
בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

(ל199)בע"מ הייווייז דיואיץ נ' כנימיזיאח'

ת"צ 31289-03-16

עניין: תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי סוג
תאריך פתיחה.- 15 מוץ 2016
בתל אביב רמת חיסיון.- פתוח לציבור

בעניין: 1. חגי בנימין, ת.ז, 032661621
מרחוב הנגיד 13/3, ראשון לציון

- ג בע"מ, ח.פ, 513239277 ^  2. מינוף ויזמות
מרח' נווה יהושע 12, רמת גן

כולם ע"י ב"כ עוה"ד רענן בשן ו/או לאה ננו^קהז*י /

^ 
ו/או בת-חן פארי סבאג

מרח' גולדה מאיר 3 (לב הניצן), פארק המדע נס-צ<ץנרה;;:. י>£̂£
"̂  -- ^ פקס: 08-9316075 _ - טל: 08-9316072

המבקשים

-נגד-

דרן ארץ הייווייז (1997) בע"מ, ח.פ. 512475203
ממחלף נחשונים-כביש האגרה

המשיבה

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית
בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את ניהול התובענה המצורפת כנספח 1 לבקשה זו, כתובענה

ייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו�2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") וליתן
הוראות וסעדים כמפורט להלן,

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 בקשה זו הינו התנהלות חסרת תום לב של המשיבה וניצול לרעה

של סנקציות דרקוניות אשר מקנה לה החוק.

2. המשיבה במעלליה, כפי שיפורט להלן, גורמת לחיובי יתר של לקוחותיה, המסתכמים

,1' במיליוני שקלים. לקוחות המשיבה, המשתמשים בכביש האגרה, המוכר כ"כביש 6'

נאלצים לשלם, בשל מעשי ומחדלי המשיבה, תשלומי יתר בדמות פיצוי והחזר הוצאות,

הפרשי הצמדה, תוספות פיגור וריבית פיגורים כמשמעם בחוק כביש האגרה (כביש ארצי

לישראל), תשנ"ה-21995 ובתקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים),

התשנ"ט-31999 (חיובים אלו בגין פיצוי, החזר הוצאות, הפרשי הצמדה, ריבית ופיגור, כולם

או חלקם, יקראו להלן: "חיובי היתר").

3. סעיף 12(א)(3) לחוק כביש האגרה קובע כי בעל הזכיון רשאי:

ילדרוש ממי שלא שילם אגרה או דמי גביה שהוא חייב בתשלומם לפי חוק

זה... את האגרה, את דמי הגביה, החזר הוצאות הכרוכות בגביית אגרה

ובאכיפת התשלומים לפי חרק זה, ופיצוי כשל נזק שנגרם."

4. סעיף 8 (א) לתקנות אכיפת תשלומים קובע כי:

יחייב שלא פרע חשבון ראשוני או חשבון נוסף במועד התשלום, יחויב

כפיצוי ובהחזר הוצאות בשל כל נסיעת בתנופת החיוב נ1שא החשבת שלא
.5 נפרע"*

5. סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות אשר נקבעו בתקנות האכיפה, השתנו לאורך השנים. כך

; למשל סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות בשנת 2013 היו כדלקמן: בחשבון נוסף ראשון- 16 ¤
בחשבון נוסף שני- 33 ¤; בחשבון נוסף שלישי- 67 ¤.

6. רק לשם ההמחשה יובהר כי סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות בגין 15 נסיעות אשר בוצעו

לאחר אי פרעון חשבון נוסף שני, באותה תקופה, הסתכמו בי1,005 ¤!!!. כאשר סכומי

האגרה בגין נסיעות אילו הסתכמו במאות ספורות של שקלים.

7. בשנים קודמות, למשל בשנת 2009, הסכומים היו גבוהים אף יותר, כך שהחיוב בפיצוי

ובהחזר הוצאות בגין חשבון נוסף ראשון עמד על סכומים הגבוהים מ-20 ¤, החיוב בגין

חשבון נוסף שני, עמד על סכומים הגבוהים מ-40 ¤ וחיוב בגין חשבון נוסף שלישי עמד על

1 כביש מסי 6 בתכנית מתאר ארצית מס' 31א, להלן "בביש האגרה".

2 להלן: "חוק גביש האגרה".

3להלן � "תקנות אביפת תשלומים''.

4 "חשבון ראשוני" מוגדר בתקנות אכיפת תשלומים כ"חשבון הנשלח לחייב ושעד למועד משלוחו פרע במלואם את כל
החשבונות שנשלחו אליו בשל תקופות חיוב קודמות ;", "חשבון נוסף" מוגדר כ"חשבון הנשלח לחייב שטרם פרע במלואו
עד למועד משלוחו חשבון קודם של- (1) תקופת חיוב קודמת אחת (חשבון נוסף ראשון), (2) שתי תקופות חיוב קודמות

.; ; (3) שלוש תקופות חיוב קודמות או יותר (חשבון נוסף שלישי) (חשבון נוסף שני)
5 כן קובע סעיף 11 (א)(1) לתקנות האכיפה כי המשתמש בכביש יחוייב בפיצוי ובהחזר הוצאות בגין אי פרעון של חשבון

ראשוני או חשבון נוסף במועד תשלומו, כאמור בתקנה 8.
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סכומים הגבוהים מ-80 6¤, כך שסכומי חיובי היתר בהם חוייבו הנפגעים, הצטברו

לסכומים דמיוניים ומקוממים עוד יותר.

8. ויודגש, סכומי הפיצוי והחזרי ההוצאות, מוטלים על כל נסיעה ונסיעה בכביש האגרה, גס

כאשר מדובר במספר נסיעות, אשר נשלחה בגינך דרישת תשלום אחת.

9. בנוסף, קובע סעיף 12ג לחוק כביש האגרה כי לחוב חלוט7 שלא שולם בתוך 30 ימים מהמועד

הקובע8, ייתוספו מאותו מועד ועד לתשלום בפועל, הפרשי הצמדה. עוד קובע הסעיף כי

בתום שלושה חודשים מהמועד הקובע, תיווסף לחוב חלוט שלא שולם ולהפרשי ההצמדה

25̂(!!'). כאילו לא די בכך, שהתווספו כאמור, תוספת פיגור בשיעור שאיו לו אח ורע של 0'

מעבר לתוספת הפיגור השערורייתית, מתווספת לחוב גם ריבית פיגורים:

>{ב) חוב חלוט שלא שולם, כולו או חלקו, בתוך 30 ימים מהמועד הקובע,

ייתוספו עליו הפרשי הצמדה, מהמועד הקובע ועד לתשלום בפועל.

(ג) בתום שלושה חודשים מהמועד הקובע, תיווסף לחוב חלוט שלא שולם,

בולו או חלקו, ולהפרשי ההצמדה שחושבו בהתאם להוראות סעיף קטן (ב),

תוספת פיגור בשיעור עשרים וחמישה אחוזים מו החוב החלוט או מחלקו,

ומהמועד לפי הענין (להלן- תוספת פיגור), ומהפרשי ההצמדה,שלא שולמו ,

להפרשי ההצמדה ולתוספת הפיגור, האמור ואילך תיווסף לחוב החלוט,
ריבית פיגורים ".

10. לסיכום- חיובי היתר עלולים להצטבר לסכומים הגבוהים במאות אחתים מהחיוב בגין

אגרת הנסיעה עצמה.

11. כך למשל בעניינו של המבקש, נצברו בתקופה של מספר חודשים, בגין 41 נסיעות בכביש

האגרה, אשר סכומי האגרה בגינן הסתכמו במאות בודדות של שקלים (680.59 ¤), חיובי

350 מהחוב המקורי!!'. יתר בסד 2,398.50 ¤!!!. מדובר בחיובי יתר בשיעור הגבוה בכ- ̂<

12. מהתנהלות המשיבה, כפי שתפורט להלן, עולה בבירור כי רק אישור התובענה מושא בקשה

זו כייצוגית, ירפא את הנזקים אשר נגרמו ונגרמים על ידה לחברי קבוצות הנפגעים, וישים

קץ למעלליה המתמשכים ולניצול שזו מנצלת לרעה את סמכויות האכיפה הדרקוניות אשר

מקנה לה החוק, ושל הסנקציות הדרסטיות שהיא רשאית להטיל על משתמשי כביש האגרה.

הצדדים

6 סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות אשר עודכנו באוקטובר 2015, כפי שפורסם באתר המשיבה הינם כדלקמן: בחשבון

; בחשבון נוסף שלישי- 8.61ג ¤. ; בחשבון נוסף שני- 19.89 ¤ נוסף ראשון- 14.04 ¤
7 "חוב חלוט"- מוגדר בחוק כביש האגרה כחיוב שלא הוגש לגביו ערר לפי סעיף 12ב לחוק זה, או שהערר לגביו נדחה

ולא ניתן עוד לערער על ההחלטה שגיתנה לגביו, או שניתן לגביו פסק דין חלוט. סעיף 12ב לחוק קובע בין השאר כי מי
שחולק על חיוב רשאי, בתיך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב לערור על כך בפני ועדת ערר.

8 המועד הקובע"- מוגדר בסעיף 12 לחוק כביש האגרה כמועד בו הפך חיוב לחוב חלוט.
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13. המבקש 1 (להלן: "המבקש") הינו עורך דין, אשר עשה שימוש בכביש האגרה כחייב רשום9.

כתוצאה ממעשיה ומחדליה של המשיבה מושא בקשת אישור זו, שילם המבקש חיובי יתר

בשיעורים העולים על סכום החוב המקורי, במאות אחוזים, הכל כמפורט להלן.

14. המבקשת 2 (להלן: "המבקשת") הינה חברה פרטית קטנה, אשר מנהלה היכו בעל המניות

היחיד בה (תדפיס רשם החברות מצורף כנספח 2). המבקשת עשתה שימוש בכביש האגרה

כחייבת רגילה10 וחויבה שלא כדין ובחוסר תום לב על ידי המשיבה בתשלום חיובי יתר. כן

שלחה המשיבה למבקשת דרישות תשלום אשר כללו, בניגוד לדין, חיוב בפיצוי והחזר

הוצאות בשל אי תשלום חשבון ראשוני יחד עם דרישת תשלום בגין חיובים חדשים, באותו

חשבון, מה שמנע מהמבקשת לשלם את דרישת התשלום בגין החיובים החדשים, בשל רצונה

לבחון ולבדוק את החיובים התמוהים בפיצוי ובהחזר הוצאות. בכך גרמה המשיבה לפגיעה

באוטונומיית הרצון של המבקשת ולתחושות שליליות של ממש, ובין השאר לעוגמת נפש,
לכעס, למפח נפש ולחוסר נוחות.

15. המשיבה הינה חברה פרטית מוגבלת בערבות, בעלת הזיכיון להפעלת כביש האגרה.

16. במאמר מוסגר יצויין כי המבקשת הגישה בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז במסגרת ת"צ

47395-11-10, בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, וזאת בעקבות חיובים בכפל

בהם חייבה המשיבה את לקוחותיה בגין אגרות נסיעה. הבקשה התקבלה, והצדדים הגיעו
להסכם פשרה אשר אושר על ידי בית המשפט הנכבד בפניו נידון התיק. בהתאם להסכם
הפשרה, הוחזרו סכומים משמעותיים לציבור וכן נמנעה גביית יתר עתידית בהיקף של

מיליוני שקלים.

עוולות המשיבה בקליפת אגוז

17. כמצויין לעיל וכפי שיורחב להלן, החוק מקנה למשיבה שלל סמכויות גבייה ואכיפה, לרבות
הטלת סנקציות דרסטיות יוצאות דופן בחומרתן, לצורך גביית אגרות הנסיעה בכביש

האגרה, אשר לא שולמו במועד.

18. סנקציות חמורות אלו נועדו בין השאר להקל על גביית האגרה, להוות גורס מרתיע מפני
התחמקות מתשלומה וכן לשפות את המשיבה בגין הוצאות הגבייה.

19. לא יכולה להיות מחלוקת כמובן כי הפעלת סמכויות הגבייה והאכיפה והשימוש בסנקציות
יוצרים חובות זהירות, הגינות ותום לב של בעל הסמכות כלפי החייב.

9בהתאם להגדרה על פי תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי גביה), התשנ"ט-1999 (להלן: "תקנות

סכומי גבייה").
10 בהתאם להגדרה על פי תקנות סכומי גבייה.
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20. הדבר נכוו ביתר שאת כאשר עסקינן בסמכויות ובסנקציות דרקוניות ויוצאות דופן

בעוצמתן, כפי שהעניק המחוקק למשיבה- סמכויות וסנקציות המוקנות בדרן הרגיל
לגופים שלטוניים בלבד.

21. לאור הקניית סמכויות נרחבות אילו למשיבה, יש לראות בה כמובן כגוף מעין מינהלי11.

ברי כי הדברים אשר נקבעו לעניין הפעלת סמכויות גבייה מנהליות, יפים ביתר שאת בהקשר
למשיבה:

י&פק בעיניי אם הגביה המינהלית היא חוקתית, כעידן שלאחר חקיקת

חוק יסוד -. כבוד האדם וחירותו. עם זאת, הוראות הדין המאפשרות גביה

, ועל כן מדובר כהוראות מינהלית נחקקו טרם כניסת חוק היסוד לתוקפו

בעידו שלאחר דין מוגנות, אשר בית המשפט אינו יכול להורות על בטלותן ...

ח?י?תו של חת! היסוד, מובו כי יש לפרש בצמצום רב ככל האפשר את

הסמכות של הרשות המ&ומית לנקךט בהליכי גביה מינהליים. כעידו

שלאחר חסי&תו של חתך היסוד, יש לתת לסמכות שילטתית המגבילה
זכויות יסוד, פרשנות צרה ככל האפשר יי-12

11. הנה כי כן, אופיין הדרסגוי של הסמכויות אשר מקנה החוק למשיבה, מטיל עליה חובות

זהירות, הגינות ותום לב מוגברות כלפי ציבור המשתמשים בכביש האגרה, ומחייב אותה

להפעילו במשורה, באופן מצומצם, זהיר וסביר, מבלי לפגוע בחייב שלא לצודד ו/או מעבר
למינימום הנדרש,

23. ברם, כפי שנראה להלן, לא רק שהמשיבה מפרה ברגל גסה, בחוסר תום לב משווע את

חובות הזהירות, ההגינות ותום הלב החלות עליה בנסיבות העניין אלא שזו אף מפרה
הוראות חוק מפורשות.

24. דומה כי לא בכדי מתנהלת המשיבה בדרן בה היא מתנהלת, שכן כתוצאה ממעלליה

והפרת חובותיה, גורפת זו לכיסיה, מיליוני שקלים על חשבון לקוחותיה העושים שימוש

בכביש האגרה, באמצעות חיובם בחיובי יתר.

25. תובענה מושא בקשה זו עוסקת בשלוש עוולות:

16. עוולה אחת- המשיבה ממשיכה לשלוח דרישות תשלום לכתובות של משתמשים בכביש

האגרה, גם כאשר ישנה אינדיקציה ברורה לכך כי הכתובות אליהן נשלחות הדרישות,

אינן הכתובות של אותם משתמשים בפועל, ובכך גורמת המשיבה להשתת חיובי יתר על

אותם משתמשים, וזאת תוך הפרת חובות תום לב (חוזיות ולבר חוזיות), זהירות והגינות
החלות עליה.

1 י ראה למשל ערר 116/04 גיאבריו נ. דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ (מאגרי נבו)

12 עת"מ 003061/06 (חי') רכבת ישראל נ. עירית חדרה (מאגרי נבו)
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27. בתי המשפט וכן וועדות הערר שהוקמו מכח חוק כביש האגרה כבר ביקרו התנהלות חסרת

תום לב ומקוממת זו של המשיבה, אולם האחרונה ממשיכה במעלליה במצח נחושה, תוך

התעלמות בוטה מהביקורת המוטחת בה שוב ושוב בגין התנהלות מעוולת זו.

28. עוולה שתיים- המשיבה מפרה את הוראת תקנה 6(3) לתקנות אכיפת תשלומים, הקובעת

כי על המשיבה לשלוח דרישת תשלום לכתובת המעודכנת של בעל הרכב במשרד הרישוי כפי

שהייתה במועד יצירת החיוב האחרון מושא הדרישה ושולחת דרישות תשלום לכתובת

שאינה כתובתו המעודכנת של בעל הרכב במועד זה. כאשר דרישת התשלום אינה נפרעת

במועד, מחייבת המשיבה, למרבה האבסורד, את המשתמש בחיובי יתר בשל אי תשלום

במועד של דרישת התשלום, אותה דרישת תשלום אשר היא עצמה שלחה לכתובת שאינה
מעודכנת ואינה רלוונטית.

29. עוולה שלוש- המשיבה מפרה את הוראת תקנה 8(ב) לתקנות אכיפת תשלומים הקובעת כי

יש לשלוח חיוב בפיצוי והחזר הוצאות בשל אי תשלום חשבון ראשוני, בחשבון נפרד

מחיובים חדשים. הפרת החיוב האמור פוגעת באוטונומיית הרצון של משתמשים אשר יש

להם השגות על החיוב בגין פיצוי והחזר הוצאות, המבקשים לשלם את החיובים החדשים,

אם משום שהם נאלצים לשלם את מלוא החשבון, חרף ההשגות, מחשש כי יתווספו חיובי

יתר ויופעלו סנקציות בגין החיובים שאינם שנויים במחלוקת באותו חשבון, ואם משום

שהם נמנעים בלית ברירה מתשלום החיובים החדשים בשל ההשגות, ומסתכנים בכך כי

יושתו עליהם חיובי יתר גם בגין אותם חיובים חדשים. בכך נפגעת כמובן אוטונומיית הרצון

של אותם לקוחות ונגרמות להם תחושות שליליות של ממש, חוסר נוחות, כעס, מפח נפש
ועוגםת נפש.

סמכויות הגבייה הדרקוניות שמקנה החוק למשיבה

30. כאמור, חוק כביש האגרה מעניק לבעל הזיכיון להפעלת הכביש, היינו למשיבה, סמכויות

גבייה דרקוניות ומתיר לה לנקוט סנקציות חמורות ביותר, בעלות אופי מינהלי מובהק, כנגד
משתמשים בכביש בגין אי תשלום במועד של אגרת הנסיעה.

31. כפי שהראינו לעיל, המשיבה רשאית לחייב את המשתמשים בתשלומי החזר הוצאות ופיצוי,

בגין אי פרעון במועד של דרישות תשלום וזאת בשיעורים העולים במאות אחוזים מסכום

האגרה המקורי. וכאילו אין די באמור, לחוב שהפך לחלוט, מתווספים הפרשי הצמדה,

תוספת פיגור בשיעור שאין לו אח ורע של 250/0 ובנוסף ריבית פיגורים!!!

32. בנוסף קובע סעיף 12 ג 0�) לחוק כביש האגרה כי חוב חלוט בגין אגרה ניתן להוצאה לפועל
כמו פסק דין, והמשיבה אף פטורה מנקיטת הליך משפטי.

33. כן קובע חוק כביש האגרה, כעולה מסעיף 12ד, כי לא יחודש רשיון הרכב של בעל רכב אשר

לא שילם חוב חלוט בגין שלוש נסיעות בכביש אגרה, וזאת עד לתשלום מלוא החוב החלוט.
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34. המשיבה, כבעלת הזיכיון להפעלת כביש האגרה, אף מוסמכת למנוע כניסה לכביש האגרה

; לעכב יציאה של רכב כאמור מכביש של רכב בגינו לא שולם חוב חלוט עבור שימוש בכביש

האגרה; לדרוש ממי שנוהג ברכב בגינו לא שולם חוב חלוט לפנות את הרכב מכביש האגרה

ואף לגרוס לפינוי רכב שבעליו לא ציית לדרישה ולחייבו בהחזר ההוצאות הכרוכות בכך13.

35. הנה כי פו, כעולה מהמצורף, חוק כביש האגרה מעניק למשיבה, שהינה גוף פרטי נעל

אינטרס כלכלי מובהק, סמכויות אכיפה וגבייה יוצאות דופן בעוצמתו, המוקנות אד ורק

לחלק מצומצם מהרשויות המדינה. סמכויות אלו, הפוגעות באופו בוטה בזכויות היסוד של

האזרח, יש לפרש כמובו בצמצום ולהפעיל במשורה. בסבירות, בתום לב ובזהירות יתרה.

36. הרציונל במתן אותן סמכויות דרקוניות שיש בהן כדי להביא לתפיחת החיובים בשיעורים

ובסכומים אימתניים כמפורט לעיל, ברור- מניעת התחמקות מכוונת של חייבים מתשלום

אגרת הנסיעה לצד הבטחת החזר עלויות האיתור והגבייה שיגרמו למשיבה, בגין סכומי חיוב

נמוכים יחסית כשלעצמם.

37. ברם לא יכולה להיות מחלוקת כי סנקציות אלו לא נועדו לאפשר למשיבה להפוד לנבל

ברשות החוק, לשבת בחיבוק ידיים, אם באופו מכות. ואם מתוד רשלנות ו/או חוסר

אכפתיות "בלבד", להמתיו עד שיתפחו סכומי החיוב בשיעורי עתק, ורק אז לבצע פעולות

פשוטות בעלויות זניחות. על מנת לאתר את החייב, כפי שהיא עושה ממילא בסופו של

דבר, לאחר שהחוב כבר תפח בשיעורי עתק.

העוולות בהרחבה

עוולה אחת

38. המבקש, אשר נוהג לנסוע בכביש האגרה מדי פעם בפעם, מסר למשיבה את פרטי כרטיס

האשראי שלו לצורך חיובו כחייב רשום, כהגדרתו בתקנות סכומי גבייה.

39. בחודש דצמבר 2012, לאחר שאבד כרטיס האשראי שלו, אשר את פרטיו מסר כאמור

למשיבה, הונפק למבקש כרטיס חדש. למבקש נאמר על ידי הבנקאי כי הרשאות התשלום

מהכרטיס שאבד, יעברו אל הכרטיס החדש.

40. ברם בדיעבד, הבחין המבקש כי למרות שנסע בתקופה הרלוונטית בכביש האגרה, לא

מופיעים חיובים בגין נסיעות אלו, בתדפיס כרטיס האשראי שלו. ביום 8.5.13, מיד כשהבחין

המבקש בדבר, הוא התקשר אל שירות הלקוחות של המשיבה וביקש לדעת מדוע לא הופיע
חיוב כאמור.

13 סעיף 12 לחוק כביש האגרה.
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41. נציגת המשיבה טענה כי המשיבה ניסתה לחייבו, אך לא הצליחה עקב ביטול כרטיס

האשראי14. כו טענה הנציגה כי בשל כך לא נגבו על ידי המשיבה חשבוניות דצמבר 2012,
ינואר ופברואר 2013.

42. המבקש ביקש לשלם את החוב כבר באותה שיחה, ברם לתדהמתו טענה נציגת המשיבה כי

החוב הגיע לסכום העולה על 3,000 ¤.

43. המבקש ביקש הסבר לסכום המופרך ונציגת המשיבה טענה כי החוב כולל חיובים בגין

הנסיעות בחודשים הרלוונטיים בסך 680.59 ¤ וחיובי יתר בשיעור הגבוה בכ- 3500/0 מהחוב

!יי המקורי בגין הנסיעות עצמן, בסך 2,398.50 ¤

44. המבקש תמה מדוע המשיבה לא פנתה אליו בטרם חייבה אותו בסכומים מופרכים אלה.

נציגת המשיבה טענה כי נשלחו אליו מספר דרישות תשלום, לרבות אלו הכוללות חיובי יתר

כהגדרתם לעיל, וזאת לכתובת ברחוב פיין 6 בראשון לציון.

45. ברם המבקש, אשר החל לעבוד כמתמחה בפרקליטות מחוז דרום, עקר מתמעך ברחוב פיין

6 בראשון לציון, לבאר שבע, לרחוב אברמסון 14. המבקש עדכן את כתובתו החדשה במרשם

האוכלוסין, כבר ביום 10.10.12, חודשיים עיבר לחיוב הראשון בגין הנסיעה בכביש

האגרה, אשר לא כובד על ידי חברת האשראי. (פלט ממרשם האוכלוסין מצורף כגספח 3).

כתוצאה מכך אף עודכנה כתובתו של המבקש, באופן אוטומטי במסד הנתונים של משרד
הרישוי.

46. מכתבים הנשלחים בדואר רגיל ואינם נמסרים לנמען, מוחזרים כידוע אל השולח על ידי

רשות הדואר (העמוד הרלוונטי ממדריך הדואר מצורף כנספח 4) יחד עם ציון הסיבה
להשבת דבר ה'דואר.

47. הנה כי כן, למשיבה הייתה אינדיקציה ברורה, אף עוד בטרם שלחה את דרישות התשלום

עליהן הוסיפה את חיובי היתר, כי המבקש אינו נמצא בכתובת אליה שלחה את דרישת
התשלום הראשונית.

48. בהנחה כי המשיבה נהגה על פי חוק, דרישות התשלום אשר כללו חיובי יתר נשלחו על ידה

למבקש בדואר רשום, וברי כי גם דרישות תשלום אילו חזרו אל המשיבה, יחד עם ציון סיבת

ההחזרה (בין אם משוס שהנמען אינו ידוע ובין אם משום שהנמען אינו מתגורר עוד
בכתובת).

14ראוי להבהיר כי יתר הרשאות התשלום לטובת ספקי שירות אחרים של המבקש חוייבו באמצעות כרטיס האשראי
החדש.
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49. ברם המשיבה המשיכה באופן אבסורדי לשלוח פעם אחר פעם, עוד ועוד דרישות תשלום

לאותה כתובת ממנה דברי הדואר המשיכו לחזור אליה, עם אינדיקציה לכך כי איןי מדובר

בחייב חמקן, אלא במשתמש אשר שינה כתובתו. המשיבה הניחה למעשה לחוב לתפוח עוד

ועוד, במאות אחוזים, וזאת במקום לבצע פעולות בסיסיות ופשוטות לצורך איתורו של

המבקש, אשר עלותן נמוכה בהרבה מסכומי חיובי היתר.

50. המבקש ביקש באותה שיחה, לפרוע לאלתר את החיובים שאינם שנויים במחלוקת, היינו

החיובים בגין הנסיעות עצמן, כך שיוכל לפנות אל המשיבה ולהבהיר את העובדות בנוגע

לחיובי היתר אשר הוטלו עליו ללא הצדקה זאת במנותק מהחיוכים עבור הנסיעות עצמן,

עליהם לא חלק, ואשר אותם בקש, כאמור, להסדיר כבר במעמד אותה שיחה. המבקש היה

סמוך ובטוח, מטבע הדברים, כי חיובים אלו יבוטלו כמתבקש בנסיבות העניין.

51. בתחילה סרבה נציגת המשיבה להפריד בין החיובים בגין הנסיעות עצמן לבין חיובי היתר

ולאפשר למבקש לשלם את האגרה עבור הנסיעות עצמן. נציגת המשיבה טענה כי עליו לשלם

את מלוא הסכום, גס את חיובי היתר, אחרת, כך איימה, אלו רק יגדלו ויצטברו.

52. רק לאחר שחזר המבקש על בקשתו שוב ושוב והבהיר את חוסר תום הלב שבסירוב המשיבה

לקבל את התשלום שאינו שנוי במחלוקת, הסכימה לבסוף נציגת המשיבה לכך כי המבקש
ישלם רק את התשלום עבור הנסיעות עצמן.

53. לאחר התשלום בגין הנסיעות עצמן שלח המבקש, ביום 10.5.13, פניה לפורום "חיובים

מיוחדים" של המשיבה ובה פרט את הטעמים המצדיקים את ביטול חיובי היתר שבקשה

המשיבה להשית עליו (העתק הפניה מצורף כנספח 5). ברם להפתעתו הרבה, הודיעה לו

נציגת המשיבה בשיחה טלפונית כי המשיבה דחתה את פנייתו. בקשה נוספת שלו לביטול

קנסות, נדחתה אף היא באופן תמוה.

54. כעבור זמן מה, מתוך חשש כי החיובים האבסורדייס האמורים ימשיכו ויתפחו שלא בצדק

נוכח המוניטין שיצאו למשיבה, לאור העובדה כי עתותיו של המבקש לא היו פנויות להיאבק

משפטית במשיבה, ולמרות שכאמור היה מדובר בסכום לא מבוטל, שילם המבקש את חיובי
היתר הלא מוצדקים בהם חוייב. העתק אישור התשלום מצורף כנספח 6.

55. למען שלמות התמונה, יצויין כי עובר לתשלום חיובי היתר פנתה המשיבה למבקש והציעה

לזכותו בגין מחצית חיובי היתר בהם חוייב בתנאי שיהיה מנוי שלה. המבקש השיב כי ישמח

לקבל את הזיכוי שהוצע לו, אך הבהיר למען ההגינות כי אין בכך כדי לגרוע מטענותיו לגבי

חיובי היתר. בפועל, שילם המבקש את מלוא סכום חיובי היתר, ורק לאחר מכן קיבל החזר
בגין מחצית סכום חיובי היתר ששילם למשיבה.
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56. מתוך שיחות עם חברים ומקריאה במרשתת, הביו המבקש כי אכן התנהלותה של המשיבה

הינה שיטתית, כי זו נוהגת להמשיך ולשלוח שוב ושוב דרישות תשלום לאותן כתובות גס

כאשר דברי הדואר חוזרים מהן באופן המלמד כי המשתמש אינו מתגורר עוד בכתובת, מבלי

לבצע פעולות פשוטות ובסיסיות כדי לאתר את המשתמש, תוך שהיא מאפשרת לחוב לצמוח

ולתפוח. התנהלות מקוממת זו של המשיבה מקבלת כמובן משנה חומרה, שכן על פי הוראות

חוק כביש האגרה והתקנות שהוצאו מכוחו, היא זכאית ממילא לקבל פיצוי והחזר הוצאות
בגין פעולות איתור אילו.

57. אומנם לכאורה שלחה המשיבה את דרישות התשלום למבקש בהתאם לתקנות אכיפת

תשלומים הקובעות את המען אליו יש לשלוח את דרישות התשלום15. ברם, ברי כי לא ניתן

לפרש את הוראות החוק והתקנות שהוצאו על פיו כקובעות חזקה חלוטה, המתירה

למשיבה, במקרים בהם קיימת אינדיקציה לכך כי הכתובת אליה מפנות הוראות הדין, אינה

עוד כתובתו של המשתמש, לטמוו ראשה בחול, להמשיך ולשלוח עוד יעוד מכתבי דרישה

לאיתי מעה בעוד החיב הילד ותיפח בשיעורי ענק, העלילים להגיע למאת* אחתים, לא

יגולה להיית מחליקת כי בנסיבות אלי, מנח חיבות תים הלב, הנאמנות והזהירות החלית

על המשיבה, עליה לבצע פעילית בסיסיות פשוטית העימדית לרשיתה, והבריכות בעלויות

זניחות, בנסיוו לאתר את המשתמש. פעולית אלי הרי מבוצעות ממילא כאשר מתחילה

המשיבה בהליכי היצאה לפיעל לגביית החיב שתפח כאמור לממדים מפלצתיים.

58. במילים אחרות, כאשר חוזרות אל המשיבה דרישות תשלום אשר זו שלחה בדואר אל

לקוחותיה, מהן עולה כי הכתובת אליה נשלחו דרישות התשלום, גם אס מדובר בכתובת
למשלוח על פי הוראות החוק, אינה כתובתו של הלקוח, הרי שלא יכולה להיות מחלוקת כי
חובות תום הלב החוזיות והלבר חוזיות החלות על המשיבה כבענייננו, כמו גם חובות
הזהירות וההגינות המוגברות החלות עליה כאמור לעיל, מחייבות אותה לנקוט בפעולות
סבירות בנסיוו לאתר את כתובתו בפועל של המשתמש - במקום להמשיך לשלוח עוד ועוד

דרישות תשלום לכתובת אשר על פני הדברים אינה עוד כתובתו, בבחינת יקוב הדין את ההר,
ולהמתין לתפיחת החוב בטרם תחל בביצוע פעולות האיתור.

59. המשיבה בוחרת לפעול בחוסר תום לב משווע ובחוסר סבירות מובהק, במיוחד כאשר
עסקינן בגוף אשר הוקנו לו מכח חוק סמכויות מעין מנהליות, ונמנעת מנקיטת פעולות
בסיסיות, המתחייבות בנסיבות העניין, לאיתור החייבים, ובכך גורמת להשתת חיובי יתר
על המשתמשים בשירותיה, גם כאשר ברי כי אין מדובר במשתמשים המתחמקים מפרעון
חובם אלא במשתמשים אשר דרישות התשלום לא הגיעו אליהם ואשר ניתן היה לאתרם

באמצעים פשוטים וזולים יותר מחיובי היתר בהם חייבה המשיבה אותם משתמשים.

15המען להמצאת חשבון במקרה של חייב שיש לו הסכם, הוא המעך שנמסר בהסכם, המען להמצאת חשבון במקרה של

חייב חד פעמי הינו המען שמסר החייב ובמקרה של חייב רגיל, המען להמצאה הינו מענו הרשום ברישומי רשות הרישוי
במועד יצירת החיוב האחרון מבין החיובים הכלולים בחשבון.
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60. לא יכולה להיות מחלוקת כי לרשות המשיבה עומדות פעולות פשוטות וסבירות בעלויות

נמוכות, לאיתור משתמשים כאמור- כגון בדיקה במאגר הנתונים שלה עצמת. בדיקה באתר

144, הכולל טלפונים ניידים ונייחים ואף כתובות עדכניות של נושאי החיפוש, או פנייה

למשרד הפנים (אשר עלותה למשתמש הרגיל הינה 15 ¤ בלבד, כעולה מנספח 7, וקרוב

לוודאי כי עלותה למשיבה זולה בשיעור ניכר).

61. התנהלות המשיבה בענייננו של המבקש ממחישה באופן מובהק וברור את חוסר תום לבה

של זו. כאמור לעיל, לא זו בלבד שהמשיבה לא נקטה בפעולות אלמנטריות ופשוטות כדי

לאתר את המבקש (שלגביו כאמור היו בידי המשיבה אינדיקציות ברורות לכך כי הוא אינו

מקבל את דרישות התשלום שנשלחו בדואר), היא אף נמנעה בחוסר תום לב משווע מליצור

עמו קשר, חרף העובדה כי כמנוי של המשיבה. מספר הטלפוו שלו נמצא כל העת במאגריה
של המשיבה עצמה.

62. עוד ראוי לציין כי המבקש אף עדכן את כתובתו במשרד הפנים חודשים ארוכים לפני מועד

משלוח דרישות התשלום על ידי המשיבה. כידוע הכתובת במשרד הרישוי מתעדכנת בהתאם

לעדכונים במחשבי משרד הפנים, כך שגם באופן זה היה נקל לאתר את המבקש בעלויות
זניחות מבחינת המשיבה.

63. לו הייתה נוהגת המשיבה בתום לב ובסבירות עם חזרת דרישת התשלום הראשונה ששלחה

אל המבקש, בנסיבות המלמדות כי הוא אינו נמצא עוד בכתובת אליה נשלחה דרישת

התשלום וכי זו לא הגיעה ליעדה, ופועלת לאיתורו בדרכים הסבירות והפשוטות העומדות

לרשותה, במקום לשלוח שוב ושוב את הדרישות לכתובת אשר ברור כי המשתמש אינו

מתגורר בה, ברי כי די היה בתשלום הפיצוי והחזר ההוצאות הראשון כדי לפצות את

המשיבה על הוצאות האיתור של המבקש, וכך לא היו מצטברים חיובי היתר לסכומי עתק

מקוממים, בעוד המשיבה יושבת וחוככת ידיה מהצד בהביטה בחוב התופח וגדל.

64. יפים לעניין זה דברי וועדת הערר בערר 180/03 נאסר נ. דרד ארץ הייווייז (1997) בע"מ
(מאגרי נבו):

ילכאורה, היה ניתך להיצמד דתקנית ללשון התקנות ולקבוע, כי המשיכה

זאת, ממלאת כדבקות אחר כל ההוראות לעניין משלוח החשבונות. יחד עם 

כוללת של נסיבות העניין, של התכלית הטמונה - לדעתנו - בתקנות, בחינה 

לאור חוק יסוד .כבוד האדם וחירותו ושל כללי מינהלתקין המחייכים גוף

דו-מהותי כדוגמת המשיבה, מובילה אותנו למסקנה שונה. לדעתנו,
המשיבה מפרשת בדרך צרה מדי את האמור בתקנות ומפעילה ביד קלה מדי

את סמכויות האכיפה. המשיכה מבכרת שלא לנקוט הליכים פשוטים
יחסית על מנת לאתר את החייב ולהמציא לו את החשבונות. וככד מופר

לדעתנו האיזוו החוקתי שביו זכויותיה לביו זכויות החייבים."
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65. בערעור שהוגש על ההחלטה האמורה16 קבע אומנם בית המשפט כי אין להטיל על המשיבה,

בניגוד לכוונת המחוקק, חובה לנהל מעקב אחר שינויים שחלו בפרטי החייב, בעת שהלה לא

הודיע עליהם, אולם, כך הובהר:

י( לקבל גישה, של התעלמות שיטתית מהחזרת דברי דואר, מהם **>

משתמע שהחייב העתיק כתובתו,,. איתור החייב בנסיבות בהו ברור

טלת על דרד ארץ מכח חובת ת ליעדך, הינה חובה המו שההודעות אינו מגיעו

סמכויות האכיפה המסורות בידה ". תום הלב ו

66. זאת ועוד, ברי כי לאור המוניטין שיצאו למשיבה ולסמכויות הגבייה הנתונות בידה כאמור,

ההופכות חיובים בסכומים נמוכים לחובות עתק, ניתן להניח ברמה גבוהה של וודאות כי

רוב רובם של המשתמשים אינו מנסה להתחמק מתשלום החוב וכי דרישות התשלום אינן

משולמות מאחר והן אינן מגיעות לכתובות הרלוונטיות בפועל.

67. מדברי הביקורת החריפים שהוטחו במשיבה, בערר 209/08 בגדדי נ. דרד ארץ היייייז

(1997) גע"מ (מאגרי נבו), על כד כי המשיבה ממשיכה לשליח הודעות חייג לכתובת אשר

בריר כי אינה כתיבתו הנכונה של המשתמש, ומניחה לחובות לתפוח, עילה בבירור כי

מדובר בהתנהלות מכוונת ילכל הפחית שיטתית מצד המשיבה:

ת חוזרות ונשנות שבהן "כמהלך השנים בהן פועלת הוועדה, ניתנו החלטו

בוקרה המשיבה על כך שהיא פונה לגביית חיו כים כמס גרת ההוצאה לפועל

גם כמקרים בהם בידיה אינדיקציה פוזיטיבית ברורה לכך שחשבוניות

פ, לא הכוללות את החיובים שאותם היא מבקשת לגבות באמצעות ההוצל"

נמסרו לנמען... ריבויים של התיקים שבהם קיים הליקוי הנ"ל, מלמד כי

איך מדובר בשגגה אקראית מצד המשיבה אלא בפעולה שגרתית ומכוונת

ועם כד לא ניתו עוד להשלים."

68. ראוי להדגיש כי המשיבה בחרה "לצפצף" על דברי הביקורת הקשים אשר הוטחו בה בשל

התנהלותה, עוד בשנת 2008. בהמשיכה להתנהל בדרך זו במשך שנים ארוכות אחר כך.

69. התנהלות המשיבה גם בעניינה של המבקשת, כפי שתפורט בהרחבה להלן, מדגימה היטב

את חוסר תום ליבה ואת נוהגה הפסול של המשיבה, להמשיך ולשלוח דברי דואר לכתובת
אשר ברור כי אינה עוד כתובתו של החייב.

70. מאישורי הדואר המצורפים כנספח 8, עולה כי המשיבה שלחה, במהלד למעלה משנה, שיג

ישיב, לפחות 9 דרישות תשלים לכתיבת ישנה של המבקשת יזאת למרית העובדה כי דגר*

הדואר חזרו אל המשיבה פעם אחר פעם, בצירוף הודעה כי הנמען, הייני המבקשת, עזב

את הכתיגת י/אי איני מוכר גה.

16 בר''ע (מחוזי-ת"א) 173/04 דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ נ. נאסר (מאגרי נבו)
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71. עוד חשוב להדגיש כי כעולה מנספח 8, דברי הדואר, חזרי אל המשיגה תוד כ-3 ימים

מהמשלוח שלהם.

72. בנסיבות איל1 ברי כי היה למשיבה די והותר זמו (למעלה משנה) להניו כי המבקשת אינה

נמצאת עוד בכתיבת אליה התעקשה המשיבה לשלוח שוב ושוב בחוסר תום לב משווע את

דרישות התשלום ולנסות ולמצוא את כתובתה העדכנית של המבקשת.

73. הנה כי כן, המשיבה בוחרת, בעזות מצח, להתעלם מהביקורת המוטחת בה בשל התנהלותה

המקוממת, וממשיכה במודע ובערלות לב במעלליה, להפר את חובות תום הלב, הזהירות

וההגינות החלות עליה, ולשלוח דרישות תשלום לכתובות אשר ברור כי אינן עוד כתובות של

לקוחותיה מבלי לנקוט בפעולות בסיסיות, פשוטות וזולות לאיתור כתובתם של לקוחות אלו
בפועל.

74. כך מאפשרת המשיבה לסכומי החוב לצמוח ולתפוח בשל חיובי יתר אותם משלמים

לקוחותיה, אם בשל העובדה כי לא ידעו כי נפל פגם בהשתת חיובים אלו ואם בשל חוסר
משאבים ו/או כדאיות כלכלית להלחם במשיבה.

75. כאמור לעיל, מעללים אלו של המשיבה, מקבלים משנה חומרה לאור העובדה כי הם נעשים

תוך ניצול לרעה של סמכויות האכיפה והגבייה הגורפות, בעלות המאפיינים המינהליים

המובהקים, שהקנה המחוקק למשיבה, חרף היותה גוף פרטי.

עוולה שתיים

76. בנוסף מפרה המשיבה את תקנות אכיפת תשלומים כאשר היא שולחת דרישות תשלום

לכתובות שאינן הכתובות הנכונות למשלוח, על פי התקנות. לאחר מכך, משאותן דרישות

תשלום אשר נשלחו לכתובת שגוייה, אינן נפרעות, מחייבת המשיבה, באופן אבסורדי

ובעזות מצח שלא תאמן, את לקוחותיה, בחיובי יתר בגין אי התשלום במועד, אשר נגרם
בעטייה.

77. תקנה 6 לתקנות אכיפת תשלומים קובעת כי המען להמצאת חשבון לחייב רגיל (שאינו מנוי),

הינו מענו הרשום ברישומי רשות הרישוי, במועד יצירת החיוב האחרוו מביו החיובים
: "הכתובת המעודכנת"). הנכללים בחשבון (להלן

78. ברם, כפי שנראה להלן, המשיבה אינה טורחת לוודא כי דרישות התשלום הנשלחות על ידה
נשלחות לכתובת המעודכנת, וכך דרישות תשלום רבות נשלחות לכתובות שאינן הכתובות

המעודכנות, ואינן מגיעות לידי לקוחות המשיבה.

79. ביום 5.4.11, הגיעה אל המבקשת מעטפה בדואר רשום מאת המשיבה, עם מספר דרישות

תשלום, ובכללן העתק חשבונית 899910 מיום 1.3.11, בגין 3 נסיעות שנערכו בינואר 2011.
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העתק חשבונית 435094 מיום 28.1.11, בגין 6 כסיעות, אשר נערכו ב- 27.11.10, 19.12.10,

7.1.11 ו-8.1.11 וכן בגין אי תשלום במועד לכאורה של 3 נסיעות בגין חשבונית ,25.12.10

307001 אשר נערכו ב-5.10.10 וב-20.11.10. בנוסף הגיעה באותה מעטפה חשבונית מקורית,

מספר 342480 מיום 29.3.11, אשר כללה חיובי יתר בגין אי תשלום במועד לכאורה של

חשבונית 435094 אשר כאמור נשלחה לכתובת לא נכונה ובאופן מקומם ואבסורדי, הגיעה

לראשונה אל המבקשת באותה מעטפה יחד עם דרישת חיובי היתר בגינה, בחשבונית

342480. העתקי דרישות התשלום מצורפים כנספח 9.

80. למחרת קבלת המעטפה עם דרישות התשלום הנזכרות לעיל, ביום 6.4.11, נפטרה למרבה

הצער, אמו של מנכי'ל המבקשת (שהינו אף העובד היחיד שלה). על כן שולמה חשבונית

899910 ביום 28.4.11. העתק אישור התשלום מצורף כנספח 10.

81. את חשבוניות 342480 ו-435094 לא שילם מנכ"ל המבקשת באותה עת, משום שהללו כללו

חיובים בגין אי תשלום במועד, והוא התכוון לבדוק חיובים אלו. ברם משחלף הזמן ומנכ"ל

המבקשת ראה כי אינו מוצא את הזמן לכך, שילם גם חשבוניות אילו, מחשש כי סכומי

החיוב בגינך יגדלו ויתפחו כפי שנהוג אצל המשיבה. העתק אישורי התשלום מיום 7.11.11
מצורף כנספח 11.

82, כעבור זמן מה, לאחר שעשה מנכ"ל המבקשת סדר בניירות, הוא הבחין כי דרישת התשלום

בגין החיובים המקוריים בחשבוניות 307001 ו-435094 (כמו גם דרישות תשלום אחרות)

נשלחו בניגוד להוראות החיק. לכתובת שלא הייתה עוד כתובתה של המבקשת. מהעתקי

החשבוניות התברר כי החשבוניות הללו נשלחו לכתובת ברחוב קאפח בראשון לציון, וזאת

למרות שזו לא הייתה כבר כתובתה של המבקשת עובר לביצוע כל הנסיעות בגינן הוצאו
דרישות התשלום האמורות.

83. כעולה מרישיון רכב המבקשת, עודכנה כתובת של זו במאגרי משרד הרישוי לכל המאוחר

ביום 5.8.10, הוא מועד הנפקת רישיון הרכב, שכן ברישיון רכב זה כבר הייתה מעודכנת

כתובתה החדשה של המבקשת ברח' נווה יהושע 12 ברמת גן. העתק רישיון הרכב מצורף
כנספח 12.

84. מהעתק חשבונית 435094 מיום 28.1.11, שהגיעה אל המבקשת רק ביום 5.4.11, עולה כי זו
הונפקה בגין 6 נסיעות, אשר נערכו כמפורט לעיל, לאחר שכבר עודכנה כתובתה הנכונה של
המבקשת במשרד הרישוי וכן בגין חיובי יתר בשל אי תשלום במועד לכאורה של 3 נסיעות

בגין חשבונית 307001. החשבונית המקורית נשלחה, כעולה מההעתק, גם במקרה זה,
לכתובתה הישנה של המבקשת, למרות שכאמור לעיל, לכל המאוחר ביום 5.8.10, כבר

הייתה מעודכנת כתובתה הנכונה של המשיבה במאגרי משרד הרישוי.

85. גם חשבונית 307001, נשלחה אל כתובתה הישנה של המבקשת, וזאת למרות העובדה כי כל

הנסיעות בגינך הוצאה, נערכו כמפורט לעיל, לאחר שכבר עודכנה כתובתה הנכונה של

המבקשת במשרד הרישוי. העתק החשבונית מצורף כנספח 13.
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86. חשבונית 80*342 מיום 29.3.11 שהגיעה באותה מעטפה, הונפקה בגין חיובי יתר בשל אי

תשלום במועד כביכול של הנסיעות הנזכרות בחשבונית 435094 אשר כאמור נשלחה

לכתובת שלא הייתה במועד הרלוונטי כתובתה המעודכנת של המבקשת.

87. הנה כי כן, המשיבה התעלמה מהוראות תקנה 6 לתקנות אכיפת תשלומים, ובמקום לבדוק

במאגרי משרד התחבורה מהי הכתובת המעודכנת של המבקשת במועד יצירת החיוב

האחרון בחשבוניות האמורות, ולשלוח את דרישות התשלום לכתובת זו, היא שלחה את

דרישות התשלום המקוריות לכתובת אשר כבר לא הייתה כתובתה המעודכנת של
המבקשת.

88. התנהלות המשיבה בהקשר זה מקבלת משנה חומרה לאור העובדה כי כמפורט לעיל,

המשיבה אף שלחה לכתובת הישנה כאמור לעיל, שוב ושוב ושוב, במהלך תקופה של כשנה,

לפחות 9 דרישות תשלום בדואר רשום, אשר הוחזרו אל המשיבה תוך כ- 3 ימים ממועד

המשלוח שלהם, בציון העובדה כי המבקשת עזבה את הכתובת או אינה מוכרת בה (ראה
נספח 8).

89. הנה כי כן, בשל מחדליה של המשיבה והפרת חובותיה, שילמה המבקשת חיובי יתר שלא

הייתה אמורה לשלם בסכום מצטבר של 668.16 ¤ (חיובי יתר בחשבונית 435094 בסך

222.72 ¤ וחיובי יתר בחשבונית 342480 בסך 445.44 ¤) העתקי אישורי התשלום של חיובי
יתר אלו מצורפים כנספח 14.

90. מהמצורף עולה כי המשיבה אינה טורחת לבדוק, לפחות לא באופן סדיר, את הכתובות

המעודכנות של המשתמשים במועד יצירת החיוב האחרון בדרישת התשלום המקורית אל

מול מאגרי משרד הרישוי ושולחת, בניגוד להוראות החוק, דרישות תשלום לכתובת שאינן
מעודכנות.

91. בהקשר זה חשוב לציין כי כאשר המבקש פנה אל המשיבה ושאל מדוע המשיכה לשלוח

דרישות תשלום לכתובת שברור היה כי אינה כתובתו, במקום לנסות ולאתרו, הודתה נציגת

המשיבה כי יש למשיבה גישה ישירה למאגרי רישום האוכלוסין של משרד הפנים,

אן מטעמי חסכון, מדיניותה של המשיבה הינה לבצע עדכון כתובות רק אחת ל -6 חודשים

ואין כל נפקא מינה מבחינתה, אם ישנה אינדיקציה לכך כי הכתובת אליה נשלחות דרישות
התשלום אינה עוד כתובתו של המשתמש.

92. הנה כי כן, בשל מעשיה ומחדליה של המשיבה, נאלצים לקוחותיה לשלם, ללא כל עוול

בכפם, חיובי יתר, בהם חוייבו בניגוד לדין, ולמרות שדרישות התשלום המקוריות נשלחו

כאמור לכתובת שאינה כתובתם המעודכנת והנכונה גם על פי דין.
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93. המשתמשים עושים כן אם משום שלא הבינו כי חוייבו שלא כדין בחיובי היתר, ואם בשל

חוסר משאבים ו/או כדאיות כלכלית להלחם במשיבה, אשר אמצעי האביפה האימתניים
שלה ידועים לשמצה.

עוולה שלוש

94. כאמור לעיל תקנה 8(ב) לתקנות אכיפת תשלומים קובעת כדלקמן:

"כעל הזיכיון ירדיע לחייב על חיובו בפיצוי ובהחזר הוצאות כאמור,

בחשבה שישלח למענו כאמור בתקנה 6, בין יחד עם חיוכים חדשים שנוצר!
ובין כנפרד, ואולם חיוב כפיצוי והחזר הוצאות כשל אי תשלום חשבון

ראשוני, יהיה נפרד מחיובים חדשים שנוצרו כאמור, אף שיכול שיישלחו,
בחשבונות נפרדים, במשלוח אחד בדרך האמורה בתקנה5{א)(2) או (3), לפי

הענין."

95, הנה כי כןז הדין אוסר על המשיבה לשלוח חשבון אחד בגין חיוב בפיצוי והחזר הוצאות בשל

אי תשלום חשבון ראשוני ובגין חיובים חדשים ומחייבה לשלוח חשבון נפרד בגין פיצוי

והחזר הוצאות בשל אי תשלום חשבון ראשוני (גם אס במשלוח אחד).

96. ברם, המשיבה מפרה את הוראות החוק, ושולחת דרישות תשלום בגין חיוב בפיצוי והחזר

הוצאות בשל אי תשלום חשבון ראשוני ובגין חיובים חדשים, באותו החשבון.

97. התנהלות זו של המשיבה, בניגוד להוראות החוק, פוגעת באוטונומיית הרצון של משתמשים

אשר יש להם השגות על החיוב בגין פיצוי והחזר הוצאות, המבקשים לשלם את החיובים

החדשים, אם משום שהם נאלצים לשלם את מלוא החשבון, למרות ההשגות מחשש כי

יתווספו חיובי יתר ויופעלו סנקציות בגין החיובים שאינם שנויים במחלוקת באותו חשבון

ואם משוס שהם נמנעים בלית ברירה מתשלום החיובים החדשים בשל ההשגות, ומסתכנים

בהטלת חיובי יתר גס בגין החיובים החדשים. בכך נפגעת כמובן אוטונומיית הרצון של

אותם לקוחות ונגרמות להם תחושות שליליות של ממש, חוסר נוחות, כעס, מפח נפש
ועוגמת נפש.

98. גם למבקשת שלחה המשיבה דרישות תשלום רבות אשר כללו חיוב בגין פיצוי והחזר

הוצאות בשל אי תשלום חשבון ראשוני וכן חשבון ראשוני, תוך הפרה בוטה של החיוב

לשלוח חשבון בגין חיובים חדשים בנפרד מחיובים בגין פיצוי והחזר הוצאות בשל אי תשלום
חשבון ראשוני.

99. כאמור לעיל, ביום 5.4.11, הגיעה אל המבקשת מעטפה בדואר רשום מאת המשיבה, עם

מספר דרישות תשלום, ובכללן העתק חשבונית 899910 מיום 1.3.11, בגין 3 נסיעות שנערכו

בינואר 2011, העתק חשבונית 435094 מיום 28.1.11, בגין 6 נסיעות, אשר נערכו ביום

7.1.11 ו-8.1.11 וכן בגין אי תשלום במועד לכאורה של 3 ,25.12.10 ,19.12.10 ,27.11.10
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נסיעות בגין חשבונית 307001 וכן חשבונית 342480 מיום 29.3.11, בגין אי תשלום במועד
לכאורה של חשבונית 435094.

100. את חשבונית 899910 שילם מנהל המבקשת, אולם את חשבונית 435094 לא שילם משוס

שזו כללה מלבד החיוב בגין 6 נסיעות, דרישה לא מוצדקת לתשלום של חיובי יתר בגין 3

נסיעות. לאחר התלבטות שגרמה למנהל המבקשת לתחושות שליליות, לכעס, לעוגמת נפש,

למפח נפש ולחוסר נוחות של ממש, הוא החליט לא לשלם חשבונית זו, למרות החשש כי

לחיובים בגין 6 הנסיעות שהופיעו בחשבונית זו יתווספו חיובי יתר נוספים מעבר לאילו

שכבר נוספו בחשבונית 342480, וחיובי היתר רק יצמחו ויתפחו לממדי ענק.

101. לו היתה נשלחת אל המבקשת דרישת תשלום בגין 6 הנסיעות הנזכרות בחשבונית 435094,

בנפרד, ולא במאוחד עם חיובי היתר, יכול היה מנהל המבקשת לשלם את דרישת התשלום

בגינן כפי שרצה, אולם המשיבה מנעה זאת ממנו, בכך ששלחה דרישת תשלום מאוחדת יחד

עם דרישה לתשלום חיובי יתר, בניגוד להוראות החוק ובכך פגעה כמובן באוטונומיית הרצון
שלו.

102. ברם בסופו של דבר, משחלף הזמן, ומנהל המבקשת ראה כי אינו מספיק לטפל בחיובי היתר

שהופיעו בדרישות התשלום אשר קבל, הוא שילם את חשבונית 435094 ביום 7.11.11 יחד

עם דרישות תשלום נוספות שכללו חיובי יתר, מחשש כי חיובי היתר ימשיכו לתפוח
ולהצטבר עוד ועוד. העתק אישור התשלום צורף כנספח 14.

קבוצות הנפגעים והנזק שנגרם להו

103. מהמצורף עולה כי קבוצות הנפגעים היכן כדלקמן:

104. קבוצה הנפגעים הראשונה הינה כל אדם ו/או תאגיד ו/או ישות משפטית אחרת אשר במשך

7 השנים שקדמו להגשת בקשה זו ועד למועד מתן פסק הדין בתובענה שילמו ו/או ישלמו
חיובי יתר כהגדרתם לעיל בגין חשבוניות אשר נשלחו על ידי המשיבה לכתובת ממנה חזרה

דרישת התשלום הראשונה בגין חיובי יתר אשר שלחה המשיבה לאותו נפגע,

אס משום שהנמען אינו ידוע בכתובת אליה נשלחה הדרישה ואס משום שהנמען אינו

מתגורר עוד בכתובת זו, גם אם הייתה זו הכתובת למשלוח על פי תקנות אכיפת תשלומים
(להלן: "קבוצת הנפגעים הראשונה").

105. הנזק הממוני אשר נגרם לחברי קבוצה זו, הינו סכום חיובי היתר אותם נאלצו חברי קבוצה

לשלם בנסיבות כאמור, מעבר לחיוב בגין פיצוי והחזר ההוצאות בחשבונית הנוספת
הראשונה אשר שלחה המשיבה.

17



106. הנזק הבלתי ממוני שנגרם לחברי קבוצה זו הינו הפגיעה באוטונומיית הרצון, תחושות

שליליות של ממש, עוגמת נפש, חוסר נוחות, מפח נפש וכעס אשר נגרמו מטבע הדברים בגין

תשלום חיובי היתר בנסיבות כאמור. סכום הפיצוי הממוצע המגיע לנפגע בגין ראש נזק זה

עומד, להערכת המבקשים, על הסך של 10 ¤ בשל כל נסיעה בגינה שולמו חיובי יתר בנסיבות
כאמור.

107. קבוצה הנפגעים השנייה הינה כל אדם ו/או תאגיד ו/או ישות משפטית אחרת אשר במשך

7 השנים שקדמו להגשת בקשה זו ועד למועד מתן פסק הדין בתובענה שילמו ו/או ישלמו

חיובי יתר כהגדרתם לעיל, בעקבות חשבון ראשוני אשר נשלח על ידי המשיבה לכתובת

שאינה הכתובת המעודכנת של הנפגע במשרד הרישוי, במועד יצירת החיוב האחרון מושא

הדרישה, וזאת בניגוד להוראות תקנה 6(3) לתקנות אכיפת תשלומים (להלן: "קבוצת
הנפגעים השנייה").

108. הנזק הממוני שנגרם לחברי קבוצה זו הינו כמובן חיובי היתר אשר שולמו על ידם בנסיבות
כאמור.

109. הנזק הבלתי ממוני שנגרם לחברי קבוצה זו הינו הפגיעה באוטונומיית הרצון, תחושות

שליליות של ממש, עוגמת נפש, חוסר נוחות, מפח נפש וכעס אשר נגרמו מטבע הדברים בגין

תשלום חיובי היתר בנסיבות כאמור. סכום הפיצוי הממוצע המגיע לנפגע בגין ראש נזק זה,

עומד, להערכת המבקשים, על הסך של 15 ¤ בשל כל נסיעה בגינה שולמו חיובי יתר.

110. במאמר מוסגר יצויין כי ייתכן כי חלק מהנפגעים עשויים להכלל בגין אותה נסיעה בשתי

הקבוצות, ועל כך יש לראות את אילו אשר נכללים בשתי הקבוצות, כחברי קבוצת הנפגעים
השנייה בלבד.

111. קבוצה הנפגעים השלישית הינה כל אדם ו/או תאגיד ו/או ישות משפטית אחרת אשר במשך

7 השנים שקדמו להגשת בקשת אישור זו ועד למועד מתן פסק הדין בתובענה, נשלחה

אליהם, בניגוד להוראת תקנה 8[ב) לתקנות אכיפת תשלומים, דרישת תשלום אשר כללה

חיוב בגין פיצוי והחזר הוצאות בשל אי תשלום חשבון ראשוני,

יחד עם חשבון ראשוני בגין נסיעה או נסיעות אחרות, ואשר היו להם השגות על איזה

מהחיוכים, בין אס השגות מוצדקות ובין אס לאו (להלן: "קבוצת הנפגעים השלישית").

112. לחברי קבוצה זו נגרם נזק בלתי ממוני של הפגיעה באוטונומיית הרצון, תחושות שליליות

של ממש, עוגמת נפש, חוסר נוחות, מפח נפש וכעס בשל קבלת הדרישה המאוחדת, אשר

בגינה נאלצו לשלם חיובים שנויים במחלוקת בטרם נתבררו טענותיהם כנגד חיובים אלו

בשל החשש כי החיובים שאינם שנויים במחלוקת יצברו חיובי יתר ו/או יביאו להפעלת

סנקציות אחרות שבסמכות הנתבעת להטיל, או שלא לשלמם, למרות קיומו של החשש
כאמור.
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113. להערכת המבקשים הנזק הממוצע שנגרם לחברי קבוצה זו בגין הפגיעה באוטונומיית

הרצון, תחושות שליליות של ממש, עוגמת נפש, חוסר נוחות, מפח נפש וכעס עומד על הסך

של 10 ¤ עבור כל נסיעה אשר נשלח בגינה חשבון ראשוני וזאת באותה חשבונית יחד עם

חיוב בגין פיצוי והחזר הוצאות בשל אי תשלום חשבון ראשוני, אשר לנפגע היו השגות לגביו

(לגבי אותם חברי קבוצה אשר אכן מגיעה להם השבה בגין החיובים השנויים במחלוקת,

יתבקש בית משפט נכבד זה ליתן, למען הזהירות, היתר לפיצול סעדים).

114. להלן יקראו יחדיו שלוש קבוצות הנפגעים- "קבוצות נפגעים".

עילות התביעה

115. מעללי המשיבה, המנצלת כאמור לרעה את סמכויותיה הדרקוניות ואת כוחה העצום,

מקימים שלל עילות, הכל כפי שיפורט להלן.

הפרת חובה חקוקה

116. כמפורט לעיל, המשיבה שלחה ושולחת לחלק מהמשתמשים בכביש האגרה, דרישות תשלום

לכתובת שאינה כתובתו המעודכנת של המשתמש במשרד הרישוי, במועד יצירת החיוב

האחרת המופיע בדרישת התשלום ובכך היא מפרה את חובתה על פי סעיף 6(3) לתקנות
אכיפת תשלומים.

117. לא יכול להיות ספק כמובן כי הוראת תקנה 6(3) לתקנות אכיפת תשלומים נועדה לטובת

חברי קבוצת הנפגעים השנייה ולא יכול להיות ספק כמובן כי הפרת הוראת תקנה זו על ידי

המשיבה גרמה וגורמת לחברי קבוצת הנפגעים השנייה את אותו נזק אשר החיקוק נועד

למנוע- חיוב המשתמש בחיובי יתר בגין דרישות תשלום אשר לא הגיעו אליהם ואת הנזקים

הממוניים והבלתי ממוניים הכרוכים בכך.

118. כעולה מהמפורט לעיל, המשיבה הפרה בנוסף את הוראת תקנה 8(ב) לתקנות אכיפת

תשלומים כאשר שלחה חשבון אחד בגין חיוב בפיצוי והחזר הוצאות בשל אי תשלום חשבון
ראשוני ובגין חיובים חדשים.

119. לא יכול להיות ספק כמובן כי הוראת תקנה 8(ב) לתקנות אכיפת תשלומים נועדה לטובת

חברי קבוצת הנפגעים השלישית. גם מטרת הוראת חיקוק זה ברורה ונהירה- לאפשר

ללקוחות המשיבה לשלם את החיובים שאינם שנויים במחלוקת ובמקביל להמשיך בבירור

הטענות בעניין חיובים שנויים במחלוקת, מבלי שיאלצו לשלם גם את החיוב השנוי

במחלוקת ו/או מנגד לחשוש כי אם לא ישלמו את דרישת התשלום במועדה, יתווספו חיובי

יתר לחיובים שאינם שנויים במחלוקת ו/או יוטלו סנקציות כנגדם.

120. סעיף 63 (א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "פקודת הנזיקיף') קובע כי ?.
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•קט� חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל

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

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

הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה

, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון לתרופה המפורשת בפקודה זו

להוציא תרופה זו ".

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

אים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו שלפלוני ,אס "לענין סעיף זה רו

לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו שלאותו פלוני או לטובתם

או להגנתם של בנייאדם בכלל או של בני-אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה
אותו פלוני".

111. כידוע:

דוהנחה היא, כי בהיעדר שיקולים מיוחדים יכל חובה שהוטלה מכוח י

חיקוק במישרין או בעקיפין... נועדה לטובתו או להגנתו של הנפגע מהפרתה

והוא זכאי עקרונית לסעד הנזיקיי (יי אנגלרד. יתרומת הפסיקה

להתפתחויות כדיני נזיקין דימויה העצמי ומציאותי עיוני משפט יא
ו-מ"ז)88,67) וי17. (תשמ"

123. הנה כי כן, כעולה מהמצורף, במעלליה המתוארים לעיל, הפרה המשיבה ברגל גסה ובעזות

מצח הוראות חוק אשר נועדו לטובתם של המבקשים ושל יתר חברי קבוצת הנפגעים השנייה

וחברי קבוצת הנפגעים השלישית. הפרת חובות חקוקות אלו, גרמה כאמור למבקשים וליתר

חברי קבוצות הנפגעים השנייה והשלישית, לנזקים אשר הינם מסוגם ומטבעם הנזקים
אותם נועדו אותם חיקוקים למנוע.

הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן- הטעיה

124. "עוסק" מוגדר בחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כי"מי שמוכר

ירות דרך עיסוק". אין ספק כי הגדרה זו חלה על המשיבה הנותנת שירות נכס או נותן ש

(הפעלת כביש האגרה) דרך עיסוק.

125. הוראת סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן קובעת כי:

"לא יעשה עוסק דבר- במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך

אחרת, לרבות לאחר מועד ההתקשרות כעסקה- העלול להטעות צרכן בכל

ענין מהותי כעסקה {להלן -. הטעיה) -''

17 ע"א 2351/90 לסלאו נ. נאמל (מאגרי נבו).
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126. לא יכולה להיות מחלוקת כי בנסיבות העניין מעלליה של המשיבה המפורטים לעיל מהווים

הטעייה רבתי בכלל ועל פי חוק הגנת הצרכן בפרט, בעניין מהותי הנוגע לחברי קבוצת

הנפגעים השנייה. משלוח דרישת תשלום הכוללת חיובי יתר, וזאת חרף העובדה כי החשבון

הראשוני לא נשלח אל הכתובת המעודכנת במשרד הרישוי במועד הנסיעה האחרונה

כרונולוגית מבין הנסיעות מושא דרישת התשלום כנדרש על פי חוק, מהווה כמובן הטעייה

של מקבל השירות, כאילו המשיבה התנהלה כדין וכאילו היא זכאית לדרוש תשלום חיובי

יתר בנוסף לאגרה המקורית בגין השירות.

127. כך גם לא יכולה להיות מחלוקת כי בנסיבות העניין מעלליה של המשיבה המפורטים לעיל

מהווים הטעייה רבתי בכלל ועל פי חוק הגנת הצרכן בפרט, בעניין מהותי הנוגע לחברי

קבוצת הנפגעים השלישית- משלוח דרישות תשלום בניגוד להוראת תקנה 8(ב) לתקנות

אכיפת תשלומים הקובעת כי יש לשלוח חיוב בפיצוי והחזר הוצאות בשל אי תשלום חשבון

ראשוני כחשבון נפרד מחיובים חדשים שנוצרו. אי הפרדה כאמור מהווה כמובן הטעייה של

מקבל השירות, כאילו המשיבה התנהלה כדין וכאילו חברי הקבוצה אינם זכאים לשלם את

החיובים שאינם שנויים במחלוקת בנפרד מאילו השנויים במחלוקת.

128. כפי שקובע סעיף 31(א) לחוק הגנת הצרכן, הפרת החובות על פי פרקים ב', ג' או ד' לחוק

מהווה עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש](תשכ"ח-1968)(להלן: "פקודת הנזיקין").

129. לא זו אף זו, כעולה מסעיף 32א לחוק הגנת הצרכן, הפרת הוראת סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן

כלפי מספר רב במיוחד של צרכנים מהווה עבירה פלילית בנסיבות מחמירות אשר שנתיים

מאסר בצדה.

הפרת חובות ההגינות ותום הלב החוזיות והלבר חוזיות

130. בין משתמשי כביש האגרה לבין המשיבה מתקיימים כמובן יחסים חוזיים בין עוסק ללקוח,

מכוחם כפופה כמובן המשיבה לחובת תום הלב .-

"...הוראת סעיף 39 לחרס החוזים היא הוראה ימלכותיתי רבת פנים. יש

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)).

131. לצד זה, כמפורט לעיל, על המשיבה הפועלת מכח זכיון שקבלה מהמדינה, תוך שימוש

בסמכויות הנרחבות והדרסטיות שהוענקו לה על פי חוק, שהינן בעלות מאפיינים מינהליים

מובהקים, חלות חובות מוגברות של הגינות ותום לב כלפי ציבור המשתמשים בכביש

האגרה, ממש כאילו הייתה גוף מינהלי.
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132. יפים בהקשר האמור דברי וועדת הערר בערר 116/04 גיאבריו נ. דרד ארץ הייווייז (1997)

̂מ (מאגרי כבו): בע

"בכל הקשור לסמכויותיה לפי חוק של המשיבה כלפי ציבור הנוסעים

ככביש האגרה, יש לראות אותה כגוף דו מהזתי .עליה חלים עפרונות היסוד

של המשפט הציבורי "

133. ברם המשיבה, במעלליה המפורטים לעיל, הפרה באופן בוטה וברגל גסה את חובותיה

האמורות של הגינות ותום לב חוזי ולבר חוזי, כלפי חברי שלוש קבוצות הנפגעים:

134. גלפ* חברי קמצת הנפגעים הראשונה- חיוב הנפגעים בחיובי יתר גם כאשר ישנה

אינדיקציה ברורה בידי המשיבה כי המשתמש לא קבל את דרישות התשלום אשר קדמו

להטלת חיובי היתר, והמנעות מנקיטת צעדים סבירים כדי לנסות ולאתר את כתובתו בפועל

של המשתמש ולעצור את הצטברות חיובי היתר השערורייתיים אם באמצעות בדיקה

במאגר המידע שלה עצמה {משתמשים דוגמת המבקש מסרו לידי המשיבה את מספר

הטלפון שלהם במועד ההצטרפות, כך שכל שהיה על המשיבה לעשות כדי לאתרם היה

לבדוק במאגר המידע שלה עצמה אס החייב מופיע בו, וביצוע שיחת טלפון אליו) אם

באמצעות הגשת שאילתה למשרד הפכים, אם באמצעות בדיקה באתר שירות 144 הכולל

פרטי טלפונים נייחים, ניידים וכתובות וכדומה, מהווה הפרה של חובת תום הלב החלה

מכללא על ההתקשרות בין המשיבה למשתמשי כביש האגרה וכן של חובות ההגינות ותום

הלב הלבר חוזיות החלות על המשיבה כמפורט לעיל.

135. ברי כי גס מכח חובות תוס הלב וההגיכות, החוזיות והלבר חוזיות, המשיבה הייתה אמורה

לפעול כפי שכל גורם סביר המבקש לגבות חוב מלקוח, היה פועל, כאשר החוק אינו קובע

סנקציות דרקוניות וחיובי יתר המביאים לתפיחת החוב המקורי בשיעורי עתק, כפי שנקבעו

לטובת המשיבה, ולכסות ולאתר את הלקוח בעזרת אמצעים סבירים העומדים לרשותה,

כאשר יש בידה אינדיקציה ברורה כי הלקוח אינו כמצא בכתובת אליה היא שולחת את

דרישות החוב. ברי כי לאור החובות האמורות המוטלות על המשיבה, זו הייתה אמורה

לנסות לאתר את הלקוח, גם אם דרישות התשלום כשלחו אל הכתובת אליה מפנה החוק,

ולא לשבת בחיבוק ידיים ולשלוח שוב ושוב את דרישות התשלום לאותה כתובת, תוך שהיא

מניחה לחוב לצמוח ולתפוח, קל וחומר כאשר ממילא היא זכאית לקבלת פיצוי והחזר
הוצאות.

136. כלפי חברי קבוצת הנפגעים השנייה- משלוח דרישת תשלום שלא לכתובת המעודכנת

במשרד הרישוי במועד יצירת החיוב האחרון מושא דרישת התשלום וחיוב אותם חברי

קבוצה בחיובי יתר בעקבות אי תשלום במועד של הדרישה שנשלחה לכתובת שגויה, מהווה

גס היא כמובן הפרה בוטה של חובות תוס הלב וההגינות החוזיות והלבר חוזיות החלות על

המשיבה כלפי המשתמשים בכביש האגרה.
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137. 3לפי חברי קבוצת הנפגעים השלישית- משלוח חשבון מאוחד של חיוב בגין פיצוי והחזר

הוצאות בשל אי תשלום חשבון ראשוני ושל חיובים חדשים, העלול לגרום לכך כי חייבים

ישלמו גם חיובים לגביהם יש להם השגה, וזאת מחשש כי אם לא ישלמו את דרישת

התשלום, יצברו החיובים אשר אינם שנויים במחלוקת את חיובי יתר האימתניים אשר

מוסמכת המשיבה לחייב בהם את המשתמשים בגין איחור בתשלום וכן כי יחשפו ליתר

הסקנציות הדרקוניות שמוסמכת המשיבה להטיל, או שימנעו מתשלום חיובים שאינם

שנויים במחלוקת, בשל העובדה כי הללו נשלחו בחשבון מאוחד, בניגוד להוראות הדין, גם

אם היו משלמים חיובים אלו אלמלא נשלחו בחשבון מאוחד, מהווה הפרה של חובות תום

הלב וההגינות החוזיות והלבר חוזיות החלות על המשיבה כלפי המשתמשים בכביש האגרה.

רשלנות

138. גם אם ימצא (מה שאינו סביר) כי המשיבה התנהלה ומתנהלת בתום לב, וכי העוולות

שנגרמו למבקשים וליתר חברי קבוצות הנפגעים, לא נעשו מתוך כוונה, ברי כי המשיבה

הפרה את חובות הזהירות המוטלות עליה כלפי חברי שלוש קבוצות הנפגעים.

139. אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי במערכת היחסים שבין חברי קבוצות הנפגעים

כמשתמשים בכביש האגרה, לבין המשיבה כבעלת הזיכיון להפעלת כביש האגרה, קמה
חובת זהירות מושגית.

140. שיקולי המדיניות המשפטית מצדיקים ביתר שאת את קיומה של חובת זהירות מושגית

כאמור, ביו השאר לאור העובדה כי מדובר בשירות מונופוליסטי, ולאור סמכויות הגבייה
הנרחבות המוקנות למשיבה מכח החוק.

141. במקרה שבפנינו ברי כי קמה גם חובת זהירות קונקרטית של המשיבה כלפי חברי קבוצות

הנפגעים שלא לבצע הליכי גבייה בניגוד לחוק ו/או באופן בלתי סביר ו/או בחוסר תום לב
כפי שעשתה המשיבה כמפורט לעיל.

142. לא יכולה להיות מחלוקת כי המשיבה צפתה, או לפחות הייתה אמורה לצפות, את הנזקים

שנגרמו בשל עוולותיה מושא תובענה זו ובין השאר הנזקים הממוניים והבלתי ממוניים
שנגרמו לחברי שלוש קבוצות הנפגעים בשל ביצוע הליכי גבייה שלא בהתאם להוראות החוק

ו/או באופן בלתי סביר ו/או בחוסר תום לב, כמפורט בהרחבה לעיל.

143. כידוע, במקום בו הנזק צפוי (כעניין פיסי) חובה לצפותו (כעניין נורמטיבי), אלא אם כן

קיימים שיקולים מיוחדים (אשר ברי כי אינם מתקיימים בענייננו), המצדיקים את צמצום
החובה או שלילתה, חרף יכולת הצפייה הפיסית18.

18 ע"א 243/83 עיריית ירושלים נ. נורז�וו (מאגרי נבו)
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144. כעולה מהמפורט לעיל, המשיבה עשתה מעשים אשר עוסק סביר ונבון לא היה עושה באותן

נסיבות וכן לא עשתה מעשה שעוסק סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות ולא השתמשה

במיומנות, ולא נקטה מידת זהירות, שעוסק סביר ונבון באותו תחוס היה משתמש או נוקט

באותן נסיבות, ובכך התרשלה והפרה את חובות הזהירות המושגיות והקונקרטיות אותן

היא חבה כלפי חברי שלוש קבוצות הנפגעים וגרמה להם לנזק.

145. כפי שכבר נקבע בפרשת ע"א 704/71 אגבריה נ. המאירי (מאגרי נבו), כאשר מתקיימת

בנסיבות העניין הפרת חובה חקוקה (כפי שמתקיימות בענייננו למכביר), מלמד הדבר על
קיומה של התרשלות.

עשיית עושר ולא במשפט

146. מהמפורט לעיל עולה כי יסוד ההתעשרות הוא בכך כי המשיבה גבתה חיובי יתר מחברי

קבוצות הנפגעים הראשונה והשנייה שלא כדין ובחוסר תום לב תוך ביצוע שלל עוולות הכל
כמתואר לעיל.

147. מקורה של התעשרות המשיבה הינו כספי חברי קבוצת הנפגעים אשר שילמו חיובי יתר בהם

חייבה אותם המשיבה, שלא כדין וללא הצדקה ו/או תוך ביצוע העוולות המפורטות לעיל,
ולפיכך ברי כי מדובר בהתעשרות שהושגה שלא כדין.

הערכת היקף הנזק שנגרם לחברי קנוצות הנפגעים

148. כידוע, המבקש אינו נדרש (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.

149. 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:
"בשלב זה של אישור התובענה כייצוגית אינני נדרש לקבוע מהו גובהו
המדויק של הנזק שנגרם למבקש, כמו גם ליתר חברי הקבוצה, וכיצד יש
נזק כר-פיצוי<< (בש"א לחשבו. די בכך שהמבקש הוכיח לכאורה כי נגרם לו 
(ת"א) 24655/06 פרחו נ. מולטילוק בע"מ (מאגרי נבו)). ולצורך אישור

התובענה כייצוגית אין חובה לכמת את הנזק או להציגו באופן מדויק, וזאת
יש להותיר לעת הדיון בתובענה לגופה. בשלב הנוכחי די בכך שהמבקשים
יצביעו עלנזס שנגרם להם לכאורה" (ת.צ. (ת"א) 35561-11-10 ונדר נ. מפעל

הפיס (מאגרי כבו)).

150. הנתונים הנדרשים לקביעת הנזק המדוייק שגרמה המשיבה במעלליה, נמצאים כמובן בידי
האחרונה, אך למען הזהירות יובהר כי גם אם יתברר כי קיים קושי באיתור הנתונים

24



האמורים, ניתן להשלימם באמצעים שונים לרבות סקר צרכני והסתמכות על חזקות שובות

(ראה עניין ראבי הנ"ל (ע"א 10085/08 תנובהימרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ

נ. עזבוו המנוח תופיק ראבי ז"ל (מאגרי נבו)) וכן בעניין פרחן הנ"ל).

151. כך למשל לצורך איתור חברי קבוצת הנפגעים הראשונה ניתן לבצע בדיקה מדגמית של

דרישות תשלום הכוללות חיובי יתר, אשר שלחה המשיבה בתקופה הרלוונטית, ולבדוק

איזה שיעור מתוך דרישות התשלום נשלח שוב לאותן כתובות לאחר שדבר הדואר אשר

שלחה המשיבה בגין חשבון נוסף ראשון של אותו משתמש, חזר אליה מהטעם כי הנמען עזב

את הכתובת ו/או אינו מוכר בה, ומה הסכום הממוצע של חיובי היתר (מעבר לסכום הפיצוי

והחזר ההוצאות בגין משלוח חשבון נוסף ראשון) אשר נגבה בגין דרישות אילו מאותו
משתמש.

152. לצורך איתור חברי קבוצת הנפגעים השנייה ניתן לבצע בדיקה מדגמית של דרישות תשלום

אשר שלחה המשיבה בתקופה הרלוונטית, כדי לאתר איזה שיעור מתוכן נשלח לכתובת שלא

הייתה כתובתו הרשומה של המשתמש במשרד הרישוי במועד ביצוע הנסיעה האחרונה

בדרישת התשלום, ומה הסכום הממוצע של חיובי היתר אשר נגבה מהמשתמשים אשר

המשיבה שלחה אליהם דרישות תשלום כאמור בניגוד לדין.

153. לצורך איתור חברי קבוצת הנפגעים השלישית ניתן לבצע בדיקה מדגמית של דרישות

תשלום אשר שלחה המשיבה ולבדוק איזה שיעור מתוכן נשלח בניגוד להוראות תקנה 8(ב)

לתקנות אכיפת תשלומים. כן ניתן לאתר באמצעות סקר טלפוני בין מקבלי דרישות

התשלום בניגוד להוראות תקנה זו, את שיעור המשתמשים אשר שילם אותן דרישות תשלום

מאוחדות למרות טענות שהיו לו כנגד איזה מהחיוכים באותם חשבונות, בשל העובדה כי

נשלח חשבון מאוחד, ומהו שיעור המשתמשים אשר חוו בשל כך רגשות שליליים דוגמת
כעס, מפח נפש ו/או חוסר נוחות.

154. בהקשר זה נזכיר כי כידוע, קיומה של האפשרות לאתר את כל חברי הקבוצה אינו תנאי

לאישור הבקשה:

י&צא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה, כולם או חלקם, אינו

מעשי כנסיבות הענין, בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום

בעלות סבירה ובין מסיכה אחרת, רשאי הוא להורות על מתן כל סעד אחר

לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון
בנסיבות הענין "".

19 ת"א (מחוזי-ת"א) 1065/05 שאול נ. תדיראו מוצרי צריכה בע"מ {מאגרי נבו).
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155. ועתה, לאחר שהובהר האמור, נפנה להערכת היקף הנפגעים וגובה הנזק, בהתאם לנתונים

שניתך לאתר בשלב זה ולהערכות הנגזרות מההגיון ומנסיון החיים. מדובר כמובן בהערכות

ובאומדן בלבד, באשר הנתונים במלואם נתונים כאמור בידי המשיבה20.

156. כעולה מנתוני המשיבה, בשנת 2012 חלפו בכביש האגרה כ-185,000 רכבים ביממה

ו- 67,340,000 בשנה. מדובר בגידול של 100/0 מהשנה הקודמת {ראה את הכתבה מיום 3.4.13

המצורפת כנספח 15). מכאן ניתן ללמוד כי בשנת 2011 חלפו בכביש האגרה 168,181 רכבים

ביום ו-61,217,884 בשנה.

157. בהנחה כי הגידול משנה לשכה היה בשיעור דומה, ניתן להעריך כי בשנת 2010 חלפו בכביש

האגרה 152,891 רכבים ביום, 55,652,324-1 בשנה. בשנת 2009 חלפו 138,991 רכבים ביום

ו-50,592,724 בשנה, בשנת 2013 חלפו בכביש כ-203,500 רכבים ביום ו-74,074,000 בשנה,

בשנת 2014 חלפו 223,850 רכבים ביום ו-81,481,400 בשנה ובשנת 2015 חלפו 246,235

רכבים ביום 89,629,540-1 בשנה.

158. הנה כי כן בתקופה הרלוונטית ניתן להעריך כי חלפו בכביש האגרה 479.987,872 רכבים.

159. אס נניח בהערכה זהירה ביותר כי העוולה הראשונה נגרמה בגין נסיעה 1 מכל 4,000 נסיע1ת,

מדובר בכ-119,997 נסיעות בגינן הושתו חיובי יתר על חברי קבוצת הנפגעים הראשונה.

160. אם נצא מנקודת הנחה כי סכום חיובי היתר הממוצע שנדרש על ידי המשיבה מחברי קבוצת

הנפגעים הראשונה בגין כל נסיעה כאמור, עומד על הסך של 60 ¤, מסתכם הנזק הממוני

לחברי הקבוצה בסך של 7,199,820-3 ¤ ואילו הנזק הבלתי ממוני הממוצע המוערך כאמור

לעיל ב-10 ¤ בגין כל נסיעה בגינה הושתו חיובי יתר כאמור, מסתכם בכ-1,199,970 ¤.

161. אס נניח בהערכה זהירה ביותר כי העוולה השנייה נגרמה בגין נסיעה 1 מכל 8,000 נסיע1ת,

מד1בר בכי59,998 נסיעות בגינן הושתו חיובי יתר על חברי קבוצת הנפגעים השנייה.

162. אם נצא מנקודת הנחה כי סכוס חיובי היתר הממוצע שנדרש על ידי המשיבה מחברי קבוצת

הנפגעים השנייה בגין כל נסיעה כאמור, עומד על הסך של 50 ¤, מסתכם הנזק הממוני

לחברי הקבוצה בסך של כ- 2,999,900 ¤ ואילו הנזק הבלתי ממוני הממוצע המוערך כאמור

לעיל ב-15 ¤ לתשלום חיובי יתר עבור כל נסיעה בגינה הושתו חיובי יתר כאמור, מסתכם
בכ- 899,970 ¤.

הברא (ניתן ביום 27.4.14, מאגרי נבו) הובהר כי יש ליתן 20 למען הזהירות אף נזכיר כי ברע"א 8900/13 תדיראובע"מנ.

למבקשים בהליכי תובענות ייצוגיות זכות לעיון במסמכים המצויים אצל הצד שכנגד, גם בכדי לאפשר להם להוכיח את
התקיימות תנאי הסף לאישור התובענה כייצוגית וכך לגשר על פערי המידע בין הצדדים.
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163. גס אם נניח כי העוולה השלישית נגרמה בנסיעה 1 מכל 5,000 נסיעות, מדובר בכ-95,998

מקרים בקרב קבוצת הנפגעים השלישית.

164. סכום פיצוי בגין הנזק הבלתי ממוני אשר נגרם לחברי קבוצה זו, מוערך כאמור ב-10 ¤

לנסיעה כאמור, ומסתכם בסך הכל בב-959,980 ¤.

165. הנה כי כו, מהמצורף עולה כי סכום הנזק הממוני והבלתי ממוני לו גרמה המשיבה במעלליה,

עומד על הסך הכולל של כ-13,259,640 ¤, אשר נגרם למאות אלפי נפגעים.

התאמת התליד להגשה כתובענה ייצוגית

התובענה נמנית על סוגי התביעות אותן ניתן על פי חוק להגיש בדרן של תובענה ייצוגית:

166. סעיף 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי ניתן להגיש תובענה ייצוגית:

בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, בין כהגדרתו בחוקהננתהצרכן, ''גבל עוסק,

אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו ''.

167. ברי כי הגדרת העוסק בחוק הגנת הצרכן חלה על המשיבה וכי המבקשים ויתר חברי קבוצות

הנפגעים, כך שאיו ספק כי התובענה מושא בקשה זו נמנית על סוגי התביעות אותן ניתן

להגיש על פי חוק תובענות ייצוגיות כתובענה ייצוגית.

הכרה בתובענה כתובענה ייצוגית הינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת
בנסיבות העניין:

168. סעיף 8(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי כדי להכיר תובענה כייצוגית, דרך דיון זו

צריכה להיות הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. בענייננו לא יכול
להיות ספק כי כך הוא הדבר.

169. כעולה מהאמור לעיל, קבוצות הנפגעים מונה מאות אלפי נפגעים. ברם זהות חברי קבוצות

הנפגעים אינה ידועה, ואין אפשרות מעשית לאתרם ולצרפם למסגרת של תובענה רגילה.

170. כמו כן, כעולה מהאמור לעיל, הפגיעה הכספית הפרטנית בכל אחד מחברי קבוצות הנפגעים

הינה בסכום שאינו נותן לפרט תמריץ לעמוד על זכויותיו ולפעול למימושן באמצעות נקיטת
הליכים כנגד המשיבה שהינה גוף כלכלי רב כח.

171. לעומת זאת, הפגיעה הכספית בכלל חברי קבוצות הנפגעים מסתכמת בסכומי עתק.
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172. הלק� התביעה הייצוגית נוצר כידוע במטרה לאכוף את שלטון החוק וליצור גורם הרתעה

כנגד גופים כלכליים בעלי כיסים ויכולות עמוקים דוגמת המשיבה, מפני ניצול לרעה של
כוחם הכלכלי כלפי החלשים מהם:

"מכשיר התובענה הייצוגית נועד להבטיח אכיפה יעילה של הנורמות

הקבועות בחוק ולהרתיע את העוסקים, בעלי היתרון הכלכלי, מכל ניסיון

לנצל לרעה את תמימותו של הצרכן, את חולשתו בעימות שבין השניים ואת

חוסר הכדאיות הטמונה כהגשת תביעה על ידו נגד העוסקים, בשל הנזקים

הנגרמים כתוצאה ממעשיהם, היכולים להיות קטנים יחסית לכל צרכן
יי11 ומקור להתעשרות שלא כדין לעוסק.

173. הכרה בתובענה כייצוגית תאפשר מימוש זכות גישה לכל הנפגעים, אשר יתקשו לעשות כן

כבודדים, עקב ההוצאות הכרוכות בהליך המשפטי לעומת סכום התביעה.

174. זאת ועוד, אס יוכרעו העילות המשותפות לחברי קבוצות הנפגעים כנגד המשיבה בהליך

אחד, לא ידרשו בתי המשפט לדון שוב ושוב באותם עניינים מספר פעמים כמספר חברי
הקבוצות שיגישו תביעות נפרדות כנגד המשיבה.

175. לעומת זאת אי-הכרה בתובענה כייצוגית צפוי להביא לריבוי התדיינות בעניינים מושא

התובענה, מה שישית עלויות מיותרות על מערכת המשפט, יצור תוספת עומס על המערכת

העמוסה ממילא, ועלול להביא לפסיקות שונות ואף סותרות.

176. משכך יהיה זה אך יעיל וראוי ללבן ולהכריע בשאלות המשותפות המתעוררות בתובענה

מושא בקשה זו, עובדתית ומשפטית במסגרת תובענה ייצוגית אחת חלף ניהול תובענות

רבות ביותר העוסקות ממילא באותן שאלות עובדתיות ומשפטיות.

177. יתר על כן, אישור התביעה כייצוגית יגביר את אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו.

178. ראינו כי למרות הביקורת שכבר הוטחה במשיבה בגין התנהלותה בהליכי הגבייה, זו

ממשיכה בשלה. למעשה אין למשיבה כל תמריץ לשנות מהתנהלותה שהרי סמכויות

האכיפה הדרקוניות שניתנו לה עם שיעורי חיובי היתר שאין להם אח ורע הופכים בידי
המשיבה לאווזה המטילה ביצי זהב.

21 ע"א 1977/97 ברזני נ. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מאגרי נבו)
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179. עוד ובנוסף, ללא קיומה של תובענה ייצוגית לא יהיה תמריץ לפרט לפעול לתיקון התנהלות

המשיבה באופן הצופה פני עתיד, מה שיאפשר המשך הפגיעה על ידי המשיבה בציבור
הנזקקים לשירותי כביש האברה.

180. לעומת זאת אישורה של התביעה כייצוגית, יבהיר למשיבה ולמעווליס פוטנציאליים אחרים

דוגמתה, כי לא יהיה זה כדאי להתעלס מדרישות החוק וחובות תרם הלב, ההגינות

והזהירות לשם תועלתם הכלכלית.

קיומה של זכות תביעה אישית למבקשים:

181. מהמפורט לעיל, לא יכולה להיות מחלוקת כי בידי המבקשים עילות תביעה אישיות כנגד

המשיבה.

182. כעולה מהמפורט לעיל, לאחר קיזוז מחצית סכום חיובי היתר בו חוייב המבקש בכפוף

להסכמתו להפוך למנוי של המשיבה, עומד הסכום אשר שילם המבקש בגין חיובי יתר על
1,199.25 ¤ קרן.

183. בהנחה כי שיעור חיובי היתר בגין דרישת תשלום פיצוי והחזר הוצאות ראשונה עומד על כ-

1/5 מסכומי חיובי היתר, נגרם למבקש נזק ממוני המסתכם לכל הפחות ב-959.4 ¤. כן,

כעולה מהמפורט לעיל, נגרם למבקש נזק בלתי ממוני המוערך ב-10 ¤ בגין כל נסיעה בעטייה

נאלץ המבקש לשלם חיובי יתר, ובסך הכל 410 ¤ בגין 41 נסיעות.

184. יוצא אפוא כי הנזק הכולל שנגרם למבקש בגין העוולה הראשונה, עומד על כ- 1,369.4 ¤.

185. כעולה מהאמור, למבקשת נגרם בגין העוולה השנייה נזק ממוני של 668.16 ¤. כן, כעולה

מהמפורט לעיל, נגרם לה נזק בלתי ממוני המוערך בסך של 135 ¤ (בשל 9 נסיעות בגינן
חוייבה בחיובי יתר) ובסך הכל 803.16 ¤.

186. ואילו בגין העוולה השלישית, נגרם למבקשת נזק של 60 ¤ בגין 6 הנסיעות עבורן נשלחה

דרישת תשלום ראשונה באותה חשבונית אשר כללה דרישת תשלום בגין חיובי יתר, כמפורט
לעיל.

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה:

187. מהעובדות המפורטות לעיל ברי כי התובענה מושא בקשה זו, מעוררת שאלות מהותיות של

עובדה ומשפט המשותפות למבקשים ולכלל חברי קבוצות הנפגעים- האם קמות למבקשים

ולחברי קבוצות הנפגעים עילות התביעה המפורטות לעיל כולן או מי מהן, ומהחלטת זו

תיגזר כמובן הכרעה בעניין חובת הפיצוי החלה על המשיבה כלפי המבקשים וכל אחד
מחברי קבוצות הנפגעים.
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188. הסעד לו זכאי כל מי שנמנה על חברי קבוצות הנפגעים זהה אף הוא- בשל מעלליה של

המשיבה, זכאים המבקשים ויתר חברי קבוצות הנפגעים להשבה של חיובי היתר שנאלצו

לשלם וכן לפיצוי בגין הנזקים הבלתי ממוניים שנגרמו להם בשל כך.

189. אמנם קרוב לוודאי, כי הנזק שנגרם לכל אחד מחברי קבוצות הנפגעים אינו זהה לחלוטין

בשיעורו לנזק שנגרם לשאר בני אותה קבוצה, אולם, כפי שכבר נפסק, (ראה בין השאר רע"א

4556/94 טצת נ. זילברשא. (מאגרי נבו)), אין בכך כדי להצדיק את אי אישור התובענה
כייצוגית.

קיימת אפשרות גבוהה שהשאלות המשותפות יוכרעו בתובענה לטובת המבקשים וחברי קבוצות
הנפגעים:

190. על פי חוק תובענות ייצוגיות די למבקשים אישור התובענה כתובענה ייצוגית, שיראה כי

סיכויי הצלחת תובענתו סבירים22 ויפים לעניין זה דברי בית המשפט ברע"א 2128/09

הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ. רחמים עמוסי (ניתן ביום 5.7.2012, מאגרי נבו, להלן: "עניין
הפניקס"):

זה, די לו לבית המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשון המחוקק "..לעניין 

אפשרות סבירהי להכרעה לטובת קבוצת התובעים -, ולראות האם קיימת "

ם לאישור תובענה כייצוגית. ובירור רוב רובה הא, ותו לא. החמרת התנאי

של התביעה כבר בשלב אישור התובענה כייצוגית. חורגת מהאיזון שקבע
המחוסס, ועל כן היא אינה ראויה",

191. עוד ראוי להזכיר כי בעניין הפניקס 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

ת סבירה להכרעה לטובת התובעים חלופיות. די בקביעה כי סיימת אפשרו

כאחת העילות ואיו הכרח לבחון את סיכויי סבלת יתר העילות. קיומה של

בת התובעים באחת העילות, אפשרות סבירה להכרעה לטו

מצדיקה את חשיפת הנתבע לסיכון שיצטרך לשאת בעלויות הסעד הנתבע,
ועלכו מאפשרת את אישור התובענה כייצוגית",

192. במסכת העובדתית והמשפטית בענייננו, אשר פורטה באריכות דלעיל, קיימת, עם כל הכבוד,

אפשרות גבוהה ביותר כי התובענה תתקבל.

ניהול ההליך בדרך הולמת ובתום לב:

22 ע'יא 2697/95 מנו וקשת בע"מ נ. טמפו בע"מ (מאגרי נבו).
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193. תביעה זו מוגשת בתום לב על ידי המבקשים, אשר נפגעו ממעללי המשיבה וחפצים לזכות

בפיצוי המגיע להם וכן להביא להרתעת המשיבה ואחרים מפני התנהלות דומה בעתיד.

194. כעולה מהמפורט לעיל, התובענה מבוססת על עילות של ממש, והיא אינה מכוונת להשיג

מטרה אישית של המבקשים, שאינה מתיישבת עם האינטרסים של כלל חברי קבוצות
הנפגעים.

195. המבקשים פועלים ממניעים צרכניים ואין בינם לבין יתר חברי קבוצת הנפגעים כל ניגוד

עניינים ואין להם כל מניעים זרים בקשר לבקשה זו ולתובענה הייצוגית.

196. הנזק שנגרם למבקשים הוא אותו נזק שנגרם ליתר חברי קבוצות הנפגעים, ולא קיים כל

ניגוד אינטרסים בינם לבין יתר חברי קבוצות הנפגעים. נהפוך הוא- האינטרס הוא משותף
לכולם.

197. המבקשים בעצמם ובאמצעות ב"כ, השקיעו זמן ומאמצים באיסוף המידע, העובדות

והנתונים הרלוונטיים ובבדיקת הסוגיות המשפטיות הנוגעות לתובענה ולבקשה.

198. למבקשים נכונות ומסוגלות להמשיך ולהשקיע ממרצם, מזמנם ומכספם על מנת לייצג

נאמנה הן את עניינם והן את עניינם של יתר חברי קבוצות הנפגעים.

199. למשרד ב"כ המבקשים נסיון עתיר, רב שנים בתחום הליטיגציה האזרחית, וכן נסיון רב

בניהול תובענות ייצוגיות.

הסעדים המבוקשים

על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כדלקמן:

200. לאשר את התובענה המצורפת כנספח 1 כתובענה ייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות.

201. לקבוע כי הקבוצות בשמן תוגש התובענה הייצוגית יהיו קבוצות הנפגעים כהגדרתן לעיל.

202. 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 או הקבוצות בשמן ראוי כי תנוהל התובענה.

203. לקבוע כי עילות התובענה והשאלות המשפטיות והעובדתיות המשותפות למבקשת ולחברי

קבוצת 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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204. לקבוע, וזאת למען הזהירות, כי חברי קבוצת הנפגעים השלישית יהיו רשאים לפצל

סעדיהם, כך שיוכלו לתבוע בנפרד השבה של חיובים שנויים במחלוקת אשר שילמו במסגרת

דרישת תשלום מאוחדת שנשלחה בניגוד להוראת תקנה 8(ב) לתקנות אכיפת תשלומים.

205. לקבוע את המבקשים כתובעים מייצגים ואת עוה"ד ממשרד עו"ד רענן בשן ושות' כב"כ של

המבקשים ויתר חברי קבוצת הנפגעים.

206. ליתן צו הצהרתי הקובע כי המשיבה הפרה את חובותיה ואת הוראות החוק בכך שהמשיכה

לשלוח דרישות תשלום לכתובת אשר דברי הדואר אשר נשלחו אליה הוחזרו למשיבה

מטעמים המלמדים כי אין מדובר בכתובתו של הנמען בעוד החוב הולך ותופח וזאת במקום

לנסות ולברר באמצעים סבירים העומדים לרשות המשיבה את מענו הנכון של המשתמש;

בכך ששלחה דרישות תשלום לכתובת שאינה הכתובת המעודכנת במשרד הרישוי במועד

יצירת החיוב האחרון מושא החשבון ולא בדקה במשרד הרישוי את הכתובת במועד

הרלוונטי ובכך ששלחה חשבון מאוחד בגין דרישת תשלום פיצוי והחזר הוצאות יחד עם

חיובים חדשים שנוצרו ובכך גרמה למשתמשים לפגיעה באוטונומיית הרצון, לתחושות

שליליות של ממש, עוגמת נפש, חוסר נוחות, מפח נפש וכעס.

207. ליתן צו עשה המורה למשיבה לתקן את עוולותיה מושא בקשה זו לאלתר, מיד עם אישור

הבקשה.

208. להורות למשיבה לפצות את המבקשים ויתר חברי קבוצות הנפגעים בגין הנזקים הממוניים

והלא ממוניים שגרמה להם, המפורטים לעיל, המוערכים כאמור בשלב זה בסך כולל של
כ- 13,259.640 ¤.

209. לחלופין, באם 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.

210. להורות למשיבה לפרסם הודעות לחברי קבוצות הנפגעים לרבות הודעה על אישור התובענה

כתובענה ייצוגית ולקבוע כי המשיבה תשא בהוצאות הפרסום.

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

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

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

212. להוסיף וליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון.
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213. לפסוק גמול למבקשים אשר טרחו בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור שלא יפחת מ-70/0

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

214. לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ המבקשים יהיה בשיעור שלא יפחת מ- 0/ם18 משווי הסעד

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

215. לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו ובשכ"ט עוי'ד בצירוף מע"מ כדין.

סוף רבר

216. הנה כי כן, כעולה מהמפורט לעיל, התנאים הנדרשים לאישור התובענה כתובענה ייצוגית

מתקיימים במלואם בענייננו.

217. רק אישור התובענה מושא בקשה זו יעביר מסר ברור ומרתיע למשיבה ולאחרים שכמותה

כי לדריסת הזכויות הצרכניות והפרת חוק יש מחיר וכי שלל העוולות לא יוותר בידי המעוול.

218. בדיקה שנערכה ע"י ב"כ המבקשים בפנקס התובענות הייצוגיות, העלתה כי לא מופיעה

בפנקס בקשה לאישור או תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, שהיא תלויה ועומדת, אשר

השאלות המהותיות של עובדה או משפט המתעוררות בה, כולן או חלקו, זהות או דומות

בעיקרן לשאלות כאמור המתעוררות בתובענה מושא בקשה זו.

219. הבקשה נתמכת בתצהיר המבקש ובתצהיר מנהל המבקשת, רו"ח חיים אביגל.

220. מן הדין ומן הצדק להעתר לבקשה.

̂/ רענן בשן, עי*ד ££££7^
/ / מ ר 20379 ףילי1!13*7 *

^ף^וגה  ̂ מאיינ
ה /̂

6ארקר ו&ג רחובות 7* / ן
̂ש^עו"ד לאה נמסי/£התי\עו"ד ̂ל י רעם

/ ב"כ המבקשים />ק~ \\1
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תצו?יר

אני החתזס מטה חגי בנימין�, ת.ז. 032661621, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה

ואת האמת בלבד. וכי אם 6* *898ה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור -.

, 1. אני הוא המבקש 1 בבקשה לאישור התובענה הייצוגית המצורפת כנקפח 1

2. תצהירי זה גיתן בתמיכה לבקשה להכיר .בתובענה המצורפת 3נס3ח 4 גחובענה ייצוגית
ולאומות האמור בה.

3. משמעות המושגים, המו3חיס ודברי החקיקה המכריס בתצהירי זה להלן, תהיה
כהגדרתם בבקשת האישור.

4. סכומי הפיצוי והחזר ההחגאות אשר נקבעו בתקנות האכ*פה, השתנו £7*ורך השנים. כך
למשל סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות בשנת 3נ20 מיו כדלקמן; בחשבון גוסף ראשון- 16

13; בחשבון נוסף שגי- 3$ 69; בחשבון 0סף שלישי- 67 3ח.

5. בשגים קודמות, למשל מ*3ת 2009, הסכומיס היו גבוהים אף יותר, כך שהחיוב בגין
ומן נוסף שני, עמד חשבון נוסף ראשון עמד על סכומים הגבוהים מ-20 ¤, קח<וב בגי̂ן
גמד ע<?^וטים הגבוהים מ- על סכומים הגבוהים מ-40 ¤ וחיוב בגין חשבון גוסף שליש̂י

80 69/ כך שסכומי חיובי הלתר הצטברו לסכומים דמיוניים ומקוממיםעוד יותר.

̂^די ההוצאות, מוסלים 2ל כל גסחנה וגסיעח בכביש האגרה, גס 6. וית82\, סכומי ומיצוי ור
̂ מדובר במספר נסיעות, אשר נשלחה בגינן דרישת תשלום אחת. כא

7, אני, תח"ם, עורך דין במקצועי. אני עשיתי שימוש בכביש האגרה כחייב דשוס2. כתוצאה
ממעשיה ומחדליה של המשיבה מ1ק̂ק בקשת אישור זי, שילמתי חיובי *תר בשיעורים

זלן. ה?3וליס על סמס החוב המקורי, במאות אחחים, הכל כ&פירס̂ 

^ה©ג*1 <^יש האגרה. 8. המשיבה הינה חברה פרט*ת מהגבלת בערמ�ת, בעלת הזיכי̂ו

וי 9. לאור העובדה כי אני נוהג לנסוע בכביש האברה מדי 5עס בפעם, מסרת* <משיבה את פ̂ו
כרטיס האשראי שלי לצורך חיוב כחייב רשום, כהגדרתו בתקנות סכומי גבייה.

ר וזמשי3ה הל3ם כדלקמן? בחשבון 7^בד 2015, בפי '*פורס0 ב̂> 1 <זכו3י ה3י3*< וחחזר ההוצאות אשר עודמנ £̂7
-© 38 יקוי-61 ̂ גיסן* ̂ק ון- 8114.04; בחשבון <וסף '?ני- 12115.89; 3חשב ג1^> ̂ו

ישרא<) *30ו0י דמי גביה}, 1זתשנ*ש-19$$ נ6�!<\: ייתקנות טןם להגדרה ע< פי תקנות כביקז אנוק<כביש ארצ̂י ^̂ב
̂י*ו*">. *גו?8י 
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40 בחודש דצמבר 2012* לאחר שאבד כרסיס האשראי שלי, אשר את פרטיו מסרתי כאמור

למשיבה, הונפק לי כרסיס חדש. 0*מד לי על ידי חברת האשראי כי הרשאות התשלום

מהכרטיס שאבד, יעברו אל הכרטיס החדש.

11. ברס בדיעבד, הבתכתי כי למרותשנסעתי בתקופה ורלוונטית בכביש האגרה, לא מופיעים

חיובים בניו גסח&ית אלו, בתדפיס כרטיס האשראי שלי. ביוס 8.5.13, מיד כשהבחנתי

בדבר, התקשרתי אל שירות הלקוחות של המשיבה וביקשתי לח81$דוע לא הופיע חיוב
באמור.

12. נציגת המשיבה 0ע3ה כי המשיבה ניסתהלת$י3 אותי, אך ל2/ הצליוק עקבביטול כרטיס

ואשראי (ראוי להבהיר כג יתר הרשאות ובשלום לטובת ספקי שירות אחרלס חוייבו

באמצעות כרטיס האשראי החדש שלי בהצלחה). בך ט&ה והציגה כי בשל כך לא גגבו על
*די המשיבה חשבוניות דצמבר 2012, יט&ר ופברואר 3!2$.

13, א3י ביקשתי לשלם את החוב בבר 0?ותה שיחה, ברם לתדהמתי ש$וז ןציגת המשיבה כי

החוב הניע לסכום השו&ה על 3,000 63.

ל חיובים בגיו 3 כ̂ו נה כי ה̂ו 9רך ו0יי1ת המשיבה ̂<  ה3̂
 לססום

 הסבר
 ביקשתי

14. א3י
ובי יתר בשישר הגבוה בכ- *350 ר<?זיעות בחודשים הרלוונטיים (כ-59^̂) טו> ו̂ו

!!!121 י!וב ומקורי בגין הנסיעות עצמן, בסך 2,398.50 0̂

15. ̂א תמהת* מדוע המש^ה לא מתה אליי בטרם תיי3ה א2ז?< 9ם80יס מופרכים אלה.

גציגת המשיבה טענה 3י נשלחו אל< מסט� דרישות תשלום, לרבות אלו הכוללות חיובי
יתר כהגדרתם לעיל, וזאת לכתום* ברחוב 9יין 6 בר>**ון לציוו.

גן ברחוב 16. ברם. מאחר שהתחלתי לוגבוד כמתמחה בפרקליטות מחוז דתם, עקרוגי מה̂ג
כאר שמג, לרחוג אברמסון 14. אני עדכנת* את כתובתי החדשה פיין 6 בראשון לציון,̂ 
במרשם האוכלוסין, כבר ביום 10.10.12, חודשיים עובר לחיוב הראשון בגין הנסיעה
בגכיש האגרה, אשר לא כובד על ידי חברת האשראי, (פלט ממרש?§ האוכלוסין מצורף
כגספח 5}. כתוצאה מכך אף עודכנה כתובתי, בא5פן או&וסטי ב9מזד לנתונים ש< משרד

הרישוי.

ל תיל ואינם נמסרים £ימען, פוחזרים בידוע אל השולח ע< ידי 17. מכתבים הנשלחים בד̂ו
רשות הדואר (העמוד הר&ווגט* ממדריך הדואר מצורף כנספח 4} יקד עם ציון הסיבה

£*שבת דבר הדואר.

18. אם כן, למשיבה הייתה אינדיקציה ברורה* אף עוד בטרם שלתה את דרישות התשלום
עליהן הוסיפה את חיובי היתר, כי איני נמצא בכתובת אליה שלחה את דרישת התשלוס

שונית. ת̂ו
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1 19. בועחה כי המשיבה נהגה על פי חוק, דרישות התשלום אשר כל* חיובי יתר נשלחו אלי,

1 על ידה. בדואר רשום, וברי כי גם דרישות תשלום אילו חזרו אל המשיבה, יחד עם ציון

1 סיבת ההחזרה (בין אם משוס שהנמען אינו ידוע ובין אס משוס שהנמען אינו נס5גורר עוד
1 בכתובת).

1 20. ברס המשיבה המשיכה באופן אבסורדי לשלוח פעם אחר פעם, עוד ושד דרישות תשלום

0*ותה כתובת ממגה דברי הדואר המשיכו ליוזור אליה, וז>3ת למרות שברי כי היו בידיה
א*3דיק3יות ברורות לכך כי מדובר ב©ען שאינו רלתגטי.

21. אני בקשתי באותה שיחה, לפרוע לאלתר את החיובים שאי3ס שנויים במחלוקת, היינו

יךבים בגע הנסיעות עצמן, כך שאוכל לפנות אל המשיבה ולהבהיר או? האבדות במגע ̂ו

לחיובי היתר אשר הוטלו עלי ללא הצדקה, וזאת במ*ותק מהחייבים 3$1ור הנסיעות עצמן,

1 עליהם לא חלקתי, ואשר אותם בקשתי, כאמור, להס**ר כבר במעמד אותה שיחה. הייתי
1 סמוך ובטוח םטמנ הדברים כי חיובים אלן יבוטלו כמתבקש̂ 3גס7בות וק&יין.

22. מגחילה סירבה נציגת המשיבה להפריד בין החיובים בגין הנסיעות עצמן לבין חיובי

היתר, ולאפשר לי לשלם את האגרה עמר הנסיעות עצמן וטענה �.כי� עלי לשלם את מלוא
הסכום, גס את חיובי היוט�, אחרת, כן איימוז, אלו רק יגדלו ו0נטכרו.

23. רק לאחר שחזרתי על בקשתי שוב ושת� והבהרתי את חוסר תוגז הלב שבסירוב המשיבה
לקבל את התשלוס שאינו שנוי במת&קת, הסכימה לבס*ף נצי10 וששיבה לכך שאשלם

רק את התשלום בגין הנסיעות עצמן.

44 ל>*חר התשלום בגין הנסיעות עצמן, ביום 10.5.13, שלחתי פניה לפורום "חיוכים
מיוחדים*' של המשיבה ובח פרטתי #ח. הטעמים המצדיקים את בי#ול חיובי היתר
שבקשה המשיבה להשית עלי (העתק הטיה מצורף כנספח $. ברס, להפתעתי הרבה,
הודיעה לי נציגת המשיבה בשיחה טלפונית כי המשיבת דחתה את פנייתי. בקשה נוספת

שלי לביטול קנסות, נדחתה אף היא באופן תמוה.

25. כעבור זמן מה, מתוך חשש כי החיובים האבסורדייס ה**מזרי0 ימשיכו ויוופחו שלא
ר העובדה כי עתותיי לא היו פנויות להיאבק בצדק נוכח המוניטין שיצאו למשיבה, ̂ל
משפטית במשיבה, ולמרות שכאמ<ר היה 0נדו3ר בסכוס לא מב§סל, שילמתי את חיובי

נר הלא מוצדקים בהם חויבתי. העתק אישור התשלום מצורף כנספח 6, ̂ה

2$. למען שלמות התמונה יצוין כי עובר לתשלום חיובי היתר, פנתה אלי המשיבה והציעה
לזכותי בגין מוקנית חיובי היתר ששירתי - א? *ז*ק בתנאי שאתיה *1<ו* שלו?. אני
?בהח1י ל3מ$ החגיגות כי אי< בכן כדי השבתי כי אשמח לקבל את-הזיכןי שחו>מ1לי, א̂ך
לגרוע מטענותיי 7^נבי חיובי היתר. ב9ח3ל, שלמתי את מלוא סמ0 חיובי היתר, ורק לאחר

מכן קבלתי החזר בבין מחצית חיו3י היתר ששילמתי למשיבה -
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1 17, מתיך שיחות עס חבריגז ומקריאה במרשתת, הבנתי כי אכן התנהלותה של המשיבה חינה

1 שיטתית, פי זו נוהגת לחנגשין ולשלוח שוב ושוב דרישות תשלוס <!כת1בות גס כאשר דברי

1 הדואר חוזרים מהן באופן המלמד כי המשתמש איגו מתגורר עוד בכתובת, מבלי לבצע

תד את המשתמע תוך שהיא מאפשרת לחוב לצמוח ווטות ובסטיות כדי 7̂ 1 פעולות נ
1 ולתפוח.

יתור משתמשים, 1 28. £�שית המשיבה עומדות פעולות פשוטות וסבירות בעלויות גמו3ות,̂ 

כבט בדיקה במאגר הנת*ני0 ש7£ עצמה, בדיקה באתר 144, מכולל סלפתיס ניידיס

ייה ל3?שרד ה0נ<2ז (אשר ע&ו�תה תייחיס ואף כתובות עדכניות #ל גושאי הח<פושז או̂ 

בד, כעולה מנספח 7, תןרוב לוודאי 3י עלותה למשיבה למשתכר הרגיל הינוז 15 ¤ ̂ב
זילה בשיעור ניכר).

29, *י*מ>*גה גמנעה ביזמור מום *1י משווע מליצור עמי קקור, חרו> העימיו? 3* **8ר הטלפוו

ש<מ7 עצמה. ̂ נמצא כל העת במאגריה של ̂ו של*, במנוי של המשי!

דשים ארוכים ל3גי מח6� ^(שלוח דרישות 3י3ו ̂י  כתן1^י במשרד ̂ו
 את

 עדכנתי
30. ?<מי אף

חתשלוס על ידי המשיבה. כידוע, הכתובת במשרד הרישוי מתעדכנת בהתאם לעדכתימ

3ר את כתובת* הנבונה בעלויות טגחשבי משרד תפנים, כך שגם 0?ופן זה היה גקל ל̂>
<?*חות מבחינת המשיבה.

^3 80*ר פניתי אל המשיבה ושאלתי מדוע המשיכה 6זלוח דרישות תשלו© לכתובת שבתר
היה כי אינה כתובתי. במקגס לנסות ולאתר אותי, ו?0?*הנצ*38ז?מש^*? כי יש למשיבה
ניוונה אוכלוסין של משרד ר&נים, אך מטעמי חס&ו, ̂ט ג*^ה ישירה למאגרי רישום̂ 
צע ע?מו מאמת לק אחז* ל -6 חודש<0 ואיוי כל נפקא מיטז של המשיגה ו?<נח̂ 
מבחינתה, אס ישנה אינדיקציה לכך כי הכתובת אליה נשלחות דרישות התשלוס אינה

עוד כתובתו של המשתמש.

32- כשלה מנתוני המשיבה, בשנת 2012 חלפו בכביש האגרח כ-1$5,000 רכבים ביממה
1̂ מהש^ז הקודמת (ראה את הט*בה המצורפת 7- 67,340.000 בשנה. מדובר בגידולשל 1
ם 168,181 רכביס ביום ד- כנספח 15). מכאן ניתן ללמח� כי גשנת 2011 חלפ? ̂ב

בשנה. 61,217,8**

דול טשטז לשנה היה בשיעור דומה, ניתן להעריך כי בשנת 2010 חלפו בכביש 33. בהנחה כי ̂ה
האנרה 152,891 רכביס ביום, ו-324)$5,652 בשנה, ב09199ג2 חל9ו 158,991 רכבים ביום

ביוס ו-724^50,59 בקתה, בשנת 2013 חלפו בכביש כ-203,500 רכבגם ביום ו-074,000,*7
ת 2014 חלפו 223,850 רכבים 3<וס ו-1,400*81,4 בשנה ובשנת 2015 חלפו גה, ̂מ 1̂

246.235 רכביס ביום ו-540,?62*89 בשנה.
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תו ד#6דד, 479.987,872 רכבים. 34. ת3ה כי בך בתקופה הרלבנטית ניתן להעריך כי חל3ו כבבי

35. אם נניח בהערכה זהירה ביותר כי העוולה חראשוגח נמיטח בגין נסי<3ה 1 מכל 000*4

1 נסיעות, מדובר בכ-119,997 נסיעתו בגינן הושתו חיובי יתר ע< חברי קבוצת הנפגעים
ן הראשונה.

36. אם נצא מנקודת הנחה כי סכום חיובי היתר הממוצע שגדרש על ידי המשיבה מחברי

קבוצת הנפגעים הראשתה בגין נסיעה, עומד על הסך של 60 ©, מסת3ם הגזק הממוני

לחברי הקבוצה בסך של כ-820*7,199 18 ואילו המק הבלתי ממוני הממוצע המוערך

.121 יתר בגין כל נסיעה מסוגכם בכ*$70,1,199 כאטור לעיל ב-1310 לתשלום חיוב̂י

17. אם נניח בהערכה זהירה ביותר כי השולה השנייה נגרמה בגין 3ס*עה 1 מכל 8,000

גסיופ�ת, מדובר בכ-59,998 נסיעות בג̂י דזושתו חיובי יתר על חבר'י קבוצת הנפגעים
ת*5מייה.

38. אם נצא מנקודת תנחה בי סכום חיובי היתר המפגחנע שנדרש על זדי המשיבה מחברי

קבוצת הנפגעים השנייה, עומ? על הסן של ̂( 53, מסתכם הנזק וזממתי לחברי הקבוצו?

ערך ©י8*ור לעיל ב-15 ¤ זק הבלתי ממוגי הממוצע ח̂נ ך של כ- 2,999,900 3* ו#*לו ̂ר ̂ב

לתשלום חיובי יתר גג*ן כל נס<עה מסתכם ב3- 570^899 13.

בר בכ-95,998 ̂,5 גסיעות, מ̂ז רמה בנסיש? 1 מכל 0(  הק^ישית ̂נ
 ה^ולה

39. אס גניח כי

מקרים בקרב קבוצת הנפגעים השלישית.

43. סכום פיצוי מנין הנזק הבלתי ממוני אשך נגרם £חברי ק3וצה זו, מוערך כאמור ב-10 ¤

לנ&יעה, ומסתכם בסך הכלגכ-980?959 53.

44. פהפצורף עולה כי סכום ז?גזק ת30גתי וחמדתי בטנוני לו גרמיו המשיבה במעלליה, עומד

על הסך הכולל של כ-640?259,ג131, אשר גגרס למאות א&פי גפגעים.

41. לאחר קיזוז מחצית סכום חיובי היתר בו חוייבתי 3כפון* ^זסכפתי להפוך לממ�י של

̂ קוץ. חמשיבה, עומד הסכום אשר שי&טתי בגין תיובי יתר על1,199.25 

4̂3 בהנחה כי שיעור חיובי היתר בגין דרישת תש&ם פיצו* והחור תוצאות ראשונה עומד על

וות; ב-959.4 וי5. כך, ן ממוני המסתכם £כל ̂ו  ̂נ
כ-1/5 מסכומי חיובי היתר, גגדם̂ 

>1 ^בגיך כלגסח^? בעטייה תי המוערך ̂ב ̂ לעיל, נגרס לי נזק #£3 ̂ג גטז כעולה מ̂ו

גאלצתי לשלם חיובי יתר, ובלח� הכל 121410 כ1ק 41 נסיעות. יוצא א3וא כי הנזק הכולל

.*21 שנגרם לי בגין העוולה הדאיגה, עומד על כ- 369.4*1
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גי ממעללי המשיבה, ואני חפץ לזכות 44, תביעה זו מוגשת בתום לב על ידי, £*חר קוגפ̂ג

בפיצוי המגיע לי ובן� להביא להרתעת המשיבה ואחרים מפני התנהלות דומה בעתיד.

5*. התומננה אינה מכוונת להשיג מטרה אישית שלי, שא<נה מתייצבת עט האינטרסים של
כלל חברי קבוצות הנפגעים. אני פועל ממניעים צרכניים ואין� ביני לביו יתר חברי קבוצת

הגפגעים כל ניגוד עניינים ואין לי כל פנ<ע*ס וריק בקשר לב7|שוז זו ולתןבענה הייצוגית.

46. הגזק שנגרם לי הוא אותו גזק שנגרם ליתר חברי קבוצת! הנפנ*3ים, ו20 ק<<ם כל ניגוד
אינטרסים ביני לבין יתד חברי קבוצות הגפגעים. נהפוך הוא- האינטרס הוא משותף

לכולם.

כ, השקענו זמן וכגאמציס באיסוף ממידע, העובדות &צעות ב̂' 47. המבקשת ואני בעצמנו ו̂ג
והנתונים הר&ווגטייס ובבדיקת הסוגיות ר&ש^ויות הנוגדת לתובענה ולבקשת. יש לי
נכונות ומסוגלות להמשיל ולהשקיע ממרצ*, מומגי וג?כס3י על מ3ת לייצג נאמנה ה\ את

56י0. עג*י5יי ווע את עניינם של <#ר חברי קבוצות 1̂

טי0ייה האזרתית. ו̂כ נסיון רב ©. למשרד ב"כ המבקשים נסיוו ו&^יר, רב שגיס בתחום ה̂ל
בניהול תוב<3נות ייצוגיות.

49. בדיקה שנערכה ע"י ב*'כ בפנקס התובענות הייצוגיות, העלתה כי לא מו&יעה בפנקס
בקשה לאישור או תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, שהיא תלויה ועומדת, אשר השאלות
המהותיות של עובדה או משפט המתעוררות בה, כח£� או חלקך, והות או דומות בעיקרן

לשאלות כאמור המתעוררות בתובענה מושא בקשה זו.

50. א3י מצהיר כי השם דלעיל מ1א שסי, החתימה דלמסה היא חתימתי, וכי תוכ< תצהירי זה

. ך 8מת. 

/̂ /

̂ז חתימת ה̂מ

*19חד

יע בפני מר ועי בנימין, אני הו*?ום מטה, עו"ד אוסנת תיטתו, מאשרת בזה כי ביוס 14.3.16 ה̂י
אשר הזדהה בפני באמצעות ת.ז. שמס9רה 52661621©, ו6י*ור שהזהרתי כי עליו לומר את האמת
/ יעשוז כ̂. אישר נכוחות # כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעו9קוים הקבועים בחוק אם. 

הצהרתו דלז5יל וחתם עליה בפני. /

חתימת $31£$2$09*ד /
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תצהיר

אני החתום מטה חיים אביגל, מס' זהות 056594476 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת

כולה ואת האמת בלבד, וכי אס לא אעשה כן אהיה צפוי לעתשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה
לאמור:

1. אני המנכ"ל והבעלים של המבקשת 2 (להלן: "המבקשת"). אני רו"ח בהשכלתי ובמקצועי.

2. תצהירי זה ניתן בתמיכה לבקשה להכיר בתובענה המצורפת כנספח 1 כתובענה ייצוגית

ולאימות האמור בה.

3. משמעות המושגים, המונחים ודברי החקיקה הנזכרים בתצהירי זה להלן, תהיה כהגדרתם

בבקשת האישור.

4. סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות אשר נקבעו בתקנות האכיפה, השתנו לאורך השנים. כך

למשל סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות בשנת 2013 היו כדלקמן � בחשבון נוסף ראשון- 16

¤; בחשבון נוסף שני- 33 ¤ ,י בחשבון נוסף שלישי- 67 ¤.

5. בשנים קודמות, למשל בשנת 2009, הסכומים חיו גבוהים אף יותר, כך שהחיוב בגין חשבון

נוסף ראשון עמד על סכומים הגבוהים מ-20 ¤, החיוב בגין חשבון נוסף שני, עמד על

סכומים הגבוהים מ-40 ¤ וחיוב בגין חשבון נוסף שלישי עמד על סכומים הגבוהים מ�80

נית1, כך שסכומי חיובי היתר הצטברו לסכומים דמיתיים ומקוממים עוד יותר.

6. ויודגש, סכומי הפיצוי והחזרי ההוצאות, מוטלים על כל נסיעה ננסיעה בכביש האגרה, גם

כאשר מדובר במספר נסיעות, אשר נשלחה בגינן דרישת תשלום אחת.

7. המבקשת הינה חברה פרטית קטנה. אני בעל המניות היחיד בה (תדפיס רשם החברות

מצורף כגספוז 2). המבקשת עשתה שימוש בכביש האגרה כחייבת רגילה2 ותויבה שלא כדין

ובחוסר תום לב על ידי המשיבה בתשלום חיובי יתר. כן שלחה המשיבה למבקשת דרישות

תשלום בהן כללה באותו חשבון חיוב בפיצוי ובהחזר הוצאות בשל אי תשלום חשבון

ראשוני יחד עם דרישת תשלום בגין חיובים חדשים, מה שמנע מהמבקשת לשלם את דרישת

התשלום בגין החיובים החדשים, בשל רצונה לבחון ולבדוק את החיובים התמוהים בפיצוי

ובהחזר הוצאות. בכך גרמה המשיבה לפגיעה באוטוט�מיית הרצון של המבקשת ולתחושות

שליליות ובין השאר לעוגמת נפש, לכעס, לתחושות שליליות, למצוקה, למפח נפש ולחוסר
נוחות של ממש.

1 סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות אשר עודכנו באוקטובר 2015, כפי שפורסם באתר המשיבה ויינם כדלקמן: בחשבון
נוסף ראשון- 14.04 ¤; בחשבון נוסף שני- 19.89 ¤; בחשבון נוסף שלישי-38.61 ¤.

1 בהתאם להגדרה על פי תקנות סכומי גבייה.



8. המשיבה הינה חברה פרטית מוגבלת בערבות, בעלת הזיכיון להפעלת כביש האגרה.

9. למען הסדר הטוב יצויין במאמר מוסגר כי המבקשת הגישה בבית המשפט המחוזי במחוז

מרכז במסגרת ת"צ 47395-11-10, בקשה לאישור תובענה ייצוגית כגגד המשיבה, וזאת

בעקבות חיובים בכפל בהם חייבה המשיבה את לקוחותיה בגין אגרות נסיעה. הבקשה

התקבלה, והצדדים הגיעו להסכם פשרה אשר אושר על ידי בית המשפט הנכבד בפניו נידון

התיק. בהתאם ל71סכס הפשרה, הוחזרו סכומים משמעותיים לציבור וכן נמנעה גביית יתר

עתידית בהיקף של מיליוני שקלים.

10. מאישורי הדואר המצורפים כנספח 8, עולה כי המשיבה שלחה, במהלך למעלה משנה, שוב

ושוב, לפחות 9 דרישות תשלום לכתובת ישנה של המבקשת וזאת למרות העובדה כי דברי

הדואר חזרו אל המשיבה פעם אחר פעם, בצירוף הודעה כי הנמען, היינו המבקשת, עזב את

הכתובת ו/או אינו מוכר בה.

11. עוד חשוב להדגיש כי כעולה מנספח 8, דברי הדואר, חזרו אל המשיבה תוך כ-3 ימים
מהמשלוח.

12. בנסיבות אילו ברי כי היה למשיבה די והותר זמן (למעלה משנה) להבין כי המבקשת אינה

נמצאת עוד בכתובת אליה התעקשה המשיבה לשלוח שוב ושוב בחוסר תום לב משווע את

דרישות התשלום ולנסות ולמצוא את כתובתה העדכנית של המבקשת.

13. ביום 5.4.11, הגיעה אל המבקשת מעטפה בדואר רשום מאת המשיבה, עם מספר דרישות

תשלום, ובכללן ה*נו*ק חשבונית 899910 מיום 1.3.11, ובה דרישת תשלום בגין 3 נסיעות

שנערכו בינואר 2011, העתק חשבונית 435094 מיום 28.1.11, ובה דרישת תשלום בגין 6

7.1.11 ו-8.1.11 וכן דרישת תשלום ,25.12.10 ,19.12.10 נסיעות, אשר נערכו ב- 27.11.10,

בגין חיובי יתר בשל אי תשלום במועד לכאורה של 3 נסיעות אשר נערכו ב�5.10.10 וב-

20.11.10 ואשר בגינן הוצאה חשבונית 307001. בנוסף הגיעה באותה מעטפה חשבונית

342480 מיום 29.3.11, אשר כללה דרישת תשלום של חיובי יתר בגין אי תשלום במועד

לכאורה של חשבונית 435094 אשר באופן מקוטם ואבסורדי, הגיעה לראשונה אל המבקשת

באותה מעטפה יחד עם דרישת חיובי היתר בגינה בחשבונית 342480. העתקי דרישות

התשלום מצורפים כנספח 9.

14. למחרת קבלת המעטפה עם דרישות התשלום הנזכרות לעיל, ביום 6.4.11, נפטרה למרבה

הצער, אמי. בהקשר זה יצויין כי אני אף העובד היחיד של המבקשת ועל כן שולמה חשבונית

899910 ביום 28.4.11. העתק אישור התשלום מצורף כנספח 10.

15. את חשבוניות 342480 ו-435094 לא שילמתי באותה עת, משום שהללו כללו חיובים בגין אי
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תשלום במועד, ואני התכוונתי לבדוק חיובים אלו. ברם משחלפו הימים, ואני ראיתי כי

איני מוצא את הזמן לבדוק את החיובים האמורים, שילמתי גם חשבוניות אילו, מחשש כי

סכומי החיוב בגינן יגדלו ויתפחו כפי שנהוג אצל המשיבה. העתק אישורי התשלום מיום
7.11.11 מצורף כנספח 11.

16. כעבור זמן מה, לאחר שעשיתי סדר בניירת, הבחנתי כי דרישת התשלום בגין החיובים

! המקוריים בחשבוניות 307001 ו-435094 (ודרישות תשלום אחרות), נשלחו אל המבקשת

בניגוד להוראות החוק, לכתובת שלא הייתה עוד כתובתה של המבקשת.

17. מהחשבוניות התברר כי הללו נשלחו לכתובת ברחוב קאפח בראשון לציון, וזאת למרות שזו

לא הייתה כבר כתובתה של המבקשת, עובר לביצוע כל הנסיעות בגינן הוצאו דרישות
התשלום האמורות.

18. כעולה מרישיון רכב המבקשת, לכל המאוחר עודכנה כתובתה במאגרי משרד הרישוי ביום

5.8.10, הוא מועד הנפקת רישיון הרכב, שכן ברישיון רכב זה כבר הייתה מעודכנת כתובתה

החדשה של המבקשת ברח' נווה יהושע 12 ברמת גן. העתק רישיון הרכב מצורף כנספח 12.

19. מהעתק חשבונית 435094 מיום 28.1.11, שהגיעה אל המבקשת רק ביום 5.4.11, עולה כי זו

הונפקה בגין 6 נסיעות, אשר נערכו כמפורט לעיל, לאחר שעודכנה כתובתה הנכונה של
המבקשת במשרד הרישוי.

20. חשבונית זו כללה דרישה לתשלום חיובי יתר בגין אי תשלום במועד לכאורה של 3 נסיעות

בגין חשבונית 307001 אשר כאמור נערכו ב-5.10.10 וב�20.11.10. ברם כעולה מהעתק

החשבונית, החשבונית המקורית נשלחה גס במקרה זה, לכתובתה הישנה של המבקשת,

למרות שכאמור לעיל, לכל המאוחר ביום 5.8.10, כבר הייתה מעודכנת כתובתה הנכונה של
המשיבה במאגרי משרד הרישוי. העתק החשבונית מצורף כנספח 13.

21. חשבונית 342480 מיום 29.3.11 שהגיעה באותה מעטפה, הונפקה בגין חיובי יתר בשל אי

תשלום במועד כביכול של הנסיעות הנזכרות בחשבונית 435094 אשר כאמור גם היא נשלחה
לכתובת שלא הייתה עוד כתובתה של המבקשת.

22. הנה כי כן, במקום לבדוק במאגרי משרד התחבורה מהי הכתובת המעודכנת של המבקשת

במועד יצירת החיוב האחרון בחשבוניות האמורות, ולשלוח את דרישת התשלום לכתובת

זו, שלחה המשיבה את דרישות התשלום המקוריות לכתובת אשר כבר לא הייתה כתובתה
של המבקשת.

23. על פי יעוץ משפטי שקבלתי, בשל מחדליה של המשיבה והפרת חובותיה, שילמה המבקשת
חיובי יתר שלא הייתה אמורה לשלם בסכום מצטבר של 16*668 ¤ (חיובי יתר בחשבונית
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435094 בסך 222.72 ¤ וחיובי יתר בחשבונית 342480 בסך 445.44 ¤) העתקי אישורי
התשלום של חיובי יתר אלו מצורפים כנספח 14.

24. המשיבה שולחת דרישות תשלום בגין חיוב בפיצוי והחזר הוצאות בשל אי תשלום חשבון

ראשוני ובגין חיובים חדשים, באותו החשבון. התנהלות זו גורמת לכך כי לקוחות אשר יש

להם השגות לגבי איזה מן החיובים (החיוב בגין פיצוי והחזר הוצאות או בגין החשבון

הראשוני) משלמים בכל זאת את החיובים מחשש כי עד שיתבררו טענותיהם לעניין החיוב

האמור, יושתו עליהם חיובי יתר נוספים ו/או סנקציות אחרות העומדות לרשות המשיבה
עלפי חוק.

25. המשיבה שלחה למבקשת דרישות תשלום רבות אשר כללו חיוב בגין פיצוי והחזר הוצאות

בשל אי תשלום חשבון ראשוני וכן חשבון ראשתי.

26. כאמור לעיל, ביום 5.4.11, הגיעה אל המבקשת מעטפה בדואר רשום מאת המשיבה, עם

מספר דרישות תשלום, ובכללן ת9תק חשבונית 899910 מיום 1.3.11, בגין 3 נסיעות שנערכו

בינואר 2011, ה9תק חשבונית 435094 מיום 28.1.11, בגין 6 נסיעות, אשר נערכו ביום

7.1.11 ו-8.1.11 וכן בגין אי תשלום במועד לכאורה של 3 ,25.12.10 ,19.12.10 ,27.11.10

נסיעות בגין חשבונית 307001 וכן חשבונית 342480 מיום 29.3.11, בגין אי תשלום במועד
לכאורה של חשבונית 435094.

27. כאמור לעיל, את חשבונית 899910 שילמתי, אולם את חשבונית 435094 לא שילמתי משוס

שזו כללה מלבד החיוב בגין 6 נסיעות, דרישה לא מוצדקת לתשלום של חיובי יתר בגין 3

נסיעות. לאחר התלבטות שגרמה לי לתחושות שליליות, לכעס, לעוגמת נפש, למפח נפש

ולחוסר נוחות של ממש, החלטתי לא לשלם חשבונית זו, למרות החשש כי לחיובים בגין 6

הנסיעות שהופיעו בחשבונית זו יתווספו חיובי יתר נוספים מעבר לאילו שכבר נוספו

בחשבונית 342480, וחיובי היתר רק יצמחו ויתפחו לממדי ענק.

28. לו היתה נשלחת אל המבקשת דרישת תשלום בגין 6 הנסיעות הנזכרות בחשבונית 435094,

בנפרד, ולא במאוחד עם חיוב היתר, הייתי משלם מאת דרישת התשלום בגינן, אולם

המשיבה מנעה זאת ממני, בכך ששלחה דרישת תשלום מאוחדת יחד עם דרישה לתשלום
חיובי יתר.

29. ברם בסופו של דבר, משחלף הזמן, וראיתי כי איני מספיק לטפל בחיובי היתר שהופיעו

בדרישות התשלום אשר קבלה המבקשת, שילמתי את חשבונית 435094 ביום 7.11.11 יחד

עם דרישות תשלום נוספות שכללו חיובי יתר, מחשש כי חיובי היתר ימשיכו לתפוח
ולהצטבר ערר ועוד. העתק אישור התשלום צורף כנספח 14.

30. כעולה מנתוני המשיבה, בשנת 2012 חלפו בכביש האגרה כ-185,000 רכבים ביממה

10̂ מהשנה הקודמת (ראה את הכתבה המצורפת ו- 67,340,000 בשנה. מדובר בגידול של 
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כנספח 15). מכאן ניתן ללמוד כי בשנת 2011 חלפו ביום 168,181 רכבים ביום ו-61,217,884
בשנה.

31. בהנחה כי הגידול משנה לשנה היה בשיעור דומה, ניתן להעריך כי בשנת 2010 חלפו בכביש

האגרה 152,891 רכבים ביום, ו-55,652,324 בשנה. בשנת 2009 חלפו 138,991 רכבים ביום

ביום 50,592,724-1 בשנה, בשנת 2013 חלפו בכביש כ-203,500 רכבים ביום ו-74,074,000

בשנה, בשנת 2014 חלפו 223,850 רכבים ביום ו-81,481,400 בשנה ובשנת 2015 חלפו

246,235 רכבים ביום ו-89,629,540 בשנה.

32. הנה כי כן בתקופה הרלוונטית ניתן להעריך כי חלפו בכביש האגרה 479,987,872 רכבים.

33. אם נניח בהערכה זהירה ביותר כי העוולה הראשונה נגרמה בגין נסיעה 1 מכל 4,000

נסיעות, מדובר בכ-119,997 נסיעות בגינן הושתו חיובי יתר על חברי קבוצת הנפגעים
הראשונה.

34. אס נצא מנקודת הנחה כי סכוס חיובי היתר הממוצע שנדרש על ידי הנתבעת מחברי קבוצת

הנפגעים הראשונה בגין כל נסיעה כאמור, עומד על הסך של 60 ¤, מסתכם הנזק הממוני

לחברי הקבוצה בסך של 7,199,820-0 ¤ ואילו הנזק הבלתי ממוני הממוצע המוערך כאמור

לעיל ב-10 ¤ בגין כל נסיעה בגינה הושתו חיובי יתר כאמור, מסתכם בכ-1,199,970 ¤.

35. אס נניח בהערכה זהירה ביותר כי העוולה השנייה נגרמה בגין נסיעה 1 מכל 8,000 נסיעות,

מדובר בכ-59,998 נסיעות בגינן הושתו חיובי יתר על חברי קבוצת הנפגעים השנייה.

36. אם נצא מנקודת הנחה כי סכום חיובי היתר הממוצע שנדרש על ידי המשיבה מחברי קבוצת

הנפגעים השנייה בגין כל נסיעה כאמור, עומד על הסך של 50 ¤, מסתכם הנזק הממוני

לחברי הקבוצה בסך של כ- 2,999,900 ¤ ואילו הנזק הבלתי ממוני הממוצע המוערך כאמור

לעיל ב-15 וםז לתשלום חיובי יתר עבור כל נסיעה בגינה הושתו חיובי יתר כאמור, מסתכם
בכ- 899,970 ¤.

37. גם אם נניח כ< העוולה השלישית נגרמה בנסיעה 1 מכל 5,000 נסיעות, מדובר בכ-95,998

טקריס בקרב קבוצת הנפגעים השלישית.

38. סכום פיצוי בגין הנזק הבלתי ממוני אשר נגרם לחברי קבוצה זו, מוערך כאמור ב-10 ¤

לנסיעה כאמור, ומסתכם בעזך הכל בכ-959,980 ובת.

39. מהמצורף עולה כי סכום הנזק הממוני והבלתי ממוני לו גרמה המשיבה במעלליה, עומד על

הסך הכולל של כ-2113,259,640ז, אשר נגרם למאות אלפי נפגעים.

40. למבקשת נגרם בגין העוולה השנייה נזק ממוני של 668.16 ¤. כן, כעולה מהמפורט לעיל,
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נגרם לה נזק בלתי ממוכי המוערך בסן של 135 ¤ (בשל 9 נסיעות בגינו חוייבה בחיובי יתר}
ובסך הכל 803.16 ¤.

41. בגיך העוולה השלישית, נגרם למבקשת נזק של 60 ¤ בגין 6 הנסיעות עבורן נשלחה דרישת

תשלום ראשונה באותה חשבונית אשר כללה דרישת תשלום בגין חיובי יתר, כמפורט לעיל.

1 42. תביעה זו מוגשת בתום לב על ידי המבקשת, אשר נפגעה ממעללי המשיבה וחפצה לזכות

1 בפיצוי המגיע לה וכן להביא להרתעת המשיבה ואחרים מפני התנהלות דומה בעתיד.

ו 43. התובענה אינה מכוונת להשיג מטרה אישית של המבקשת, שאינה מתיישבת עם

ו האינטרסים של כלל חברי קבוצות הנפגעים. המבקשת פועלת ממניעים צרכניים ואין בינה

1 לבין יתר חברי קבוצת הנפגעים כל ניגוד עניינים ואין לה כל מניעים זרים בקשר לבקשה זו

1 ולתובענה הייצוגית.

1 44. הנזק שנגרם למבקשת הוא אותו נזק שנגרם ליתר חברי קבוצות הנפגעים, ולא קייס כל

1 ניגוד אינטרסים בינה לבין יתר חברי קבוצות הנפגעים. נהפוך הוא- האינטרס הוא משותף
1 לכולם.

ו 45. המבקשת והמבקש בעצמם ובאמצעות ב"כ, השקיעו זמן ומאמצים באיסוף המידע,

1 העובדות והנתונים הרלוונטיים ובבדיקת הסוגיות המשפטיות הנוגעות לתובענה ולבקשה.

1 למבקשת נכונות ומסוגלות להמשיך ולהשקיע ממרצה, מזמנה ומכספה על מנת לייצג

1 נאמנה הן את עניינה והן את עניינם של יתר חברי קבוצות הנפגעים.

1 46. למשרד ב"כ המבקשת נסיח� עתיר, רב שנים בתחום הליטיגציה האזרחית, וכן נסיון רב

1 בניהול תובענות ייצוגיות.

1 47. בדיקה שנערכה ע''י ב"כ המבקשת בפנקס התובענות הייצוגיות, העלתה כי לא מופיעה

1 בפנקס בקשה לאישור או תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, שהיא תלויה ועומדת, אשר

1 השאלות המהותיות של עובדה או משפט המתעוררות בה, כולן או חלקן, זהות או דומות

1 בעיקרן לשאלות כאמור המתעוררות בתובענה מושא בקשה זו.

1 48. אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה
1 אמת.
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48. אניםצהיד כי הקסדלעילהזא שבני, החתימה דל£סה היא חתימתי, וכי תובן תצהירי זה
אמת.
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