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 1 תובענות לחוק) ב(9 סעי� י"עפ") המשיבה: "להל�( התחבורה משרד מטע� חדילה הודעת לפני .1

 2 ").ייצוגיות תובענות חוק: "להל�( 2006"ו"תשס, ייצוגיות

  3 

 4 מציבור ביתר גובה משיבהה כי, המבקש י"ע נטע� כייצוגית הלאישור ובבקשה הייצוגית בתובענה .2

 5 ברישיו� פרטי� שינוי או/ו רישיו� דרגת שינוי או/ו הוספת בשל רישיו� הנפקת בגי�, הנהגי�

 6  .הנהיגה

 7") התעבורה תקנות: "להל�( 1961"א"תשכ, התעבורה לתקנות) א(174 תקנה מבקשה לטענת

 8  :כי תקובע

 9קבלת רשיו	 נהיגה או חידושו ייעשו בידי מבקש הרשיו	 או בעל   (א)  .174"

 10  ."תשלו� האגרה, בטופס שייחדה לכ� רשות הרישויהרשיו	 על ידי 

  11 

 12  .אגרה ש לשל�י על מנת לחדשו, או נהיגה רישיו�או במילי� אחרות על מנת לקבל 

  13 

 14  :כי קובע") התעבורה פקודת: "להלן] (חדש נוסח[ התעבורה לפקודת) 10(70 סעיף

    15 

 16  "שר התחבורה רשאי להתקי	 תקנות בעניני� אלה:    

   ...  17 

 18תשלו� האגרות בעד רישו�, רשיו	, חידוש רשיו	, היתר, בדיקה, בחינה,   )10( 

 19  תשלו� במועד;"!הפקודה או התקנות וכ	 דמי פיגור בעד איאו כל פעולה אחרת לפי 

  20 

 
 21יש לשל� אותו האגרות  �תחבורה להתקי� תקנות בנוגע לסכואת שר הא� כ� סעי� זה מסמי


 22  הנפקת רישיו� וחידושו. לצור

 23  א לתקנות התעבורה קובע כי:15תקנה 

 24האגרות לפי תקנות אלה יהיו כמפורט בתוספת הראשונה, וה	 ישתנו   (א)  א.15"  

 25יו� השינוי), לפי השינוי במדד המחירי� לצרכ	  –באפריל של כל שנה (להל	  1!ב

 26המדד), בחודש ינואר שקד� ליו�  –שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להל	 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2042.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-89.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2135.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-111.pdf
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 1גל לשקל החדש השינוי לעומת המדד שפורס� בחודש ינואר בשנה שקדמה לה, ויעו

 2  השל� הקרוב.

 3המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרס� בהודעה ברשומות את נוסח התוספת   (ב)  

 4  הראשונה כפי שתואמה לפי האמור בתקנת משנה (א)."

  5 

 6     תקנות, יעודכנו מידי שנה ויפורסמו ב הקבועי� ותהאגר , כי סכומיא� כ� תקנה זו קובעת

 7  ברשומות.

 8על  ,מבוקש להנפיק תעודה נוספתבו במקרה  .עוסקת בכפל תעודותלתקנות התעבורה  12תקנה 

 9  קובעת כי:ע� זאת  13תקנה  .לשל� אגרה בהתא� המבקש

 10בעל תעודה יודיע על כל שינוי שחל בכל פרט מ	 הפרטי� הרשומי�   (א)  .13"  

 11בתעודה וימציא לרשות לפי דרישתה את התעודה לש� רישו� השינוי בה; שלחה 

 12ה תעודה נוספת שנכללו בה השינויי�, יחזיר בעל התעודה את הרשות לבעל התעוד

 13  התעודה הקודמת לרשות."

  14 

 15  כרוכה בתשלו� אגרה.אינה במילי� אחרות, הנפקת תעודה חדשה בשל שינוי פרטי� 

  16 

 17  הצדדי%

3.  
 18שינוי פרט  לאורהנפקת רישיו� מחדש  שלב - 30המבקש הינו נהג אשר נדרש לשל� אגרה בס

 19  ברישיו�.

 20  בישראל.נהיגה שיונות יראית בי� היתר על הנפקת רחרשות ממשלתית, אשר א המשיבה הינה

  21 

 22  ההלי&

 23הוגשה   28.2.2016בתארי
  .22.11.2015כייצוגית הוגשו בתארי
  ההבקשה לאישורוהתובענה  .4

 � 24(ב) 9הודעת החדילה דנא ובה התבקש ביהמ"ש לדחות את הבקשה לאישור התובענה עפ"י סעי

 25  לחוק תובענות ייצוגיות.
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 1התקבלה תגובת המבקש, לאחר שמתאי� וכ�  תצהיראליו צור�  ת החדילההודע הגשתלאחר 

 2על הגשת  המשיבה לאחריה� הוריתי שביצעההוריתי על הגשת תצהיר לעניי� שיעור הגבייה 

 3  ת� הכרעתו.נפנה ביהמ"ש למשאלה הוגשו . ביחס לגמול ושכ"טסיכומי הצדדי� 

  4 

 5  הודעת החדילה

5.  
 6מסרה המשיבה תצהיר מטע� הגב' ידידה רזל�, מרכזת  28.2.2016במסגרת ההודעה מתארי

 7כי  ,טענות המבקש עלה מבדיקתבכירה (תקינת נהיגה) באג� הרישוי במשרד התחבורה. לטענתה, 

 8חיוב המבקש בכפל אגרה בגי� הנפקת רישיו� מחדש, בעקבות הוספת דרגת רישיו� חדשה נעשתה 

 
 9, שהוציא אג� הרישוי למנהלי האגפי�, 28.8.2014בטעות ובניגוד להנחיות מפורשות  מתארי

 10למנהלי תחו� נהיגה ורכב, ולמנהלי נפות ולמנהלי תחו� מרכז מידע ארצי ומרכז עדכו� ובקרה 

 11  " ).2104הנחיות " (להל�:

 12ומצאה כי נפלו ליקויי� דווקא  2014, כי בעקבות הבקשה, המשיבה בדקה את הנחיות טענהעוד 

 13הוספת סוג רישיו�. בעקבות ליקויי� אלו  "של המבקש עניינולא כמו בשמקרי גבייה אחרי� ב

 14מנהל אג� ") אשר נשלחו על ידי 2016הנחיות (להל�: " 18.2.2016בתארי
  חדשותהופצו הנחיות 

 15בכיר רישוי למנהלי אגפי�, למנהלי תחו� נהיגה ורכב, למנהלי נפות ולמנהלי תחו� מרכז מידע 

 16  .ז עדכו� ובקרהארצי ומרכ

 17כ
 נטע�, כי בהתא� להנחיות החדשות, הודגשו המקרי� בה� נית� גבות אגרות כפל: אובד� 

 18בסיו� תקופה של שלילה או שיו� המופק ירשיו� נהיגה, גניבתו או פגימה שנפלה בו וכ� בגי� ר

 19שלילה ע� מבחני� בהתא� לסיבה המתייחסת לתעודה "שנלקחה מבעליה בידי הרשות 

 20  שהוסמכה לכ
 כדי�".

 21 18.2.2016י� החל מתארי
 נטע�, כי הנחיות אלו הוטמעו במערכות המחשוב לטיפול ברישוי הנהג

 22ל פקיד בהנחיה שאינה כי כיו� במערכת מופיעות רק העילות המנויות בהנחיות  ובחירה שו

 23  מחייבת  בתשלו� אגרת כפל, תביא אוטומטית להדפסת רישיו� הנהיגה ללא חיוב באגרה.

 24  נחה בדבר תיקוני טעויות לפי הצור
.מעד נטע�, כי הגב' ידידה עוקבת אחרי יישו� ההנחיות ו

  25 

 26  תגובת המבקש להודעת החדילה

 27המבקש  ציי�, כי אי� מחלוקת שעפ"י הוראות הדי�, יש לקבל את הודעת החדילה יחד ע� זאת  .6

 28ציי�, כי פועלו של המבקש ומייצגו הביאו לתיקונה של העוולה המתמשכת בגינה נגבו שלא כדי� 
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 1חיובי יתר מציבור הנהגי� במדינת ישראל בהיק� של מיליוני שקלי� ובזכות פועל� תמנע גביית 

 2יד. הגשת התובענה תרמה תרומה חשובה ומשמעותית לציבור הנהגי� בישראל בפרט יתר בעת

 3  ולאכיפת שלטו� החוק בכלל.

 4חיוב היתר של המבקש  אתבהודעת החדילה, בחוסר תו� לב, הציג טע�, כי  המשיבה ניסתה לעוד   

 5אשר  רשיונות 200"מקרה נקודתית ולפיכ
 המבקש ומייצגו ערכו באמצעות תחקיר� בדיקה של ככ

 6דרישה  הונפקו ע"י המשיבה בעקבות הוספה או שינוי סוג הרישיו�, ובכל אחד ואחד מה� הופיעה

 7לתשלו� אגרת כפל. התחקיר� לא נתקל ולו ברישיו� נהיגה אחד אשר מקבלו לא נדרש לשל� אגרת 

 8 כפל רישיו�.  לטענת המבקש, ראיות אלו מפריכות את טענת המשיבה לפיו עניינו של המבקש הינו

 9  מקרה נקודתי.

 10טע�, כי דרישות התשלו� מופקות באופ� ממוחשב מה שמהווה ראשית ראייה לכ
 שמדובר עוד   

 11בגביית יתר שיטתית ולא נקודתית, וככל שמדובר במקרה נקודתי, נטל ההוכחה מועבר אל כתפיה 

 12  של המשיבה.

 13בגי� כפל רישיו� ג�  ת� תצהיר לפיו לא גבתה בפועל אגרותטע�, כי המשיבה נמנעה מלהוסי� ועוד   

 14  במקרי� של שינוי או הוספת סוג רישיו�.

 15  לבסו� סיכ�  והדגיש כי הגשת התובענה היא שהביאה להפסקת הגביה.  

  16 

 17  תצהיר מטע% המשיבה 

 18המשיבה הגישה תצהיר מטע� הגב' ידידה רזל� ביחס לסכומי� שנגבו בהמש
 להחלטת ביהמ"ש,  .7

 19ברישיו� הנהיגה שלא על פי אחת העילות  שינוי� בשל 18.2.2016עד  2014ספטמבר מחודש  ידהעל 

 20לא נית�  2014לספטמבר  מתקודהאשר לתקופה  צוי� כי התעבורה. ת(א) לתקנו12המנויות בתקנה 

 21  אלכסנדרה בר נ' מדינת ישראל. 14"06"1213לסמו
 על הנתוני� בשל הודעת חדילה בתיק 

 22  להל� הנתוני�:  

 23סכו� .  מתו
 - 30כפלי רישיו� ע"ס רישיו� זר הכוללי� שובר לתשלו� בס
  195הודפסו   .א

 24 .- 3,090שוברי�, סה"כ הסכו� ששול� שלא כדי� עומד על  103שולמו זה 

 25שיונות עקב שינוי פרטי� ברישיו� כולל שינוי של הוספת סוג יכפלי ר  242,742הודפסו   .ב

 26ה בניגוד לדי� . כאשר מסכו� זה שילמו קיבלו דרישה לתשלו� אגר 63,409רישיו�, מתוכ� 

 27שיונות שהודפסו), סה"כ הסכו� ששול� שלא כדי� ימ� הר 18.5%נהגי� ( 45,279בפועל 
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 1 .- 1,358,370עומד על 

 2שיונות עקב שינוי פרטי� ברישיו� שלא עלה בידי המשיבה לברר מה יכפלי ר 404הודפסו   .ג

 3 ) 18.5%' (תפלגות בסעי� קט� בעלה לגביה� (יתכ� בשל תקלה במדפסת), ולפי אותה  ה

 4 .- 2,250שיונות, סה"כ הסכו� ששול� שלא כדי� עומד על יר 75כדי�   אכי אז שולמו של

 5  . . 1,363,710הגביה שבוצעה ביתר בתקופה הרלוונטית עומד על  סה"כ  

  6 

 7  סיכומי התובע לגמול ושכ"ט

 8דנא הינה ראויה, בעלת  לטענת התובע, לא יכולה להיות מחלוקת כי התובענה הייצוגית במקרה .8

 9אכיפת הדי� בצורה מהירה ואפקטיבית הגשימה את תכלית ש, תחשיבות ציבורית משמעותי

 10ראוי שהגמול ושכר הטרחה ייפסקו  ,על כ� .ומנעה גבית יתר עתידית בהיק� של מיליוני שקלי�

 11עשות כ� והיתה צפויה ל -מיליו�  2"המשיבה גבתה שלא כדי� כ ,על הצד הגבוה. בנסיבות המקרה

 12עוד שני� רבות אלמלא הגשת הבקשה לאישור. הגשת התובענה על ידי התובע הביאה להפסקת 

 13  הגבייה.

 14מידת התועלת בהגשת תובענה ייצוגית יש להערי
 לא את  ,פסוקההההלכה   עפ"י  טע�, כיעוד   

 15רק עפ"י הסכו� שנגבה ביתר בשני� שקדמו להגשת הבקשה אלא ג� בהערכת החיסכו� העתידי 

 16אביטבול נ' מדינת ישראל משרד המשפטי%  10"06"30032ל גביית יתר שנחסכה (ת.צ (ת"א) ש

 17די אנד איי ייזו% ובניה בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנו!  11"01"8862); ת.צ (ת"א) 29.6.2011(

 18  .))9.10.2011(יפו 	ובניה ת"א

  19 

 20והפסקת והתחמקה שבוצעה אליה מוקדמת בוטה מפנייה  �תעלמה באופהטע�, כי המשיבה  עוד 

 21גביה רק לאחר הגשת התובענה והבקשה לאשרה כייצוגית. יש מהגביית היתר. המשיבה חדלה 

 22לראות בהגשת התביעה והבקשה תרומה לאכיפת שלטו� החוק והגשמת עקרו� חוקיות המנהל 

 23בוסנקו  11"09"32729); ת.צ (מרכז) 18.6.2014(יעקבי נ' עיריית בני ברק  13"06"61152(ת.צ (ת"א) 

 24  ).)15.4.2012(נ' עיריית נס ציונה 

  25 

 26עידוד הגשת תובענות  הינושבפסיקת גמול ושכ"ט שיקול נוס� יש לקחת בחשבו� כי עוד טע�, 

 27ייצוגיות ראויות ועידוד עורכי די� מנוסי� ושקדני� לקחת חלק בניהול הלי
 זה. פסיקת סכומי 

 28בענה הייצוגית ללא כדאית וצפויה לגרו� לנזק י� הופכת את ניהול התויטרחה שאינ� ריאלשכר 
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 1פלד נ' עיריית הוד השרו!  10"01"38109ממשי למוסד התובענות הייצוגיות (ת.צ (ת"א) 

)23.6.2013((.  2 

  3 

 4תת גמול או שכ"ט טע�, כי תובענה שהסתיימה בהודעת חדילה אינה מהווה הצדקה להפחעוד 

 5  .אליה וקדמת שנעשתההמ דה שהמשיבה התעלמה מהפנייהבובמיוחד לאור הע

  6 

 7ציבורית אינה מצדיקה הקופה הלמי� מתו
 תחה משרטע�, כי העובדה שהגמול ושכר השטעוד 

 8צור יגאל  	פרייד נ' מועצה מקומית כוכב יאיר 13"04"57090קביעה מופחתת (ת"צ (מרכז) 

 9 רמלהמטל אנוד תעשיות אלומניו% בע"מ נ' עיריית  13"08"33482) ; ת.צ (מרכז 29.10.2013(

)7.4.2014(.(  10 

  11 

 12אשר לשיעור הגמול ושכר הטרחה, התובע ומייצגו הפנו לפסיקה עניפה  וביקשו להעמיד את שיעור 

 13  מסכומי הגבייה ביתר. 23%מסכומי הגביה ביתר ואת שכ"ט המייצג בשיעור  7%הגמול על 

  14 

 15  סיכומי המשיבה

 16קרה של הנפקת רישיו� לטענת המשיבה, אי� חולק כי המשיבה לא היתה רשאית לגבות אגרה במ .9

 
 17הוגשה  28.2.2016מחדש בגי� שינוי בפרטי הרישיו� כמו הוספת או שינוי דרגה. בשל כ
 בתארי

 18  חדילה.ההודעת 

 19אשר לטענה כי מקרהו של התובע הינו מקרה נקודתי, השיבה ב"כ המשיבה, כי המשיבה לא 

 20אותה עת, בעת הגשת הטעתה את ביהמ"ש וכל המידע שמסרה היה נכו� למידע שהיה ברשותה ב

 21א היו בפני המשיבה הנתוני� אותה הצליבה מאוחר יותר ומה� עלתה מידת להודעת החדילה 

 22  שכיחותה של הטעות.

  23 

 24, כי הפסקת הגביה באה לידי ביטוי בהנחיות חדשות שנמסרו לפקידי משרד הרישוי וא� נהעוד טע

 25   .ידוד ההנחיות והבהרת�מערכת המחשוב, בדר
 זו הסדירה המשיבה את המצב תו
 חב הוטמעו

  26 

 27שר לשיעור הגמול ושכ"ט, השיבה המשיבה, כי  יש מקו� לפסוק גמול ושכ"ט אול� לאור נסיבות א .10

 28 23"22"ט וגמול לאחר חדילה תעשה על פי סעיפי� כהמקרה, יש לפסוק על הצד הנמו
. פסיקת ש
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 1 	מי הגליל 2978/13וגעי� להודעת חדילה (עע"מ הנלחוק תובענות ייצוגיות בנוס� לשיקולי� 

 2). במסגרת )"פרשת מי הגליל) (להל�:" 23.7.2015( תאגיד הביוב האזורי בע"מ נ' יוס/ אחמד יונס

 3סיכו� שנטל את החת בחשבו� את הטרחה שטרח התובע, י� בנוגע לגמול יש לקיהשיקולי� הכלל

 4הציבורית. אשר  החשיבותומידת  ת שהביאה התובענה לחברי הקבוצהתועלאת העל עצמו, 

 5לשכ"ט של ב"כ התובע יש לקחת בחשבו� את התועלת לחברי הקבוצה, החשיבות הציבורית , 

 6הטרחה שטרח והסיכו� שלקח על עצמו כמו כ� על ביהמ"ש לשקול שיקולי� בהתא� לנסיבות 

 7  המקרה.

  8 

 9הטיפול בתיק וזמ�  מהיר של ההלי
סיומו ה. הסתיי� בשל הודעת חדילה  ההלי
במקרה דנא, 

 10גמול ושכ"ט מתוני�.  כמו כ�, יש לזכור כי הכספי� באי� מקופה ציבורית ועל כ� יש  י�מצדיק

 11פגיעה –אי� לקבל מצב שבמחיר השגת מטרה אחת תקופח מטרה אחרת  לנקוט משנה זהירות.

 12  .בקופה ציבורית

  13 

 14אינה מעוררת שאלות בקשת האישור הצריכה השקעת משאבי� מינימאלית, הבקשה כי , נהעוד טע

 15משפטיות סבוכות ומורכבות, התובענה נסמכת על פעולה בניגוד לתקנות התעבורה. כמו כ�, 

 16 בודה והטרחה שהושקעו בהכנת התובענהעהמבקש ומייצגו לא הביאו ראיות לעניי� היק� ה

 17  והבקשה לאישורה כייצוגית.

  18 

 19ומעודכנות מכא�, שהמדינה  כי המדינה הפסיקה את הגביה והוציאה הנחיות חדשות ,עוד טענה

 20  .פעלה בהתא� למצופה ממנה כרשות האמונה על שמירת אינטרס הציבור

 21  המשיבה הפנתה לפסיקה עניפה הנוגעת לשיעור הגמול ושכ"ט.

  22 

 23הליכי� ובפניה מוקדמת לרשות כפי טענתו, אלא  המבקש לא עמד בחובתו למיצוי לבסו� טענה, כי .11

 24צר� אישור דואר רשו�, אול� , מכתב זה לא הופנה " וא� תחבורהציר� מכתב המופנה "למשרד ה

 25גיע לגור� הרלוונטי ולכ� לא המכתב לא הלפיכ
,  .ללשכה המשפטית, או לגור� משפטי רלוונטי

 26  מכתב רק כדי לצאת ידי חובתו.הכי המבקש שלח  , כ
 נטע�,. נראהטופל

  27 

 28  סיכומי תשובה מטע% המבקש
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 1מהגנה כפולה, האחת לאור העובדה שנית� לתבוע השבה רק בגי�  , כי המשיבה נהנתהמבקש ציי� .12

 2שנתיי� בלבד, במקו� שבע שני�, והשנייה, היות ומדובר בהודעת חדילה, המשיבה פטורה 

 3לת ה, הזלזול ושיוויו� הנפש כלפי גזמהשבת הכספי� שנגבו שלא כדי�. לאור התנהגות המשיב

 4חומרת  מעותיי� אחרת המשיבה לא תפני� אתכספי הציבור, יש לפסוק שיעורי גמול ושכ"ט מש

 5  התנהלותה.

 6טע�, כי הפנייה המוקדמת הומצאה לידי המשיבה ואי� היא יכולה להאשי� את התובע ומייצגו עוד 

 7  באי ביצוע העבודה על ידי פקידיה.

  8 

 9טע�, כי טענת המשיבה לפיה במועד הגשת החדילה לא ידעה כי מבוצעת גבייה שיטתית של עוד 

 10  מלמדת רק על רשלנותה ועל אדישותה של המשיבה. אגרה בכפל

  11 

 12טע�, כי אי� לקבל את טענת המשיבה לפיה מדובר בתובענה פשוטה, אשר לא הושקעו בה כמו כ� 

 13מקיפה ומעמיקה  עבודה ומאמצי� רבי�. למקרא התובענה אפשר לראות כי מדובר בתובענה

 14  .רבי� עבודה שהושקעו בה מאמצי

  15 

� 16יש לפסוק גמול ושכ"ט על פי שיטת האחוזי� ג� המקרי� של  לפיה פנה לפסיקהההמבקש  לבסו

 17עיריית מודיעי!  9237/12מת� הודעת חדילה ולקבוע שיעורי� ראויי� על מנת לעודד הגשת� (עע"מ 

 18  .))18.5.2014(מכבי% רעות נ' א.ש. ברקאי בע"מ 

    19 

 20  דיו!

13.  � 21  לחוק תובענות ייצוגיות קובע כדלקמ�: 9סעי

 22  ...  (א)  .9"  

 23בית המשפט לא יאשר תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות, א� הרשות   (ב)  

 24הודיעה כי תחדל מהגביה שבשלה הוגשה הבקשה לאישור והוכח לבית המשפט כי 

 25  היא חדלה מהגביה כאמור לכל המאוחר במועד הקובע.

 26  –החליט בית המשפט כאמור בסעי& קט	 (ב), רשאי הוא   (ג)  

 27לפסוק גמול למבקש בהתחשב בשיקולי� כאמור , 22על א& הוראות סעי&   )1(

 28  (ב);22בסעי& 
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 1  ."23לקבוע שכר טרחה לבא כוח המייצג בהתא� להוראות סעי&   )2(

  2 

 3הגמול ושכ"ט  לתובע ובא כוחו אופ� פסיקת לחוק תובענות ייצוגיות קובעי� את  23" 22 פי�סעי

 4  כדלקמ�:

 5חלקה, לטובת הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית, כולה או   (א)  .22"  

 6הקבוצה, כולה או חלקה, לרבות בדר� של אישור הסדר פשרה, יורה על תשלו� גמול 

 7לתובע המייצג, בהתחשב בשיקולי� כאמור בסעי& קט	 (ב), אלא א� כ	 מצא, 

 8  מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, שהדבר אינו מוצדק בנסיבות העני	.

 9  בשיקולי� אלה: בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט, בי	 השאר,  (ב)  

 10הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכו	 שנטל על עצמו בהגשת התובענה   )1(

 11  הייצוגית ובניהולה, בפרט א� הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי;

 12  התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;  )2(

 13  מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית.  )3(

 14  –, במקרי� מיוחדי� ומטעמי� מיוחדי� שיירשמו בית המשפט רשאי  (ג)  

 15לפסוק גמול למבקש או לתובע המייצג א& א� לא אושרה התובענה   )1(

 16הייצוגית או שלא ניתנה הכרעה בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה, לפי העני	, 

 17  בהתחשב בשיקולי� כאמור בסעי& קט	 (ב);

 18ייצוגית לפי הוראות לפסוק גמול לארגו	 שהשתת& בדיוני� בתובענה ה  )2(

 19, א� מצא שהדבר מוצדק לאור הטרחה שטרח והתרומה שתר� 15סעי& 

 20  בהשתתפותו בדיוני� כאמור.

 21בית המשפט יקבע את שכר הטרחה של בא הכוח המייצג בעד הטיפול   (א)  .23  

 22בתובענה הייצוגית, לרבות בבקשה לאישור; בא הכוח המייצג לא יקבל שכר טרחה 

 23  � שקבע בית המשפט כאמור.בסכו� העולה על הסכו

 24בקביעת שיעור שכר הטרחה של בא כוח מייצג לפי סעי& קט	 (א), יתחשב בית   (ב)  

 25  המשפט, בי	 השאר, בשיקולי� אלה:

 26  התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;  )1(

 27מורכבות ההלי�, הטרחה שטרח בא הכוח המייצג והסיכו	 שנטל על עצמו   )2(

 28  הייצוגית ובניהולה, וכ	 ההוצאות שהוציא לש� כ�;בהגשת התובענה 

 29  מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית;  )3(

 30  האופ	 שבו ניהל בא הכוח המייצג את ההלי�;  )4(

 31הפער שבי	 הסעדי� הנתבעי� בבקשה לאישור לבי	 הסעדי� שפסק בית   )5(

 32  המשפט בתובענה הייצוגית.

 33בית המשפט רשאי לקבוע לבא כוח מייצג שכר טרחה חלקי על חשבו	 שכר   (ג)  

 34הטרחה הכולל, א& בטר� הסתיי� הלי� הבירור של התובענה הייצוגית, א� מצא 

 35שהדבר מוצדק בנסיבות העני	, וככל הנית	, בהתחשב בשיקולי� כאמור בסעי& קט	 
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 1  (ב)."

  2 

14.  � 3ת ייצוגיות אי� חובה לשל� גמול לתובע (ג) לחוק תובענו22נקודת המוצא הינה, כי עפ"י סעי

 4הייצוגי, ביהמ"ש רשאי לעשות כ� במקרי� בה� לא אושרה התובענה כייצוגית במקרי� מיוחדי� 

 5ומטעמי� מיוחדי� שירשמו. ככל שביהמ"ש יסבור כי בנסיבות המקרה יש מקו� לפסוק גמול 

 6 (ב).23"(ב) ו 22ושכ"ט  לבא כוחו כי אז יתחשב ביהמ"ש בשיקולי� העולי� מסעיפי� 

  7 

 8פרשת מי נקודת המוצא הינה כי יש לשל� גמול ושכ"ט (ראה  ,עסקינ� בהודעת חדילהואיל וה .15

 9על כ
  ). אשר לשאלה הא� יש לחייב באחוזי� או בדר
 אחרת מהסכו� שנגבה שלא כדי�?הגליל

 :
 10  השיב ביהמ"ש העליו� בפרשת מי הגליל כ

 11ייצוגית כנגד רשות בעקבות חדילתה, רשאי במקרה בו נדחתה בקשה לאישור תובענה " 

 12בית המשפט על פי שיקול דעתו ובהתא% לנסיבות כל מקרה, לייש% את שיטת האחוזי% 

 13ה! על בסיס הסעד שהיה נפסק אילו נתקבלה התביעה, וה! על בסיס תועלת עתידית 

 14לחוק, ותו& שמירה  23	22משוערת, א& הכל בשימת לב לשיקולי% המנויי% בסעיפי% 

 15אחד ע% הפסיקה הקיימת, עניי!  הקופה הציבורית. נדמה, כי גישה זו עולה בקנה על

 16אבוטבול מזה, ועניי! עיריית מודיעי! מזה, שבכל אחד מה%, בהתא% לנסיבות, אישר בית 

 17פע% על בסיס תועלת לעבר,  	משפט זה פסק די! שבו יושמה שיטת האחוזי% בדר& שונה

 18דיעי! ופע% על בסיס תועלת עתידית משוערת אילולא נתקבלה התובענה (עיריית מו

 19 &ת, !מבטו הכולל של בית המשפט צרי(אבוטבול). ושוב יוטע%: עסקינ! בנסיבות ציבוריו

 20  לכלול תובנה ציבורית זו בכל עת ועיד!."

  21 

 22בנסיבות המקרה דנא, אי� כל מניעה לחייב את המשיבה לשל� גמול ושכ"ט עפ"י שיטת האחוזי�.  .16

 23עד לתארי
  2014מספטמבר  - 1,363,710הסכומי� אשר נגבו ביתר על ידי המשיבה ידועי� (

17.2.2016  
 24במסגרת הסיכומי� לשכ"ט ;  17.5.2016כעולה מתצהירה של הגב' ידידה רזל� מתארי

 25 )).  52" (סעי� מיליו! 2	ובהתאמה לשנתיי% על כ .מיליו!  1.35עומד על סכו� " השיבה כי ה

  26 

 27אי� חולק כי ההלי
 הסתיי� במהירות, המשיבה הודתה במסגרת הודעת החדילה בליקויי� שנפלו   .17

 28מורכב באופ�  אשר למורכבות הלי
, לא מצאתי כי מדובר בהלי
ופעלה לתיקונ� תו
 זמ� קצר. 

 29ההלי
 נוהל כפי הנדרש מעו"ד המייצגי� כאשר אפילו לא התקיי� דיו� אחד בתיק, ויוצא דופ�, 

 30 .כי עסקינ� בקופה ציבורית אי� לשכוחו כ�, מכ בתובענות ייצוגיות.

 31 
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    תיק חיצוני: 

   

12  
 13מתו

 1 �השינוייאת כל מנהליה בדבר התיקו�, בנוס�  ועדכנההמשיבה אומנ� הוציאה הנחיות חדשות  .18

 2נוספות בעת הפקת רישיו� וחיוב באגרה שלא עפ"י מערכות המחשוב כדי למנוע טעויות ב הוטמעו

 3בעקבות הודעת  2014ההנחיות. יחד ע� זאת, יש לזכור כי המשיבה הוציאה הנחיות אלו בשנת 

 4, המשיבה היא זו שהיתה 2014חדילה ותביעה זו מוגשת לאור הלקויי� שעלו בהנחיות משנת 

 5עשתה כ� ולפיכ
  , אול� לאאמנ� מטופלי� ליקויי�ההנחיות ולראות שצריכה לבצע מעקב אחר ה

 6המשיבה  התובענה כייצוגית, לאישורה והבקשה נהגשת התובע בשלרק . מכא� שהוגשה תביעה זו

 7פעלה לתיקונ� על ידי הוצאת ורק אז  2014בהנחיות את הליקויי�  מצאהר הסוגיה ופנתה לבר

 8 תה מתוקנת.י� הגבייה ביתר היהתובענה, ספק ע וגשהלולא ה .הנחיות חדשות מעודכנות ובהירות

  9 

 10מסגרת הודעת החדילה ניצלה את הפררוגטיבה הניתנת לה בחוק ולא עוד אציי�, כי המשיבה ב .19

 11 העשתנה ביאת הסכומי� שנגבו ביתר לציבור הנהגי� בישראל. הג הודיעה שבכוונתה להשיב

 12את הכספי�  אי� כל קושי לברר את פרטי הנהגי� ולהשיב לכיס�ת וממוחשבהמערכת ה באמצעות

 13 .ככל שעסקינ� בנהגי� מקומיי� שנגבו מה� שלא כדי�

 14 

 15התובענה הינה מסוג התובענות שיש להגיש� כייצוגיות לנוכח הפג�  כי ,מעבר לאמור, אי� חולק .20

 16שנפל בהתנהלות המשיבה אשר גבתה אגרה שלא בהתא� להנחיות וחדלה לעשות כ� רק לאחר 

 17לעודד הגשת תובענות שכאלה א� כ� יש  .כייצוגיתוהבקשה לאישור התובענה  הגשת התובענה

 18 .עת מה�הנוב ציבוריתהתועלת המבחינת 

 19 

 20בכל הקשור לפניה מוקדמת, התובע ומייצגו אכ� הפנו מכתב למשיבה, טענות המשיבה נוגעות   .21

 21למחלקה אליה היו אמורי� התובע ומייצגו להעביר את הפניה והוסיפו כי במקרה דנ� היה מקו� 

 22כבר עתה ייאמר כי פניה מוקדמת הינה בדר"כ  הפניה המוקדמת למחלקה המשפטית .להעביר את 

 23יש להעבירה לידי הגור� שיוכל להתייחס על מנת שתהיה אפקטיבית ), מי הגלילפרשת  חובה (ר'

 24ולא לכל דכפי� באותה רשות, אחרת נית� יהיה לסבור  ,בדר"כ למחלקה המשפטית ,אליה כיאות

 25כי הפניה לא נעשתה כדי� ולפיכ
 יכול ובשל הפניה הלקויה יפגעו שיעור הגמול ושכה"ט. בנסיבות 

 26  בהמש
.  ושייקבעושכה"ט במסגרת הגמול מוגבל ביטוי נושא זה ימצא 

  27 
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 13מתו

 1  סו/ דבר

 2פרק הזמ� המהיר שנדרש לנהל את את כל הנתוני� כאמור לעיל, ובמיוחד לאחר ששקלתי את  .22


 3את הלקח שנלמד ע"י הרשות, את הצור
 לעודד תובענות ייצוגיות דומות, את התוצאה  ,ההלי

 4לעתיד שמנעה המש
 גביה אסור, את העובדה ולפיה המשיבה אינה מתכוונת להשיב הסכו� 

 5 הגעתית, שגבתה שלא כדי� וכ� את ההודעה המקדימה לרשות שיכלה להיות יותר פרודוקטיבי

 6מסכו�  17.5%( - 350,000ב"כ התובע הייצוגי בס
  ל למסקנה, כי על המשיבה לשל� שכ"ט

 7"ו� הגביה ביתר מוער
 בכהיות והמשיבה מסכימה כי סכ בתוספת מע"מהגבייה ביתר לשנתיי�) 

 8  מיליו�. 2

 9  . - 70,000 יעמוד על לתובע הייצוגי הגמול 

  10 

 11התובענות  הל בתי המשפט על מנת שירש� בפנקסעותק מפסק די� זה למנ המזכירות תעביר .23

 12  הייצוגיות וכ� ליוע4 המשפטי לממשלה.

  13 

 14  , בהעדר הצדדי�.2016יולי  13, ז' תמוז תשע"ונית� היו�,  

                15 

 16 

  17 

  18 

  19 




