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 המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן: בית

לחוק בהתאם  ,(כרמלטון ונתיבי הכרמל)להלן בהתאמה:  ותמשיבהלהגיש תובענה ייצוגית נגד  למבקשלאשר  .א

 ; )להלן: חוק תובענות ייצוגיות( 2006-, התשס"ותובענות ייצוגיות

 ;1 נספחנוסח התובענה הייצוגית מצורף לבקשה זו כ

 אשראו תאגיד  אדםבשם כל  כי התובענה תוגש לחוק תובענות ייצוגיות,( 1)א()14-ו 10לקבוע, בהתאם לסעיפים  .ב

, החל )כגון החזר חיוב כרטיס אשראי( אמצעי תשלום החזר חיובחייבו אותו בתשלום בגין או מי מהן המשיבות 

 לקבוע הגדרה אחרת לקבוצה;מבוקש לופין לחו ;ועד מועד אישור התובענה כייצוגית 2010בדצמבר  1 מיום

 וכי באי, הייצוגי התובע יההי המבקשלחוק תובענות ייצוגיות, כי  (2)א()14-( ו1)א()4 פיםלקבוע, בהתאם לסעי .ג

 ח המייצגים;והכ החתומים על בקשה זו יהיו באי וכוח

 עילותהמעשים המתוארים בבקשה זו מגבשים  לחוק תובענות ייצוגיות, כי (3)א()14לקבוע, בהתאם לסעיף  .ד

עילת תביעה נוסח חדש[ )להלן: פקודת הנזיקין(, לפקודת הנזיקין ] 63תביעה בגין הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 

פרת חוזה לפי חוק ית עושר ולא במשפט(, הי)להלן: חוק עש 1979-חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"טח ומכ

וכל עילה אחרת  ,1970-וחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 1973-)חלק כללי(, תשל"ג החוזים

  ;בבקשה זוהמתוארות ן העובדות שעולה מ

 :כדלקמןיהיו  לחוק תובענות ייצוגיות, כי הסעדים בתובענה הייצוגית (4)א()14 ם לסעיףלקבוע, בהתא .ה

בגין החזר חיוב אמצעי תשלום, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית שנגבה מחברי הקבוצה השבה של כל תשלום  (1)

פיצוי תשלום יחד עם אשר  ,כאמורסכום שנגבה לחלופין, השבה של כל וממועדי החיוב ועד ההשבה בפועל; 

במועד  פירעון חשבוןבגין אי המותר לגביה סכום על ה עולים פירעון חשבון במועד, בגין אי הוצאותוהחזר 

)להלן:  2010-מנהרות הכרמל( )פיצוי והחזר הוצאות(, תשע"אאגרה ) כבישיתקנות ל תוספתל 3פרט לפי 

  , בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועדי החיוב ועד ההשבה בפועל;(פיצוי והחזר הוצאותתקנות 

לחלופין, הטלת והחזר חיוב אמצעי תשלום; לחייב את לקוחותיהן בתשלום בגין  ותהטלת איסור על המשיב (2)

הסכום איסור על המשיבות לחייב את לקוחותיהן, במקרה של אי פירעון חשבון במועד, בתשלום העולה על 

  ;תקנות פיצוי והחזר הוצאותלתוספת ל 3פרט המותר לגביה לפי 

 ; וכןהדין מינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק (3)

)ג( לחוק תובענות 20, או לטובת הציבור, בהתאם לסעיף חלקה, כולה או הקבוצהכל סעד אחר לטובת  (4)

 ;תיצוגיוי

 ידי בית ההחלטה בבקשה זו תפורסם באופן שייקבע על לחוק תובענות ייצוגיות, כי 25להורות, בהתאם לסעיף  .ו

כתובותיהם כפי שהן רשומות אצל רבות משלוח הודעה אישית לחברי הקבוצה בהתאם לל ,המשפט הנכבד

 ; ת משלוח ההודעות והפרסוםבעלו וישאי ןהוכי , המשיבות

 ביתעליו בכל שינוי או המוצע  בנוסחלחוק תובענות ייצוגיות, את התובענה כייצוגית,  13לאשר, בהתאם לסעיף  .ז

המשפט הנכבד ראוי לשם הבטחת ניהול הוגן ויעיל של  המשפט הנכבד יחליט, הכל כפי שייראה בעיני בית

 ; וכןוהגשמת מטרות חוק תובענות ייצוגיות התובענה הייצוגית

  . ובשכר טרחת עורכי הדין בהוצאות ותהמשיבלחייב את  .ח
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  מבוא - חלק ראשון

חקיקת משנה  .בעלת זיכיון, כרמלטוןידי מכוח חוק, על  הכרמל הן מערכת של כבישי אגרה המופעלתמנהרות  .1

אשר לקוח לבעלת הזיכיון הותר לחייב  .את זכות בעלת הזיכיון לפיצוי ולהחזר הוצאות במקרים שוניםמסדירה 

 , בגיןוהצמדה למדד מוסףבתוספת מס ערך ש"ח  36במועד, בפיצוי והחזר הוצאות בסכום של  חשבון לא משלם

 .במועד שולם אחשבון שלכל 

אמצעי חיוב מחייבות את לקוחותיהן בגין החזר  –חברה הפועלת מטעמה , נתיבי הכרמלו כרמלטון –המשיבות  .2

המשיבות  ,אשראי שמסר הלקוחההחזר חיוב כרטיס בגין למשל, . חשבון , במקרים של כשל בתשלוםתשלום

גם אם נראה חיוב זה  לחיוב זה אין כל בסיס בתקנות.ש"ח בתוספת מס ערך מוסף.  16.82של בסכום מחייבות 

מוגבל לסכומים שנקבעו בתקנות. המשיבות חורגות החיוב כחיוב בגין אי תשלום במועד, המוסדר בתקנות, 

 יש להשיב ללקוחות את הסכומים שנגבו בחריגה מהמותר בתקנות.על כן מסכומים אלה. 

שהוגשה נגד זכיינית ומפעילת כביש  ,קודמתלבקשה לאישור תובענה ייצוגית ור זו מוגשת בהמשך בקשת איש .3

(. שתי התובענות לפינר)להלן: עניין ( בע"מ 1997לפינר נ' דרך ארץ הייווייז ) 16100-12-16ת"צ  –חוצה ישראל 

)א( 7לפי סעיף לאיחוד התובענות, מעוררות שאלות משפטיות דומות מאוד. המבקש סבור כי מתקיימים התנאים 

 על כן הבקשה מוגשת לבית המשפט הנכבד.  לחוק תובענות ייצוגיות.

 

 אמצעי תשלום, בניגוד לתקנות החזר חיובמשיבות מחייבות בגין ה -חלק שני 

 חוק כבישי לפיהמופעלת , מערכת של כבישי אגרה. זוהי מנהרות הכרמלכשש שנים בעיר חיפה פועלות מזה  .4

  (.מנהרות הכרמל)להלן: חוק  1995-(, תשנ"המנהרות הכרמלאגרה )

. חוק מנהרות הכרמל, שהוצא לפי מנהרות הכרמללהפעלת זיכיון ב המחזיקהפרטית  חברההיא  כרמלטון .5

 ולחוזה זיכיון ,חוק מנהרות הכרמלפעולותיה כפופות להוראות . אותןומפעילה  המנהרותהקימה את  כרמלטון

אגרה ולחייב בתשלומים מוסמכת לגבות  כרמלטוןלפי החוק וחוזה הזיכיון,  מדינת ישראל.שנעשה בינה ובין 

אחראית על תפעול כרמלטון והפועלת מטעם  ,היא חברה פרטית נתיבי הכרמל במנהרות.אחרים בקשר לשימוש 

 .כרמלטוןמופיע שמה של הזכיינית, ללקוחות הנשלחים החשבונות על  .הגבייהומערך  מנהרותה

 .2 נספחמצורף לבקשה זו כ משיבותהמתאר את המנהרות הכרמל  " מאתרהנהלת החברהעמוד "העתק 

יכולים להתקשר בהסכם מנוי עם כרמלטון. לרשות המנויים הכרמל המבקשים לעשות שימוש במנהרות נהגים  .6

אמצעי זיהוי  ,המעברבעת  ללא עצירה.ויציאה מהן  למנהרות כניסהעודיים, המאפשרים ינתיבי מעבר י עומדים

 חודשי שכולל את חיובי הנסיעות שבוצעו במהלך החודש.חשבון למנוי נשלח . הרכבכלי את אלקטרוניים מזהים 

ניתן לנסוע במנהרות כמו כן, , למשל כרטיס אשראי. שמסר הלקוח אמצעי תשלוםהתשלום מתבצע באמצעות 

 .דת תשלוםמוצבת עמ פתחובנתיב תשלום, שבלהיכנס למנהרות . לצורך כך, יש מזדמן כמשתמש

 קובע כך: חוק מנהרות הכרמלד ל7סעיף  .7

 לפי לכך שנקבעו הוצאות והחזר פיצוי, להלן מהמפורטים אחד מכל לדרוש רשאי הזיכיון בעל )א( "

 )ב(: קטן סעיף

 ... ;זה חוק לפי בתשלומו חייב שהוא חיוב שילם שלא אדם (1)

 הפיצוי סכומי את לקבוע רשאי, הכנסת של הכלכלה ועדת ובאישור האוצר שר בהסכמת, השר )ב(   

 ".)א( קטן בסעיף מהמפורטים אחד כל בידי שישולמו, ההוצאות והחזר
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)להלן: תקנות  2010-ם(, תש"עאופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומי) (מנהרות הכרמל) תקנות כבישי אגרה .8

)א( לתקנות חיוב 10תקנה  מקרים בהם יחויב אדם בפיצוי והחזר הוצאות. , בין היתר,קובעות חיוב באגרה(

 קובעת כך:באגרה 

 ...  חייב יחויב בפיצוי והחזר הוצאות לבעל הזיכיון בעד כל אחד מאלה:"

 ".... פירעון של חשבון במועד תשלומו;-אי( 2) 

 לתוספת נקבע 3 בפרט. המירבייםהפיצוי והחזר ההוצאות  סכומינקבעו פיצוי והחזר הוצאות  לתקנות בתוספת .9

 ש"ח. 36יעמוד על המירבי כי בגין אי פירעון חשבון במועד, סכום הפיצוי והחזר ההוצאות 

במדד  השינוי שיעור לפי, שנהאחת למתעדכנים פיצוי והחזר הוצאות  לתקנות בתוספת הנקובים הסכומים .10

 .פיצוי והחזר הוצאותלתקנות  2-1ות תקנ –ערך מוסף  מסיש להוסיף אליהם המחירים לצרכן, ו

על כן, כרמלטון רשאית לחייב את הלקוח אך ורק בסכומים הקבועים בתוספת לתקנות פיצוי והחזר הוצאות. לא  .11

 שאינו מעוגן בתקנות. ניתן להשית על הלקוח כל חיוב נוסף

התקשר בהסכם מנוי עם  . המבקש9317469 רכב הנושא מספר רישויהיה לירן דנינו, , מר המבקשבבעלות  .12

לצורך  ,המבקש מסר פרטי כרטיס אשראיבעת ההתקשרות  .2014לפני חודש אוקטובר במועד כלשהו  כרמלטון

בנוסח  חתם על הסכםהוא , המבקשהעתק של הסכם המנוי. למיטב ידיעת  בידי המבקש אין. תשלוםה

 מנהרות הכרמל.הסטנדרטי, המופיע באתר 

 .3 נספחמצורף לבקשה זו כ מנהרות הכרמלהעתק הסכם הצטרפות מנוי כפי שמופיע באתר  

 .4 נספחמצורף לבקשה זו כ מנהרות הכרמלהעתק מסמך תנאים כלליים להסכם הצטרפות שנלקח מאתר  

הופק חשבון  2015בפברואר  2ביום  במנהרות הכרמל.נסיעה  במכוניתו של המבקש הבוצע 2015ינואר חודש ב .13

כרטיס הרשאה לחיוב באמצעות  חיובבוצע ניסיון  2015 פברוארב 18ביום  .נסיעהאותה בגין  ,1150-129696מס' 

 ועל כן לא בוצע., לא כובד החיוב, בגין חשבון זה. אשראיה

 .5 נספחמצורף לבקשה זו כ 2015בפברואר  2מיום מבקש נתיבי הכרמל שלחה לשחשבון  

 2015במרץ  2בחשבון העוקב, מיום  .תשלום החזר חיוב אמצעיבגין חויב  המבקשבגין ניסיון החיוב שלא צלח,  .14

לקוח", בסכום של  – מחברת כרטיסי אשראיהופיע חיוב תחת הכותרת "החזר  ,(1150-196208)חשבון מספר 

בחשבון זה  .הוצאותא מופיע בתוספת לתקנות פיצוי והחזר לחיוב מסוג זה  ש"ח בתוספת מס ערך מוסף. 16.82

[ 2015בפברואר  2 ]מיום 1150129696תשלום במועד אם לא תשלם חשבונית -"הינך צפוי לחיוב בגין איכי  נאמר

הופיע חיוב נוסף, בסכום של , (1150-285220)חשבון מס'  2015באפריל  2בחשבון הבא, מיום . "]ש"ח[ 26.10בסך 

בוצע בהתאם לסכום  זהחיוב  "חיוב בגין אי תשלום במועד". תחת הכותרתש"ח בתוספת מס ערך מוסף,  39.10

   פיצוי והחזר הוצאות.המירבי המותר לפי תקנות 

 .6 נספחכזו  מצורפים לבקשה 2015באפריל  2-ו במרץ 2מימים שנתיבי הכרמל שלחה למבקש חשבונות 

הופיע  ות אלהחיוב בגין נסיעבמנהרות הכרמל.  ארבע נסיעותבמכוניתו של המבקש  ובוצע 2015 פברואר חודשב .15

 חיובסיון יבוצע נ 2015 במרץ 16ביום  לבקשה זו(. 6)נספח  2015במרץ  2ביום  פקשהו 1150-196208מס' בחשבון 

 ועל כן לא בוצע., כובד לא החיוב. הז ן, בגין חשבוכרטיס אשראי הרשאה לחיובבאמצעות 
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)חשבון  2015 באפריל 2מיום העוקב, בחשבון תשלום.  החזר חיוב אמצעיבגין  בגין ניסיון חיוב זה, המבקש חויב .16

לקוח",  – כרטיסי אשראי מחברת"החזר תחת הכותרת חיוב הופיע  ,(לבקשה זו 6, נספח 1150-285220מס' 

 .הוצאות. חיוב מסוג זה אינו מופיע בתוספת לתקנות פיצוי והחזר ש"ח בתוספת מס ערך מוסף 16.82בסכום של 

במרץ  2]מיום  1150196208תשלום במועד אם לא תשלם חשבונית -"הינך צפוי לחיוב בגין איכי  נאמרזה בחשבון 

, הופיע חיוב נוסף ,(1150-435417)חשבון מס'  2015 במאי 3מיום  ,הבאבחשבון . ]ש"ח[" 170.39[ בסך 2015

בוצע בהתאם לסכום  זהש"ח בתוספת מס ערך מוסף, עבור "חיוב בגין אי תשלום במועד". חיוב  39.10בסכום של 

 המירבי המותר לפי תקנות פיצוי והחזר הוצאות.

 .7 חנספלבקשה זו כ ףמצור 2015במאי  3מיום מבקש שנתיבי כרמל שלחה ל חשבון 

לא כובד, ועל כן לא בוצע.  לבקשה זו( 6, נספח 1150-285220מס' )חשבון  2015באפריל  2גם החיוב בחשבון מיום  .17

)חשבון  2015 במאי 3המבקש חויב בגין החזר חיוב אמצעי תשלום. בחשבון העוקב, מיום בגין ניסיון חיוב זה, גם 

לקוח",  –לבקשה זו(, הופיע חיוב תחת הכותרת "החזר מחברת כרטיסי אשראי  7, נספח 1150-435417מס' 

 .הוצאותש"ח בתוספת מס ערך מוסף. חיוב מסוג זה אינו מופיע בתוספת לתקנות פיצוי והחזר  16.82של  בסכום

לא כובד, ועל כן לא בוצע.  לבקשה זו( 7, נספח 1150-435417)חשבון מס'  2015 במאי 3גם החיוב בחשבון מיום  .18

)חשבון  2015 ביוני 2המבקש חויב בגין החזר חיוב אמצעי תשלום. בחשבון העוקב, מיום בגין ניסיון חיוב זה, גם 

ש"ח  16.82לקוח", בסכום של  –(, הופיע חיוב תחת הכותרת "החזר מחברת כרטיסי אשראי 1150-489634מס' 

 .הוצאותבתוספת מס ערך מוסף. חיוב מסוג זה אינו מופיע בתוספת לתקנות פיצוי והחזר 

 .8נספח מצורף לבקשה זו כ 2015 יוניב 2מבקש מיום נתיבי הכרמל שלחה לשחשבון  

 16.82של בסכום תשלום  החזר חיוב אמצעיהמבקש חויב בגין  ,הזדמנויות שונות ארבעבמעובדות אלה עולה כי  .19

את חייבו  המשיבות ,החשבון המועד לתשלום עם חלוףשניים מן המקרים, ב. בתוספת מס ערך מוסף ,ש"ח

בתוספת  ,ש"ח 39.10בסכום של  ,בגין אי תשלום חשבון במועדסכום המירבי שמותר להן לחייב בו ב גםהמבקש 

 .מס ערך מוסף

 .באי כוח המבקש עם המועצה הישראלית לצרכנותערכו בירור שעלה מ. הדבר כך אירע גם ללקוחות נוספים .20

לקוחות מהשניים כי התלונות העלו  שהתקבלו אצלה. ותהמועצה העבירה לבאי כוח המבקש תלונות נגד המשיב

המועצה, על מנת לשמור על  על ידי נמחקו ותפרטי הלקוח .חויבו בגין החזר חיוב אמצעי תשלום המתלוננים

  הלקוח הראשון והשני(. –פרטיותם )ובהתאם לכך אנו נכנה אותם 

    , בגין חשבון מס'הלקוח הראשון בוצע ניסיון חיוב באמצעות כרטיס אשראי של 2013באוקטובר  23ביום  .21

)חשבון  2013בנובמבר  3בחשבון מיום  ., והלקוח חויב בגין החזר אמצעי תשלום. החיוב לא כובד1130-680759

ש"ח  16.82, בסכום של לקוח" – מחברת כרטיסי אשראיע חיוב תחת הכותרת "החזר הופי (1130-829927ספר מ

 .הוצאותחיוב מסוג זה אינו מופיע בתוספת לתקנות פיצוי והחזר  בתוספת מס ערך מוסף.

 .9נספח לבקשה זו כ ףמצור 2013נובמבר ב 3יום משנתיבי כרמל שלחה אל הלקוח הראשון ן חשבו
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            השני, בגין חשבון מס'אשראי של הלקוח בוצע ניסיון חיוב באמצעות כרטיס  2013בנובמבר  13ביום  .22

חויב בגין החזר אמצעי לקוח ה. החיוב לא כובד. בגין ניסיון חיוב זה, 2013באוקטובר  3מיום  1130-779901

חיוב בגין "החזר מחברת כרטיסי הופיע ( 1130-907763)חשבון מס'  2013בדצמבר  2בחשבון מיום  תשלום.

 חשבון) 2013בדצמבר  2מיום  נוסף בחשבון. ש"ח, בתוספת מס ערך מוסף 16.82לקוח", בסכום של  –אשראי 

ש"ח בתוספת מס ערך מוסף.  37.76פירעון חשבון במועד, בסכום של  חיוב בגין איהופיע ( 1130-907762מס' 

. לטענת המשיבות, החזר אמצעי תשלוםהלקוח קבל על התנהלות המשיבות וקיבל זיכוי מלא של החיוב בגין 

מתיר לחייב בגין לא המשיבות על כך שהדין  הזיכוי ניתן לפנים משורת הדין. הדבר מלמד על הצורך להעמיד את

 החזר חיוב אמצעי תשלום.

והודעה על זיכוי הלקוח מצורפים לבקשה זו  2013 בדצמבר 2-באוקטובר ו 3ימים חשבונות הלקוח השני מ

  .10נספח כ

)הסכומים בש"ח ללא מס ערך ושני הלקוחות הנוספים  המבקשאלה החיובים בפיצוי והחזר הוצאות שהושתו על  .23

 מוסף(:

מספר  הלקוח

החשבון 

שבגין אי 

תשלומו  

הוטל 

 החיוב

תאריך 

 חשבון

מספר 

החשבון 

שבו הוטל 

חיוב בגין 

החזר חיוב 

אמצעי 

 תשלום 

תאריך 

 חשבון

סכום 

החיוב 

בגין החזר 

חיוב 

 אמצעי

 תשלום

מספר 

החשבון 

שבו הוטל 

חיוב בגין 

אי תשלום 

 במועד 

תאריך 

 חשבון

סכום 

החיוב 

בגין אי 

תשלום 

 במועד

 39.10 2.4.2015 285220 16.82 2.3.2015 196208 2.2.2015 129696 המבקש

 39.10 3.5.2015 435417 16.82 2.4.2015 285220 2.3.2015 196208 המבקש

 --- --- --- 16.82 3.5.2015 435417 2.4.2015 285220 המבקש

 --- --- --- 16.82 2.6.2015 489634 3.5.2015 435417 המבקש

 אין מידע 16.82 3.11.2013 829927 אין מידע 680759 הלקוח הראשון

 37.76 2.12.2013 907762 16.82 2.12.2013 907763 3.10.2013 779901 הלקוח השני

 חשבונות מופיעות שש הספרות האחרונות של כל מספר חשבון()במקומות בהם מוצגים מספרי 

ותקנות חיוב באגרה נעשו שלא כדין. תקנות פיצוי והחזר הוצאות החיובים בגין החזר חיוב אמצעי תשלום  .24

חיוב אמצעי החזר ל הזיכיון רשאי לחייב בפיצוי והחזר הוצאות. קובעות רשימה סגורה של מקרים, שבהם בע

  ממקרים אלה.אינו אחד תשלום 
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המשיבות יטענו כי החיוב בגין החזר אמצעי תשלום מותר, כחלק מהסכום המותר לחיוב בגין אי תשלום  םא .25

שולל טענה זו )הוא מוקדם ביחס  בגין החזר אמצעי תשלום החיובהטלת יש לדחות את הטענה. מועד  –במועד 

לצורך הדיון בלבד היינו מניחים, גם אם כך, למועד שבו ניתן לחייב לראשונה בגין אי תשלום במועד(. מעבר ל

מוגבל לסכומים שנקבעו  זה חיובהרי ש)ובניגוד לעמדתנו(, כי יש לראות חיוב זה כחיוב בגין אי תשלום במועד, 

. כך למשל, במקרה בו הלקוח חויב בגין החזר חיוב אמצעי תשלום בסכום פיצוי והחזר הוצאותתקנות ל בתוספת

ש"ח בתוספת  39.10מס ערך מוסף, וכן חויב בגין אי תשלום חשבון במועד בסכום של  ש"ח בתוספת 16.82של 

ש"ח בתוספת מס ערך מוסף בלבד  39.10של  כולל מס ערך מוסף, בעוד שעל פי התקנות היה מותר לחייבו בסכום

 לבקשה(. 6)נספח 

תשלום, ולחלופין את  ת להשיב את מלוא הסכומים שנגבו בגין החזר אמצעיונתבעהמשיבות בהתאם לכך,  .26

  .(החיוב בגין אי תשלום במועדאת גם הסכומים שנגבו מעבר לסכום המירבי שמותר לגביה )כשלוקחים בחשבון 

הרי מדובר במערכת חיוב אוטומטית, שבוודאי לא הטילה  .בדפוס פעולה כי אם, של המשיבות אין מדובר בטעות .27

גם המקרים הרבים שהצגנו מלמדים  אחרים.לקוחות חיוב חריג, לעומת אחרים שני הלקוחות העל ועל המבקש 

 על כך שלא מדובר בטעות מקרית. 

 על המשיבות להשיב את הכספים שהן גבו שלא כדין ולהפסיק לנהוג כך.  .28

 

 עילות התביעה - שלישיחלק 

 לחברי הקבוצה עילות תביעה של הפרת חובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט ההתנהלות המשיבות מקימ .29

 הפרת חוזה.ו

כפי שהראינו, המשיבות מפרות את תקנות פיצוי והחזר הוצאות ואת תקנות חיוב באגרה, כאשר הן מחייבות  .30

תביעה בגין  מקימה לחברי הקבוצה עילתתקנות הלפי המותר החורגת מן יה יגב. תשלוםאמצעי החזר חיוב בגין 

  הפרת חובה חקוקה.

)א( לפקודת הנזיקין קובע כי "מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל 63סעיף  .31

חיקוק ... והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק 

 ן החיקוק; ...". כל יסודות העוולה מתקיימים בענייננו.מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוו

 לפקודת הפרשנות ]נוסח חדש[. 1ראו סעיף  –מהוות חיקוק פיצוי והחזר הוצאות ותקנות חיוב באגרה תקנות  .32

את המקרים שבהם ניתן לחייב בפיצוי והחזר הוצאות, וקבע  ,באופן ברור וממצהבתקנות, מחוקק המשנה הגדיר 

נועדו לטובת חברי הקבוצה  התקנותשלא ניתן לחלוק על כך בכל אחד מהמקרים.  ירביהמאת גובה החיוב 

כהוראה כל חובה שהוטלה מכוח חיקוק על אדם פרטי או על גוף ציבורי, יש לראות ככלל מעבר לכך, ולהגנתם. 

 (.1993) 637-636, 629( 1, פ"ד מז)לסלאו נ' ג'אמל 2351/90ע"א  –לטובתו של הנפגע מהפרתה 

הנה,  .למנוענועדו התקנות שנזק יבו ביתר. זהו בדיוק הוהסכומים שח –ברור  נזקההפרה גרמה לחברי הקבוצה  .33

 כל יסודות עוולת הפרת חובה חקוקה מתקיימים.
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)א( לחוק עשיית 1לחברי הקבוצה גם עילת תביעה בגין עשיית עושר ולא במשפט. סעיף  יםמקנמעשי המשיבות  .34

הזוכה(  -"מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת )להלן עושר ולא במשפט קובע כי 

רית או בלתי המזכה(, חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפש -שבאו לו מאדם אחר )להלן 

הוא חיוב שלא על פי זכות  בפיצוי והחזר הוצאות החורג מהקבוע בתקנות". חיוב לשלם לו את שוויה -סבירה 

 .על חשבון חברי הקבוצה ות, שהביא להתעשרות המשיבשבדין

חוק מנהרות על פי יחויב בתשלומים המנוי  המנוי קובע כי הסכם .מי המנויאת הסכ והפר ותבנוסף, המשיב .35

. הראינו כי המשיבות מחייבות את לקוחותיהן (3לבקשה זו, סעיף  4נספח מסמך התנאים הכלליים, ) הכרמל

עילת דת גם . לפיכך, לחברי הקבוצה עומחוק מנהרות הכרמללקבוע בתקנות שהותקנו מכוח  ם המנוגדבתשלו

 .חוזהשל הפרת תביעה 

 נות.עילות תביעה מצוים לחברי הקבוצה מקימי ותלסיכום חלק זה, מעשי המשיב .36

 

 המבוקשים סעדיםה - ירביעחלק 

 חברי הקבוצה זכאות לסעדים הבאים:עילות התביעה מקימות ל .37

השבה של כל תשלום שנגבה מחברי הקבוצה בגין החזר חיוב אמצעי תשלום, בתוספת הפרשי הצמדה  .37.1     

וריבית ממועדי החיוב ועד ההשבה בפועל; ולחלופין, השבה של כל סכום שנגבה כאמור, אשר יחד עם 

י תשלום פיצוי והחזר הוצאות בגין אי פירעון חשבון במועד, עולים על הסכום המותר לגביה בגין א

, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית פיצוי והחזר הוצאותתקנות לתוספת ל 3פרט  לפיפירעון חשבון במועד 

 ממועדי החיוב ועד ההשבה בפועל;

לחייב את לקוחותיהן בתשלום בגין החזר חיוב אמצעי תשלום; ולחלופין,  ותהטלת איסור על המשיב .37.2     

, בתשלום העולה של אי פירעון חשבון במועדבמקרה  לקוחותיהן,לחייב את הטלת איסור על המשיבות 

 וכן לתוספת לתקנות פיצוי והחזר הוצאות; 3פרט  המותר לגביה לפיעל הסכום 

 .הדין מינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק .37.3     

 .אמצעי תשלוםהחזר חיוב ארבעה מקרים של ש"ח, בתוספת מס ערך מוסף, בגין  67.28סכום של שילם  המבקש .38

 בית כחוק. ילהשבה של סכום זה, בתוספת הפרשי הצמדה ורהוא זכאי 

החזר חיוב בגין  ,הסכום הכולל של חיוב חברי הקבוצה. ברור כי מנויים מאות אלפי המבקש מעריך כי לכרמלטון .39

 אין למבקש אפשרות להעריך את סכום התביעה הכולל.  .משמעותי ביותר ,שלא כדין אמצעי תשלום
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, יש לציין בבקשת אישור את הגמול 2010-תובענות ייצוגיות, תש"ע ( לתקנות12)א()2-ו 11)א(2לתקנות בהתאם  .40

על ידי שנקבעו  לציבורמשווי ההטבה לקבוע שכר טרחה לפי השיעורים  עותר . המבקששיםהמבוקושכר הטרחה 

ן נקבע כי "על כל סכום י(. באותו עני23.5.2012)פורסם בנבו,  שמש נ' רייכרט 2046/10בע"א  המשפט העליון בית

; על כל סכום 25%הכוח המייצג שכר טרחה בשיעור של -מיליון ש"ח, ייפסק לטובת בא 5-שנגבה בפועל עד ל

; ועל כל סכום שנגבה 20%מיליון ש"ח, ייפסק שכר טרחה בשיעור של  10מיליון ש"ח עד  5שנגבה בפועל בין 

למבקש  גמוללקבוע מבוקש כן (. 16" )פסקה 15%של  מיליון ש"ח, ייפסק שכר טרחה בשיעור 10בפועל מעל 

את ההטבה לחברי יש לחשב לצורך קביעת שכר הטרחה והגמול, . לציבורמשווי ההטבה  7.5%בשיעור של 

 מהפסקת החיובים בגין החזר אמצעי תשלוםהעתידי סכון יחה לפי , וכןהםלפי הסכומים שיושבו להקבוצה 

ושכר הטרחה המבוקשים אינם כוללים את  הגמול שייגרם כתוצאה מהדיון בבקשת האישור ובתביעה הייצוגית.

 הוצאות בגין הדיון בבקשת האישור.שכר הטרחה וה

 

 מתקיימים כל התנאים לאישור התובענה כייצוגית - שיחמיחלק 

 התובענה הייצוגית ממלאת אחר כל התנאים שנקבעו לצורך אישור הגשתה, לפי חוק תובענות ייצוגיות.  .41

)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או 3סעיף  .42

נקבעה יה יהשנלתוספת  1סעיף בשנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית...". בענין 

חוק לפי . "תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו לבין לקוח" –הקטגוריה הבאה 

, עוסק הוא "מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק...". המבקש התקשר עם 1981-תשמ"אהגנת הצרכן, 

כן  עלמספקת את שירות הלקוחות ומפעילה את מערכות גביית האגרה. נתיבי הכרמל בהסכם מנוי.  כרמלטון

 .בענייננו יצוגיתניתן להגיש תביעה י

לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית )א( 4סעיף  .43

המעוררת שאלות מהותיות של עובדה  )א(,3אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף ( 1כמפורט להלן: )

". כפי שהראינו, למבקש בשם אותה קבוצה –או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

 .ןרשאי להגיש תובענה ייצוגית נגד וא. על כן הותעילת תביעה כלפי המשיב

תובענה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו כל )א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "בית המשפט רשאי לאשר  8סעיף  .44

( התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות 1אלה: )

( תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת 2סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה; )

( 4יר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת; ... )( קיים יסוד סב3בנסיבות הענין; )

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב". הבקשה ממלאת אחר דרישות 

 אלה.

בסיס  , ללא כלאת המבקש וחייב ותהמשיבברור כי יסודות עילת התביעה משותפים לחברי קבוצת התובעים.  .45

 יםנספח) יםאחר ותשל לקוח םכך ארע גם בעניינ .ארבע פעמים הדבר אירע .אמצעי תשלוםחוקי, בגין החזר חיוב 

לחברי הקבוצה עילות תביעה על כן,  מכאן עולה כי לא מדובר בגבייה שנעשתה בשוגג.לבקשה זו(.  10-ו 9

 לכל חברי הקבוצה. משותפות. הנסיבות המגבשות עילות תביעה אלה נוגעות באותו האופן
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ות זכאיות לחייב האם המשיב הבשאל , בין היתר,לשם בירור עילת התביעה בית המשפט יידרש לדון ולהכריע .46

ות אלה שאל, אם לאו, וכן בשאלת הזכאות להחזר הסכומים שנגבו ביתר. אמצעי תשלוםהחזר חיוב בגין 

לא נדרשת זהות מוחלטת של כל השאלות ולמעלה מן הצורך, מעבר לכך,  ת לכלל חברי הקבוצה.ומשותפ

, פ"ד שמש נ' רייכרט 8332/96הטעונות הכרעה ביחס לכל חברי הקבוצה. כך קבע בית המשפט העליון ברע"א 

)א( לחוק תובענות ייצוגיות, בית המשפט יכול להכריע בתובענה 20(. בנוסף, לפי סעיף 2001) 296, 276( 5)נ"ה

 אחר מכן כל חבר בקבוצה להוכיח את זכאותו לפיצוי כספי.  הייצוגית לטובת הקבוצה ולחייב ל

 תוכרעשבמחלוקת  הנוכח העובדות שהוצגו ועילות התביעה המבוססות, ברור כי קיימת אפשרות סבירה שהשאל .47

 חברי הקבוצה, והרבה למעלה מכך. לטובת

הקבוצה, בשמה המבקש  גודלגם  .הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקתתהא תביעה ייצוגית   כי ספקאין  .48

חויבו כוללת מנויים למנהרות הכרמל אשר  הקבוצה, מצדיק את אישור התובענה כייצוגית. את המשיבות תובע

בנסיבות אלה מוצדק, ולמעשה מן ההכרח, . מדובר במספר רב מאוד של לקוחות. אמצעי תשלוםחיוב בגין החזר 

לחברי הקבוצה את הכספים  ולהשיבן יההוגנת להכריע בעניהיעילה ולנהל את התביעה כייצוגית. זוהי הדרך 

 מהם שלא כדין. ונטל ותשהמשיב

חברי הולם עבור סעד להשיג עניינם של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב. המבקש פועל על מנת  .49

   חברי הקבוצה. זהים לאלה של כלל ות. האינטרסים של המבקשהמשיב הקבוצה ולתקן את הליקויים בהתנהלות

 ייצוגית מתקיים בבירור. כלסיכום, כל הדרוש לשם אישור התובענה  .50

 

 סוף דבר - יששי חלק

ברור כי אין לדין. , וזאת בניגוד תשלוםאמצעי  החזר חיובבגין  מנהרות הכרמללקוחות המשיבות מחייבות את  .51

 בסיס לחיוב זה.

( 1997ז )ידרך ארץ הייווינגד בקשה לאישור תובענה ייצוגית  הנכבדלבית המשפט הוגשה  2016בדצמבר  8 ביום .52

בעילה של ת ומפעילת כביש חוצה ישראל בהתאמה, י, זכיינדרך ארץ הייווייז מנג'מנט קורפוריישן בע"מו מ"בע

הוא אביו של  אותו הליךאחד המבקשים ב .(לפינרעניין ) אמצעי תשלום חיוב החזרבגין  ןחיוב לקוחותיה

פעילות כביש חוצה ישראל ואת שאת הגם  המבקשים באותו הליך מיוצגים על ידי באי כוח המבקש. המבקש.

 ., שתי התובענות מעוררות שאלות משפטיות משותפותמסדירים דברי חקיקה שוניםפעילות מנהרות הכרמל 

על כן, בקשת  )א( לחוק תובענות ייצוגיות.7, לפי סעיף איחוד הדיון בתובענותמתקיימים התנאים לבשל כך 

       מרכז(מחוזי ) , בהתאם להנחיות שקבע בית המשפט הנכבד בת"צלבית המשפט הנכבדאישור זו מוגשת 

ה זו (. לדעת המבקש, פסיק1.5.2014)פורסם בנבו,  פטשנקו נ' יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ  3399-04-14

תניית השיפוט הקבועה בהסכם המנוי  על אףושיקולים של יעילות דיונית מחייבים את איחוד הדיון בתובענות, 

 21ליום קבוע לפינר דיון קדם משפט בעניין  (.19לבקשה זו, סעיף  4)מסמך התנאים הכלליים, נספח בענייננו 

 בפני כבוד השופט פרופסור עופר גרוסקופף. 2017במאי 

 המופיעות בה. המאמת את העובדות ,המבקשת בתצהיר של זו נתמכ בקשה .53

כתובענה ייצוגית, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, ולהורות  תובענההנכבד מתבקש לאשר את ה המשפט בית .54

 כמבוקש בפתח הבקשה. 
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