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2 שאלות של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה לפי הבקשה: האס קמות למבקש ולחברי קבוצת

הנפגעים עילות התביעה המפורטות בבקשה כולן או מי מהן, ומהחלטה זו תיגזר כמובן הכרעה בעניין

חובת ההשבה החלה על המשיב כלפי המבקש וכל אחד מחברי קבוצת הנפגעים.

3. תמצית הבקשה לאישור התובענה.- הבקשה לאישור תובענה כייצוגית, מוגשת בגין גביית יתר שיטתית

אשר גובה המשיב מציבור בעלי כלי הרכב בגין אגרת כפל רישיון רכב, וזאת בגיגוד לדין ושלא בסמכות.

4. הסעד המבוקש: השבת הכספים שנגבו ביתר מכל אחד מחברי הקבוצה.

̂,3 ¤ אשר נגבו ביתר 5. הסכום או השווי המשוערים של תביעותים של כל הנמגים עם הקבוצה: כ-80,000

ושלא כדין מחברי הקבוצה.

? החלטת בית משפט להתיר צירוף של אדם לקבוצה לפי סעיף 10 (ב) לחוק;

? החלטת בית משפט בדבר אישור תובענה ייצוגית או בדבר דחייה של בקשה לאישור לפי סעיף

14: הגדרת הקבוצה לפי סעיף 14(א)(1): ; עילות התובענה והשאלות של עובדה או

משפט המשותפות לקבוצה לפי סעיף 14(א)(3); ; הסעדים הנתבעים: [מה"כ 20
מילים];

? החלטת בית המשפט ולפיה ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקום
תובע מייצג או בא כוח מייצג לפי סעיף 16(0(1) לחוק;

? לא הוגשה לבית המשפט, בתוך התקופה שקבע, בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג

במקום כל התובעים המייצגים או כל באי הכוח המייצגים בתובענה ייצוגית אשר בית המשפט

אישר את הסתלקותם או מצא שנבצר מהם להמשיך בתפקידם לפי סעיף 16(ד)(2 לחוק;

? הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף 18(ג) לחוק;

? החלטת בית משפט בכל הנוגע להסדר פשרה לפי סעיף 19 לחוק;
ם אחר:

להודעה זו מצורפים המסמכים האלה 1

1. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית בצירוף התובענה רנספחיהן.
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מדינת ישראל - משרד התחבורה 1
באמצעות פרקליטות המדינה מחוז תל-אביב הנתבע 1

מהות התובענה: כספית, הצהרתית, ייצוגית- על פי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 1

(להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"). 1
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§^ ~ • נתב תביעה ייצוגית 1
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בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 1

מבוא 1

1. תובענה זו לאישור תובענה כייצוגית, מוגשת בגין גביית יתר שיטתית אשר גובה הנתבע 1

מציבור בעלי כלי הרכב בגין אגרת כפל רישיון רכב, וזאת בניגוד לדין ושלא בסמכות. 1

2. גביית היתר מסתכמת, על פי הערכה זהירה של התובע המייצג וב"כ בסכום של כ-3,480,000 1

¤ בתקופה הרלוונטית. 1

3. התובע המייצג פנה פנייה מקדימה באמצעות ב"פ לנתבע, בגין גביית היתר כאמור ודרש 1

לחדול ממנה ולהשיב את הכספים אשר נגבו ביתר מכל חברי קבוצת הנפגעים. 1



4. כפי שיובהר להלן, הנתבע בחוסר תום לב מקומם, ניסה להתחמק מביצוע המוטל עליו 1

בעקבות חשיפת העוולה עליה הצביע התובע המייצג בפנייתו המקדימה, היינו חדילה 1
מהמשך ביצועה, והשבת הכספים אשר גבה ביתר לציבור הנפגעים, וזאת באמצעות השבה 1

של הכספים אשר גבה ביתר מהתובע המייצג, באופן פרטני ונקודתי. 1

5. לאחר שהבהיר התובע המייצג כי לא יסתפק בטיפול נקודתי בעניינו בלבד, וכי הוא עומד על 1

תיקון העוולה מעיקרה והשבת הכספים אשר נגבו שלא כדין מכל חברי קבוצת הנפגעים, 1

השיב הנתבע תשובה מתחמקת, מקוממת וחסרת תום לב בעליל, המלמדת כי אין בכוונתו 1
להשיב את הכספים אשר נגבו ביתר מחברי קבוצת הנפגעים, ובנוסף כי אין הוא ממהר לשים 1

קץ, אם בכלל, לגביית היתר אשר חשף התובע המייצג, הכל כפי שיובהר להלן. 1

6. בנסיבות אלו הבין התובע המייצג כי רק הגשת תובענה זו והתערבות בית המשפט הנכבד 1

תביא להשבת הבספינז אשר נגבו ב<תר מהציבור ולהפסקת גביית היתר האסורה בהקדט. 1

העובדות 1

7. התובע המייצג חינו בעלים של רכב מסוג סיטרואן ברלינגו מ.ר. 11-331-51. רישיון הרכב 1

של התובע המייצג היה בתוקף עד ליום 4.1.2017. 1

8. ביום 4.7.16 התקין התובע המייצג ברכב שבבעלותו תפוח גרירה במכון מוסמך. 1

9. התובע המייצג הגיע אל משרדי הנתבע על מנת לעדכן ברישיון הרכב את התקנת תפוח 1

הגרירה כנדרש על פי דין. 1

10. הפקידה במשרדי הנתבע עדכנה את הוספת תפוח הגרירה במערכות הנתבע ומסרה לידי 1

התובע המייצג רישיון רכב מעודכן, ובו מצויין תפוח הגרירה שהותקן. 1

11. טופס רישיון הרכב המעודכן אשר נמסר לתובע המייצג, כלל דרישה לתשלום אגרת כפל בסך 1

1 .¤ 29

12. התובע המייצג שילם את האגרה כפי שנדרש על ידי הנתבע. העתק הטופס הכולל את אישור 1

התשלום מצורף כנספוו 2. 1

13. לאחר ששילם את האגרה אשר נדרשה ממנו כאמור, בגין כפל רישיון, התברר לתובע המייצג 1

כי האגרה אשר נדרש לשלם, נגבתה ממנו שלא כדין וביתר על ידי הנתבע. 1

14. האופן בו בוצע חיוב התובע המייצג בתשלום אגרת כפל התעודה שלא כדין, הראה כי אין 1

מדובר בטעות נקודתית וכי הנתבע דורש, באופן שיטתי מבעלי כלי רכב לשלם, שלא כדין 1
וביתר, אגרת כפל רישיון רכב בין השאר כאשר רישיון הרכב מעודכן בגין שינויים טכניים 1

כאלו או אחרים המבוצעים ברכב, כאשר שינויים אלו אינם נעשים בסמוך למועד החידוש 1

השנתי של רישיון הרכב. שינויים טכניים כאמור כוללים בין השאר, אך לא רק, החלפת מנוע, 1

1 2



שינוי מבנה, שינוי צבע, שינוי גודל צמיגים, התקנה או הסרה של כננת, התקנה או הסרה של 1

וו גרירה, התקנת דוושות כפולות להוראת נהיגה ועוד. 1

15. ואכן בבדיקה קצרה שבצע התובע המייצג למעלת נע הצורן ולמען הזהירות (שהרי די 1

במקרה שלו כדי להצביע כי מדובר בגביית יתר שיטתית ולא בעוולה נקודתית), הוא נתקל 1

בעשרות מקרים נוספים של גבייה אסורה בגין כפל תעודה אשר אינם נופלים לגדר המקרים 1

בהם רשאי הנתבע לגבות אגרה זו, והמלמדים מעל לכל ספק כי אין מדובר בתקלה נקודתית 1

אלא שיטתית ומתמשכת לאורד שנים של גביית יתר. העתק אישורי תשלום לדוגמה של 1

אגרת כפל תעודה, אשר נגבתה שלא כדין וביתר על ידי הנתבע מצורף גנספה 3. 1

הוראות הדיו הרלוונטיות 1

16. סעיף 70 (10) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן � "פקודת התעבורה"), מסמיך את שר 1

התחבורה להתקין תקנות בנוגע לסכומי האגרות שיש לשלם בגין הנפקת רישיון וחידושו. 1

1961 (להלן: "תקנות התעבורה"), מתירה לגבות 1 17. תקנה 12(א) לתקנות התעבורה, תשכ"א-

אגרה בגין כפל תעודה (אשר בהגדרתה נכלל גם רישיון רכב) רק במקרים בהם מתבקשת 1

הנפקת תעודה חדשה לאחר שהקודמת אבדה, נגנבה, נפגמה או נלקחה מבעליה על ידי רשות 1

שהוסמכה לכך בדין. 1

18. הנתבע אינו רשאי אם כן לגבות אגרות כפל תעודה בגין מקרים אשר אינם נופלים בגדר תקנה 1

12(א) לתקנות התעבורה, כגון עדכון רישיון רכב בגין שינויים טכניים ברכב. 1

הצדדימ 1

- *תובע המייצג הינו בעל רכב, אשר שילם בתאם לדרישת הנתבע אגרת כפל תעודה בגין עדכון 1 19

רישיון רכב, אשר הנתבע לא היה רשאי לגבותה בסך 29 ¤. על אף שאין בכך כדי לשנות, 1

יצויין למען הגילוי הנאות כי התובע המייצג הינו אחיו של אחד הח"מ, עו"ד בשן ועובד במשרד 1

כתחקירן. 1

20. הנתבע הינו רשות ממשלתית, האמונה בין השאר על הנפקת רישיונות נהיגה בישראל. 1

21. קבוצת הנפגעים הינה כל מי ששילם וישלם במשך 24 החודשים שקדמו לפנייה המקדימה של 1

התובע המייצג אל הנתבע ועד למועד אישור הבקשה, אגרת כפל תעודה בגין הנפקת רישיון 1

רכב שלא בהתאם לתקנה 12(א) לתקנות התעבורה. 1

היקף הגגייה שלא מייו 1

22. בגין גביית היתר האמורה שגבה הנתבע, נגרם נזק משמעותי לציבור שלם של נפגעים. 1

המסתכם. על פי הערכות זהירות ביותר כמפורט להלו. בכ- 3,4-80,000 ¤!! י 1

3



23. ברי כי הנתונים הרלוונטיים, היינו מספר הנפגעים אשר שילמו בתקופה הרלוונטית אגרות 1

כפל תעודה שלא כדין היינו שלא במקרים המותרים בתקנה 12(א) לתקנות התעבורה, 1

נמצאים בידי הנתבע. 1

24. ועל כן מובאת הערכת היקף הנפגעים וגובה הנזק, בהתאם לנתונים שניתן לאתר בשלב זה 1

ולהערכות הנגזרות מההגיון ומנסיון החיים. מדובר כמובן בהערכות ובאומדן בלבד, באשר 1

הנתונים במלואם נמצאים כאמור בידי הנתבע. 1

25. בהתאם לסעיף 21 לחוק תובענות ייצוגיות, פרק הזמן עבורו ניתן לדרוש מהרשות השבת 1

הכספים שנגבו שלא כדין, הוא עשרים וארבעה חודשים. 1

26. כעולה מדו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המצורף כנספח 9, ב-24 החודשים 1

הרלוונטיים, מספר כלי הרכב המנועיים במדינה עמד על כ-3,000,000. 1

27 אס נניח בהערכה זהירה כי רק מ-20/0 מבעלי כלי הרכב נדרש תשלום כפל רישיון רכב במקרים 1

אשר אינם נכללים בתקנה 12(א) לתקנות התעבורה בכל שנה, מסתכם סכום גביית היתר בכ- 1

3,480,000 ¤ (וזאת אם נקח בחשבון גבייה של אגרת יתר בסך 29 ¤ בלבד) וזאת מכ-120,000 1

בעלי כלי רכב. 1

עילות ו1ן?1בענו? 1

הפרת ח11וו* חקוקה 1

28. כעולה מהמפורט לעיל, הנתבע הפר את הוראת סעיף 70 (10) לפקודת התעבורה ואת הוראת 1

תקנה 12(א) לתקנות התעבורה וחייב את חברי קבוצת הנפגעים בחיובי יתר בניגוד להוראות 1

הדין. 1

29. סעיף 63 (א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "פקחית הנזיקין") קובע כי: 1

"מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל 1

חיקוק- למעט פקודה זו- והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או 1

להגנתו שלאדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של 1

קוק-,אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה 1 הנזק שאליו נתכוון החי

לתרופה המפורשת בפקודה זו, אס החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון 1

להוציא תרופה זו" 1

30. סעיף 63 (ב) לפקודת הנזיקין קובע כי: 1

"לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו שלפלוני, 1

אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או 1

לטובתם או להגנתם של בני-אדם בכלל או של בני-אדם מסוג או הגדר 1

שעמם נמנה אותו פלוני ". 1
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31. זאת ועוד, כפי שכבר נקבע: 1

זזהנחה היא, כי בהיעדר שיקולים מיוחדים יכל חובה שהוטלה מכוח 1 י

חיקוק במישרין או בעקיפין... על אדם פרטי או על גוף ציבורי, נועדה 1

לטובתו או להגנתו של הנפגע מהפרתה והוא זכאי עקרוניתלסעד הנזיקי* 1

(יי אנגלרד, יתרומת הפסיקה להתפתחויות בדיני נזיקין דימויה העצמי 1

ומציאותי עיוני משפט יא (תשמ"ו-מ"ז) 88,67)". 1

32. לא יכולה להיות מחלוקת כמובן כי הוראת תקנה 12(א) לתקנות התעבורה, נקבעה לטובת 1

הציבור עליו נמנים חברי קבוצת הנפגעים וברי כי הפרתה על ידי הנתבע הסבה להם נזקים, 1

אשר הינס מסוג הנזקים שלמניעתם נחקקו אותם חוקים שהופרו- מניעת גביית יתר. 1

עוולת הרשלנות 1

33. אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי במערכת היחסים שבין בין חברי קבוצת הנפגעים לבין 1

הנתבע כרשות בכלל, וקל וחומר כרשות המוסמכת לגבות כספים מהאזרח ולמנוע ממנו קבלת 1

רישיון נהיגה או הארכת תוקפו בפרט, קמה חובת זהירות מושגית. 1

34. בענייננו, ברי כי קמה גם חובת זהירות קונקרטית של הנתבע כלפי חברי קבוצת הנפגעים שלא 1

לחייבם בסכומי אגרה שאינו מוסמך לגבות על פי דין. 1

35. לא יכולה להיות מחלוקת כי הנתבע בהתנהלותו המפורטת לעיל, במעשיו ובמחדליו כמפורט 1

לעיל בנוגע לגביית היתר, עשה מעשים שרשות סבירה ונבונה לא היתה עושה באותן נסיבות 1

וכן לא עשה מעשים שרשות סבירה ונבונה היתה עושה באותן נסיבות ולא נקט במידת זהירות, 1

שרשות סבירה היתה משתמשת או נוקטת באותן נסיבות, ובכך התרשל והפר את חובות 1

הזהירות המושגיות והקונקרטיות אותן הוא חב כלפי התובע המייצג וכלפי כל אחד מחברי 1

קבוצת הנפגעים שלא לגבות מהם אגרת יתר מעבר למה שהוא רשאי לגבות על פי דין, וגרס 1

להם לנזק. 1

36. זאת ועוד, כבר נקבע בע"א 704/71 אגבריה נ. המאירי (מאגרי נבו) כי כאשר מתקיימת הפרת 1

חובה חקוקה (כפי שמתקיימת בעניינו כפי שהובהר לעיל), מלמד הדבר על קיומה של 1

התרשלות. 1

תסעדים 1

על פו מתבקש ניז* ז?משפט הנפנד לזזורית כדלקמו: 1

37. ליתן צו המורה לנתבע לחדול מגביית היתר כמפורט לעיל, ולדווח לבית המשפט תוך זמן קצוב 1

כיצד תוקן העוול של גביית היתר מושא בקשה זו. 1

38. להורות לנתבע להשיב לתובע המייצג וליתר חברי קבוצת הנפגעים את הכספים אשר נגבו 1

מהם ביתר, המוערכים בשלב זה בסך כולל של 3,480,000 ¤. 1
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חלקם, אינו מעשי בנסיבות העניין, בין משוס שלא ניתן לזהותם ו/או לבצע את התשלום 1

בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, מתבקש בית המשפט הנכבד להותת על מתן כל סעד אחר 1

לטובת חברי קבוצת הנפגעים, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין, בהתאם 1

לסמכות הנתונה לו על פי סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות. 1

40. להורות לנתבע להשיב על שאלונים ו/או לגלות את כל מידע ככל יידרש להשלים את החסר 1

לצורך איתור חברי קבוצת הנפגעים וחישוב הפיצוי המגיע לכל אחד מהם, וכן להתיר לתובע 1

המייצג לתקן את כתב התביעה הייצוגית בהתאם לנתונים שיתבררו לאחר המצאת המסמכים 1

1 
וקבלת המידע כאמור.

41. להוסיף וליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון. 1

42. לפסוק גמול לתובע המייצג אשר טרח בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור שלא יפחת מ-70/0 1

בתוספת מע"מ כדין ככל שידרש, משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת 1

1 
הנפגעים. י

43. לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ התובע המייצג יהיה בשיעור שלא יפחת מ- 180/0 משווי הסעד 1

שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים בתוספת מע"מ כדין, עבור טיפול וייצוג בתובענה 1

1 
בערכאה הראשונה.

סוח ד1ו* 1

44. חשוב לזכור כי עסקינן ברשות מרשויות המדינה, המחוייבת בזהירות יתרה כל אימת שהיא 1

באה להפעיל סמכות מהסמכויות המוקנות לה בחוק, ובייחוד לעניין גביית אגרות: 1

/וכת ההגינות המינהלית-שיסודח במעמדה של הרשות כנאמנה כלפי 1 יץ

הציבור- מחמירה יותר מחובת תום הלב הנדרשת מן הפרט. המידה 1

המחמירה חלה בין אס פועלת הרשות בתחום המשפט האזרחי ובין אם 1

עלת היא בתחום המשפט הציבורי "* 1 פו

יבג"ץ 4422/92 עפרו נ. מיגהל מקרקעי ישראל (מאגרי נבו).
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45. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית, בין היתר לאור האמור 1

בסעיף 5(ב)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, והסמכות המקומית לדון בתובענה הייצוגית אס 1

תאושר, בין היתר לאור העובדה כי הנתבע חינו רשות מרשויות המדינה, ולפיכך ניתן להגיש 1

את התובענה בכל אחד מבתי המשפט המוסמכים עניינית במדינה. 1

רענן בשן,עו"ד לאה נמס-קהתי ,עריד 1

ב"כ התובע המייצג 1

1 7



בבית המשפט המחוזי-תל-אביב יפו 1

בשבתו כביו* משפט לעניינים מינרליים 1

בעניין: 1
מאיר בשן, ת.ז. 039018197 1
מרח' דובנוב 57, רחובות 1

ע"י ג"כ עוה"ד דענן בשן ו/או לאה גמס-קהתי 1
ו/או בת-חן פארי טבאג 1

מרח' הירדן 39, רחובות 1
טל: 08-9316072 פקס: 08-9316075 1
התובע המייצג 1

1 - ד ג נ -

מדינת ישראל - משרד התחבורה 1
באמצעות פרקליטות המדינה מחוז תל�אביב הנתבע 1

מהות התובענה: כספית, הצהרתית, ייצוגית- על פי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 1

(להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"). 1

סכום התביעה: סכום התביעה של התובע הייצוגי� 29 ¤ (קרן). 1

סכוס התביעה המשוער במצטבר לכל חברי הקבוצות המיוצגות = 1

1 .¤ 3,480,000

בתב ת*יעה ייצוגית ו
בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 1

מבוא 1

1. תובענה זו לאישור תובענה כייצוגית, מוגשת בגין גביית יתר שיטתית אשר גובה הנתבע 1

מציבור בעלי כלי הרכב בגין אגרת כפל רישיון רכב, וזאת בניגוד לדין ושלא בסמכות. 1

2. גביית היתר מסתכמת, על פי הערכה זהירה של התובע המייצג וב"כ בסכום של כ-3,480,000 1

¤ בתקופה הרלוונטית. 1

3. התובע המייצג פנה פנייה מקדימה באמצעות ב"כ לנתבע, בגין גביית היתר באמיר ודרש 1

לחדול ממנה ולהשיב את הכספים אשר נגבו ביתד מכל חברי קבוצת הנפגעים, 1



4. כפי שיובהר להלן, הנתבע בחוסר תום לב מקומם, ניסה להתחמק מביצוע המוטל עליו 1

בעקבות חשיפת העוולה עליה הצביע התובע המייצג בפנייתו המקדימה, היינו חדילה 1

מהמשך ביצועה, והשבת הכספים אשר גבה ביתר לציבור הנפגעים, וזאת באמצעות השבה 1

של הכספים אשר גבה ביתר מהתובע המייצג, באופן פרטני ונקודתי. 1

5. לאחר שהבהיר התובע המייצג כי לא יסתפק בטיפול נקודתי בעניינו בלבד, וכי הוא עומד על 1

תיקון העוולה מעיקרה והשבת הכספים אשר נגבו שלא כדין מכל חברי קבוצת הנפגעים, 1

השיב הנתבע תשובה מתחמקת, מקוממת וחסרת תום לב בעליל, המלמדת כי אין בכוונתו 1

להשיב את הכספים אשר נגבו ביתר מחברי קבוצת הנפגעים, ובנוסף כי אין הוא ממהר לשים 1

קץ, אם בכלל, לגביית היתר אשר חשף התובע המייצג, הכל כפי שיובהר להלן. 1

6. בגסיבות אלו הבין התובע המייצג כ< רק הגשת תובעגה זו והתערבות בית המשפט הנכבד 1

תביא להשבת הבספימ אשר גגבו ביתר מהציבור ולהפק1קת גביית היתר האסויה בהקדם. 1

העובדוו? 1

7. התובע המייצג הינו בעלים של רכב מסוג סיטרואן ברלינגו מ.ר. 11-331-51. רישיון הרכב 1

של התובע המייצג היה בתוקף עד ליום 4.1.2017. 1

8. ביום 4.7.16 התקין התובע המייצג ברכב שבבעלותו תפוח גרירה במכון מוסמך. 1

9. התובע המייצג הגיע אל משרדי הנתבע על מנת לעדכן ברישיון הרכב את התקנת תפוח 1

הגרירה כנדרש על פי דין. 1

10. הפקידה במשרדי הנתבע עדכנה את הוספת תפוח הגרירה במערכות הנתבע ומסרה לידי 1

התובע המייצג רישיון רכב מעודכן, ובו מצויין תפוח הגרירה שהותקן. 1

11. טופס רישיון הרכב המעודכן אשר נמסר לתובע המייצג, כלל דרישה לתשלום אגרת כפל בסך 1

1 .¤ 29

12. התובע המייצג שילם את האגרה כפי שנדרש על ידי הנתבע. העתק הטופס הכולל את אישור 1

התשלום מצורף כנספח 2. 1

13. לאחר ששילם את האגרה אשר נדרשה ממנו כאמור, בגין כפל רישיון, התברר לתובע המייצג 1

כי האגרה אשר נדרש לשלם, נגבתה ממנו שלא כדין וביתר על ידי הנתבע. 1

14. האופן בו בוצע חיוב התובע המייצג בתשלום אגרת כפל התעודה שלא כדין, הראה כי אין 1

מדובר בטעות נקודתית וכי הנתבע דורש, באופן שיטתי מבעלי כלי רכב לשלם, שלא כדין 1

וביתר, אגרת כפל רישיון רכב בין השאר כאשר רישיון הרכב מעודכן בגין שינויים טכניים 1

כאלו או אחרים המבוצעים ברכב, כאשר שינויים אלו אינם נעשים בסמוך למועד החידוש 1

השנתי של רישיון הרכב. שינויים טכניים כאמור כוללים בין השאר, אד לא ילו, החלפת מנוע, 1
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שינוי מבנה, שינוי צבע, שינוי גודל צמיגים, התקנה או הסרה של כננת, התקנה או הסרה של 1

וו גרירה, התקנת דוושות כפולות להוראת נהיגה ועוד. 1

15. ואכן בבדיקה קצרה שבצע התובע המייצג למעלה מן הצורך ולמען הזהירות (שהרי די 1

במקרה שלו כדי להצביע כי מדובר בגביית יתר שיטתית ולא בעוולה נקודתית)/ הוא נתקל 1

בעשרות מקרים נוספים של גבייה אסורה בגין כפל תעודה אשר אינם נופלים לגדר המקרים 1

בהם רשאי הנתבע לגבות אגרה זו, והמלמדים מעל לכל ספק כי אין מדובר בתקלה נקודתית 1

אלא שיטתית ומתמשכת לאורד שנים של גביית יתזי. העתק אישורי תשלום לדוגמה של 1

אגרת כפל תעודה, אשר נגבתה שלא כדין וביתר על ידי הנתבע מצורף כנספה 3. 1

הוראות הדיו הרלוונטיות 1

16. סעיף 70 (10) לפקודת התעבורה ננוסח חדש] (להלן� "פקודת התעבורה"), מסמיך את שר 1

התחבורה להתקין תקנות בנוגע לסכומי האגרות שיש לשלם בגין הנפקת רישיון וחידושו. 1

17. תקנה 12(א) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן� "תקנות התעבורה"), מתירה לגבות 1

אגרה בגין כפל תעודה (אשר בהגדרתה נכלל גס רישיון רכב) רק במקרים בהם מתבקשת 1

הנפקת תעודה חדשה לאחר שהקודמת אבדה, נגנבה, נפגמה או נלקחה מבעליה על ידי רשות 1

שהוסמכה לכך בדין. 1

18. הנתבע אינו רשאי אס כן לגבות אגרות כפל תעודה בגין מקרים אשר אינם נופלים בגדר תקנה 1

12(א) לתקנות התעבורה, כגון עדכון רישיון רכב בגין שינויים טכניים ברכב. 1

הצדדים 1

19. התובע המייצג הינו בעל רכב, אשר שילם בתאם לדרישת הנתבע אגרת כפל תעודה בגין עדכון 1

רישיון רכב, אשר הנתבע לא היה רשאי לגבותה בסך 29 ¤. על אף שאין בכך כדי לשנות, 1

יצויין למען הגילוי הנאות כי התובע המייצג הינו אחיו של אחד הח"מ, עו'יד בשן ועובד במשרד 1

כתחקירן. 1

20. הנתבע הינו רשות ממשלתית, האמונה בין השאר על הנפקת רישיונות נהיגה בישראל. 1

21. קבוצת הנפגעים הינה כל מי ששילם וישלם במשך 24 החודשים שקדמו לפנייה המקדימה של 1

התובע המייצג אל הנתבע ועד למועד אישור הבקשה, אגרת כפל תעודה בגין הנפקת רישיון 1

רכב שלא בהתאם לתקנה 12(א) לתקנות התעבורה. 1

היקף הגבייה שלא פדי1 1

22. בגין גביית היתר האמורה שגבה הנתבע, נגרם נזק משמעותי לציבור שלם של נפגעים. 1

המסתכם. על פי הערכות זהירות ביותר כמפורט להלן. בכ- 3,480,000 ¤ ו י! 1

1 3



23. ברי כי הנתונים הרלוונטיים, היינו מספר הנפגעים אשר שילמו בתקופה הרלוונטית אגרות 1

כפל תעודה שלא כדין היינו שלא במקרים המותרים בתקנה 12(א) לתקנות התעבורה, 1

נמצאים בידי הנתבע. 1

24. ועל כן מובאת הערכת היקף הנפגעים וגובה הנזק, בהתאם לנתונים שניתן לאתר בשלב זה 1

ולהערכות הנגזרות מההגיון ומנסיון החיים. מדובר כמובן בהערכות ובאומדן בלבד, באשר 1

הנתונים במלואם נמצאים כאמור בידי הנתבע. 1

25. בהתאם לסעיף 21 לחוק תובענות ייצוגיות, פרק הזמן עבורו ניתן לדרוש מהרשות השבת 1

הכספים שנגבו שלא כדין, הוא עשרים וארבעה חודשים. 1

26. כעולה מדו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המצורף כנספח 9, ב�24 החודשים 1

הרלוונטיים, מספר כלי הרכב המנועיים במדינה עמד על כ-3,000,000. 1

2 מבעלי כלי הרכב נדרש תשלום כפל רישיון רכב במקרים 1 17. אס נניח בהערכה זהירה כי רק מ-0/ם

אשר אינם נכללים בתקנה 12(א) לתקנות התעבורה בכל שנה, מסתכם סכום גביית היתר בכ- 1

3,480,000 ¤ (וזאת אם נקח בחשבון גבייה של אגרת יתר בסך 29 ¤ בלבד) וזאת מכ-120,000 1

בעלי כלי רכב. 1

עיליו* התנענו? 1

הפדת ח9ב9ת חקוקה 1

28. כעולה מהמפורט לעיל, הנתבע הפר את הוראת סעיף 70 (10) לפקודת התעבורה ואת הוראת 1

תקנה 12(א) לתקנות התעבורה וחייב את חברי קבוצת הנפגעים בחיובי יתר בניגוד להוראות 1

הדין. 1

29. סעיף 63 (א) לפקודת הנזיקין ננוסח חדש] (להלן: "פקודת הנזיקין") קובע כי: 1

"מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל 1

חיקוקי למעט פקודה זו- והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או 1

להגנתו שלאדם אחר,וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של 1

הנזק שאליו נתכוון החיקוק,-אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה 1

לפי פירושו הנכון, התכוון 1 אס החיקוק, לתרופה המפורשת בפקודה זו,

להוציא תרופה זרי 1

30. סעיף 63 (ב) לפקודת הנזיקין קובע כי: 1

לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, 1 "

אס לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או 1

-אדם בכלל או של בני-אדם מסוג או הגדר 1 לטובתם או להגנתם של בני

שעמם נמנה אותו פלוני ". 1
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31. זאת ועוד, כפי שכבר נקבע: 1

יד/הנחה היא, כי בהיעדר שיקולים מיוחדים <כל חובה שהוטלה מכוח 1

חיקוק במישרין או בעקיפין... על אדם פרטי או על גוף ציבורי, נועדה 1

לטובתו או להגנתו של הנפגע מהפרתה והוא זכאי עקרונית לסעד הנזיקיי 1

(יי אנגלרד, יתרומת הפסיקה להתפתחויות בדיני נזיקין דימויה העצמי 1

1 *"(88 ומציאותי עיוני משפט יא (תשמ"ו-מ"ז) 67,

32. לא יכולה להיות מחלוקת כמובן כי הוראת תקנה 12(א) לתקנות התעבורה, נקבעה לטובת 1

הציבור עליו נמנים חברי קבוצת הנפגעים וברי כי הפרתה על ידי הנתבע הסבה להם נזקים, 1

אשר הינס מסוג הנזקים שלמניעתם נחקקו אותם חוקים שהופרו- מניעת גביית יתר. 1

עוולו? הרשלנות 1

33. אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי במערכת היחסים שבין בין חברי קבוצת הנפגעים לבין 1

הנתבע כרשות בכלל, וקל וחומר כרשות המוסמכת לגבות כספים מהאזרח ולמנוע ממנו קבלת 1

רישיון נהיגה או הארכת תוקפו בפרט, קמה חובת זהירות מושגית. 1

34. בענייננו, ברי כי קמה גם חובת זהירות קונקרטית של הנתבע כלפי חברי קבוצת הנפגעים שלא 1

לחייבם בסכומי אגרה שאינו מוסמך לגבות על פי דין. 1

35. לא יכולה להיות מחלוקת כי הנתבע בהתנהלותו המפורטת לעיל, במעשיו ובמחדליו כמפורט 1

לעיל בנוגע לגביית היתר, עשה מעשים שרשות סבירה ונבונה לא היתה עושה באותן נסיבות 1

וכן לא עשה מעשים שרשות סבירה ונבונה היתה עושה באותן נסיבות ולא נקט במידת זהירות, 1

שרשות סבירה היתה משתמשת או נוקטת באותן נסיבות, ובכך התרשל והפר את חובות 1

הזהירות המושגיות והקונקרטיות אותן הוא חב כלפי התובע המייצג וכלפי כל אחד מחברי 1

קבוצת הנפגעים שלא לגבות מהם אגרת יתר מעבר למה שהוא רשאי לגבות על פי דין, וגרם 1

להם לנזק. 1

36. זאת ועוד, כבר נקבע בע"א 704/71 אגבריה נ. המאירי (מאגרי נבו) כי כאשר מתקיימת הפרת 1

חובה חקוקה (כפי שמתקיימת בעניינו כפי שהובהר לעיל), מלמד הדבר על קיומה של 1

התרשלות. 1

הסעדים 1

על כו מתבקש בית המשפט הנכבד להורות גדלקמו; 1

37. ליתן צו חמורה לנתבע לחדול מגביית היתר כמפורט לעיל, ולדווח לבית המשפט תוך זמן קצוב 1

כיצד תוקן העוול של גביית היתר מושא בקשה זו. 1

38. להורות לנתבע להשיב לתובע המייצג וליתר חברי קבוצת הנפגעים את הכספים אשר נגבו 1

מהם ביתר, המוערכים בשלב זה בסך כולל של 3,480,000 ¤. 1

| 



39. לחלופין, באם ימצא בית המשפט הנכבד כי פיצוי כספי לחברי קבוצת הנפגעים, כולם או 1

חלקם, אינו מעשי בנסיבות העניין, בין משוס שלא ניתן לזהותם ו/או לבצע את התשלום 1

בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן כל סעד אחר 1

לטובת חברי קבוצת הנפגעים, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין, בהתאם 1

לסמכות הנתונה לו על פי סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות. 1

40. להורות לנתבע להשיב על שאלונים ו/או לגלות את כל מידע ככל יידרש להשלים את החסר 1

לצורך איתור חברי קבוצת הנפגעים וחישוב הפיצוי המגיע לכל אחד מהם, וכן להתיר לתובע 1

המייצג לתקן את כתב התביעה הייצוגית בהתאם לנתונים שיתבררו לאחר המצאת המסמכים 1

וקבלת המידע כאמור. 1

41. להוסיף וליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון. 1

42. לפסוק גמול לתובע המייצג אשר טרח בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור שלא יפחת מ-0/ק7 1

בתוספת מע"מ כדין ככל שידרש, משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת 1

הנפגעים. 1

43. לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ התובע המייצג יהיה בשיעור שלא יפחת מ- 180/0 משווי הסעד 1

שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים בתוספת מע"מ כדין, עבור טיפול וייצוג בתובענה 1

בערכאה הראשונה. 1

סיף דבר 1

44. חשוב לזכור כי עסקינן ברשות מרשויות המדינה, המחוייבת בזהירות יתרה כל אימת שהיא 1

באה להפעיל סמכות מהסמכויות המוקנות לה בחוק, ובייחוד לעניין גביית אגרות: 1

יחובת ההגינות המינהליתישיסודה כמעמדה של הרשות כנאמנה כלפי 1

הציבור- מחמירה יותר מחובת תום הלב הנדרשת מן הפרט. המידה 1

המחמירה חלה בין אם פועלת הרשות בתחום המשפט האזרחי ובין אס 1

1 
פועלת היא בתחום המשפט הציבורי "1

ובג"ץ 4422/92 עפרו 3. מינהל מקרקעי ישראל (מאגרי נבו). 1

י
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45. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית, בין היתר לאור האמור 1

בסעיף 5(ב)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, והסמכות המקומית לדון בתובענה הייצוגית אם 1

תאושר, בין היתר לאור העובדה כי הנתבע הינו רשות מרשויות המדינה, ולפיכך ניתן להגיש 1

את התובענה בכל אחד מבתי המשפט המוסמכים עניינית במדיגה. 1

/1
̂''י"י י$4ךי ל"'"

חובות רחי הירן|1*3תויבית 1 ך ר ̂י̂י ר0

רענן בשן,עו"ד לאה נמס-קהתי ,ש"ד 1

צג 1 ב"כ התובע המיי
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נספח 4 1

פניה מקדימה למשיב

מיום 14/7/2016 1



- דץ ובוסריון רענן בשן ושותי משרד עורכי

8 31163811311מ3̂3 14/07/2016  ̂00 1  ̂
ץ31!0א: 81 061068

 ג*גלי לפגיעבזכייות
̂]^8א^^2 1£̂^0כי^1א )81̂  (4ג11) ומטריון ^ג1

 דין
רעק בשן, עורך

£11£1̂!51**0א 8\3ע לאח במס - קהת1, עירכת-דץ 02£כי\ס<

̂*^00£כ"ם̂ 46ג*$ 1*יט£א*13*£ כת^ג0  ̂

 ומגשרת

{11̂0 

 עורכת-דץ

בת-חן פארי סבאג,

 -י *571593274*£3*

ליגיי

משח* התחגורה- המחלקה משפטית

בנק ישראל 5, ירושלים

בדזאו רשום

א.ג.נ.,

הנדוו;0נייר1 מוקדמת *גי1 גבי<ת אגרה שלא פדיו

הריני לפגוונ אליכנז גשם מרשי, מר מאור בשן,גדלקמ(:

1 ו

1. מרשי התקין ברכב שבבעלותו תפוח גרירה במכון מוסמך ועל כן הוא הגיע אל משרדכם על מנת לעדכן

ברישיון הרכב את התקנת תפוח הגרירה כנדרש.

2. תוקף רישיון הרכב של מרשי הינו עד ליום 4.1.2017.

3. הפקידה במשרדיכס עדכנה את הוספת תפוח הגרירה במערכותיכם, ומסרה לידי מרשי רישיון רכב

מעודכן, ובו מצויין תפוח הגרירה שהותקן.

^ . 4. טופס רישיון הרכב המעודכן אשר נמסר למרשי, כלל דרישה לתשלום אגרת כפל בסך 29 ¤. מרשי שילם

את האגרה כפי שנדרש על ידכם.

5. לאחר ביצוע התשלום, התברר למרשי, שהינו עובד במשרד הת"מ, בשיחה עם עורכי הדין במשרד הח"מ

כי הוא חוייב על ידכם בתשלום אגרת כפל שלא כדין, וכי לא הייתם רשאים לגבות ממנו סכום זה.

6. כמובהר בתקנה 12(א) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן: "תקנות התעגורה"), ניתן לגבות אגרה

בגין כפל תעודה (אשר בהגדרתה נכלל גם רישיון רכב) רק במקרים בהם מתבקשת הנפקת תעודה חדשה

לאחר שהקודמת אבדה, נגנבה, נפגמה או נלקחה מבעליה על ידי רשות שהוסמכה לכך בדין.

7. ברי אס כן כי אינכם רשאים לגבות אגרת כפל תעודה בגין עדכון התקנת תפוח הגרירה ברישיון הרכב

ו/או בגין מקרים אחרים אשר אינם נופלים לגדר תקנה 12(א) לתקנות התעבורה.

39114̂ 8̂*©ס11 ,81310 רתי הירדן 39, רח1בות 7660315 1^

טלפון 08-9316072 £א110?1£̂£� פק0 08-9316075 £?£?

̂ז \̂ 43ג11. ,̂€0.1113 881131 1@1
:̂ 3̂ .00. |1

� 
^



8. לאור העובדה כי מדובר בדרישת תשלום ממוחשבת, ברי כי מדובר בגבייה ביתר וללא סמכות של אגרת

כפל תעודה המבוצעת על ידכם, המתבצעת באופו שיטתי.

9� על כ1 הנכם נדרשים לחדול לאלתר מהגבייה שלא כדיו המבוצעת על ידכם באמור ולהשיג את הכספים

אשי גביתם ביתר שלא כדיו, בגיו כפל תעודה, במקרים אשר אינם נופלים בגדי תקנה 12(א) לתקנות

התעבורה, למרשי וליתר הנפגעים.

10- באם לא יתקבל מענה למכתב זה בהקדם, יפנה מרשי לבית המשפט בהליכים המתאימים.

/

?>1
ז-קהתי, עו"ד ̂נ לאה̂ 

955/52/1

רחי הירדן 39, רחובות 7660315 �ד0^8£110,.י51א£ג481.^3911

טלפון 08-9316072 £א30?1£1£� 3ק0 08-9316075 ג*.?
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נספה 5 1

המענה הראשון של

המשיב מיום ו

1 21/7/2016



18.9.2316 
מר מאור בשן - ד1אר רענן בשן, משרד עורכי דין -גביית אגרה שלא כדי!

 רעגןבשן <1ו.00.*13-נ11@ג1ת3ח133>
1̂ '�*�̂ ? 010
¤חר ונמ�ני 1'ז * נ

ת אגרה שלא כדין - גור מאור גשן גביי
5 הודעות

 21 ביולי 2016 בשעה 9:37
קטי מורלי <907.11.*0רח@>!1/ץ16>

אל: "1!.00.¥/\13-ג1ץ@ח3ו*33נ1" <1!.00.13¥¥-נ11@ת3ו331כ1>

עותק: חוה ראובבי <1!.01.907ת1@3¥316^>, יפה 0רי <01.907.11וח@3$ח3ץ>, תמי פרידמן <1!.907.*0ית@1ח3ו010יוז>

ע1"ד לאה במ0-קהתי בוקר ט/ב,

תודה על מכתבך מיום 6 ביולי, 2016 בנושא שבנדון.

על מנת לבדוק את הנתונים במכתבן�י אידה לקבלת מספר הרכב של מר מאור בשן וכן צילום ציק למקרה שט נצטרך לבצע החזר
לחשבונו.

בתודה,

קטי מורלי

מנהלת תחום תאום,נהלים ורישוי .? .

!1משרד התחבורה והבטיחות בדרכים �

02-6663063 פק0 .�03-6849863

90̂.*0וח@>1ו/\16 .11

ו י

. : > .

1171311*3 ץנ1 /0ח19>ו0ק

 21 ביולי 2016 בשעה 9:51
13̂<11@ג1ח3ח33ץ> 06(^0 *1-3; ,ח3וץ835 ח3ת£33 <00.11.

13̂-ג1ץ@�301תז אל: 63ודו6ת 163 <וח311.00ות9@>!ו31ץץ16>, 00.11.

משרד התחבורה מגיב מהר.

לדעת1 אין לתת מספר חשבון א3חט מבקשים הודעת תדילה הכוללת את כל הנפגעים,

̂^ם0950/0^ 2/ו ...3ן^&99^^ס0/0^09^ס8%



נספח 6

תשובת המבקש למענה

הראשון מיום

27/7/2016



רענן בשן 1ש1תי משרד עורכי� דין ונוטריון

27/07/20 3116381131ת1133 16 1 & 00. 18# 081065 80 ^0*317

 מבלי לפגוע בזכויות
ם0א^0<61 3£ים0*פ4 א\1*י\6א*א^  ̂

 (1114) וטטרץן
 דין

 רענן בשן, עורך

.

לאה במס - קתתי, עורכת-דין £טםמ*1*1ט0$1£01ג*1 1£01

¤מ4קמ1>8 18̂ 8̂ בת-חן פארי סבאג, עורכת-די1(1^11) ומגשרת 6נק*ט****ם*3£וםמק^

לכבוד
גבי קטי מורלי,

מגהלת תחום תאומ, גהלינז ורישוי

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים באמצעות פקס מספר 6849863" 03

ג.נ.,

חגדון: תשובתך מיום 21,7,16 לפנייה מוקדמת בגיו גביית אגרה שלא בדיו

הריגי לפנות אליכנז בשמ מרשי, מר מאור בשן, כדלקמן:

1. במכתב הפנייה המקדימה אשר נשלח אליכם על ידנו, ואליו מתייחסת תשובתך מיום 21.7.16, הובהר

מפורשות כי עניינה גבייה שיטתית של אגרה, שלא כדין, וכי הנכם נדרשים לחדול לאלתר מגבייה זו

ולהשיב את הכספים אשר גביתס בגינה, למרשי וליתר הנפגעים.

2. על רקע זה נראה, עם כל הכבוד, כי בקשתך במענה לפנייה המקדימה כאמור, לקבל את מספר הרכב של

מרשי על מנת לבדוק את עניינו האישי והנקודתי וכן לקבל צילום המחאה שלו כדי להחזיר את הכספים

שנגבו ממנו על ידכם שלא כדין, תוך התעלמות בוטה מהגבייה השיטתית ונזקם של יתר הנפגעים, נגועה

בחוסר תום לב משווע, ובנסיון מקומם לרצות את מרשי באופן נקודתי וכך להתחמק מהשבת הכספים

אשר נגבו שלא כדין מיתר הנפגעים, ומתיקון לעתיד של הגבייה האסורה אשר נחשפה על ידי מרשי.

3. על כן נשוב ונציין כי באם לא תופסק לאלתר גביית היתר האסורה שנחשפה על ידי מרשי כמפורט

במכתבי מיום 6.7.16 ולא יושבו כלל הכספים אשר נגבו על ידכם שלא כדין מכלל הנפגעים, יפנה מרשי

לבית המשפט בהליכים המשפטיים המתאימים לקבלת סעדים אלו.

11^
̂יי עי"ד ^ד�^  ̂̂ ̂�י

8£80¥,.�ד3א£<81נ£¥�.*3911  ̂ רחי הירדן 39, רחובות 7660315

טלפון 08-9316072 £א1£1££80י 9ק0 08-9316075 31£

00.11.^-(1ע@1נ35113נו /€0.1.ץ*12-<71.ץד1ד11

— ^



??? 861168 ק*וח4345 19561061 קן|

1 כ1 x̂ 03111=161 1ו0ק]
106ז01 *19 .00 £ 130*835 133090?
+972-8-9316075
27-0111-2016 11:43

005 0816/1186 1̂  :11ג1651] 5065? ח10*0018 ח108110? 16011)1 6(

288 27-0111-2016 11:42 $6113 036849863 0:33 1 5x0655

- דין ונוטר'!) רענן בשן 1ש1תי משרד עורכי

27/07/2016 53311311.335 7ט06*^0£6063 "13 .00 £ ̂ם

 מגלי לפגחנ 1ז3ו*ות
נ1!ו8א*1**8 "1̂ א3£11גגיים רענןבק^טירזתג^גםוננוטר1!! קשכא*
1̂ט11 1863 לאה נמס - קמת'. עורכה-זץ 00£סי0/;יטטמ
ויוט13>2מ31ונ8נמ1  בת-יוןפארסבאג"זטרכת-זין(1*11) 1ממ!1רת 8םמ11?(ג46ט£1ט0ס>ג1*ן3

??- - �

ל&גוד
גב' קטל מתיל*,

נ*נתל1* ונחו* תאום, נהלימ ורישוי

̂י8 0<מממ<נ פקס ט0<^ 684$$63"03 מ^רד 1?תחנורו? וח33ו<ו*1*נ 1!דז

"
 י

.-̂ ג

̂* נמןמ^תאגויול <זלא 8ך*ו ̂פתד מיזט 21.746 לפניית מוקד תגדע* קש

הייני לפנות אליגמ כשם מרשי,מר מאור 4שן, גדלקמן�

1. במכתב הפניית חמ'קד<מה אשר נשלח אליכם על ידנו, ואליו מתייחסת תשובתך מי1ם 21.7.16, הובהר

מפורשות כי עניינה גבייה ש*קן1*ת של אגרה, שלא כדלו, וכי חנכם נדרשיס לחדול £*לתר מגבייה זו

ולהשיב את הכספים אשר נביתם בגינת. למרשי ולקט* תנ0גע<נ1.

2. על רקע זח נראה, עם כל הכבוד, כי בקשתך בטענה לאנייה חמקדימת כאטור, לקבל את מספר תרכב של

מרשי על מנת לבדוק את ענ<ינו האישי ותנקודתי וכן לקבל צילום המחאת שלו כדי להחזיר את הכספים

שנגבו ממנו על ידכם שלא כדין, הדך התעלמות בוטח מהגבייה השיטתית ונזקס של יתר הנפגעים, טועה

בחוסר תום לב משווע, ובנסיון מקומם לרצות את מרשי באופן נקודתי ן�כך לו�זתחמק מחשבת הכספים

אקייי נגבו שלא כדין מיתר הנפגעים, וטתיקון לעתיד של הגבייה תאסורת אשר נרוש&ח על ידי מרשי.

3. על כן נשוב ונציין כי באס לא תופסק לאלתר גביית היתר האסורה שנחשפה על יד< מרשי כמפורט

במכתבי מיום 6-7.16 ולא יושבו כלל הכספים אשר נגבו על ידכם שלא כדין מכלל הנפגעים, יפנה מרשי י

1 
לביו! המשפט בחליכיט המשפטיים המתאימים לקבלת סעדיס אלו.

ו 1

1 \ 1 *-̂ * 
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נספח 7

המענה הנוסף שנשלח 1

ע'יי המשיב מיום

1 1/8/2016



18.8.2016 
27.7.20 בעבין גביית אגרה ביתר ושלא גדין ענ/ בשן, משרד עורכי די1 - פג"תך מ'ום 16 דואר ר

 רעבו .בשן <00.11.13¥¥�נ1�ו@ג1ח3ח133>
!?-*-* 1�̂" *010
¤ה11*11ני ז�ין * ט

ית אגרה ביתר ושלא כדין פנייתך מיום 27,7.2016 גענין גבי
3 הו דשת

 1 באוג001 2016 בשעה 13:26
קטי מנרלי <1ו./\90.ז0ת1@>11/\16>

אל; י1ו�.00.*48<1ו@ח3ו881גר <1ו.00.#\13<1ז@רו3ו*33ג1>

̂)00א£1>, אלה חרפמן <11./ץ90-*0רח@ס£113> עותק: חוה ראובני <11./ץ01.90וח@©31/ץ3ו*>, דפנה עין-דור <907.11-*0וח@

ע1*ד לאה נמס קהתי, צהריים טובים,

בחר לי כי פנייתך היא עקחנית ולעניין זה תינתן תשובה על ידי הלשכה המשפטית של משרדנו.

יחד עם זאת וללא כל 0תירה ל10גיה העקחנית, העלית שאלה פרטנית אשר אותה אבי מבקשת לבדוק ולתת מענה בהתאם.

לאור האמור, אודה לך על מתן פרטי הרכב על מנת לבדוק את הסוגיה.

170 דה,

_.,קטי מורלי

מנהלת תחום תאום,נהלים ורישוי
. 

>? .
י
י

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

03-6849 02-666306$ פק863:0

11./ץ90-*0רח@>11/\16

 1 באוגוסט 2016 בשעה 17:33
13̂<1ן@ג1ח3ח133> ץ4# ,ת3ו6351 ח3ח33^ <00.11./ו

אל: לאה נמס <וח0ס.311וח9@>1ח3ץץ16>

ראי תשובתם

— —^^^



נספח 8

מענה מלשפת היועצת

המשפטית של המשיב 1



̂י  1'

 / , , * כ
משרדוזתחגורה

 ̂
\ 1 1" 

ח7בט<חות בדרממ

$ 1̂ 1 
לשכת וליועצת המשפטית

תאריך: י"ט תמוז תשע"י
25 יולי 2016

תיק:
לכבוד

/* עו"ד לאה נמס-קהתי
רחוב הירדן 39

רחובות 7660315

הנדון: גביית אגרת כפל רישיוו ר13

סמך: מכתבך מיוס 6.7.2016 (התקבל 17.7.2016)

במענה למכתבך שבסמך:

1. בכל הנוגע לעניינו הפרטי של מרשך, סמוך לאחר קבלת מכתבך פנתה אליך נציגת אגף

הרישוי בבקשה לקבל פרטים לבדיקת המקרה, ולביצוע החזר אגרה אם יתברר שנגבתה
שלא כדין.

2. לעניין הכללי אומר כי מזה חודשים עוסק משרדנו במיפוי ובדיקה כוללים של האגרות

הנגבות על ידי המשרד, סכומן ונסיבות גבייתן; גם אגחת כפל רישיוו רכב כלולים בבדיקה

זו. לאחר שתושלם הבדיקה, במידה ויימצא שקיימים ליקויים חוקיים בנהלים ובהנחיות

(מעבר למקרים פרטניים בהם נפלו שגיאות) אלה יתוקנו, ובמידה שהם תקינים, עדיין

ירועננו ההנחיות לפקידים באופן שידגיש את המותר והאסור בתחום ואת החובה להקפיד

על בחירת העילה הנכונה להנפקת כפל הרישיון.

ה, כ בר ב

/^ *
חוה ראובני, ען"ד

סגנית בכירה ליועצת משפטית

העתק: היועצת המשפטית
סמנכ"ל בכיר תנועה

מנהל אגף הרישוי

.[00̂ רישוטכפל רכב עוד נמס-קהו אגרות\ 0:\1̂ ̂\ק§ 115̂'א\ס0£ ?,\71^1\

̂) ת"ד 867 ירושלים טלפון: 02-6663300 פקס: 02-6663314 רח' בנק ישראל 5, בנין ג'נרי (

/ו00



נספח 9

דו"ח הלשכת המרכזית 1
לסטטיסטיקה לעניין
כב המנועים גלי תר



למ"ס, רבעון ל0ט0י00יקה של תחבורה 011� 2, 2016 2,2016 -0א ץ87811*/)0 03ת8וד*?3 7*0ק5א£קז ,053

 ד08ק3א*16 ס*60
תעבורה

,£5_ו410<£י\ *0�ד0וא -.34 £.61*1 ל1ח 34.- כלי רכב מגוע"ם, לפי סוג רכב (1)(2) (2)(1) £_101ו�*£̂ ?0 £?¥! 8¥

 8?68חזו1ח 501016(££
מספרים מוחלטים

1 סן�הכל 1 כלי רכב ן משאיות ו אוטובוסים ןא1טובו0*ם ן מוניות ו רכבים ו אופנועים ו אספקת כלי רכב

פרט"ם(3) זעירים מיוחדים פרטיים חדשים

לש1ק המקומי (4)
10131 316/וחק 8*111101 868ו1ג1וח73x18 80565 1\/11 60131ק3 0163ץ010*10/\! /ו/י6ח ?0 ע1קקג51

 10/7/0/0$ 0318 6*73ר1ק
03̂ 5(3)

ס638וח30 101116
 (4)*6>311תז

225,297 121,218 4,554 19,821 16,917 14,238 335,078 2,338,687 2,850,513 2013

279,205 124,081 4,597 20,106 17,795 14,120 327,792 2,457,236 2,965,727 2014

229,972 127,498 4,844 20,670 18,788 14,100 322,561 2,583,175 3,091,636 2015

25,644 118,514 4,377 19,149 15,532 14 ,626 344.336 2,216,494 2,733.029 \/11 2012

12,837 118,718 4,390 19,167 15,557 14,576 343,723 2,223,581 2,739,713 7111

10,386 118,930 4,399 19,177 15,574 14,552 343,270 2,229,299 2,745,201 1)<

18,196 119,067 4,410 19,196 15,592 14,532 342,854 2,234,695 2,750,347 X

15,432 119,206 4,424 19.213 15,611 14,513 342,395 2,241,464 2,756,825 ^

13,018 119,295 4,433 19,222 15,625 14,492 341,859 2,246,053 2,760,979 }01

19,187 119,601 4,443 19,967 15,840 14,474 341,581 2,265,782 2,781,688 1 2013

ח 2,789,528 2,273,959 341,099 14,467 15,860 19,981 4,449 119,713 18,053

22,346 119,840 4,455 19,991 15,886 14,463 340,602 2,282,382 2,797,619 111

23,013 120,056 4,467 20.019 15,973 14,419 339,981 2,289,603 2,804,518 17

23,018 120,310 4,490 20,060 16,084 14,361 339,341 2,297,719 2,812,365 \/

12,368 120,509 4,488 20,105 16,199 14,342 338,581 2,304,076 2,818,300 71

26,322 120,963 4,499 20,124 16,307 14,352 338,562 2,313,753 2,828,560 711

18,016 121,362 4,509 20,142 16,390 14,342 338,547 2,322,212 2,837,504 7111

23,448 121,287 4,531 20.127 16,464 14,347 337,777 2,326,023 2,840,556 ^

11,634 121,456 4,533 20,066 16,631 14,310 336,991 2,331,576 2,845,563 *

15,701 121,311 4,540 19,902 16,779 14,258 335.898 2,335,881 2,848,569 )0

12,191 121,218 4,554 19,821 16,917 14,238 335,078 2,338,687 2,850,513 ^!

21,590 121,738 4,546 20,213 17,172 14,277 335,371 2,358,494 2,871,811 1 2014

22,525 122,164 4,543 20,132 17,291 14,243 335,022 2,368,620 2,882,015 //

22,174 122,520 4,562 20,239 17,395 14,262 334,882 2,382,970 2,896,830 ///

15,545 123,099 4,542 20,166 17,496 14,255 334,417 2,390,237 2,904,212 |7

21,258 123,360 4,566 20,253 17,541 14,211 333,652 2,402,065 2,915,648 7

19,563 123,515 4,560 20,322 17,603 14,175 333,171 2,415,327 2,928,673 71

20,440 123,702 4,564 20,354 17,630 14.163 332,543 2,424,931 2,937,887 711

27.624 123,846 4,602 20,357 17,720 14,200 332,051 2,433,479 2,946,255 7111

16,045 123,944 4,607 20,462 17,757 14.200 331,552 2,444,919 2,957,441 ^

23,829 123,991 4,595 20,332 17,759 14,186 330,636 2,449,952 2,961,451 X

ג 2,969,629 2,458,949 329,537 14,159 17,835 20,471 4.588 124.090 17.240 0

51.372 124,081 4,597 20,106 17,795 14,120 327,792 2,457,236 2,965,727 /̂

12,748 124,747 4,613 20,490 17,917 14 ,134 328,305 2,481,720 2,991,926 ! 2015

13,467 125,170 4,642 20,514 18,070 14,153 328,012 2,492,884 3,003,445 11

19,362 125,107 4,678 20,769 18,215 14,150 327,209 2,510,072 3,020,200 111

13,208 125,861 4,712 20,498 18,171 14,177 327,429 2,514,768 3,025,616 17

21,250 126,123 4,739 20,610 18,343 14,149 326,878 2,524,258 3,035,100 7

22,596 126,325 4,775 20,656 18,434 14,164 326,487 2,539,059 3,049,900 71

25,351 127,236 4.785 20,697 18,534 14,147 326,139 2,550,539 3,062,077 711

27,300 127,594 4.817 20,938 18,640 14,200 326,435 2,563,543 3,076,167 7111

9,499 127,573 4.822 20,922 18,713 14,206 325,798 2,569,508 3,081.542 ^

21,371 127.543 4,828 20,823 18,741 14,160 324,605 2,575,103 3,085.803 X

16,520 127.518 4,837 20,711 18,768 14,123 323,385 2,580,926 3,090,268 ^

27,300 127,498 4,844 20,670 18,788 14,100 322,561 2,583,175 3,091,636 *11

27,827 128,108 4,859 21,183 19,138 14,100 323,592 2,608,031 3.118,991 | 2016

18,970 128,616 4,878 21,218 19,246 14,082 323,798 2,621,644 3,133,482 //

28,324 129,146 4,877 21,334 19,400 14,139 323,915 2,638,843 3,151,654 111

̂ז0161 חו 3©1נ81יד 6ו11 ח0 8זת6תזוזו00 3ח8 3ח380ח113גן>נ£:©50(1)  ,ח0!}0£1110
(1) רא1: הסגרים 1הערות לל1ח1ת במבוא.

1ח6/\ח1 (2} ̂ו0  נ>ח316 
̂זקק811 ת6x06151 (3313 0 ,נ>6110כן 1*01630  

(2) מצבה בסוף כל תק1פה, פרט לנתוני אספקת

03̂ 316*1זגן *6ח 07 5- 

מב1גי!ת קרטיות חז�שזת.

 ז6*ק13ז0 ©#1 ח! ,1ז$0>060ז$ז\ 0/ 00/73/ח6#/£ 360 (3)
(3) רא1 הגדר1ת במב1א, בפרק הסברים

ח16זווח00 4ח3 3ח0ו31ח13ק0נ£ ©1ל31ז 816 ח0 15 5. 
1הער1ת ללוחות.

1ח1וח !0ח3 5ק66[ .11101 (4)  ,5ח3̂

-1אבים. (4) ב1לל גם גייפים 1מיני

-52-

� ^



ענן גשן ישותי משרד עורכי - דין ונוטריון

18/08/2016 
8 11^811^16נ3מ21ג11  ̂00. ^0א & 10€3^0***!

41̂ ,1^59\^א\)א\^ 4̂ן1**1י\0נז נן בשן, עוין דין (1111) ונוטריון �̂ט0א

 מ1לי לפגיע בזכיית
11̂ 1 >©^8-̂ ת נמס - קהתי, עורכת-דץ ,�ה'\0ז\מ\; 1ד\1ט

1̂מ1ק1יז55ד\11 ̂ יי8̂ ̂,יזד1י0כי\ס 11̂) ומגשרת טמד\1ת*1^ -חן פארי סבאג, עור0*-ד*ו11

לגגוד

ביהמ"ש המחהי

ג.א.נ.,

הנדון :יפויכח

אני הח''מ, עו"ד רענן בשן מ.ר. 20379, מייפה בזאת את כוחס של רוני אלטאי ת.ז. 011140159 עובד משרדי

להגיש ו/או לקבל ו/או להפקיד ו/או לשלם ו/או לצלם בשמי ובמקומי כל מסמך.

משח'-עת�כ'ק�יו
ח,3ר*מח88^©^ '.

./

י הירדן 39, רח1ב1ת 7650315 1'0'\10טג,.^א£(1^ץ^3911 רח

̂י* 0לפ1( 08-9316072 £^110?£ע1£' 3ק0 08-9316075 

00.11.^.13-<וי1@511311^(< €0.11.^13-<11.^^\

?—^1



יפ1י $ז פללי

(לצייד הפקדה בישויות, בית המשפט ובהוצאה לפועל)

אנו הח"מ מאור בשן ת.ז. 039018197, ממנים בזה את עוה"ד רענן בשן ו/או לאה נמס - קהתי

ו/או בת - חן פארי סבאג ו/או כל עו"ד אחר ממשרדו ו/או עובדים מטעמם, בכל עניין בביהמ"ש

לענייני משפחה ו/או הלק� מול בית המשפט ו/או ההוצאה לפועל.

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כוחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל /:

הפעולות הבאות, כולן ומקצתן הכל בקשר לעניין הג"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 ' ף"

/; 
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 ולמתאים.

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.

ולראיה באנו על החתום, היום 0 / לחודש אוגוסט שנת 2016. ; ;.

07 
/  מאור בשן י^—~

>000(

ל*זת גמס^ןהתי, עריך

זץ̂'^ךבות  רח, ̂ו
הנני מאשרת את חתימת מרשי הנ"ל.

התימה

—^




