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רעיון התובענה הייצוגית מוכר כיום לכל משפטן/ית וגם לציבור הכללי. ישנם לא מעט גופים גדולים, 
מסחריים ואחרים, שלהם לקוחות רבים. ייתכן לכן שהגוף הגדול יעשוק את לקוחותיו בסכום נמוך 
ואפילו פעוט. מבחינת הלקוח הפרטי, הפסדו איננו שווה את הטרחה שיצטרך להשקיע בהשבתו, 

שלא לדבר על פנייה לערכאות. מבחינת הגוף הגדול, פרוטה לפרוטה מצטרפת להון גדול. 

תיאורטית יכולה המדינה להתערב, אך בפועל אכיפת המדינה ורשויותיה איננה מספקת, ויוצא רשע 
נשכר. המנגנון של תובענה ייצוגית נועד לפתור 'כשל משפטי' זה. העיקרון הוא כי יכול אחד מהנפגעים 

לתבוע בשם כולם. התמריץ לתביעה הוא פיצוי גבוה יותר שיקבלו התובעים ובעיקר עורכי דינם.

אחד מיתרונותיו של הספר שלפנינו קשור למחברו, עו"ד רשף ארי חן, שהיה חבר הכנסת השישה 
עשר מטעם מפלגת שינוי )2003-2006(. זהו אחד המקרים הבודדים שבו כותב הספר העוסק בחוק 
ספציפי, היה גם מנסחו בכנסת, ולמעשה מי שעמד מאחורי חקיקתו. נסביר בקצרה. עד שנת 2003, 
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התבסס עניין התובענה הייצוגית על תקנה 29 מתקנות סדר הדין האזרחי )דאז(, וכן על כמה חוקים 
כי  המשפט  בית  קבע   ,2003 בשנת  הצרכן.  הגנת  חוק  כגון  ייצוגית,  לתבוע  אפשרות  ניתנה  שבהם 
המסגרת המשפטית איננה מספקת וקרא למחוקק להסדיר את עניין התובענה הייצוגית )רע"א -3126
00 מדינת ישראל נ' א.ש.ת. ניהול פרויקטים וכוח אדם בע"מ(. עקב כך התפרסמו שתי הצעות חוק 
במקביל, אחת של הממשלה דרך משרד המשפטים, והשנייה הצעת חוק 
פרטית שהרוח החיה בה היה חבר הכנסת רשף. לא רק זאת, אלא שוועדת 
החוקה, חוק ומשפט, הקימה 'וועדת משנה' שבראשה עמד חבר הכנסת 

רשף, שמטרתה היחידה הייתה לחוקק חוק שיעסוק בתובענות ייצוגיות.

תובענה  ולהתיר  בזהירות  להתקדם  ביקשה  הממשלתית  החוק  הצעת 
ייצוגית רק על פי רשימת עילות מוסכמת כנגד נתבעים/ות ברורים. הצעת 
החוק הפרטית דרשה כי התביעה תהיה עקב כל עילה כנגד כל נתבע/ת. 
אולם עיקר השוני והמחלוקת בין שתי הצעות החוק קשור היה לתביעות 
נגד רשויות השלטון. אנשי משרד המשפטים עמדו על רגליהם האחוריות 
המקומיות  והרשויות  המדינה  כי  היה  חששם  זאת.  אפשרות  למנוע 
רבים.  תובעים  ע"י  עילות  באינספור  שייתבע  העמוק'  ל–'כיס  תהפוכנה 
במיוחד חששו מתביעות 'השבה' של מיסים ו/או אגרות, שיכולים לעתים 
מן הצד השני עמד  וגופים ממלכתיים.  רשויות  רגל של  להביא לפשיטת 
חבר הכנסת רשף חן שטען כי דין המדינה כדין כל אזרח. לא צריכה להיות למדינה ורשויותיה כל 
עליונות על תאגידים פרטיים. אם המדינה גובה שלא כחוק, ו/או פוגעת בזכויותיהם של אזרחיה, 

תתכבד ותשלם את שגבתה מעל לנדרש. מה שאסור לשור, אסור גם ליופיטר. 

בסופו של דבר, כדין הליכי חקיקה בדרך כלל, הוסכם על פשרה שבה כל אחד מהצדדים ויתר וחוקק 
החוק שלפנינו. המדינה הסכימה כי ניתן יהיה לתבוע רשות שלטונית, והכנסת )למעשה עו"ד רשף( 

הסכימה על מגבלות לתביעה ייצוגית ומגבלות ייחודיות לתביעת רשות.

סופו של דבר, כדין הליכי חקיקה ב
בדרך כלל, הוסכם על פשרה שבה 
כל אחד מהצדדים ויתר וחוקק החוק 
ניתן  כי  הסכימה  המדינה  שלפנינו. 
יהיה לתבוע רשות שלטונית, והכנסת 
על  הסכימה  רשף(  עו"ד  )למעשה 
ומגבלות  ייצוגית  לתביעה  מגבלות 

ייחודיות לתביעת רשות.

2



הכלליות.  בתובענות  גם  רבות  עוסק  אך  השלטון,  רשויות  נגד  בתובענות  מתמקד  שלפנינו  הספר 
עוסקים  האחרים  הפרקים  חקיקתו.  ובדרך  החוק  בתכלית  עוסקים  הראשונים  הפרקים  שלושת 
בתביעות השבה כנגד הרשות. דהיינו, תביעות להחזרת סכום ששולם כאגרה ו/או מס, בעיקר עקב 
טענות על מקור הסמכות לגבייה ו/או על גביית יתר. באופן טבעי הדגש הוא על ההגנות הייחודיות 
שיש לרשות. אלו כוללות את הגנת – 'החדילה'. זוהי הגנה מיוחדת על פיה רשות שמודה בטעותה 
ומפסיקה לאלתר את הגבייה הלא מוצדקת, חסינה מתביעה ייצוגית. הגנה נוספת היא הגנת התקציב. 
אם בית המשפט סבור שהנזק מהתשלום יכול לפגוע בציבור כולו, יכול 
איננה  הרשות  לאלו,  בנוסף  כייצוגית.  התביעה  את  לאשר  שלא  הוא 
חייבת להשיב בתובענה ייצוגית תשלומים מעבר לשנתיים האחרונות. 

כל אלו כדי למנוע פגיעה מיותרת ברשויות.

רשות  האם  רשות?  מהי  כגון  מעשיות  שאלות  במגוון  עוסק  הספר 
מקרקעי ישראל היא רשות? האם קופת חולים היא רשות? )התשובה 
היא כן, ואז יכולה היא ליהנות מההגנות על הרשות(. והשאלות מלוות 

בפסיקה עדכנית של בתי המשפט שעסקו בכך.

עובדתית, הליך התובענה הייצוגית הפך לפופולרי מאוד, ויש הגורסים, יותר מדי. פנקס התובענות 
הייצוגיות מכיל אלפי תובענות שהוגשו ומוגשות מדי יום ביומו. חלק גדול מתביעות אלו אכן מוגש 
נגד רשויות שלטון למיניהן, הרבה מהן עיריות ומועצות מקומיות. באופן אירוני אולי, חבר הכנסת 
רשויות  בהגנת  המתמחה  פרטי  עו"ד  כיום  הוא  החוק,  של  הרעיוני'  'אביו  שהוא  רשף  )לשעבר( 

מקומיות נגד תובענות ייצוגיות. 

מומלץ לכל מי שמתעניין בתובענות ייצוגיות נגד רשויות שלטון, ולכל המתעניינים בהליכי החקיקה 
שאחרי הקלעים. ניתן גם ללמוד ממנו כיצד התעקשות של חבר כנסת אחד יכולה להוביל לחקיקת 

חוק חשוב שבלעדיו ייתכן ולא היה נחקק.

 avi3333@gmail.com– הערות תתקבלנה בברכה

הכנסת ב חבר  אולי,  אירוני  אופן 
)לשעבר( רשף, שהוא 'אביו הרעיוני' 
של החוק, הוא כיום עו"ד פרטי המתמחה 
תובענות  נגד  מקומיות  רשויות  בהגנת 

ייצוגיות. 
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