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 ת.צ. ___________________                             שלוםמשפט ההבבית 

  תל אביבב

  

  059218347אושרה קארו ת.ז     :תהמבקש

  אור יהודה , ווה סביון,4משה דיין מרח'       

  פלם - אירית דרדיקעילי מימן ו/או ע"י ב"כ עוה"ד       

  44104כפר סבא  ,548ת.ד. (בית הפעמון),  20מרח' התע"ש       

  09-7652207  ; פקס':09-7652208טל':       

  -גד  -

 513000877תחבורה ציבורית בע"מ ח.פ. קווים     :המשיבה

  5885849, חולון )B(עזריאלי, ביין  26הרוקמים מרח'     

  

  (לצורך סמכות עייית).₪  2,500,000עד שווי התביעה הייצוגית המשוער: 

  ₪.  110.20שווי התביעה האישית: 

  בקשה לאישור תובעה כייצוגית

  כדלקמן: להורותבית המשפט הכבד מתבקש 

להגיש את התובעה (המוגשת בד בבד עם בקשה זו) כגד המשיבה, כתובעה  תלהתיר למבקש .1

חוק תובעות (להלן: " 2006 –ייצוגית בהתאם להוראות חוק תובעות ייצוגיות, תשס"ו 

  ").ייצוגיות

 ") כדלקמן:הקבוצה המיוצגתלהגדיר את הקבוצה בשמה מוגשת התובעה הייצוגית (להלן: " .2

החל ממועד החלת רפורמת התעריפים של משרד התחבורה אשר  כל וסע של המשיבה"

בלבד וחויב בתעריף גבוה  )אוו(אשכול  1אזור  תחומיע בוסביקש לעל פעילות המשיבה 

  ".בין אזורים בגין סיעהיותר 

3. ייאים הקבועים בסעיפים  תשל המבקש הלקבוע כי מתקיימים בעלחוק 1(ב)(4-) ו1(א)(4הת (

  תובעות ייצוגיות.

 (א) לחוק תובעות ייצוגיות.8לקבוע כי מתקיימים בבקשה דא כל התאים הקבועים בסעיף  .4

 ווסחה, ולחייב את המשיבה בהוצאות הפרסום.בבקשה זו אופן פרסום ההחלטה  לקבוע את .5
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 .זו בקשה בסיפת המבוקשים הסעדים תליתן א .6

 .דין עורכי טרחת שכר בצירוף אד הבקשה הוצאות בתשלום המשיבה את לחייב .7

  ההקדמ  .א

 מספקת שירותי תחבורה ציבורית ככלל, ושירותי סיעה באוטובוסים בפרט. משיבהה .8

תחולק מפת התחבורה הציבורית  רפורמת משרד התחבורה קבע בין היתר, כיבמסגרת  .9

כל מטרופולין וכאשר  ,(תל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע) לארבעה מטרופוליים עיקריים

  "טבעות":חולק לשלוש 

) 3-ו 2) הכוללת את העיר הראשית וסביבותיה, וטבעות משה (1טבעת מרכזית (טבעת 

  הכוללות אזורים מרוחקים יותר מהעיר.

 ביחס לתועה בין טבעות ובתוך כל טבעת. באופן אחידמחירי הסיעות קבעו  .10

"אשכולות", וכאשר  –בהמשך לרפורמה זו, חילקה החברה את פעילותה למספר אזורים  .11

 אשכול "אוו" הוא הרלווטי לבקשה זו.

תעריפי הסיעה הים תעריפים . 22ואזור  1אשכול "אוו" מחולק לשתי "טבעות": אזור  .12

  .אזורים ביןאזור ולסיעה  בתוךלסיעה  קבועים מראש

אחיד  היו מחיר 1תעריף סיעה בודדת בתוך אזור כך למשל ובקווים אשר יפורטו בבקשה זו, 

 .₪1 9.30) היו 22ואזור  1תעריף סיעה בודדת בין אזורים (אזור , ו₪ 5.90של 

כפי שיפורט בבקשה זו ועל אף האמור לעיל, קיימים שי סוגי כשלים אשר מובילים לכך כי  .13

מחויב בגין סיעה בין אזורים, תעריף גבוה יותר, והיו  1וסע אשר מבקש לסוע בתוך אזור 

 ₪). 3.40(פער של ₪  5.90עבור סיעה, במקום ₪  9.30ם משל

 שי סוגי הכשלים הים כדלקמן: .14

על ידי מכות התיקוף על פי המחיר הגבוה  אוטומטיהאחד, מקרים של חיוב  .14.1

) על פי תעריף של סיעה בתוך אזור (קוד 44תעריף של סיעה בין אזורים (קוד  –יותר 

42.( 

 9.30או ₪  5.90י התעריפים (קוף של שעל פי מסך מכות התי מצג מטעההשי,  .14.2

המצג המטעה , וכאשר כאשר הוסע מתבקש לבחור את החלופה הרצויה, או יותר ₪)

מחיר אין כל טעם או שימוש במשכך בלבד, ו 1ם הפועלים באזור ה"ל מבוצע בקווי

 .הגבוה

                                                           
 גובה בהםימים מסוישם קווים  ₪. 5.90וככלל, תעריף סיעה בתוך אזור יהיה  יצוין, כי על פי מצגי החברה באתרה 1

יהיה  אזורים בין סיעה תעריף בכל מקרה, אולם (למשל מספר תעריפים לסיעה בתוך איזור) שוה שקבע התעריפים
  מתעריף סיעה בתוך אזור.  יותר גבוה
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 הצדדים לתובעה וסמכות בית המשפט  .ב

 :תהמבקש

באמצעות לסירוגין , מתגוררת באור יהודה, עובדת בתל אביב, ולאחרוה החלה לסוע 54בת  .15

 ").תהמבקשלהלן: "לעיל ו( ציבורית אותה מספקת המשיבההתחבורה ה

 : המשיבה

להלן: לעיל ו( המספקת ומפעילה שירותי תחבורה ציבורית ואוטובוסים בפרטחברה  .16

 )."החברהאו " "המשיבה"

  סח החברה מצורף ספח העתקאכ.' 

 סמכות בית המשפט: 

תל אביב ב שלוםקמה לבית המשפט ה ,חברההמוערך ומעה הרשום של ה לוכח שווי הבקשה .17

 לדון בבקשה. והמקומית הסמכות העייית

  רפורמת התעריפים בתחבורה הציבורית במטרופוליים –מבוא   .ג

באתר משרד התחבורה לעיין "רפורמת  המוצגמידע על כל המידע המרוכז בפרק זה מבוסס  .18

 .2התעריפים בתחבורה הציבורית" אשר הוקם לצרכי הסברה

אשר החלה עוד קודם  , וכחלק מרפורמה כללית בתחבורה הציבורית3לערך 2016שת תחילת ב .19

 בתחבורה הציבורית. ת תעריפיםביישומה של רפורמגם החל משרד התחבורה  ,לכן

בין היתר, חולקה מפת התחבורה הציבורית לארבעה מטרופוליים ו רפורמהבמסגרת אותה 

  .עיקריים: תל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע

  :כל מטרופולין חולק לשלוש "טבעות" .20

) 3-ו 2) הכוללת את העיר הראשית וסביבותיה, וטבעות משה (1טבעת מרכזית (טבעת 

  הכוללות אזורים מרוחקים יותר מהעיר הראשית.

ך מטרופולין (בין טבעות ובתוך כל ביחס לתועה בתו באופן אחידמחירי הסיעות קבעו  .21

 ) ובין מטרופולין אחד לאחר.טבעת

לרכוש מויים יומיים וחודשיים לסיעות בין מטרופוליים, ומוי יומי, ציבור הוסעים יכול  .22

 שבוע וחודשי לסיעה בתוך מטרופולין.

                                                           
2
 http://www.trans-reform.org.il 

לפעול על פי הרפורמה ויכול  חברהיצוין בהקשר זה כי למבקשת אין כל מידע מהו המועד המדויק בו החלה ה 3
 ומדובר במועד מוקדם יותר.
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ות בודד ותיתן לשלם עבור סיעעל גבי כרטיסי רב קו וכמו כן את המויים ה"ל יתן לטעון  .23

כרטיס ההטעת כסף על גבי  –בחוזה מסוג "ערך צבור"  "רב קוה"באמצעות טעית כרטיס 

 הסיעה הבודדת מופחתת מהערך הצבור הטעון.מחיר כאשר ו

 "קו רב"השתמשה בכרטיס לצרכי סיעותיה יצוין בהקשר זה ובמאמר מוסגר, כי המבקשת  .24

 עליו טעון חוזה מסוג "ערך צבור". 

(במקרה של "ערך צבור") או תיקופו (במקרה של מויים) מבוצע בין  "הרב קו"חיוב כרטיס 

  . חברההיתר באמצעות מערכות תיקוף אוטומטיות אשר מוצבות באוטובוסים של ה

 וצבת עלבקופסה קטה המאו מיחו כאשר הוסע מצמיד את כרטיסו למסך מכות התיקוף, 

המכוה מזהה את הכרטיס ומחייבת אותו בהתאם ועל פי החוזה מכות התיקוף עצמה, 

  .הטעון בו

  מטרופולין תל אביב והמרכז כדלקמן:חולק  רלווטי לבקשה זו,אשר ו ,על פי הרפורמה .25
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 פעילות החברה לוכח רפורמת משרד התחבורה  .ד

 .4באתרה של החברהכל המידע המרוכז בפרק זה מבוסס על המידע המוצג  .26

: צפון (אזור חדרה "אשכולות" אזורים הקראים גם על פי מצגיה, החברה פועלת במספר .27

 :בית"ר עיליתאים (רמלה, לוד, מודיעין) וותיה), מרכז (אזור בקעת אוו) וכן אזור חשמו

 

  .הוא אשר רלווטי לעייואשכול "אוו" (חלק מאשכול "מרכז") לעיין בקשה זו,   .28

  

  

  

                                                           
4
 http://www.kavim-t.co.il  
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 :22ואזור  1: אזור "טבעות" לשתי" מחולק אוואשכול "על פי מצגי החברה, 

  

  וחות, העתק מפת חלוקת אזורים המוצג באתר החברה מצורףספח למען הב'.כ 

 עולה כדלקמן: 5על פי מצגי החברה באתרה .29

 ;₪ 5.90היו מחיר אחיד של  1תעריף סיעה בודדת בתוך אזור ככלל,  .29.1

 .₪6 9.30) היו 22ואזור  1בודדת בין אזורים (אזור תעריף סיעה  .29.2

                                                           
5
 http://www.kavim-t.co.il/pages/10.aspx 

  ) בלבד.1) לפתח תקווה (אזור 22למעט סיעה בין ראש העין (אזור  6
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היו  44, וקוד 1היו קוד הסיעה עבור סיעה באזור  42אתרה, כי קוד בעוד מציית החברה  .30

 אזורים.הסיעה בין  קוד

 : אשר מפורסם באתרה של החברה מחירים"ית היסטורי"גם עולה מעמוד כך  .31

 ;)2016(החל מחודש פברואר ₪  5.90לה ) עו42(קוד  1כרטיס בודד לסיעה באזור  .31.1

(גם כן מחודש פברואר ₪  9.30) עולה 44כרטיס בודד לסיעה בין אזורים (קוד  .31.2

2016.(   

  ספח מתוך אתר החברה מצורף  "היסטוריית מחירים"העתק עמודג'.כ 

 באוטובוסים של החברה ותהכשלים שהתגלו במערכות התיקוף המוצב  .ה

של המוצבות באוטובוסים  שתגלה למבקשת, במערכות התיקוףעל אף האמור לעיל וכפי  .32

(בתדירות שאיה ברורה  חוזרים על עצמםאשר ים מהותי יםכשל מים שי סוגיהחברה קיי

 )42(קוד  1אזור  בתוך מבקשים לסועלכך כי וסעים אשר  יםאשר מובילו למבקשת בשלב זה)

  .)44אזורים (קוד  ביןלכאורה  הבגין סיעמחויבים  בלבד,

 ₪). 3.40(פער של ₪  5.90במקום  ,עבור סיעה₪  9.30הים משלמים  ,קרי

מהסיעות והקווים, והים רחב בחלק  ו/או קבועים שי סוגי הכשלים הים כשלים חוזרים .33

 כדלקמן:

המחיר הגבוה מכות התיקוף על פי  על ידיחיוב אוטומטי האחד, מקרים של  .33.1

(קוד  סיעה בתוך אזורתעריף של על פי  )44(קוד  סיעה בין אזוריםתעריף של  –יותר 

42(. 

בכשל זה אין לוסע כל אפשרות בחירה והיו מחויב כאמור באופן אוטומטי בגין התעריף 

 ;הגבוה יותר

 9.30או ₪  5.90( על פי מסך מכות התיקוף של שי התעריפיםמצג מטעה השי,  .33.2

 .קש לבחור את החלופה הרצויהוכאשר הוסע מתב או יותר, ₪)

 ראה כדוגמא את הצילום שלהלן:
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להטעיית הוסעים ולחיצתם  להוביל, ים, ולמיצער עלוליםמוביל וסמיכות הלחצים מצג זה .34

 . , כפי שאכן קרה למבקשתהגבוה יותר בטעות על התעריף

בלבד,  1יודגש, כי המצג המטעה ה"ל מבוצע בקווי אוטובוס אשר מסלולם היו באזור 

  הצגת המחיר הגבוה יותר.או שימוש ב תכלית ,ומשכך אין כל טעם

כפי שיוצג בהמשך, המסך אשר  :גילוי גביית היתר היו משימה קשה ביותרעוד יצוין, כי  .35

מציין את הסכום שגבה בפועל מהוסע מוצג למספר שיות בודדות, ויש להיח כי מרבית 

 .השגוי הוסעים אים מספיקים להבחין בחיוב

ככל שמי מהוסעים מבקש לברר את היסטוריית המחירים שגבו ממו, היו יכול לעשות כן  .36

אשר מפרטת את היסטוריית התשלומים של  של "רב קו",באמצעות כיסה יזומה לאפליקציה 

 אותו וסע. 

אולם, אפליקציה זו מאפשרת פירוט של תקופת עבר מצומצמת בלבד, ואין באפשרותו של 

 לבדוק את כל חיובי העבר שלו. הוסע

טרם  פעמים רבות בקשר לכשלים ה"ל, ועל אף זאת חברהיצוין ויודגש, המבקשת פתה ל .37

 וכאשר החברה ממשיכה לגבות כספים ביתר מציבור וסעיה. יםהאמור יםהכשל ותוק
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  רקע עובדתי  .ו

 אור יהודה) –(תל אביב  36כי חויבה ביתר בגין סיעתה בקו  תגילויה של המבקש. 1ו.

 במשך שים הגה המבקשת לסוע מביתה למקום עבודתה ובחזרה באמצעות רכבה הפרטי.  .38

של החברה שוה, כך שתחת המוצא של  36לפי מספר חודשים ודע למבקשת כי מסלול קו  .39

 למקום עבודתה הסמוכהלתחה , וכאשר הקו מגיע עד (אור יהודה) הקו היה בסמוך לביתה

 דקות).  10-20, ובתדירויות גבוהות ((ברחוב אבן גבירול)

 :כפי שמוצג באתר החברה 36להלן מסלול קו  .40

 

, ומשכך ולוכח מצגי החברה, עלות בלבד 1באזור עובר  36כפי שיתן להבחין, מסלול קו  .41

 וללא יוצא מן הכלל.₪  5.90הסיעה אמורה להיות 

  סיעה מתוך אתר החברה מצורף 36העתק מסלול קוותיו ומחיר הפירוט תח ,

 ד'.כספח 

קו" והטעיה על גביו  לצורך התחלת סיעותיה באמצעות קו זה הפיקה המבקשת כרטיס "רב .42

 .סכום כסף לצורך תשלומי סיעותיה -חוזה מסוג "ערך צבור" 

במהלך סיעתה הראשוה ביקשה המבקשת את עזרתו של וסע אחר בכל הקשור להליך  .43

אליה תיקוף הכרטיסים המוצבת באוטובוס אשר התשלום. הוסע הראה למבקשת את מכות 

 לצורך החיוב. "הרב קו""מצמידים" את כרטיס 

תעריפים  של מכות התיקוף מוצגים שי המסךכאשר עשתה כן, הבחיה המבקשת כי על פי  .44

 .(כמוצג לעיל) ₪ 9.30-ו₪  5.90: שוים

הוסע הסביר למבקשת כי לצורך סיעה בקו זה עליה ללחוץ על התעריף המוך יותר המסמל 

  כאמור מחיר אחיד לסיעה בתוך אזור.



  23מתוך  10עמוד 

 

יודגש וכפי שיתן להבחין, כי שי הלחצים צמודים אחד לשי ובקל יתן ללחוץ על המחיר  .45

 קרה בדיוק למבקשת כמפורט בהמשך.שלשים לב, וכפי  הגבוה יותר מבלי

זאת ועוד, וכפי שצוין לעיל, אין כל תכלית או תועלת בהצגת המחיר הגבוה באשר קו זה, 

 ולא בין אזורים. 1בדומה לקווים אחרים אשר יצויו בהמשך, עובר אך ורק באזור 

בודדות המחיר  לאחר שהמבקשת לחצה על התעריף המתאים, הוצג בפיה למשך שיות .46

 שגבה ממה.

 ₪). 9.30הבחיה המבקשת כי מתוך טעות לחצה על התעריף הגבוה יותר ( 6.11.2018ביום  .47

בהמשך לכך, התקשרה המבקשת לחברה, ומסר לה כי העיין ייבדק וככל שטעתה כוה 

  יישלח אליה זיכוי.

עוד בשיחה זו ביקשה המבקשת לברר מדוע מוצגים שי תעריפים. בהמשך לכך מסר לה כי 

 איו רלווטיוכאשר התעריף הגבוה יותר ₪,  5.90היו תעריף אחיד בסך של  36התעריף בקו 

  למסלול קו זה.

התעריפים ועוד בצמידות האחד להבין מדוע מוצגים שי לסות וכאשר המשיכה המבקשת 

עובדה אשר עלולה להוביל ללחיצות שגויות, צייו בפיה ציגי החברה כי ככל שהעיין , לשי

  יישה בעתיד עליה לפות אליהם שוב.

  בהמשך לפייתה שלחה למבקשת הודעת זיכוי. .48

 שלחה למבקשת מטעם החברה מצורף  העתקספח הודעת זיכוי שה'.כ  

עומדת האפשרות לצפות בחיובי עבר שלו  "רב קו"לוסע אשר משתמש בכרטיס  כמצוין לעיל, .49

, אולם אפשרות זו יתת אך ורק למספר הימים האחרוים "רב קו"באמצעות אפליקציית 

 לבדיקה.

האפליקציה ה"ל ובדקה את חיוביה. בדיקתה העלתה כי את בהמשך לכך, התקיה המבקשת 

 ₪: 9.30 –בתעריף הגבוה  36במקרה וסף חויבה על סיעתה בקו 
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 וב התקשרה המבקשת עם ציגי החברה וכן העבירה פייה בכתב לצורך זיכוייה.ש .50

  ₪. 5זיכוי וסף בסך של  תבהמשך לכך שלח למבקש

הבחיה לראשוה בחיובים השגויים, החלה המבקשת לעקוב אחרי החיובים השוים מאז  .51

 . וראתה כי חיובי היתר חוזרים

ציגי החברה והתריעה בפיהם שוב ושוב הן על בכל פעם בה הבחיה בכך, פתה המבקשת אל 

 במערכות התיקוף. יםהגבייה השגויה והן על הכשל

 ביקשה המבקשת לברר, האם במקרים וספים בעבר היא חויבה ביתר. עוד .52

בקשר לכך הושב למבקשת, כי על מת שהחברה תוכל לבדוק אם היה חיוב שגוי עליה לציין 

  . המדויקים את מועדי הסיעה

בקשר למספר ימים רק ם, וכמפורט לעיל, בדיקותיה של המבקשת יכולות להיערך אול

ומשכך אין בידיה כל אפשרות לגלות את כלל חיוביה השגויים ככל  מצומצם קודם לכן

  .שישם

  ספח העתק תכתובות בין המבקשת לחברה מצורףו'כ. 

שת איו אירוע חד פעמי יצוין, וכפי שעולה מהתכתובות המצורפות, כי חיובה השגוי של המבק .53

  וכי המבקשת התריעה שוב ושוב אודות הכשלים.

  תל אביב) –(גי תקווה  256ה ביתר גם בסיעה בקו כי חויב תשל המבקשה גילוי. 2ו.

אותו מפעילה החברה התגלה לה כי חויבה ביתר על  256גם במהלך סיעתה של המבקשת בקו  .54

 .1אף שעסקין בסיעה בתוך אזור 
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 כפי שמוצג באתר החברה: 256מסלול קו להלן  .55

 

, ומשכך ולוכח מצגי החברה, עלות בלבד 1עובר באזור  256כפי שיתן להבחין, מסלול קו  .56

 וללא יוצא מן הכלל.₪  5.90הסיעה אמורה להיות 

  סיעה מתוך אתר החברה מצורף 256העתק מסלול קוותיו ומחיר הפירוט תח ,

 .ז'כספח 

כי  ובמהלך בדיקותיה את פירוט חיוביה האחרוים, גילתה המבקשת שוב על אף האמור לעיל, .57

 :אזורים ביןחויבה בתעריף הגבוה יותר, זה שגבה בגין סיעה 

 

 גם כאן יצוין, כי אין באפשרותה של המבקשת לגלות את מלוא חיוביה השגויים. .58
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  קרית אוו)–(תל אביב  55קו  – בדיקתה של המבקשת קווים וספים. 3ו.

על מת להסיר ספק כי אין עסקין במקרים יוצאי דופן או כשל אשר היו חלתו של קו מסוים  .59

גם  1של החברה בסיעות בתוך אזור  יהאו אוטובוס מסוים, פתה המבקשת לבדוק את חיוב

 בקווים אחרים.

 אשר גם הוא מופעל על ידי החברה.קרית אוו)  –(תל אביב  55כך למשל סעה המבקשת בקו  .60

  כפי שמוצג באתר החברה: 55להלן מסלול קו 

 

, ומשכך ולוכח מצגי החברה, עלות בלבד 1עובר באזור  55כפי שיתן להבחין, מסלול קו  .61

 וללא יוצא מן הכלל.₪  5.90הסיעה אמורה להיות 

  סיעה מתוך אתר החברה מצורף 55העתק מסלול קוותיו ומחיר הפירוט תח ,

 .ח'כספח 

על אף האמור לעיל, ובמהלך בדיקותיה את פירוט חיוביה האחרוים, גילתה המבקשת שוב כי  .62

 אזורים: ביןחויבה בתעריף הגבוה יותר, זה שגבה בגין סיעה 
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 באמצעות צילום וידאו. 55זאת ועוד, המבקשת תיעדה את רגע התשלום בקו  .63

 באופן אוטומטי, החיוב בתעריף הגבוה יותר עשה לערך בסרטון) 20(שיה  כפי שיתן לצפות

  ומבלי שבפי הוסע כלל מוצגת אפשרות הבחירה (מטעה ככל שתהיה).

  ספח מצורף  55וידאו המתעד את החיוב בקו סרטון העתקטכ.'  

  קווים וספים אותם מפעילה החברה אשר יש בהם כדי להטעות את ציבור הוסעים. 4ו.

ין המתאים להידון כתביעה ייצוגית, להסיר כל ספק שעסקין בעי להשלמת התמוה ועל מת .64

קווי אוטובוס כאשר מתוכם  36 ", מופעליםאוויצוין כי במסגרת פעילות החברה באשכול "

 בלבד. 1עובר באזור קווים  30 מסלולם של

מתקיים הכשל מהסוג השי (לכל בקווים רבים וספים המבקשת שערכה  העל פי בדיק .65

(שי לחצים שוים כפי שהוצג  תעריפים שוים מוצגים שיהפחות), כאשר במכוות התיקוף 

 : 1וזאת למרות שמסלולם של אותם קווים עובר אך ורק באזור  ,לעיל)

(אין מדובר ברשימה סגורה  256, 236, 168, 137, 78, 76, 69 ,68, 59, 56, 37, 36, 9, 1קווים 

 אלא בקווים שבדקו על ידי המבקשת בלבד).

 ו" מתוך אתר החברה העתק רשימת קוויספח מצורף ם באשכול "אויכ.' 

  מדייות הזיכוי של החברה. 5ו.

קשיים בפי בשולי פרק זה ייטען גם כגד מדייות הזיכוי של החברה אשר מובילה להערמת  .66

 הוסעים אשר הצליחו לגלות כי חויבו ביתר והחליטו לפעול בגין כך.
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אין מדובר בזיכוי כספי גם כאשר מתלון וסע על חיובו ביתר והחברה מוכה לזכותו בגין כך,  .67

אשר יתן לממש אך ורק בהגעה פיזית  "הרב קו"ששלח לו, כי אם שובר להטעת כרטיס 

 חודשים.  3ה של לעמדות החברה ותוך הגבל

דוגמא לשוברי זיכוי ששלחו למבקשת והתאים המצויים על גביהם לצורך ראה  זה לעיין

  מימושם:

  

מדייות זו מובילה לכך, כי גם אם גילה וסע כי חויב ביתר וברצוו לקבל את כספו חזרה,  .68

 אותם מגדירה החברה, ובתוך זמן מוגבל. פייםיצספ שומה עליו להגיע פיזית למקומות

כיתתה את רגליה לעמדות החברה על מת לממש את המשיבה עוד יצוין, כי גם כאשר  .69

 ששלחו לה. זיכויים, לא צלח בידי ציג החברה לממש ולהטעין את כל שוברי הזיכויה
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כי אשים רבים מגיעים לממש את הזיכוי כמו כן מסר לה על ידי ציג החברה באותו מעמד, 

פעולה על מת לקבל זיכוי כל אך יש יותר אשר כלל אים מודעים לחיובי היתר או וקטים 

  ולממש את השובר.

ממה סובלים עסקין בבעיה רוחבית וכלל מערכתית האידיקציות כי  –יתר  חיובי  .ז

  לקוחות רבים

סוגי כשלים אשר מובילים, או עלולים להוביל, כפי שפורט לעיל, הבקשה דא עוסקת בשי  .70

 לחיוב יתר של ציבור הוסעים:

אשר עלול להוביל לכך כי  או יותר האחד, על ידי מצג מטעה של שי מחירים .70.1

 צו על התעריף הגבוה יותר;חהוסעים ייל

 השי, חיוב אוטומטי של התעריף הגבוה ללא אפשרות בחירה. .70.2

עת את היקף גביית היתר או תדירות קיומם של הכשלים, אין בידי המבקשת את האפשרות לד .71

אולם וכפי שפורט בהרחבה לעיל, המבקשת עצמה חויבה ביתר מספר פעמים ובמסגרת 

 סיעותיה בקווים שוים של החברה.

כמו כן ועל פי בדיקת המבקשת, בקווים רבים אותם מפעילה החברה מתקיים הכשל מהסוג  .72

כאשר ואו יותר י מכוות התיקוף מוצגים שי מחירים השי, לכל הפחות, כאשר על מסכ

 הם כלל איו רלווטי.ביימהגבוה 

. יצוין בהקשרו של קו זה, 58כך ולצורך המחשה, יוצג להלן מסך מכות התיקוף המוצבת בקו 

בעוד  ,)6.80-ו 5.90, 4.70סוגי תעריפים לסיעה בקו זה ( 3ישם  7כי על פי מצגי החברה באתרה

 ₪)  )9.30סיעה בין אזוריםהכאשר תעריף ותעריפים שוים  4שמכות התיקוף מציית 

  :8שלו לקו זה היעדר הרלווטיותעל אף  מצטרף אליהם

 

                                                           
7
 http://www.kavim-t.co.il/lines/lineDetails.aspx?lineinfo=58_o_26_0  

כי התיבה "סגור" אשר מופיעה בצילום איה מכוות לכך כי האפשרות לתעריף זה "סגורה", כי יצוין בהקשר זה,  8
  אם לסגירת העמוד המופיע על המסך.
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 עילות התובעה  .ח

 1981- , התשמ"אחוק הגת הצרכןהפרת . 1ח.

, הצרכןה "עוסק" כמשמעו בחוק הגת היאשר מעיקה שירותי תחבורה ציבורית  חברהה .73

 .ה "צרכן" כמשמעו בחוק זההי תוהמבקש

  איסור הטעיה

(א) לחוק הגת הצרכן 2את הוראות סעיף חברה במעשיה ומחדליה המפורטים לעיל, הפרה ה .74

עיין קשר ל"בוהוסעים (או עלולה היתה להטעות)  תוהטעתה את המבקש(איסור הטעיה), 

עה כי מכות התיקוף תתמחר את הסי םהסתמכות -הן בקשר לכשל הראשון  – "מהותי

אשר מטעים או עלולים להטעות או יותר הצגתה שי מחירים  –כדרש, והן בקשר לכשל השי 

  .את הוסעים

הכשלים (לוכח פיות יה יודעת על , למיצער במחדל, באשר החברהכך גם הטעתה ה .75

דכן את לקוחותיה החובה להודיע ולעעליה לכל הפחות היתה מוטלת ו , ומשכךהמבקשת)

 בדבר הכשלים, וכיצד יתן להימע מהם.

 איסור הפעלת השפעה בלתי הוגת

לפגוע ביכולתו של צרכן  , במעשה או במחדל,החברהאוסר על  (ב) לחוק הגת הצרכן3סעיף  .76

 לקבל החלטה באופן שיש בו שלילה או פגיעה מהותית בחופש ההתקשרות שלו.

קיימת פגיעה משמעותית ביכולתו של הצרכן לקבל החלטה בשי סוגי הכשלים, במקרה דא, 

 וכן שלילה של חופש ההתקשרות שלו.

 חובת גילוי

מלציין בפי מעה באשר לחוק הגת הצרכן (חובת גילוי לצרכן)  4את סעיף  החברה הפרה .77

 .וידועים כי קיימים אי סדרים תכופיםאודות "פגמים" במערכות התיקוף ולקוחותיה 

  1973-(חלק כללי), התשל"ג חוק החוזיםהפרת . 2ח.

  הפרת הסכם

התחייבותה  ,אשר בין יתר תאיו ת ויתר לקוחותיה כרת הסכםלבין המבקש חברהבין ה .78

  חברה לגבות את תעריף הסיעה הכון עבור כל סיעה.וחובתה של ה

  לא.היה מפירה את ההסכם, הא ותו  עים,צאשר אים מב תובגין סיעבחיובה את לקוחותיה 
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 חוסר תום לב

המטיל על כל צד להסכם ההתקשרות לפעול בתום לב  חל חוק החוזים הצדדיםעל התקשרות  .79

 .ם המהותיים להתקשרותםותוך גילוי אות את כלל הפרטי

 .והן במהלכה על הגילוי ה"ל להיות הן במועד ההתקשרות

מקרים אשר  –יהלחיובבכל הקשור לציין בפי לקוחותיה כי קיימים אי סדרים  חברהעל ה

 ידועה לה היטב.סיבתם 

 חברהכתוצאה ממעשי/מחדלי ה ובע סיעה שלא ביצעובגין  חברהכך גם חיובם של לקוחות ה .80

 חובת תום הלב.להים ביגוד וומי מטעמה 

  .או לא ביתרהם חויבו מטילה על לקוחותיה את החובה לבדוק האם  חברההלכה למעשה, ה

 הטעיה

יה ביודעין באשר היה מסתירה מהם כי קיימים כשלים מערכתיים חותמטעה את לקו חברהה .81

 לחיוביה.בכל הקשור 

החברה מטעה את לקוחותיה כאשר היה מציגה פיהם שתי חלופות לתשלום, וכאשר הגבוהה  .82

 בייהם כלל איה רלווטית לאותו מסלול.

זהיר אותם כי תגלה ללקוחותיה ותכי  חברהמצופה מן ה ידיעתה אודות הכשלים,לוכח 

  מעבר וכי שומה על הוסעים לבדוק את חיוביהם השוים. יתר חיוביעלולים להיות 

 {וסח חדש} פקודת הזיקין. 3ח.

  רשלות

שלא גובה כספים בגין סיעות , ומחדל לכל הפחות תוך רשלותו, (לרבות מי מטעמה) חברהה .83

 .מבוצעות

  חברה.ה מחדלימקת בדבר קיומם, ובעים אלו, אשר אין כל מחלוחיובים 

  הפרת חובה חקוקה

ר כולן ועדו לטובת הפרה מספר חובות חקוקות אש חברהכמפורט בהרחבה בפרק זה, ה .84

 .הכדוגמת חברהולקוחות ה תולהגת המבקש

החברה לגבות הים מחירים מפוקחים  מורשיתכי כלל התעריפים אותם  ,יצוין כך ובמיוחד .85

ירי מצרכים ושירותים (מחירי סיעה בקווי שירות חעל מ צו הפיקוח אשר קבעים על ידי

 .השוים על תיקויו באוטובוסים)
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  , היה מפרה את החוק.ה"ל בשעה בה החברה גובה תעריף גבוה יותר מהתעריף הקבוע בצו

  עשיית עושר ולא במשפט. 4ח.

 .1979-התשל"ט ,חבה בהשבה מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט חברהה .86

חיובי היתר  , וכאשראין מבוצעותסיעות אשר תשלומים בגין  גובה מלקוחותיה חברהה .87

 .חברהמוזרמים ישירות לכיסה של ה

 המיוצגת הקבוצה הגדרת  .ט

כל וסע של המשיבה אשר החל ממועד החלת רפורמת התעריפים של משרד התחבורה על " .88

(אשכול אוו) בלבד וחויב בתעריף גבוה יותר  1פעילות המשיבה ביקש לסוע בתחומי אזור 

  בגין סיעה בין אזורים."

 ולחברי הקבוצה תהזק אשר גרם למבקש  .י

 כפי שצוין לעיל, אין באפשרות המבקשת להשיג פירוט של כל חיובי העבר שלה. .89

  רה הציבורית.המבקשת עשתה ועושה שימוש גם ברכבה האישי וגם בתחבו

כתה כגד כל אותם חיובים והמבקשת תעריך, כי בכל הקשור לחיובי היתר היודעים לה, היא ז

וכן שי חיובים וספים אשר ציג החברה לא  ,המתואר לעיל 55חיוב היתר בקו ה: מלבד שלוש

  הצליח להטעין את הזיכוי שיתן כגדם.

היו ההפרש בין שי סוגי התעריפים ומכאן, כי סך זקה הישיר והמיימלי של המבקשת 

  ₪. 10.20) = ₪3 *  3.40במכפלת שלוש (

המגלמים את הטרטור הרב אשר כרוך ₪  100על סכום זה תבקש המבקשת להוסיף עוד 

קבלת הזיכוי (התקשרויות עם ציגי החברה, הגעה פיזית לצורך מימוש שובר וכו'), טרטור ב

  החברה.אשר היו תוצאה ישירה של מחדלי 

 ₪. 20.110ומכאן, סך זקה של המבקשת היו 

 את הכלים לאמוד את שווי התביעה הייצוגית בשלב זה. תאין בידי המבקש .90

בלבד, וכאשר כל קו  1קווים אשר מסלולם כאמור באזור  30כי באשכול "אוו" בשים לב 

ביותר אשר מייצג מספר אוטובוסים ותחות, יש להסיק כי עסקין בכמות וסעים גדולה 

  משתמשת בשירותי החברה באשכול "אוו".

כמו כן יצוין ויוזכר, כי הכשלים המפורטים בבקשה זו צפו במספר קווים ומשכך ולכל הפחות 

  לה להגיע לכדי סכומים כבדים.ועסקין בגביית יתר אשר יכ
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יטת למותר לציין, כי התוים הדרשים לצורך חישוב סך גביית היתר הים ברשות ובשל

יתן יהחברה ו ים לאיתור ללא כל בעיה (יוזכר כי כל תעריף מקודד בקוד אחר ומשכךת

  בקל לעקוב אחרי חיובים שגויים).

 מתקיימים בבקשה הקריטריוים לאישורה כתובעה ייצוגית  .יא

 להגיש בקשה לאישור תובעה ייצוגית  תרשאי תהמבקש. 1יא.

  כללי

 ייצוגית לעמוד בשלושה תאים מצטברים: על המבקש להגיש בקשה לאישור תובעה .91

 ;ייצוגיות תובעות לחוק) א(3 סעיף בגדרי כסת התביעה עילת .91.1

 ;זקעל המבקש להראות כי לכאורה גרם לו  .91.2

 , המשותפות לכלל חברימשפט או עובדה של מהותיות שאלותהתביעה מעוררת  .91.3

 הקבוצה.

  בהם. תשל המבקשה פורטו שלושת התאים דלעיל ועמידתלהלן י

  לחוק תובעות ייצוגיות 3סעיף 

התביעה דא, כסת בגדרי סוג תביעה המפורטת בתוספת השייה ואשר בעייה יתן להגיש  .92

 ישור תובעה ייצוגית כמפורט להלן:בקשה לא

 לתוספת השייה:  1סעיף 

 "תביעה כגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגת הצרכן, בקשר לעיין שביו לבין לקוח, בין אם

 התקשרו בעסקה ובין אם לאו":

לחוק הגת הצרכן המגדיר  1היה "עוסק" בהתאם להגדרת סעיף  חברהכמפורט לעיל, ה .93

  "מי שמוכר כס או ותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן;" עוסק כדלקמן:

  .חברה"לקוח" של ה ההי תהמבקשכאמור, 

  זק אישי הה כי גרם לתהרא תהמבקש

ה בגין כל אותם תמבלי שזוכביתר מספר פעמים מה שיל תלעיל, המבקשכפי שפורט בהרחבה  .94

האמור היו בשים לב לכך כי אין באפשרות המבקשת להעריך את זקה המדויק  .חיובים

 מפאת היעדר אפשרות לצפות בכל חיובי העבר.
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המקרה דא מעורר שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה 

 המיוצגת

סכת עובדתית אחידה הים מטבעם מ המסכת העובדתית שבבסיס התובעה ובקשה זו .95

 .קבוצה המיוצגתולכלל חברי ה תומשותפת למבקש

משכך, קיימת אפשרות סבירה כי הגשת התובעה כתובעה ייצוגית תוביל להכרעות בשאלות 

 יוצגת. מהותיות ומשותפות, הן של עובדה והן של משפט, לטובת כלל חברי הקבוצה המ

  בית המשפט רשאי לאשר תובעה ייצוגית זו . 2יא.

  כללי

 תובעה לאישור המבקש על בהם תאים ארבעה מפרט ייצוגיות תובעות לחוק) א(8 סעיף .96

  :תתקבל שבקשתו בכדי לעמוד ייצוגית כתובעה

 "(א) בית המשפט רשאי לאשר תובעה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו כל אלה:

שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי התובעה מעוררת  )1(

  הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובעה לטובת הקבוצה;

 תובעה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגת להכרעה במחלוקת בסיבות העיין; )2(

 קיים יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייוצג ויוהל בדרך הולמת;  )3(

 וד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייוצג ויוהל בתום לב."יס )4(

תובעה זו מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה 

  המיוצגת ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובעה לטובת הקבוצה

שאלות  יםת אלו, מעורר, והסיבות אשר הובילו להפרוחברהפורט לעיל, טבען של הפרות הכמ .97

להיח כי כפי חברי הקבוצה המיוצגת, ויש  מהותיות של עובדה ושל משפט המשותפות לכלל

  אל מול חברי הקבוצה המיוצגת.   חברהכך גם פעלה ה תשפעלה אל מול המבקש

כי ההכרעה  א, אשר מקיימות אפשרות סבירהבית המשפט הכבד מופה לעובדות המקרה ד .98

וחברי הקבוצה המיוצגת, וכל אשר יידרש לבירור הוא היקף הפרות  תתהא לטובת המבקש

 והזקים הובעים מכך.  חברהה

  תובעה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגת להכרעה במחלוקת בסיבות העיין

בהם הזק תובעה ייצוגית ועדה בין היתר להבטיח ולהגביר אכיפת זכויות, במיוחד במקרים  .99

  האישי לכל אחד מחברי הקבוצה היו מוך יחסית ואשר איו מצדיק הגשת תביעה אישית.

חיוי כן ועדה התובעה הייצוגית להבטחת איטרסים ציבוריים, בייהם מתן שירות  .100

 ., סביר וראויתקין לציבור וגבייה כסף בגיו באופן
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 .צגת היו משמעותיהקבוצה המיו על פי ההערכות ותוים, ראה כי גודל .101

לא תישא בתוצאות  חברהאם לא תאושר הגשת התובעה כתובעה ייצוגית, סביר להיח כי ה

מעשיה ומחדליה ולא תפצה את ציבור הצרכים בגין הזקים שגרמו להם, ובכך ייפגע 

 האיטרס הציבורי.

 ן.משכך, דרך התובעה הייצוגית היה הדרך היעילה וההוגת להכרעה במחלוקת ד

  קיים יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייצוג ויוהל בדרך הולמת

המתגלים חיובים שוים , כרבים אחרים, מצהאשר ק חברהשל ה הלקוח ההי תהמבקש .102

   לפתע וללא כל זכות לגבותם. הל

בתובעה ייצוגית בשם  תלשמש כתובע הראוי ההוגשה בתום לב והי תשל המבקש התביעת

 כלל חברי הקבוצה.

סיון בתחום הליטיגציה כגד גופים גדולים, לרבות יהים בעלי  תשל המבקש הבאי כוח .103

 .במיוחד בכל הקשור להגשת תובעות ייצוגיותו

104. ם של כלל חברי הקבוצה המיוצגת ייוצג וייייח כי עסיבות אלו, יש להוהל בדרך ב

 .הוהן על ידי באי כוח תהולמת, הן על ידי המבקש

  קיים יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייוצג ויוהל בתום לב

 תובעה ייצוגית על ידי המבקשבמקרה דא, הוגשה התובעה והבקשה לאישורה כת .105

 בתום לב. 

ואת  תלים, והכל על מת לפצות את המבקשהתובעה הוגשה מתוך רצון כן וללא מיעים פסו

  .חברהחברי הקבוצה המיוצגת בגין הזקים שגרמו להם כתוצאה ממעשיה ומחדליה של ה

אין תכליתה של התובעה דא כל רצון לסחיטת פשרה, כי אם רצון אמיתי לסייע לכל מי 

 לקבל פיצוי אות אשר מגיע לו על פי דין. חברהשפגע מהתהלות ה

בוצה המיוצגת ייוצג ויוהל בתום לב , כי עיים של חברי הקתטען המבקשתמשכך,  .106

 ובכפיים קיות.

  סיכום וסעדים  .יב

 לדין ולהורות כדלהלן: חברהבית המשפט הכבד מתבקש בזאת לזמן את ה

, הכל המיוצגת להל את התביעה כייצוגית בשמם של חברי הקבוצה תלאשר למבקש .107

  כמפורט בבקשה זאת.
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 ציווי

 כדלקמן: חברהה הורות עלבית המשפט מתבקש ל .108

 לתקן את כל הכשלים המפורטים בבקשה זו:  .108.1

 ;קו כלל ים בלבדהרלווטי את התעריפיםלהציג על גבי מסכי מכוות התיקוף 

תעריף  על פיכמו כן, לתקן את הליקוי בגיו מחייבות מכוות התיקוף באופן אוטומטי 

 .מזה שקבע גבוה יותר

ל זיכוי ללא תלות בהגעתם הפיזית לחייב את החברה לאפשר לוסעיה לקב .108.2

 לעמדות החברה וללא הגבלת זמן.

 פיצוי

בכל חברי הקבוצה המיוצגת  את לפצות חברהבית המשפט הכבד מתבקש להורות על ה .109

החל מהמועד בו יושמה רפורמת משרד התחבורה על ידי החברה  מהם ביתרהסכומים שגבו 

  .וקביעתה תעריפים קבועים לסיעות בתוך אזור ובין אזורים

בסכום אשר ייקבע על ידי בית המשפט כאומדן לזקי חברי לחילופין, להורות על פיצוי  .110

יבור על פי הצהקבוצה המיוצגת ו/או פיצוי גלובלי לטובת חברי הקבוצה המיוצגת ו/או לטובת 

    חוק תובעות ייצוגיות;

, המיוצגת הקבוצה חברי בין גיותוהומ היעדר של בעיה ישה כי יסבור המשפט שבית ככל .111

 הקבוצה את ולפצל ייצוגיות תובעות חוק פי על בסמכויותיו שימוש לעשות בזאת מתבקש

 ;קבוצות לתתי המיוצגת

 המשפט בית ידי על לכון שימצא כפי המיוצגת הקבוצה חברי לטובת אחר סעד כל לפסוק .112

 או בהתאם לסכום המצטבר ממו תהה כל קבוצת הפגעים; הכבד

לחוק תובעות ייצוגיות  22גמול מיוחד בהתאם לסעיף  תלשלם למבקש חברהלחייב את ה .113

 כפי שיפסוק בית המשפט;

לחוק  23שכר טרחה בהתאם לסעיף  תשל המבקש דיולשלם לעורכי  חברהלחייב את ה .114

 תובעות ייצוגיות כפי שיפסוק בית המשפט.

                __________________ 

  , עו"דעילי מימן                         

  תב"כ המבקש     


