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המערערת מתכבדת להגיש לבית המשפט הנכבד ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי מרכז )כבוד 

 . 2019בספטמבר  22, שניתן ביום 49512-01-16השופט עופר גרוסקופף( בת"צ 

 .1נספח העתק מאושר של פסק הדין מצורף לכתב ערעור זה כ

 בקשה לאישור תביעה ייצוגית. בית המשפט קמא דחה 

 .לאשר את התביעה כייצוגיתו המשפט הנכבד מתבקש לבטל את פסק הדין בית

פקודת הנמלים; תקנות  – 1971-פקודת הנמלים ]נוסח חדש[, תשל"א -יכונו דברי חקיקה כך בכתב ערעור זה 

 – 2006-תקנות הנמלים; חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 1992-הנמלים )תעריף לשירותי סוכן אניה(, תשנ"ב

; חוק עשיית עושר ולא במשפט - 1979-חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט ;או החוק חוק תובענות ייצוגיות

 הפנייה לפסקאות מתייחסות לפסק הדין, אלא אם ייאמר אחרת.  .פקודת הנזיקין -פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ 
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  מבוא -חלק ראשון 

מטפלות בישראל בקבלת המטען, הן מובילים ימיים. ם של כלומר כנציגי, המשיבות פועלות כסוכני אניות .1

 .  הישראליים יצואניםהיבואנים ותשלום מה. עבור פעולות אלה נגבה , ועודת דמי ההובלהגביימסירתו, 

. הנמלים לפי פקודת הנמלים, המשיבות רשאיות לגבות עבור שירותיהן רק את הסכומים הקבועים בתקנות .2

מתמנה על ידי המוביל סוכן ה: ותמובנה בשוק סוכני האניהכשל המודד עם להתקביעת התעריפים נועדה 

 יכולים לנהלאינם  ולכן, ומחוייבים לקבל את שירותי . הםעל היבואנים והיצואנים יםנכפשירותיו ו הימי

 , ואז בוטלו. 2017ביולי  17היו תקפות עד יום הנמלים תקנות . יםמשא ומתן על מחיר השירות עמו

 . על כך אין מחלוקת.בתקנות ם שנקבעועבור השירותים סכומי כסף העולים על התעריפי גבוהמשיבות  .3

נטלה על  , ארגון שפועל לקידום כלכלה הוגנת,המערערתכך נפגעו היבואנים והיצואנים בישראל. כתוצאה מ

 להגישיבואן או יצואן שיעז  רלא הצליחה לאת, לאחר שלטובת ציבור זהייצוגית תובענה להגיש עצמה 

 יםמחזיקה ,י עצמהלעגורמים בהסיבה לכך ברורה. סוכני האניות הם  .ייצוגית נגד המשיבותתובענה 

כל העת. הגשת תובענה ייצוגית כנגד סוכני האניות מטילה על היבואן או  ל היבואנים והיצואניםשבמטענים 

 היצואן סיכון גבוה שאין הוא נכון לשאת בו.

קיימת כי  הוא קבעהמשיבות בנוגע לעילת התביעה.  שהעלוהגנה הטענות  את כלבית המשפט קמא דחה  .4

הובאו "מן טענות ההגנה כי ו ,יוכרעו לטובתהחברי הקבוצה אפשרות סבירה כי עילות התביעה העומדות ל

תנאים הכל בית המשפט קמא גם קבע כי מתקיימים "חלשות, על גבול המופרכות". היקב ומן הגורן", והן 

 .  כייצוגית התובענהלאישור  בחוקהקבועים 

כל כי גם בהתקיים קבע קמא בית המשפט . בקשת האישורדחה בית המשפט קמא את זאת, למרות  .5

 )א( לחוק8סעיף על פי הרישא ל –לאשר תובענה ייצוגית"  רשאי, בית המשפט "הקבועים בחוקהתנאים 

 וקבע  נימוקים,ארבעה את החלטתו על  ביססבית המשפט לעשות כן. אינו מחויב אך  – תובענות ייצוגיות

של  הצטרפותם ,קבע בית המשפטעם זאת, דחיית בקשת האישור. לא מצדיק את אף אחד מהם לבדו ש

כדי לא  דעתהשימוש בשיקול ייעשה יוצרת "אחד מאותם מצבים נדירים", בהם  ארבעת הנימוקים יחד

; הם גופים חזקים היכולים לנהל הליך משפטיחברי הקבוצה  :. אלה הנימוקיםאישורהבקשת את לקבל 

בשלב מאוחר ; התקנות לא עודכנו ולא נאכפו; ואל אחרים חברי הקבוצה מגלגלים את הסכום שנגבה ביתר

 התקנות בוטלו. של ההליך 

הראשונה, מאז חקיקת חוק תובענות ייצוגיות, שבה נדחית בקשת אישור אך  אההחלטה נשוא ערעור זה הי .6

)א( לחוק, ולמרות שמתקיימים כל התנאים 8ול דעתו של בית המשפט על פי הרישא לסעיף ורק מכוח שיק

 לאישור.

לחוק תובענות  )א( רישא8לפי סעיף פרשנותו של בית המשפט קמא למסגרת שיקול הדעת הנתונה לו  .7

לדחות את בקשת האישור בהתקיים כל התנאים לאישור הקבועים בחוק הינה, בכל הכבוד, , ייצוגיות

כאשר מוצא בית משפט כי תביעה עומדת בתנאים שקבע המחוקק לאישורה כייצוגית, שיקול מוטעית. 

 רקתידחה,  בתנאים לאישורשעומדת . בקשת האישור הינו מצומצם לקבל את בקשת האישורדעתו שלא 

במקרה . אף גרום נזק חמור לציבורהתובענה הייצוגית י השתכנע בית המשפט כי ניהולר שבו במקרה הנדי

אישור  באמצעותתוצאות אלה לא ניתן למנוע , השימוש בשיקול הדעת המיוחד ייעשה רק כאשר כזה

 . זה אינו המקרה שבפנינו.התובענה הייצוגית בשינויים
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, בלי לחוק תובענות ייצוגיות )א( רישא8לפי סעיף דחיית בקשת האישור בהסתמך על שיקול הדעת  .8

וחברי  ת, פוגעת בזכותם של המערערטרם ההחלטה שהמשיבות או בית המשפט התייחסו לאפשרות זו

כאשר  בקשת האישורשוקל לדחות את  המשפט ביתבמקרה הנדיר שבו הקבוצה להליך ראוי והוגן. 

אשר  ,רק על יסוד עובדות שהוצגו בפניועשות זאת עליו ל ,התקיימו כל התנאים לאישור הקבועים בחוק

זאת בהסתמך על טענות שהועלו על ידי לעשות בית המשפט על . על חשש ממשי לנזק חמורמצביעות 

את המבקש על האפשרות  , לכל הפחות, להעמידבית המשפטעל טענות כאלה, הועלו המשיבה. אם לא 

 של המבקש םזכותלמנוע פגיעה בזאת, על מנת  . כלשהוא עומד לעשות שימוש בשיקול דעתו כאמור

 .בענייננולא נעשה  כךהוגן. ראוי ולהליך  והקבוצה המיוצגת

על  והם נסמכיםהנימוקים עליהם הסתמך בית המשפט קמא הינם, בכל הכבוד, מוטעים, מעבר לכך,  .9

 :בסיס בראיותכל קביעות עובדתיות שלא הונח להן 

הם גופים גדולים, , רובם ככולם, עובדתי בשאלה האם חברי הקבוצהלא נערך בפני בית המשפט בירור  .9.1

אחרים. הקבוצה כוללת את היבואנים והיצואנים, שרבים  עלהעלות האם הם מגלגלים את ובשאלה 

מהם הם עסקים קטנים ובינוניים, והם שספגו את הנזק. לא היה מקום לשלול מהם את הזכות 

, , גם גופים גדולים המיוצגים בתובענה זכאים לסעדל כךע שתנוהל תביעה ייצוגית עבורם. נוסף

זוהי אחת המטרות המרכזיות של  במקרים בהם לא כדאי להם לנהל תביעה אינדיבידואלית. במיוחד

ככל שגופים אלה גילגלו את הסכום שניגבה מהם על לקוחותיהם, ניתן יתרה מכך,  התובענה הייצוגית.

 לקבוע בתובענה הייצוגית סעדים באופן שיבטיח את גלגולם של סעדים אלה חזרה לאותם לקוחות.  

פוגמת בתוקף שלהן, בחובה של המשיבות לנהוג על פיהן, או  אינההעובדה שהתקנות לא עודכנו  .9.2

על  נוסףבר מחייב לעדכן אותן, וודאי לא להתייחס אליהן כלא קיימות. בחשיבות שלהן. לכל היותר הד

. התקנות נאכפו בחלק , בכל הכבוד, מוטעיתהתקנות לא נאכפו , קביעתו של בית המשפט קמא כיכך

תכלית מרכזית של חוק  על ידי הרגולטור הינה אכיפה חסרהמהתקופה. בנוסף, התמודדות עם 

להפוך שיקול זה לגורם המונע אישור תובענה ייצוגית. יש לאכוף את תובענות ייצוגיות, ולא ראוי 

 הדין, ביחס לתקופה שבה הוא בתוקף.  

, לא קודם לכן. משכך, עד לאותו מועד החובה 2017בית המשפט קמא קבע כי "תקנות הנמלים בוטלו בשנת  .10

שלפיה לתקנות הנמלים לא  לפעול על פיהן היתה מוחלטת, ולא עניין יחסי הנתון לשיקול דעת ... פרשנות

( היא פרשנות מוקשית, ואין למהר לאמצה"; כי 2017-2003שנה ) 15הייתה נפקות לאורך תקופה של 

"התקנות היו בתוקף שנים רבות, והמשיבות לא תקפו אותן תקיפה ישירה. טענותיהן היום לוקות לפיכך 

תקנות אינה יכולה להיחשב עניין קל אף בשיהוי רב"; וכי "טענת להפרה שיטתית ונמשכת של הוראות ה

ערך מבחינה חברתית, בוודאי אם מדובר בתקופה ממושכת וסכומים שמצטברים לכדי סכומים 

משמעותיים". על בסיס קביעות אלה נדחו טענות ההגנה של המשיבות, ביחס לעילות התביעה. בכל הכבוד, 

   לאשר את התביעה הייצוגית.גם מחייבים נימוקים אלה 

, היה על בית המשפט לאשר את התביעה היו נכונים נימוקים עליהם הסתמך בית המשפט קמאהאף אם  .11

, ולצמצם את הקבוצה המיוצגת לחוק תובענות ייצוגיות 13 בשינויים, מכוח הסמכות הנתונה לו לפי סעיף

בית המשפט לפי גישת אף לתובעים שאינם גופים גדולים ולכאלה שאינם מגלגלים את העלות אל אחרים. 

 .  חברי קבוצה אלהם שיש לאשר את התביעה בקמא, 

 פסק הדין של בית המשפט קמא אינו יכול לעמוד בפני הביקורת של בית המשפט הנכבד. בכל הכבוד,  .12
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  עובדות וההליךה –חלק שני 

ימי המוביל ה. של מכולות באמצעות הובלה ימית יםמבוצעחלק ניכר מהיבוא למדינת ישראל והיצוא ממנה  .13

ועוד. , העברתם, המסמכיםבחינת שמטפל בישראל בקבלת המטען, שילוחו, מסירתו, סוכן מקומי, ממנה 

 היבואן או היצואן.  -עבור פעולותיו מהצד הישראלי של העסקה ות גובה עמלהסוכן המקומי 

. עוד הורה עריפי תשלומים עבור שירותים בנמלתבורה רשאי לקבוע חשר הת, לפקודת הנמלים 12סעיף לפי  .14

במשך שנים רבות, עד זולת זה שנקבע.  ,משנקבע תעריף לשירות, לא ייגבה בעדו כל תשלוםהמחוקק כי 

 (.  5פסקה ) ות, תקנות הנמלים קבעו תעריפים לשירותי סוכני האני2017ביטולן בחודש יולי 

סוכן ה. כל אניה שמגיעה לישראל מטופלת על ידי סוכן אניה מקומי. כשל שוקבנועד לטפל הסדר חוקי זה  .15

, ובכל לבעליו )במקרה של יבוא(, או בקבלתו לצורך הובלה )במקרה של יצוא( מטפל בשחרור המטען

 סוכני האניות. בינלאומי תקין מסחרלקיים . שירותים אלה נדרשים על מנת המסמכים הנוגעים לכך

ללקוחות, היבואנים והיצואנים, אין אפשרות לבחור את הסוכן שייתן להם את  נבחרים על ידי המובילים.

יכולים לנהל לא היבואנים והיצואנים . על ידי המוביל הוא נכפה עליהםהשירות ויגבה מהם את הכספים. 

במכולות, שפיע על היבוא והיצוא של מטענים ממשא ומתן על טיב השירות ומחירו. זהו כשל שוק חמור, ש

)פסקה  כשל השוק נובע גם מכך שמדובר בסכומים זניחים יחסית לעלות הסחורה וההובלה. אל וממנהלישר

  ., וכך נעשהבתקנות חייב קביעת תעריפים לשירותים של סוכני האניותמצב זה . (11

ידעו כי אף סכומים העולים על אלה שנקבעו בתקנות. המשיבות היצואנים ממהיבואנים וגבו המשיבות  .16

מעת לעת  התקנות. תלאכיפלא דאג גם הרגולטור לא ביצע את תפקידו ו. או יצואן לא יעז לצאת כנגדןיבואן 

זוהי תופעה מוכרת היטב לעוסקים  מעבר לכך.עשה דבר כדין, אך לא תפעל המשיבות מי מהוא דרש כי 

תובענות יפתו. או חקיקת משנה מופר, והרגולטור לא עושה די לאכ תייצוגיות. דבר חקיקה ראשיבתובענות 

 במצבים אלה.  מיועדות, בין היתר, לטפלייצוגיות 

( לתוספת לתקנות(. משיבות 5ש"ח בגין דמי תקשורת )סעיף ) 41של סכום לדוגמה, בתקנות הנמלים נקבע  .17

ש"ח בגין  13בתקנות נקבע סכום של  .גבו סכומים גבוהים יותר עבור שירות זה 15-ו 14, 11-9, 7-1מס' 

()ב( לתוספת לתקנות(. 1)-()א( ו1ש"ח בגין הפקת העתק שטר מטען )סעיפים ) 6הפקת שטר מטען וסכום של 

 -גבו סכומים גבוהים יותר עבור שירות זה. בתקנות נקבע תעריף לדמי טיפול בגביה  6-ו 4, 3, 2משיבות מס' 

( לתוספת 1()א()6דולר )סעיף ) 3,000דמי הובלה עד לסכום של מדמי ההובלה, בגין  0.6%שיעור של 

. גבו מעבר לשיעור זה, בדרך של קביעת עמלת מינימום שלא כדין 12-ו 11, 6, 3לתקנות(. משיבות מס' 

כגון המוביל הימי, ההובלה עבור מחיר את גבתה דמי גביה, גם במקרה שהיא לא חייבה ב 8משיבה מס' 

מעבר ש, בהן דמי ההובלה משולמים על ידי הצד השני, CIF (Cost Insurance Freight) בעסקאות יבוא בתנאי

 .דוגמאות לגביה בחריגה מהתקנות הוצגו לבית המשפט קמא עוד. לים

לפריטי החיוב שמות המציאו בחלק מהמקרים, כדי להסתיר את הגביה ביתר בניגוד לתקנות, המשיבות  .18

וגבתה ", IT surcharges"בשם המציאה חיוב  8משיבה מס' שונים. כל המשיבות פעלו בדרך זו. כך לדוגמה, 

לא מדובר ועוד. ש"ח;  156ה בגינו תוגב"מחשוב", בשם המציאה חיוב  9משיבה מס' ש"ח;  140בגינו 

. באותו אופן נהגו גם ממש יםבשירותים נוספים מעבר לאלה שנקבעו בתקנות, אלא באותם שירות

זהו מהלך השמות של הפריטים האלה מכוונים לתחום טכנולוגיית המידע והמחשוב. . המשיבות האחרות

ניתנים השירותים  ן, שבאמצעותוהמידע ת המחשובומערכמלאכותי, שנועד להכשיר גביה שלא כדין. 

  יתר לגביה זו.על כן, אין ה. שירות נוסףלא מספקות שצויינו בתקנות הנמלים, 
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סכום של בגבתה דמי תקשורת  15משיבה מס'  2004כבר בשנת החיוב ביתר החל לפני שנים רבות. לדוגמה,  .19

 12משיבה מס'  2006בשנת . , כפי שנקבע בתקנותש"ח 41סכום של , במקום ש"ח 50, ולאחר מכן ש"ח 45

, והיא אינה משקפת שאין לה זכר בתקנות ש"ח, 90", בסכום של ELECTRONIC D/O" גבתה עמלה בשם

   .שירות חדש

החלה , מארסק, חברת 10משיבה מס'  2007גביה אינה חוקית. בשנת הכי גילה דעתו משרד התחבורה  .20

היא התירוץ כאילו מדובר בחיובים אדמיניסטרטיביים. תחת בחריגה מהתקנות, לגבות כספים מהלקוחות 

נציגת  2007בדצמבר  26כמובן שלא ניתן לקבל זאת. ואכן, במכתב מיום  .טענה כי מדובר בשירות חדש

כי "שירותים אדמיניסטרטיביים הינם שירותים הנלווים לכל מארסק חברת להודיעה משרד התחבורה 

שירות הניתן על ידי סוכן האוניה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומשכך עלות שירותים אלו משוקללת 

 ךהמשיאך החליטה לקיבלה מכתב זה, מארסק חברת תקנות עבור מתן השירות". בתעריף אשר נקבע ב

 .  בחקירתו המצהיר מטעמה הודה בכך ., ולגבות כספים בחריגה מהמותרבהתנהלות הפסולה

 הגביה ביתר .לות תביעה מצוינותיעלחברי הקבוצה מקימה ביה העולה על הסכום הקבוע בתקנות ג .21

)א( לחוק עשיית עושר ולא 1ח סעיף ומכת תביעה לחברי הקבוצה עילקמה . לפיכך העשירה את המשיבות

 על יסוד עילות אלה הוגשה בקשת האישור.ובגין רשלנות.  ,הפרת חובה חקוקהבגין עילת תביעה , במשפט

 

 פסק הדין  -חלק שלישי 

מהתעריפון, תשתית לכך שבוצעה גבייה החורגת הונחה בית המשפט קמא קבע כי "]ש[מבחינה עובדתית  .22

המהווה, כמובהר, חקיקת משנה המגבילה את היקף הגבייה שהמשיבות רשאיות לגבות מלקוחותיהן". 

 63רת חובה חקוקה לפי סעיף פבהתאם לכך נקבע כי "ללקוחות המשיבות עילת תביעה הן בנזיקין )ה

 (.  10לפקודת הנזיקין...( והן בדיני עשיית עושר ולא במשפט" )פסקה 

את כל לחלוטין יגו טענות הגנה שונות ומשונות בנוגע לעילת התביעה. בית המשפט קמא דחה הצהמשיבות  .23

דיני לפי והן  ןדיני הנזיקילפי לא נגרם לחברי הקבוצה נזק, הן טענה כי נדחתה כך, (. 22-9הטענות )פסקאות 

פקודת הנמלים מסמיכה לקבוע  לפיה, מוזרהאף נדחתה טענה (. 10)פסקה  עשיית עושר ולא במשפט

 )פסקה, בעוד שמשרדי המשיבות מחוץ לשטח הנמל תעריפים רק בהתייחס לשירות שניתנים בשטח הנמל

התקנות בא  ן שלכוח שנה , הואיל ומאותה2003(. המשיבות טענו כי תקנות הנמלים נחלשו בשנת 15

בית המשפט קמא דחה את ל המחירים. מפקודת הנמלים בלבד, ולפני כן הוא בא גם מכוח דיני הפיקוח ע

וקבע כי "תקפותו של דבר חקיקה היא עניין בינרי ולא שאלה של דרגה. תקנות הנמלים בוטלו  ,הטענה

לפעול על פיהן היתה מוחלטת, ולא עניין יחסי  ה, לא קודם לכן. משכך, עד לאותו מועד החוב2017בשנת 

אינו גורע מכך. יתר על כן, אמנם תקנות הנמלים וצו  2003הנתון לשיקול דעת. ביטול צו היציבות בשנת 

היציבות הותקנו בסמיכות זמנים, אך לא בוטלו בסמיכות זמנים. יש בכך כדי להעיד דווקא על כוונה 

קפן, חרף ביטול צו היציבות ... נוסף על כך, פרשנות שלפיה לתקנות מודעת להותיר את תקנות הנמלים בת

( היא פרשנות מוקשית, ואין למהר 2017-2003שנה ) 15הנמלים לא הייתה נפקות לאורך תקופה של 

ההחלטה של משרד התחבורה לבטל את התקנות מעידה שגם הוא לא סבר כי הן חסרות  ,לאמצה. ועוד

שבכוונתו לעקוב אחר ההתפתחויות במחירי השירותים של סוכני אנייה  תוקף. ראו בהקשר זה הצהרתו

במהלך השנה שלאחר ביטול התקנות, כדי לשקול את צעדיו ולבחון אפשרות להחזרת השירותים לפיקוח" 

 (. 16)פסקה 
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בית המשפט קמא גם דחה את הטענה כי ביטול התקנות חל למפרע. נקבע כי לא הוצג שום טעם המצדיק  .24

(. המשיבות טענו עוד כי לא הוכח כשל שוק שהצדיק את הגבלת המחירים באמצעות 17)פסקה  כךלקבוע 

"עילות התביעה הנטענות כאן מבוססות על גבייה שלא לפי הוראות שקבועות  -נדחתה  תקנות. הטענה

 בחיקוק. משקבע מתקין התקנות מחיר, חריגה ממנו אסורה גם אם השוק פועל למישרין. טענות על כשל

הצורך בתקנות הנמלים. לא זה ההליך המתאים להן. זאת ועוד, התקנות היו על שוק הן למעשה טענות 

בתוקף שנים רבות, והמשיבות לא תקפו אותן תקיפה ישירה. טענותיהן היום לוקות לפיכך אף בשיהוי רב" 

 (. 20)פסקה 

התקנות  שכן אבד על ,חברתית עוד הועלתה טענת זוטי דברים, לפיה הפרת התקנות היא קלת ערך מבחינה .25

 – וממילא עסקו ברכיב זניח מתוך עלות ההובלה. בית המשפט קמא דחה את הטענה, בוטלוהן הכלח, 

להפרה שיטתית ונמשכת של הוראות התקנות אינה יכולה להיחשב עניין קל ערך מבחינה חברתית, טענה "

  (. 21בוודאי אם מדובר בתקופה ממושכת וסכומים שמצטברים לכדי סכומים משמעותיים" )פסקה 

לאור נימוקים אלה בית המשפט קמא קבע כי חברי הקבוצה אוחזים בעילת תביעה נגד המשיבות, ועל כן  .26

התובענה מעוררת שאלות עובדתיות ומשפטיות המשותפות לחברי הקבוצה, והמבקשת הוכיחה כי קיימת "

 (. 22אפשרות סבירה שהן יוכרעו לטובת הקבוצה" )פסקה 

בית המשפט קמא דחה את בקשת האישור, וקבע כי "קיים קושי ניכר לקבוע כי יש הצדקה  ,למרות זאת .27

זה נובע מהצטברותם של מספר טעמים, אליהם אתייחס להלן.  לאשר ניהול הליך ייצוגי. קושי ניכר

אינו מצדיק את דחיית בקשת האישור. ואולם, לא  ,אחד מהטעמים הללו, כשהוא עומד לבדוכל להערכתי, 

בלי לבטים, הגעתי למסקנה כי הצטברותם של הטעמים הללו יחדיו באותה בקשת אישור, מצדיקים את 

 (.23דחייתה" )פסקה 

עמידה בתנאים שנקבעו בחוק -ט קמא הסביר כי לא ניתן לבסס את דחיית בקשת האישור על איבית המשפ .28

, כאשר לא לאשר את תביעהסמכות נתונה הלבית המשפט עם זאת, (. 24לאישור תביעה ייצוגית )פסקה 

מוצדק. בית המשפט קמא קבע כי סמכות זו אינו הצטברות נימוקים מביאה למסקנה שאישור הבקשה 

תובענה ייצוגית, אם מצא  המשפט רשאי לאשר)א( לחוק תובענות ייצוגיות, המורה כי "בית 8מסעיף  נובעת

מאפשר להפעיל  –"רשאי"  –הניסוח של המחוקק  ,לגישת בית המשפט קמאשהתקיימו כל אלה ...". 

בסמכות זו כיר בכך שהשימוש , אולם הוא השיקולים נוספים מעבר לאלה שנקבעו בחוק תובענות ייצוגיות

  (.25-ו 24צריך להיעשות "במשורה" ובמצבים "נדירים" )פסקאות 

 (: 25התביעה )פסקה לא לאשר את נקבע כי הצטברותם מצדיקה שהוצגו, ושאלה הנימוקים  .29

"חברי הקבוצה, רובם ככולם, הם גופים מסחריים מבוססים, אשר איתנותם  - הנימוק הראשון .29.1

הל הליכים משפטיים, אינן נופלות מאלו של המשיבות, ולגבי הכלכלית, ויכולתם של רבים מהם לנ

חלקן אף עולות עליהן. למרות זאת, במשך שנים נמנעו חברי הקבוצה מלאכוף את זכויותיהם, ואף 

לעת הזאת לא נמצא חבר קבוצה שיבקש לשמש כתובע מייצג ... יש בהתנהלותם של הפסיבית של 

על שיקול דעת בית המשפט בבואו לבחון האם יש חברי הקבוצה לאורך השנים, כדי להשליך 

 הצדקה לאשר את ניהול התובענה כייצוגית". 

"חברי הקבוצה, רובם ככולם, לא ספגו הפסד בגין ההפרות הנטענות בתובענה, שכן  -הנימוק השני  .29.2

גלגלו את העמלות שנגבו מהם על כתפי לקוחותיהם. זאת ועוד, ככל שהתובענה תתקבל לא ניתן 

הפסד כלכלי, שכן מבחינה דיונית הם אינם צד שספגו יהיה להשיב את הסכומים שנגבו ביתר למי 

  לתובענה שלפניי".  
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, וכי משרד התחבורה 2004"התעריפים הקבועים בתעריפון לא עודכנו מאז שנת  - הנימוק השלישי .29.3

הורה על ביטולן". בית המשפט קמא הוסיף כי  2017נמנע בכל התקופה מלאכוף אותן, עד שבשנת 

עולה שלשיטת משרד התחבורה "הייתה  2017בפברואר  14ממכתב משרד התחבורה מיום 

קנות הנמלים עוד קודם לביטולן". במכתב נאמר כי "קיימת בעייתיות רבה בעייתיות רבה בת

. התקנות קובעות מחיר קבוע )פיקס( ומונעות  1בהשארת התקנות כפי שהן ממספר טעמים: 

. התקנות מתייחסות לרשימה חלקית בלבד מתוך כלל השירותים הניתנים על ידי סוכן 2תחרות ... 

... הפיקוח על 4התקנות כולל העדר מנגנון הצמדה למדד המחירים.  לא עודכנו 2004. מאז 3אנייה. 

... במרבית מדינות העולם לא נהוג פיקוח על תעריפי 5שירות זה חריג ביחס לכלל השירותים בענף. 

סוכני אנייה ...".  בית המשפט קמא הוסיף כי "העובדה שתקנות לא עודכנו ולא נאכפו אין משמעה 

ם לביטולן ... גם אם המשיבות סברו שהתקנות אינן ראויות ... וגם אם כי הן עברו מהעולם קוד

משרד התחבורה ראה בהן בעייתיות, אין באלו כדי להצדיק אי עמידה בהוראות התקנות כל עוד הן 

היו בתוקף. משכך הטענה שלא הוגן לאפשר לקיים בענייננו הליך של תובענה ייצוגית לגבי העבר ... 

ינה מספיקה. עם זאת, הכשלים שנפלו בעדכון התקנות ובאכיפתן משליכים כשהיא עומדת לבדה א

על ההצדקות לניהול התובענה הייצוגית, ולפיכך יכולים להשפיע על הפעלת שיקול הדעת הכללי 

 המסור לבית המשפט...". 

, בוטלו תקנות הנמלים. בכך יש לבטא עמדה עדכנית 2017"בסופו של דבר, בשנת  -הנימוק הרביעי  .29.4

של מחוקק המשנה בדבר הצורך בתקנות הללו. ושוב, מחד גיסא לא ניתן לקבל את טענות 

המשיבות כי עצם ביטול התקנות, שכאמור פועל רק מכאן ולהבא, משמיט את הקרקע מתחת 

לאפשרות לנהל הליך של תובענה ייצוגית ביחס לעבר. ואולם מאידך גיסא גם אין להתעלם כליל 

 ".מאקט ביטול התקנות ...

מביאה למסקנה כי "]ש[אין באישור ניהול תובענה  ,בית המשפט קמא קבע כי הצטרפות הטעמים הללו יחד .30

מימוש זכות  -ייצוגית במקרה שלפניי כדי להגשים באופן מהותי את תכליות החוק". נקבע כי התכליות 

אינן  - של תביעות הוגן וממצה ,הגישה לבית המשפט, מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין וניהול יעיל

. , והם מגלגלים את הנזק(לאור שני הנימוקים הראשונים )חברי הקבוצה הם גופים גדולים ,מתקיימות

הנימוקים בית המשפט קמא קבע כי לאור  –אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו  –בנוגע לתכלית הנוספת 

. תכלית זו, כך של שלטון החוקמתקיימת רק במישור העקרוני של שמירה תכלית זו  ,השלישי והרביעי

במישור הקונקרטי של הגשמת תכליות הדין הספציפי. נקבע כי "מבלי להפחית אינה מתקיימת , נקבע

החוק, אינני סבור כי במכלול העניין עצם הפרת הדין מצדיקה מתן  ןמחשיבותו הרבה של עקרון שלטו

תקינם הביע דעתו כי קיימת בהן 'בעייתיות אישור לניהולה של תובענה, שעניינה בהפרתן של תקנות שגם מ

 (.26רבה' והורה לבסוף על ביטולן" )פסקה 

תובענה ההמבקשת תטען כי בית המשפט קמא שגה, בכל הכבוד, בהחלטתו לדחות את הבקשה לאישור  .31

 ייצוגית:כ

ברישא לסעיף  "רשאי"בית המשפט קמא פירש את מסגרת שיקול הדעת הנתונה לו מכוח לשון  .31.1

מפר את האיזונים שקבע החוק באמצעות התנאים לאישור הקבועים ופן רחב, אשר )א( בא8

 , ובאמצעות הוראות אחרות המגבילות את אישורה של תובענה ייצוגית.8-ו 4, 3בסעיפים 

 "רשאי"בית המשפט קמא דחה את בקשת האישור על יסוד שיקול הדעת הנתון לו מכוח לשון  .31.2

מבלי שהמשיבות טענו לכך ומבלי שהעמיד את הצדדים על כוונתו לעשות כן  ,)א(8ברישא לסעיף 

במהלך הדיונים הרבים שנערכו בבקשת האישור. בכך פגע בית המשפט קמא, בכל הכבוד, בזכותם 

 של המבקשים ושל יתר חברי הקבוצה המיוצגת להליך ראוי והוגן.
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הנחות עובדתיות אשר לא ניתן להן בית המשפט קמא הסתמך בנימוקיו לדחיית בקשת האישור על  .31.3

 .ושהיו, בכל הכבוד, שגויות בסיס בראיות שהוצגו בפניו

בית המשפט קמא קבע על יסוד ארבעת הנימוקים לדחיית בקשת האישור, כי ניהול התובענה  .31.4

כל אחד מהנימוקים הללו הוא הייצוגית לא יגשים במקרה דנן את תכליות החוק. בכל הכבוד, 

אילו היו הנימוקים הללו נכונים, עדיין היה בתובענה הייצוגית דנן כדי להגשים  אףמוטעה. אולם, 

. למצער, ניתן היה לשנות את הגדרת הקבוצה המיוצגת באופן שהיה בו כדי את מטרות החוק

 להגשים מטרות אלה.

 

 לאישורהבהתקיים כל התנאים  מסגרת שיקול הדעת שלא לאשר את התובענה הייצוגית – רביעיחלק 

לחוק תובענות  8-ו 4, 3אישורה של תובענה ייצוגית מותנה בהתקיימותם של תנאים הקבועים בסעיפים  .32

קובע כי לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה לחוק; לחוק  3ייצוגיות. סעיף 

( לחוק קובע את )א8סעיף ומגדיר מי רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית ובשם מי; לחוק  4סעיף 

משותפות שיש אפשרות סבירה מהותיות שאלות ת התובענה מעורר –ייצוגית תובענה התנאים לאישור 

עניינם של חברי וייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת, תובענה שיוכרעו לטובת הקבוצה, 

 הקבוצה ינוהל בדרך הולמת ובתום לב. 

שיקול דעת נוסף, מתקיימים. למרות זאת, בית המשפט קמא עשה שימוש בהתנאים הללו כל פסק הדין לפי  .33

 "רשאי לאשר".  -)א( לחוק 8סעיף  לשהרישא מלכאורה שאינו מוגדר בחוק, אך קיומו עולה 

בית המשפט קמא נימק את החלטתו בכך שהתובענה דנן אינה מגשימה באופן מהותי את התכליות  .34

 1סעיף  למעשה אתגיות. עמדתו זו של בית המשפט קמא מוסיפה לחוק תובענות ייצו 1הקבועות בסעיף 

כתנאי נוסף לאישור תובענה כייצוגית. פרשנות זו מסכלת, בכל הכבוד הראוי, את מסגרת הליך לחוק, 

 האישור שקבע החוק.  

במסגרת שיקול דעת זה רשאי בית . הינו מצומצם שיקול הדעת הנובע מהמילה "רשאי"המערערת תטען כי  .35

רק במקרה הנדיר שבו  ,המשפט שלא לאשר תובענה ייצוגית שהתקיימו בה התנאים הקבועים בחוק

וכי לא ניתן למנוע נזק זה  ,השתכנע בית המשפט כי ניהול התובענה הייצוגית יגרום נזק חמור לציבור

לשקול  שיקול הדעת הזה אינו מכוון לאפשר לבית המשפטבאמצעות אישור התובענה הייצוגית בשינויים. 

. 1המטרות הקבועות בסעיף  מגשימה באופן מהותי אתבכל בקשה לאישור האם התובענה הייצוגית 

תכליותיו של החוק נקבעו כמסגרת מנחה לבחינת התנאים הקונקרטיים שקבע החוק לאישור, ולא כתנאי 

 נוסף או חלופי לתנאים אלה.

 , בין היתר, על השיקולים הבאים:נסמךטיעונה של המערערת  .36

התנאים לאישור שקבע חוק תובענות ייצוגיות מיועדים לאזן בין תכליותיה של התובענה הייצוגית  .36.1

וקובעים  לחוק 1את המטרות הקבועות בסעיף  מממשיםלבין חסרונותיה ועלויותיה. תנאים אלה 

. על כן, ככלל, כאשר מתקיימים כל את יישומן הקונקרטי לצורך אישור התובענה הייצוגית

 אישור תובענה כייצוגית, יש לאשרה. רק במקרים נדירים אין לעשות כן. התנאים ל
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אלא הוסיף הוראות נוספות המגבילות את אישור התובענה  ,החוק לא הסתפק בתנאים לאישור .36.2

הייצוגית, ביניהן: הגבלת נושאי התביעה לאלו הקבועים בתוספת השניה; הגבלה שנקבעה בסעיף 

( לאשר תובענה ייצוגית נגד גוף הנותן שירות חיוני לציבור כאשר עצם ניהול הליך התובענה 1)ב()8

; קביעת כתוצאה מפגיעה ביציבותו הכלכלית של הנתבע ורהייצוגית עלול לגרום נזק חמור לציב

לחוק; הגבלת פסיקתם של פיצויים לדוגמה  21-, ו9(, 1)ב()8 )א(,3הגנות לרשויות המדינה בסעיפים 

)ה( לחוק; ועוד. הרחבת שיקול הדעת של בית המשפט לא 20ופיצויים ללא הוכחת נזק בסעיף 

תפר את האיזון שהמחוקק  ,שלא במסגרת הוראותיו הספציפיות של החוק ,לאשר תובענה ייצוגית

 התכוון ליישם ותפגע במטרותיו. 

חוק תובענות ייצוגיות לא התכוון לתת בידי בית המשפט סמכות ליטול את תפקיד המחוקק  .36.3

ולהכריע האם חוק או תקנה תקפים הם רצויים, אם לאו. החוק הינו פרוצדורלי, ותפקידו ליישם 

 24, פסקה כהן נ' יושב ראש הכנסת 2171/06מטרות הדין המהותי ולא לבקרן. ראו בג"ץ  את

לפיכך, בית המשפט אינו רשאי לבחון האם החוק ומטרותיו ראויים (. 29.8.2011)פורסם בנבו, 

 בהחלטתו האם לאשר תובענה ייצוגית.

( ושכר הטרחה לעורך הדין ( לחוק3)ב()22 קביעת הגמול לתובע המייצג )סעיף יתרה מכך, בעוד שב .36.4

( לחוק(, נדרש בית המשפט לשקול את החשיבות הציבורית של בירור התובענה, 3)ב()23)סעיף 

שיקול זה אינו נמנה בשיקוליו בשאלה האם לאשר את התובענה הייצוגית, ככל שהוא אינו רלוונטי 

ה"ח , 2005-ס"הבעוד שבהצעת חוק תובענות ייצוגיות, התש לתנאים הקבועים בחוק לאישור.

)ב( כי "בהחלטתו לפי סעיף קטן )א( רשאי בית 6נקבע בסעיף  ,232, עמוד 26.7.05, 93הכנסת 

המשפט להתחשב, בין היתר, במידת החשיבות הציבורית של בירור התובענה", תנאי דומה לא מצא 

 256, עמוד 26.1.06, 234ה"ח הממשלה  ,2006-את דרכו להצעת חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

ולחוק שהתקבל. הרחבת שיקול הדעת של בית המשפט באישור  (הצעת החוק הממשלתית :להלן)

 התובענה הייצוגית למקרים מסוג זה תביא אותו להסיג את מקומו של המחוקק. 

חד עם )א( רישא צריך לעמוד בקנה א8שיקול הדעת שלא לאשר תובענה ייצוגית במסגרת סעיף  .36.5

 79-76, פסקאות ( בע"מ1987ר )הדס יברזילי נ' פרינ 8037/06בע"א בית משפט נכבד זה. פסיקת 

בית המשפט הנכבד את האפשרות לבחון, תחת שקל  ,(ברזילי( )להלן: עניין 4.9.2014)פורסם בנבו, 

גית ייצו תובענה, כלומר את האפשרות להימנע מאישור שיקול הדעת הנוסף, מאזן נוחות ציבורי

נקבע כי ואפשרות זו נדחתה אולם, . עקב נזק חמור לציבור העולה על התועלת שתניב התובענה

התביעה. בית המשפט  ניהול בשלברק , אלא האישורככלל, אין צורך לבחון שיקולים אלה בשלב 

 מאזן הנוחותעל יסוד ייצוגית  תובענההנכבד קבע כי במקרים חריגים ניתן יהיה להימנע מאישור 

כתוצאה  כאשר ברור לגמרי שאישור התביעה כשלעצמו יסב נזק חמור לציבורוזאת , הציבורי

אין צורך בסופו של דבר נקבע כי , בעוד שהתועלת מאישור התביעה וניהולה זניחה. מפגיעה בנתבע

לעשות שימוש בשיקול הדעת הנוסף )העולה מהמילה "רשאי"(, אלא ניתן להגיע לאותה תוצאה 

 שניהול התביעה הוא הדרך היעילה וההוגנת -נאי מפורש שנקבע לאישור התביעה בהתייחס לת

  .להכרעה במחלוקת

לפיכך, ברור כי מסגרת שיקול הדעת שנותרת לבית המשפט שלא לאשר תובענה ייצוגית במסגרת  .36.6

שבהם  ,נדיריםלמקרים  . יש להגבילה)א( לחוק )"רשאי לאשר"( מצומצמת מאוד8הרישא לסעיף 

אשר אינה נובעת מהפגיעה בנתבע )ולכן אינה מטופלת בסייג  ,היגרם פגיעה קשה בציבורעלולה ל

 )ב( לחוק(.8שנקבע בסעיף 
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נקבע עוד כי גם במקרים הקיצוניים שעשויים להיות מתאימים להפעלת  ברזילייתרה מכך, בעניין  .36.7

ע את הנזק לא ניתן למנו רק לאחר ששוכנע כישיקול הדעת הנוסף, בית המשפט יעשה זאת, "

 13לחוק". סעיף  13בסעיף  כאמור, האמור לנתבע בדרך של אישור התובענה הייצוגית בשינויים

בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית בכל שינוי שיחליט עליו ביחס לבקשה לחוק מורה כי "

  ". לאישור, והכל כפי שייראה לו ראוי לשם הבטחת ניהול הוגן ויעיל של התובענה הייצוגית

( לחוק, 2)ג()8לחוק תובענות ייצוגיות, והשוואה בינו לבין הוראת סעיף  )א(8לשונו של סעיף  -יודגש  .36.8

מלמדת על שיקול הדעת המצומצם מאד )אם בכלל( של בית המשפט לא לאשר תביעה ייצוגית, 

 את התובענה הייצוגית, רשאי לאשרקובע כי בית המשפט  )א(8בעוד סעיף בהתקיים התנאים לכך. 

( מורה כי "מצא בית המשפט כי התקיימו כל התנאים האמורים בסעיף קטן )א(, ואולם 2)ג()8סעיף 

בית המשפט את  יאשר(, לפי הענין, 3( עד )1)א()4לא מתקיימים לגבי המבקש התנאים שבסעיף 

התובענה הייצוגית אך יורה בהחלטתו על החלפת התובע המייצג". סעיף זה לא מקנה לבית 

בנוסף, הצעת החוק ול דעת שלא לאשר את התובענה הייצוגית בנסיבות הנקובות בו. המשפט שיק

)ההדגשה  ניהול תובענה כתובענה ייצוגית..." יאשרבית המשפט )א( כי "8הממשלתית קבעה בסעיף 

 34, 16-של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה 660. עיון בפרוטוקול ישיבה מס' אינה במקור(

כי התייחסות הוועדה לתיקון הסעיף היתה מזערית, וכי חבר הכנסת רשף חן,  מעלה(, 7.2.2006)

זה  'רשאי לאשר'ו 'יאשר'אשר הוביל את חקיקת חוק תובענות ייצוגיות סבר כי "זה חסר משמעות. 

סטוריה החקיקתית שלו, פרשנותו הראויה דורשת צמצום ילאור לשון החוק והה .אותו דבר"

 )א(.8שפט במסגרת הרישא לסעיף שיקול הדעת של בית המ

לכללי הפרוצדורה  (b)23כלל לבסוף, גם השוואה לדין האמריקאי תומכת בעמדתה של המערערת.  .36.9

. לאור פסיקת בית "…A class action may be maintained if"קובע כי  ,הפדרליים האמריקאים

 ,.Shady Grove Orthopedic Assocs., P.A. v. Allstate Ins. Coהמשפט העליון האמריקאי בענין 

559 U.S. 393, 399–400 (2010) שלא לאשר תובענה כיום , ספק אם בית משפט אמריקאי רשאי

אל ייצוגית שהתנאים לאישורה התקיימו. יתרה מכך, בחינה של הפסיקה שקדמה לפסק הדין הזה 

בשיקול שימוש  מראה כי המקרים שבהם עשו בתי משפט אמריקאיםמול חוק תובענות ייצוגיות, 

דעתם שלא לאשר תובענה ייצוגית למרות שהתקיימו התנאים לאישורה, הוסדרו בישראל 

לפיכך, גם השוואה למשפט האמריקאי, תוך בחינת בהוראות ספציפיות של חוק תובענות ייצוגיות. 

מראה כי שיקול הדעת שלא לאשר , הישראלי מאפייניו המיוחדים של חוק תובענות ייצוגיות

  .מאד )א( רישא בלבד, צריך להיות מצומצם8נה ייצוגית בהסתמך על סעיף תובע

 .לפגיעה בציבורשיקול שקשור יישום גישה זו מחייב את קבלת הערעור. בית המשפט קמא לא הציג   .37

שהם מגלגלים את הנזק  לכך שרבים מחברי הקבוצה הם גופים מבוססים, יםנוגע והשני הראשון יםהשיקול

נזק ציבורי שייגרם  מצביעים עלאינם  אלה יםהם לא פעלו כדי לאכוף את התקנות. שיקולשו שנגרם להם,

השיקולים השלישי והרביעי נוגעים לכך שהתקנות לא עודכנו, לא נאכפו ולבסוף בוטלו. מאישור התביעה. 

עמד ביחס לשיקולים אלה, ייגרם נזק לציבור אם מכוחם לא יאושרו תביעות ייצוגיות. בית המשפט קמא 

"טענות על כשל שוק הן למעשה טענות על הצורך בתקנות הנמלים. לא זה ההליך המתאים להן.  –על כך 

זאת ועוד, התקנות היו בתוקף שנים רבות, והמשיבות לא תקפו אותן תקיפה ישירה. טענותיהן היום לוקות 

אינה יכולה להיחשב "טענת להפרה שיטתית ונמשכת של הוראות התקנות  -לפיכך אף בשיהוי רב"; וכן 

עניין קל ערך מבחינה חברתית, בוודאי אם מדובר בתקופה ממושכת וסכומים שמצטברים לכדי סכומים 

על כן, כלל לא היה מקום להידרש לשיקול הדעת המיוחד והחריג שנקבע  (.21-ו 20)פסקאות  משמעותיים"

 )א( רישא לחוק. 8בסעיף 
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בכל הליך של בקשה לאישור תביעה ייצוגית, בשאלה באיזו מידה אין מקום לקיים דיון המערערת תטען כי  .38

מותר להגיש  ןבתביעות בה ., במנותק מהתנאים לאישורבאופן מהותי היא משרתת את מטרות החוק

שאלות משותפות שיש אפשרות סבירה שיוכרעו לטובת הקבוצה, כאשר מתעוררות  - ייצוגיות תובענות

תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת, ועניינם של חברי הקבוצה ינוהל בהינתן ש

 אין לקיים דיון נוסף -וכאשר אין הוראת ספציפית בחוק המונעת את האישור   בדרך הולמת ובתום לב

 . באופן מהותי אודות הגשמת מטרות החוק ונפרד

בית ים כל התנאים לאישור תביעה ייצוגית, יבהתקש היה זה נכוןאם אף המערערת תוסיף ותטען כי  .39

על הבקשה , כעילה נוספת לדחיית הבקשה לאישור חוק תובענות ייצוגיותמטרות  אתיבחן המשפט 

רק ביחס לתביעה אשר אישורה יסכל את מטרות החוק, או שהתביעה לחלוטין איננה משרתת אף  להידחות

 . בתביעה דנןתנאים אלה אינם מתקיימים אחת מהמטרות. 

 תובענה הימנעות מאישורה שלדווקא שבהן מוכרת עילת תביעה של גורמים רבים, דנן, , בנסיבות בנוסף .40

. חברי הקבוצה, או לפחות חלקם, עלולים לנקוט הליכים 1הקבועות בסעיף החוק  פגע במטרותתייצוגית 

 –עשרות, מאות או אולי יותר  –ם למימוש הזכויות שלהם, שהוכרו בפסק הדין. בירור העניין בהליכים רבי

 ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות. –( 4)1ודאי יסב נזק חברתי ויפגע במטרת החוק הקבועה בסעיף 

לעומת זאת, אם לא יינקטו הליכים, ייצא כי החוק לא ייאכף, וייפגעו מטרות אחרות, הקבועות בסעיף 

ומתן סעד הולם  והרתעה מפני הפרתו מימוש זכות הגישה לבית המשפט, אכיפת הדין –( לחוק 3)-(1)1

 .לנפגעים מהפרת הדין. כך או כך, הציבור יסבול נזק

למרות שהוגשו אלפי בקשות לאישור תובענה ייצוגית מיום שהתקבל חוק תובענות לסיכום חלק זה,  .41

 "רשאי"ת את בקשה האישור רק על יסוד לשון מצא בית המשפט לנכון לדחו אין ולו אחת שבהייצוגיות, 

)א( רישא, ולא בכדי. פרשנותו של בית המשפט קמא עלולה לפגוע במערכת הבלמים והאיזונים 8בסעיף 

יתרה מכך, . החוקשקבע החוק והיא תיתן בידי בתי המשפט שיקול דעת רחב מדי אשר יפגע במטרות 

הסיכון בשיקול רה למהות ובין בית המשפט למחוקק. שיקול דעת רחב כזה מפר את האיזון בין הפרוצדו

למרות שהתובענה הייצוגית עומדת לדחיית בקשת האישור  חב כזה אכן התממש במקרה דנן, והביאדעת ר

 . 1בכל התנאים לאישור ומגשימה את המטרות הקבועות בסעיף 

 

 שגויבכל הכבוד,  -איתנות חברי הקבוצה והתנהלותן הפאסיבית  - לדחיית התביעההנימוק הראשון  - חמישיחלק 

"הם גופים מסחריים מבוססים, אשר איתנותם , רובם ככולם, בית המשפט קמא קבע כי חברי הקבוצה .42

, ולגבי חלקן אף הכלכלית, ויכולתם של רבים מהם לנהל הליכים משפטיים, אינן נופלות מאלו של המשיבות

עולות עליהן. למרות זאת, במשך שנים רבות נמנעו חברי הקבוצה מלאכוף את זכויותיהם, ואף לעת הזו לא 

 (. 25)פסקה נמצא חבר קבוצה שיבקש לשמש תובע מייצג..." 

להשלכות בתיאור העובדות, במסקנות העולות ממנו, ובהתייחסות שלו בכל הכבוד, בית המשפט קמא שגה  .43

 . ת ממסקנות אלההעולו

רוב האם בנושא האיתנות של חברי הקבוצה. לא נבחן , לא נערך כל דיון עובדתי בפני בית המשפט קמא .44

גם או מיעוטם הם גופים גדולים, ומה היחס בין גודל הגופים שבקבוצה ובין המשיבות. חברי הקבוצה 

 ות אלה. דיון עובדתי בשאלניתן למצוא  לאבפסק הדין 
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"חברי הקבוצה, רובם כי  -עובדתית  הלבסס את דחיית בקשת האישור על קביעא ניתן בכל הכבוד, ל .45

ככולם, הם גופים מסחריים מבוססים, אשר איתנותם הכלכלית, ויכולתם של רבים מהם לנהל הליכים 

לאפשר לצדדים להביא ראיות, ובלי בלי לקיים בכך דיון, בלי  - משפטיים, אינן נופלות מאלו של המשיבות"

 הציג את הבסיס לקביעה.  ל

. אלה ם את היבואנים והיצואנים בישראלאינו נכון. חברי הקבוצה כוללי תיאור זהמעבר לכך, בכל הכבוד,  .46

הם עסקים קטנים אף ניתן לומר רובם ככולם, רבים מהם, עסקים מכל הסוגים והגדלים. כוללים 

 זו של המשיבות. עולה על איתנותם הכלכלית . אין כל בסיס לקבוע כי ובינוניים

. במקרים רבים נפסק סעד מהותי לטובתם. ראו תובענות ייצוגיות רבות מנוהלות גם בשם בעלי עסקים .47

(. 11.8.2015)פורסם בנבו,  רשות המסים –מנירב נ' מדינת ישראל  11507 אביב(-)מחוזי תל ת"אלמשל 

אין למנוע מהם את ולכן  ,ביעות אחרותבתמחברי הקבוצה  שונים אינםבעלי העסקים שהם חברי הקבוצה 

 הייצוגית. התובענה באמצעות מימוש זכויותיהם 

מצדיקות את אינן  -גם אם היו נכונות  –מעבר לכך, בכל הכבוד, העובדות שבית המשפט קמא הציג  .48

לדוגמה, . אינדיבידואליות הן רבות ומגוונות נמנעים מהגשת תביעות עסקיםהסיבות לכך שמסקנתו. 

את הסחורה עבורם. בהליך הוצגו מחזיקות אשר ם המשיבות, מפני עימות עמכל הגדלים חוששים עסקים 

בית המשפט כי , לגביו קבע הייצוגית באמצעות ארגוןהתובענה על כך. זהו גם הבסיס לנהל את ראיות 

 –( לחוק" 3)א()4"הצלחה צולחת להתרשמותי )גם אם בקשיים מסויימים( את המבחנים שנקבעו בסעיף 

 (. 25פסקה 

מעבר לכך, אין מחלוקת כי מדובר בסכומים לא גבוהים, ביחס לעלות הסחורה ועלות ההובלה, עד כדי כך  .49

הימנעות מהגשת רור שב. את הטענה(בית המשפט דחה ; 21פסקה שאף הועלתה טענת "זוטי דברים" )ראו 

לדחיית בקשה להביא יכולה אינה  קבוצה תביעה כאשר מדובר בסכומים נמוכים באופן יחסי לכל חבר

, סיבייםאפהקבוצה חברי כאשר  - ייצוגיתההתובענה כך נקבע מנגנון לשם ייצוגית. בדיוק לאישור תובענה 

נימוק זה לא רק שאינו . ולאכוף את הדין לממש את זכותםכדי ייצוגית תובענה מסיבות שונות, ונדרשת 

תתנהל אם לא ה. לאשרכרח המן ההסיבה בגינה בדיוק  מצדיק להימנע מאישור התביעה, אלא הוא

ניהולה של התובענה הייצוגית חברי הקבוצה לא יזכו בהשבה בגין הסכומים שנגבו מהם ביתר.  –התביעה 

מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין, כמו גם את זכות  –לחוק ( 3)1יגשים את המטרה הקבועה בסעיף 

 .לחוק (1)1הגישה שלהם לבית המשפט בהתאם לסעיף 

יתרה מכך, ככלל, סכומי תביעה גבוהים של חברי הקבוצה אינם מצדיקים לא לאשר את התביעה הייצוגית.  .50

 (.3.10.2010נבו, )פורסם ב הראל ניהול קרנות בע"מ נ' לנדמארק גרופ בע"מ 14144-05-09ראו ת"צ 

 בהליך, תמיד עומדת להם האפשרות לצאת מן הקבוצה.  , אם יש חברי קבוצה שאינם מעונייניםבנוסף .51

 13פי סעיף יש להעדיף אישור תביעה ייצוגית בשינויים והתאמות, על לפי הפסיקה למעלה מן הצורך, ועוד,  .52

היה נכון באופן עקרוני ומבוסס  של בית המשפט קמא גם אם נימוק זהדחייתה. על כן, על פני לחוק, 

לבחון החרגה מהקבוצה של עסקים גדולים יותר מהמשיבות. ודאי לא מקום היה  לכל היותרעובדתית, 

בית ניתן היה לשלול את הזכות לניהול תביעה ייצוגית מכל היבואנים והיצואנים בישראל, גדולים וקטנים. 

   המשפט קמא לא דן באפשרות זו.

בכל הכבוד,  –היות חברי הקבוצה גדולים ומבוססים  –לדחיית התביעה הראשון  הנימוקלסיכום חלק זה,  .53

 להצדיק דחייה של בקשת האישור. שלא יכול היה שגוי, וודאי 
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  בכל הכבוד, שגוי -גלגול הנזק  -לדחיית התביעה הנימוק השני  –חלק שישי 

תובענה, בלא ספגו הפסד בגין ההפרות הנטענות  ,רובם ככולם"חברי הקבוצה, שהוצג, לפי הנימוק השני  .54

 . (25)פסקה  שכן גלגלו את העמלות שנגבו מהם על כתפי הלקוחות"

לטענה שהועלתה בית המשפט קמא כיוון בדברים אלה אינה ברורה. לא ברור האם בכל הכבוד, קביעה זו  .55

שירות ליבואנים ויצואנים, עוסקים במתן גורמים אלה . בינלאומיים על ידי המשיבות, ביחס למשלחים

סוכני האניות. לעיתים המשלחים הם אלה שמבצעים את התשלום לסוכני מול פועלים ולשם כך הם 

בחלק מהמקרים הסכום שהם גובים מהיבואנים והיצואנים מורכב מהתשלום עבור שירותי האניות. 

התשלום העודף ניתן לטעון שובהם בלבד, , סוכן האניה. במקרים אלההסכומים ששולמו להמשלח בתוספת 

 היבואנים והיצואנים. על מגולגל 

 במישרין להתקשר שלא הבוחרים במטענים זכויות מבעלי רביםבית המשפט קמא התייחס לכך, וקבע כי " .56

 המשלח הוא - מתווך גורם באמצעות האמורים השירותים את רוכשים אלא, ימית להובלה בהסכם

ה ההובל בהסכם הספנות חברות עם שמתקשר זה הוא הבינלאומי המתווך אלה במקרים. הבינלאומי

(. גם אם רבים מהסוחרים פועלים באמצעות 4..." )פסקה האונייה סוכן של הלקוח לפיכך והואהימית, 

משלחים, רבים אחרים אינם עושים זאת. כך גם עולה מפסק הדין. ביחס אליהם שיקול זה איננו רלוונטי. 

 א הוצגו ראיות בדבר גלגול הנזק, במקרים שבהם מעורבים המשלחים הבינלאומיים. יתרה מכך, ל

בפני בית המשפט קמא לא נטען כי רוב חברי הקבוצה הם משלחים. על כן, אם לכך כיוון בית המשפט קמא,  .57

בכל הכבוד, הדברים אינם תואמים את העובדות, לא נערך בעניין זה דיון, לא הוצגו ראיות, וגם בית 

 משפט קמא בפסק הדין לא הציג את הבסיס לקביעה העובדתית הזו.ה

הם מגלגלים את כל משום ש לקביעה העובדתית שבעלי עסקים לא ספגו נזקמעבר לכך, אין כל בסיס  .58

כי חלק יותר סביר  , על פיהבחינה כלכליתקביעה זו אינה תואמת את ההלקוחות. אל הסכום שנגבה ביתר 

לא. מכל מקום העניין בוודאי לא נבחן במסגרת ההליך, ולא יכול  –וחלק מהסכום מגולגל על הלקוחות, 

בדיקה של  חוות דעת.היה לשמש בסיס לקביעת בית המשפט קמא. בקשר לכך לא הוצגו ראיות ולא הוגשה 

חות, או כי חלק מגלגל את מלוא הנזק ללקואינו העניין עשויה היתה להעלות מסקנה כי אף עסק 

 מהלקוחות עושים זאת, וחלק אינם עושים זאת )ובהתאם יש לאשר את התביעה בשינויים הנדרשים(.

בכל הנוגע לעילת תביעה של עשיית עושר ולא במשפט,  נפקותאין נוסף על האמור לעיל, לשאלת גלגול הנזק  .59

)פורסם  46, פסקה ישראל בע"מ ברניר נ' סלקום-סיגורה 7115/14ע"א ראו שנזק אינו אחד מיסודותיה. 

של חוות הדעת ל 5, פסקה עיריית ירושלים נ' שירותי בריאות כללית 7398/09דנ"א (; 3.7.2017בנבו, 

קילשטיין נ' מדינת ישראל  23105-10-13( וכן ת"צ )מחוזי מרכז( 14.4.2015השופט מלצר )פורסם בנבו, 

 (.11.7.2017)פורסם בנבו,  117(, פסקה )רשום המיסים

לפי פסק הדין יוצא כי אין לנהל תביעה כשהקבוצה מורכבת מבעלי עסקים, שהרי הם מגלגלים את הנזקים  .60

בתי המשפט אינו מוכר בפסיקה. גם  נימוק כזהבכל הכבוד, אין לקבל זאת, ושנגרמים להם על הלקוחות. 

על ידי בנקים. ראו לדוגמה ת"צ  בוגבקשר לעמלות שנלמשל ייצוגיות בשם בעלי עסקים, תובענות  אישרו 

(; 3.10.2019)פורסם בנבו,  יובל לפינר, משרד עורכי דין נ' בנק הפועלים בע"מ 17784-03-18)מחוזי מרכז( 

)פורסם בנבו,  יובל לפינר, משרד עורכי דין נ' בנק הפועלים בע"מ)מחוזי מרכז(  47147-04-17ת"צ 

 (.19.6.2017)פורסם בנבו,  לפינר נ' בנק הפועלים בע"מ 63162-02-15(; וכן ת"צ )מחוזי מרכז( 21.7.2019
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 'נזק'טענת המשיבות כאילו הוכחת "...  –ואכן, בית המשפט קמא דחה טענה זו ביחס לעילת התביעה  .61

כלכלי היא טענה שגויה. גם חלקו השני של  'הפסד'משפטי מחייבת להוכיח כי בעקבות האירוע נגרם גם 

הטיעון, המתייחס לדיני עשיית עושר ולא במשפט, שגוי. נזק אינו מהווה כלל אחד מיסודות התביעה 

" )פסקה סבל הפסד)המזכה( במסגרת דיני עשיית עושר ולא במשפט, ובוודאי שלא נדרש להוכיח כי התובע 

לדחיית טענות המשיבות ביחס לעילת ת המשפט קמא ששימשו את ביאותם שיקולים גם כאן, (. 13

 . )א( רישא8לפי סעיף  אישור התביעההוצגו באופן הפוך בדיון בהתביעה, 

 תובענה במסגרת פתרון למצוא לעיתים ניתן המהותי לקושיבקשר לנימוק זה, בית המשפט הוסיף כי " .62

 וזאת, בעתיד רכשוישי לשירותים ביחס המשיבות ללקוחות הטבה מתן של הסדר באמצעות למשל, ייצוגית

אכן, (. 25" )פסקה בעתיד המשיבות לשירותי שיזקקו למי הקבוצה חברי בין קרבה שיש ההנחה בסיס על

 בתובענה הייצוגית קיימת אפשרות לקבוע סעד שיגולגל חזרה לאותם לקוחות שעליהם גולגל, לכאורה,

כי ניתן לפתור אותה, אך  צייןא העלה בעיה, הנה, בית המשפט קמ חברי הקבוצה.המחיר העודף ששילמו 

מי שפעל שלא כדין וגבה סכומים בחריגה מהמותר, מותיר בכיסו את  כתוצאה מכך,לא יישם את הפתרון. 

 הגבייה העודפת. 

לא היה מקום ביחס אליהם, גם לפי גישתו מעבר לכך, אם כוונת בית המשפט קמא היא למשלחים, הרי ש .63

לאשר אותה ביחס למי שאינם לחוק תובענות ייצוגיות, ו 13לפעול בהתאם לסעיף לדחות את התביעה, אלא 

פי אותה גישה, אם בית המשפט קמא לא כיוון את דבריו למשלחים -עלאפשרות זו לא נבחנה. משלחים. 

הסעד לא יכלול סכומים אשר נגבו מחברי הקבוצה ביתר, אך  בלבד, ניתן היה לאשר את התביעה ולקבוע כי

רם ביצעו את אותה גביית יתר מלקוחותיהם. בין כך ובין כך, בכל הכבוד, קשה לקבל את התוצאה הם בתו

המעוול זכה הכספים נותרו בידי מי שנהג שלא כדין. לא ניתן פיצוי לניזוק הקרוב, וגם לא לניזוק הרחוק.  –

 להותיר את הכסף אצלו. בכל הכבוד, לא ניתן לקבל זאת. 

בכל הכבוד, שגוי, וודאי שלא יכול היה  –גלגול הנזק  –השני לדחיית התביעה לסיכום חלק זה, הנימוק  .64

 להצדיק דחייה של בקשת האישור. 

 

 בכל הכבוד, שגויים -ביטולן אכיפתן והתקנות אודות טיב  –והרביעי השלישי  יםהנימוק –חלק שביעי 

עוסקים בדין  ,בקשת האישורהנימוק השלישי והנימוק הרביעי שבית המשפט קמא ביסס עליהם את דחיית  .65

 קימה לחברי הקבוצה את עילת התביעה.  השהפרתן תקנות הנמלים,  –המהותי 

, לא נאכפו במשך כל התקופה, 2004בית המשפט קמא ביסס את מסקנתו על כך שהתקנות לא עודכנו משנת  .66

מחוקק המשנה ציין, במכתב בנוגע לביטול כי קיימת בעייתיות בהשארת התקנות כפי על כך שוובוטלו, 

 שהן. 

את קביעתו כי ביטול התקנות חל מכאן ולהבא, ולא למפרע, אך  ,בהקשר זה ,דגישהזר וחבית המשפט קמא  .67

 (. 25ייצוגית )פסקה תובענה לניהול כהצדקה קבע כי יש להביא את ביטול התקנות בחשבון 

בחינה מהותית של חקיקה או חקיקת משנה בהתייחס למועד שבו צריך לבצע אינו בית המשפט בוד, בכל הכ .68

 . ועליו לפסוק בהתאם לו . הדין הפוזיטיבי מונח בפני בית המשפטהן היו בתוקף
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בית המשפט קמא ייחס לתקנות תוקף מלא. נקבע כי "תקנות הנמלים בוטלו בשנת  בעילת התביעה נובדיו .69

קודם לכן. משכך, עד לאותו מועד החובה לפעול על פיהן היתה מוחלטת, ולא עניין יחסי הנתון , לא 2017

( 2017-2003שנה ) 15פרשנות שלפיה לתקנות הנמלים לא הייתה נפקות לאורך תקופה של ...  לשיקול דעת

עידה היא פרשנות מוקשית, ואין למהר לאמצה. ועוד, ההחלטה של משרד התחבורה לבטל את התקנות מ

"עילות התביעה הנטענות כאן מבוססות על עוד נקבע כי (. 16)פסקה " שגם הוא לא סבר כי הן חסרות תוקף

גבייה שלא לפי הוראות שקבועות בחיקוק. משקבע מתקין התקנות מחיר, חריגה ממנו אסורה גם אם 

. לא זה ההליך הצורך בתקנות הנמליםעל השוק פועל למישרין. טענות על כשל שוק הן למעשה טענות 

המתאים להן. זאת ועוד, התקנות היו בתוקף שנים רבות, והמשיבות לא תקפו אותן תקיפה ישירה. 

 (. 20טענותיהן היום לוקות לפיכך אף בשיהוי רב" )פסקה 

עילת תביעה מצויינת, נזנחו, ואף מחייבים את המסקנה כי לחברי הקבוצה ונכונים אלה, הרורים בנימוקים  .70

 בכל הכבוד, לא היה לכך מקום. . הן אודות אישור הליך, שנועד לתת תוקף מלא לאותה עילנהפכו, בדיו

יבחן מקום שבית המשפט גם העובדה שהתקנות לא עודכנו, בכל הכבוד, אינה רלוונטית. בכל הכבוד, אין  .71

על האפשרות לנהל תביעה רגילה או ייצוגית וכי הדבר ישפיע , מדוע מחוקק המשנה בחר לא לעדכן תקנות

הדבר עשוי אם פיקוח על מחיר של מוצר כלשהו לא יעודכן במשך תקופה מסויימת, מכוחן. לפי גישה זו, 

 ,לשם כך יהיה צורך לקבוע מהי תקופה שאינה סבירה לעדכון תקנותעוד, למנוע ניהול תביעה ייצוגית. ו

 יתן לקבל זאת. . בכל הכבוד, לא נלברר שאלות דומותו

בית . עובדתית נה נכונהאיגם התקנות לא נאכפו, בכל הכבוד,  2004משנת של בית המשפט כי  קביעתו .72

משרד התחבורה  2007עובדות שהוצגו בפניו, ולא היו שנויות במחלוקת. בשנת לא התייחס להמשפט קמא 

מכאן  .כדיןדרש ממנה לפעול תקנות, ובחריגה מהלאחר שגילה כי היא גובה סכומים  ,פנה לחברת מארסק

   .תקפות, חשובות ויש לפעול לפיהןלמאסדר שהתקנות היה ברור עולה ש

. ייצוגית בתובענהלממש את זכויותיהם מעבר לכך, הימנעות מאכיפה ודאי לא פוגמת בזכות חברי הקבוצה  .73

 תובענותנובעות ממקרים של תת אכיפה. זו אחת המטרות העיקריות של  , רובן ככולן,הייצוגיות התובענות

לבסס דחיית בקשת אכיפה של תקנות תקפות, יכול מחדל מייצוגיות. על כן, בכל הכבוד, לא ברור מדוע 

 אישור.  

 כךייצוגיות. תובענות בתי המשפט נוהגים שלא להתחשב בשינויים מאוחרים בדין, בכל הנוגע לאישור  .74

)פורסם  שוורצמן נ' סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ 24683-07-13בת"צ )מחוזי מרכז(  ,למשל

גביית דמי התראה, לפי תעריף גבוה מזה שנקבע בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים  נדונה ,(23.1.2017בנבו, 

. חברת 1989. העדכון האחרון בוצע בשנת 1989-)תשלומים בעד גז המסופק במערכת מרכזית(, תשמ"ט

לקביעה של בית דומה זו טענה . (1סטוריות נזנח צו הפיקוח ונשכח" )פיסקה יסופרגז טענה כי "מסיבות ה

כי אין באפשרותה לפנות למאסדר לעדכון התעריף, "הואיל ותעריף חברת סופרגז טענה עוד המשפט קמא. 

ח החדש לא חל על דמי דמי ההתראה מפוקח לפי חוק הפיקוח הישן", ומנגנון העדכון שבחוק הפיקו

כל עוד לא בוטל צו הפיקוח "יוסיפו הגופים המפוקחים כי התראה. בית המשפט דחה את הטענות. נקבע 

(. עוד נקבע כי "גם אם לא ניתן לעדכן את דמי ההתראה 14לנהוג לפי החלטת המאסדר ועל פי דין" )פיסקה 

ניתן לפנות למאסדר, להפנות את תשומת לבו  לפי המנגנון על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ודאי

הנה, העובדה (. 14למצב החדש שנוצר, ולבקשו לתקן את התקלה שנפלה בקשר לדמי ההתראה" )פסקה 

 שלא בוצע עדכון אינו פועל לרעת הקבוצה, ואינו מונע אישור תביעה ייצוגית.
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מאפשרים להגיע בקשר לכך, בכל הכבוד, לא שמשרד התחבורה הציג גם ביטול התקנות, וגם הנימוקים  .75

להוציא  -, למשל את הרגולציהות נסבור כי יש לשבמקרים רבים מאסדר למסקנה של בית המשפט קמא. 

 , לשנות מחיר מפוקח, להטיל חובות על גופים מפוקחים או לשחררם מחובות.מוצר מסויים מפיקוח

ולעתים שוקל מחדש את עמדתו שלו. , בתפקיד יוקודמדעת חולק על המאסדר שוקל את העניין, לעיתים 

לפני הרגולציה, אין בכך כדי לפגוע בתוקף של  –כפי שבית המשפט קמא קבע המאסדר. דרכו של זוהי 

זהו בדיוק השיקול שמכוחו נשללה האפשרות לנהל את ההליך עבור חברי הקבוצה. לא עם זאת, . הביטול

 ניתן לקבל זאת.

בניגוד ביטול רטרואקטיבי של התקנות, וזאת עה של בית המשפט קמא היא משמעות הקביבכל הכבוד,  .76

 רק מכאן ולהבא. יחול לקביעתו הברורה, כי הביטול 

עלולה להביא למצב הבעייתי שבו הגוף המפוקח יפעיל לחצים על  קמא בנוסף, קביעתו של בית המשפט .77

המאסדר לבטל את הרגולציה, כדי לפטור את הגוף המפוקח מחבותו בגין הפרות עבר. כתוצאה מכך, בעיית 

המאסדר השבוי, המביאה לעתים להגבלת פעילויות האכיפה שלו, תביא גם לפגיעה בהרתעה מכוח חוק 

 ה זו אינה רצויה.תובענות ייצוגיות. תוצא

בית המשפט קמא עמד כי הביטול ישיג את מטרתו. כלל לא ברור למאסדר במקרה שבפנינו גם , מעבר לכך .78

תוקף.  חסרות הן כי סבר לא הוא שגם מעידה התקנות את לבטל התחבורה משרד של ההחלטהעל כך כי "

 אונייה סוכני של השירותים במחירי ההתפתחויות אחר לעקוב שבכוונתו הצהרתו אתראו בהקשר זה 

(. 16" )פסקה השירותים להחזרת אפשרות ולבחון צעדיו לשקול כדי, התקנות ביטול שלאחר השנה במהלך

, ולא בדיקות בקשר למחירים , או יבצע בעתיד,אם משרד התחבורה ממלא אחר תפקידו הוא ודאי מבצע

. בכל מקרה, מדובר בביטול ניסיוני, ולא בביטול השולל את הנחת היסוד של ברור מה יהיו מסקנותיו

 . שהוצאו מכוחו התקנותההסדר החוקי ו

שוב תעריף לשירותי סוכני האניות, יהיה מקום  יקבעכי אם המאסדר  יוצא לפי גישת בית המשפט קמא .79

הוראות הדין נבחנות בל זאת. . בכל הכבוד, אין לקבגין הפרות העבר ייצוגיתתובענה לשקול לאשר הגשת 

, לא על פי מחשבות, כוונות, או שנהג במועד ההפרהיש לנהל הליכים משפטיים על פי הדין במועד הפרתו. 

 לאחר מכן.  יםשינויים שחל

. בית המשפט קמא קבע כי הנימוק השלישי והנימוק הרביעי, בכל הכבוד, אינם נכוניםום חלק זה, כלסי .80

 ההליךבשלב מתקדם של לחברי הקבוצה עילת תביעה, וביטולן הקנו בתקופה שהתקנות היו תקפות הן 

ואף לא  אכיפת התקנותלהסתמך על העדר מכך דבר. על בסיס עמדה עקרונית זו, לא היה מקום אינו משנה 

 אישור. כדי לדחות את הבקשה לביטולן, על 

 

 תובענות ייצוגיות חוק כל התכליות הקבועות בהתביעה הייצוגית משרתת היטב את  – שמיניחלק 

, אכיפת הדין מימוש זכות הגישה לבית המשפט -תובענות ייצוגיות קובע את מטרות החוק חוק ל 1סעיף  .81

 , מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין, וכן ניהול יעיל הוגן וממצה של תביעות. הפרתווהרתעה מפני 

המערערת תטען כי אין מקום לקיים דיון, בכל הליך של בקשה לאישור תביעה ייצוגית, כאמור לעיל,  .82

התנאים שנקבעו בחוק במנותק מבאופן מהותי,  בשאלה באיזו מידה היא משרתת את מטרות החוק

 ר.לאישו

 



17 

 

כך מצויינות. תביעה משיגה את כל המטרות הללו. חברי הקבוצה אוחזים בעילות תביעה במקרה דנן, ה .83

מימוש לצורך קבע בית המשפט קמא. לאור החשש מפני המשיבות, ועקב הסכום הנמוך המגיע לכל אחד, 

. אותה יזמה המערערת ייצוגיתתובענה , נדרשת לבית המשפט ומתן סעד הולם לחברי הקבוצה הזכות הגיש

ממצה של תביעות. נוסף על התכלית של ניהול יעיל הוגן ואת גם הייצוגית, אם תאושר, תממש התובענה 

ייצוגית ירתיע את המשיבות וגופים כמותן מפני הפרת הדין. בחינת התכליות מחייבת ההתובענה כך, ניהול 

 הייצוגית. התובענה לאשר את 

התכליות  אין באישור תובענה ייצוגית במקרה דנן כדי להגשים באופן מהותי את  בית המשפט קמא קבע כי .84

הנימוק הנימוק הראשון ולאור כי  בית המשפט העריך. (26)פסקה  תובענות ייצוגיותחוק ל 1סעיף שנקבעו ב

 (. 26)פסקה  מפני הפרתו אכיפת הדין והרתעהניהול תובענה ייצוגית במקרה דנן יכול לסייע בעיקר בהשני 

כי חברי  הרי בית המשפט קמא קבעמביאים למסקנה זו. בכל הכבוד, לא ברור כיצד הנימוק הראשון והשני  .85

 –הלאה  גלגלו את הנזקהם גופים גדולים ו. גם אם הנפגעים הם הקבוצה אוחזים בעילת תביעה מצויינת

בין אם גלגל מחברי הקבוצה, קטן וגדול, כל אחד . זאתהדבר לא משנה  –קביעות שבכל הכבוד אינן נכונות 

אין שום סיבה זוהי הקביעה של בית המשפט קמא. זכאי להגיש תביעה אישית. את הנזק ובין אם לאו, 

 תכליתה שלזוהי את חברי הקבוצה לממש את זכותם בדרך של תביעה אישית )או לוותר על זכותם(. לכוון 

 . באופן יעיל לממש את זכות הגישה לבית המשפט ולהעניק לחברי הקבוצה סעד –ייצוגית ה תובענהה

בית המשפט קמא קבע כי היא מתקיימת  ,והרתעה מפני אכיפתו"בדבר "אכיפת הדין בהתייחס לתכלית  .86

במקרה שבפנינו, אך ההצדקה לממש תכלית זו היא "בעיקר במישור העקרוני של שמירה על שלטון החוק, 

"מבלי  – כך אתזולא במישור הקונקרטי של הגשמת תכליות הדין הספציפי". בית המשפט קמא נימק 

העניין עצם הפרת  נסיבותקרון שלטון החוק, אינני סבור כי במכלול להפחית מחשיבותו של הרבה של ע

הביע דעתו כי  ןתקנות שגם מתקינן של הדין מצדיקה מתן אישור לניהולה של תובענה, שעניינה בהפרת

 . (26)פסקה  על ביטולן"לבסוף קיימת בהן 'בעייתיות רבה', והורה 

תקנות, בזמן שהיו תקפות, שון כי בית המשפט יקבע אין לקבל את הרעיבכל הכבוד, לא ניתן לקבל זאת.  .87

לא היתה גם ו ז. במקרה דנן, אין הדבר מעלה או מורידבעייתיות. גם אם זו עמדת הרגולטור כיום, היו 

של בית המשפט צריכה ההנחה בשל כך הן לא בוטלו. בזמן שהתקנות היו תקפות.  הרגולטור העמדה של

הזכויות מלוא ותו תקף, הוא נכון, לא בעייתי, ויש להעניק לציבור את בזמן הידבר חקיקה, כי כל להיות, 

בית . או שהוא מבוטלהחקיקה חל שינוי בדבר לאחר מכן  ם. דברים אלה נכונים גם אהנובעות ממנו

"תקפותו של דבר חקיקה היא עניין בינרי ולא שאלה של דרגה. תקנות הנמלים הרי קבע כי המשפט קמא 

לא קודם לכן. משכך, עד לאותו מועד החובה לפעול על פיהן היתה מוחלטת, ולא עניין , 2017בוטלו בשנת 

נוסף על כך, פרשנות שלפיה לתקנות הנמלים לא הייתה נפקות לאורך תקופה ...  יחסי הנתון לשיקול דעת

ההחלטה של משרד התחבורה , ( היא פרשנות מוקשית, ואין למהר לאמצה. ועוד2017-2003שנה ) 15של 

בטל את התקנות מעידה שגם הוא לא סבר כי הן חסרות תוקף. ראו בהקשר זה הצהרתו שבכוונתו לעקוב ל

אחר ההתפתחויות במחירי השירותים של סוכני אנייה במהלך השנה שלאחר ביטול התקנות, כדי לשקול 

במלוא הנה, התקנות היו תקפות, (. 16את צעדיו ולבחון אפשרות להחזרת השירותים לפיקוח" )פסקה 

שעליהם התקנות  –המשמעות של הדבר. הן לא היו חלשות ולא בעייתיות, ויש להעניק ליבואנים והיצואנים 

 את מלוא הזכויות הנובעות מהתקנות. –נועדו להגן 

ברור מעבר לכך, כפי שהראינו, הביטול לא שלל את ההיגיון שעמד בבסיס התקנות כשהן היו בתוקף. היה  .88

לבחון האם השוק ניסיון בדרך של שה עביטול התקנות נקנות נועדו להתגבר עליו. שהתכי קיים כשל שוק, 

 –בעקבות בדיקה )שלא ברור אם נעשית(  –יצליח להתגבר על הכשל ללא סיוע רגולטורי, ונותרה האפשרות 

 לבחון אם הביטול הוא הצלחה או כישלון.  
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, היא, בכל הכבוד, שגויה. הרתעה פרשנותו של בית המשפט למטרה של הרתעה מפני הפרת החוק גם .89

העלויות, הנזקים והסכומים מושגת באמצעות הטלת  ,(General Deterrenceבמובנה כהרתעה כללית )

הוא . רק אם מי ששוקל להפר את הוראות החוק והתקנות ידע כי מי שגרם או גבה אותםשנגבים ביתר, על 

תביא להרתעת  . עמדתו של בית המשפט קמאמראש, פרה כזויידרש לשלם בגין הפרתו, הוא יירתע מפני ה

חסר, שכן מפרי התקנות ישקלו גם בעתיד את הסיכוי שהתקנות יבוטלו או יתוקנו, באופן שיקטין את 

חבותם העתידית בגין ההפרה. מאחר שאותם מפרים עשויים גם לפעול כדי לשכנע את המאסדר לבטל את 

, אישור התובענה לפיכךהסיכוי שיחובו בעתיד, בגין ההפרה. הרגולציה שהפרו, הרי בידם הכוח להקטין את 

הייצוגית במקרה דנן אינו משרת רק את שלטון החוק במישור העקרוני, אלא פועל במישור ההרתעה 

 הקונקרטית, אשר צריכה להיבחן במועד ההפרה ולא במועד הגשת התביעה.

, אינו יכול לעמוד. המספיק חשוב הוני אינגם הרעיון כי התכלית של שמירה על שלטון החוק במישור העקר .90

, ובתפקיד שיש לתובענות קשה להפריז בחשיבות הרבה של שמירה על שלטון החוק, במישור העקרוני

הבחנה בין שמירה על החוק במישור העקרוני ובין שמירה בכל הכבוד, אין מקום ל. ייצוגיות לקדם ערך זה

להביא לתוצאות קשות. המקרה שבפנינו מוכיח  העלול כזוהבחנה . טירון החוק במישור הקונקטעל של

הן  זאת. המשיבות החליטו על דעת עצמן שהוראת חוק מסויימת לא נכונה, עשו דין לעצמן והתעלמו ממנה.

זוהי לא שוללות את שלטון החוק באופן עקרוני. הן רק סברו שאת ההוראה הזו אין סיבה שהן יקיימו. 

  .להרתיעחוק תובענות ייצוגיות  מבקשממנה בדיוק ההתנהגות 

לעיתים קרובות אנו נוכחים בגורמים בעלי עצמה, שמהללים מעטים שוללים את שלטון החוק באופן גורף.  .91

מסב להם עלות או מטיל עליהם  רמכבדים את החוק כשהדבאינם את שלטון החוק במישור העקרוני, אך 

המשיבות זלזלו רחב. המשיבות לא פגעו בשלטון החוק באופן רק משום שלשלול את התביעה, חובות. אין 

 לאורך שנים בחוק. פסיקת בית המשפט קמא, למרבה הצער, תמריץ גורמים אחרים לנהוג באותו אופן. 

טענת להפרה שיטתית ונמשכת של הוראות " – בית המשפט קמא עמד על כך בהקשר אחר בפסק הדין .92

ערך מבחינה חברתית, בוודאי אם מדובר בתקופה ממושכת וסכומים  התקנות אינה יכולה להיחשב עניין קל

הנימוק שעל פיו בית המשפט קמא דחה את  -ושוב . (21)פסקה  שמצטברים לכדי סכומים משמעותיים"

בכל הכבוד, לא ניתן לעשות ההליך הייצוגי. לגמרי במסגרת הדיון על  נזנחטענות המשיבות בהיבט המהותי, 

. על כן, אינה עניין קל ערך מבחינה חברתיתדבר חקיקה פרה שיטתית ונמשכת של הכפי שנקבע, זאת. 

 תממש את התכלית של הרתעה מפני הפרת הדין.  שתטפל בהתנהלות כזו ייצוגית תובענה 

ייצוגית, יידונו מטרות החוק,  תובענההמערערת תוסיף ותטען כי גם אם, בהתקיים כל התנאים לאישור  .93

הרי ששיקול זה יכול להביא לדחיית בקשת אישור, רק ביחס לתביעה אשר אישורה יסכל את מטרות החוק, 

או שהתביעה לחלוטין איננה משרתת אף אחת מהמטרות. בענייננו, גם בית המשפט קמא לא סבר 

דרוש שתביעות יאושרו רק אם הן בכל הכבוד, אין מקום ל משרתת אף אחת מהמטרות. אינההתביעה ש

 מקדמות את מטרות החוק באופן מהותי.

 לסיכום חלק זה, התכליות שנקבעו בחוק תובענות ייצוגיות מתקיימות.  .94

 

 

 

 

 




