הפעולות הבאות, כולן ומקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:

1. לחתום על ולהגיש כל תביעה או תביעה שכנגד, ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה

למתן רשות לערער, ערעור הודעה, טענה, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע
מההליך הנ"ל.

1. לחתום על ו/או לשלוח התראות נוטריוניות או אחרות, ולעשות את כל הפעולות הקשורות
והנובעות מהעניין הנ"ל.

3. להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט, בתי דין למיניהם, לשכת

הוצאה לפועל או מוסדות אחרים הן ממשלתיים והן אחרים עד לדרגה אחרונה.

4. למסור כל עניין הנוגע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוריין כפי בא כוחי
ימצא לנכון ולמועיל.

5. להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שקול דעתו של בא כוחי
ולחתום על פשרה כזו בבימה"ש או מחוצה לו.

6. לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין מהעניינים הנ"ל לרבות הוצאות

בימ"ש ושכר טרחת עו"ד, לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי
שבא כוחי ימצא לנכון ולמתאיס.

7. להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה, לעשות כל הפעולות המותרות עפ'יי חוק ההוצאה
לפועל.

8. לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב אשר בא כוחי ימצא לנכון בכל עניין
הנובע מהעניין הנ"ל.

9. להעביר ייפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר ולנהל את ענייני הנ"ל

לפי ראות עיניו ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל בקשר עם המשפט או עם
ענייני הנ"ל מאשר את מעשיו בתוקף ייפוי כוח זה מראש.

המלים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך.

 לחודש "5 שנת 2014.
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מדינת ישראל
 תאריך 01/06/2014

בית משפט ה מחוזי תיי אב"-ב�יפי ב תל אביב

אזרחי פתיחת הליך-
(לפי תקנה 7 אי (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984)

הלין:
ך] תובענה י ך£ ערעור ךק הודעה לצד ג' בתיק
/£ תביעה שכנגד בתיק �^/ בקשה בכתב בתיק

סוג התיק:
2] א (אזרחי) ךק הפ (המרצת פתיחה) ךק עז (עזבונות) ךק עג (ערעור נכים)

_ גרע (בקשת רשות ערעור) __ מא (מעמד אישי) עמו? (ערעור מס הכנסה) עש (ערעור שונה)

ך] ג (בקשה בכתב) ךק עא (ערעור אזרחי) ךק עמח (ערעור משפחות ךק פשי (פירוקי חברות ופשיטות

חיילים) רגל)

סדר דיו: \7] י (רגיל) ךק מ (מקוצר) ךק ד {מהיר)

2: קח�: | | תאור: | נושא התובענה

 ^ . 3* (י9י,ו0<3,1ו
סכום התובענה:

פרטי מגיש 1 שס (פרטי ומשפחה/חברה/מוסד) 1 מ"ז/ח"פ 1 מס' טלפון ו כתובת:
התובענה אלכסנדרה בר ואחי 314077116

* ד ג נ  
| שם (פרטי ומשפחה/חברה/מוסד) [ מ"ז/ח"פ | מס' טלפון | כתובת �

פרטי בעל מדיבת ישראל - משרד התחב1רה
דיו שכנגד

4: מ"ז: תאריך פטירה: בעניין עזבון המנוח

סעדים 1 קח* סעד י 1 תאור סעד

עקרי 1 תביעה ל0כום כ0ף קצוב למעס פיצוי בשל נזקי גוף

סעדים
נוספים

̂] הוגשה בקשה לפטור מאגרה. ךק כל מגישי התובענה פטורים מאגרה.

6 ךק כל מגישי התובענה מסכימים לפנות להליך של גישור __ מתבקשת המצאה ידנית לכל הצדדים
̂] חלק ממגישי התובענה מסכימים לפנות להליך של גישור, ציין שמותיהם:

פרט בקשית שנפתהו לפני פתיחת ההליך הנוכחי:

מסי תיק | שם התיק | תאור

פרט באי בוח לפי סדי ההופעה בתובענה (במידה שמגיש התובענה מיוצג)

| שם עףיד | מסי רשיון | מסי פקס | מסי טלפון
בכת1 רענן בש) 20379 08-9316075 08-9316072

בכת 2

�בכת 3 / / / /

1. לרבות בקשה בכתב שהוגשה לפני פתיחת התיק העיקרי.

2, לפי רשימה של נושאי תובענה המצורפת (במקרה של סתירה בין הקוד לבין התיאור, הקוד הוא מחייב). לידיעתן, אס בית המשפט

 ץ . ** כל^בתובענ .או
3. נאלרשוםאתפרטיכלבעליהדיןשכנגד^כלהידוע.

4. בתיקי עזבונות בלבד. . . ? . חוסר מעש מצד בעלי הדין,

̂תקוד הוא מחייב). ללא הסבר מניח את הדעת - 5. לפי רשימת סעדיס שפרסם מנהל בתי המשפט (במקרה של סתירה בין הקוד לבי< תעגטננ

6. אם מתבקשת מסירה אישית לחלק מהנתבעים, יש לצרף רשימה. - /י*13 **#!/ 9\"\* עלולה התובענה להימחק.
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!5*יי ניא*ר < הש0: רענן בשן חתימה: *"̂.

 ̂
ג?

•ינו�'ו 1ז",̂ 
̂ במשרד: 955/42  
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