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 .בקשה לאישור תביעה כתביעה ייצוגית .1

בגין גרירת מכוניות בשטח "( העירייה: "להלן)עניינה של התובענה באגרה שגובה המשיבה  .2

מכוניתה נגררה ונגבתה ממנה אגרה בשיעור של , המבקשת חנתה במקום אסור .העיר רחובות

222 ₪. 

 

http://www.nevo.co.il/links/books/?link=פרשנות%20במשפט%20-%20פרשנות%20החקיקה
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=פרשנות%20במשפט%20-%20פרשנות%20החקיקה
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=פרשנות%20במשפט%20-%20פרשנות%20החקיקה
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=הסמכות%20המינהלית
http://www.nevo.co.il/Psika_word/minhali/mm07000134-15.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/08101100-g02.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/mechozi/m07000134-298.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/minhali/mm07000134-15.doc


 עיריית רחובות' אילת שקד חצובי נ   /3331370( א"ת)בשא 

0 

 –ן "התש( העמדת רכב וחנייתו)בתקופה הרלוונטית לתובענה עמד בתוקפו חוק העזר לרחובות  .3

תשולם , גרירתו והחסנתו, בחוק העזר נקבע כי בגין הרחקת רכב"(. חוק העזר: "להלן) 1191

: להלן) 1191 -א  "התשכ תקנות התעבורהל בתוספת החמישית כמפורטאגרה או תשלום 

המפנה לתוספת , וכן התוספת הראשונה לחוק העזר, לחוק העזר' ג7' ס' ר -" תקנות התעבורה"

 (.החמישית לתקנות התעבורה

 

נקבעו תעריפים בגין הרחקת , "(התוספת החמישית: "להלן) תקנות התעבורהבתוספת החמישית ל

 :לתוספת החמישית נקבע מנגנון לפיו 4' בס(. בשקלים ישנים)רכב שנגרר 

רה שאישר יותאמו לשיעור העלאות המחירים לשירותי גרי, האגרות והתשלומים שבפסקה זו"

 6591 –ח "תשי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותיםז ל61הממונה על המחירים לפי סעיף 

 ". ויעוגלו לשקל הקרוב

 

בו הותר להעלות " רירההיתר להעלאת מחירי שירותי ג"פורסם בפעם האחרונה  29.1.1112ביום  .4

לאחר מכן לא . בהתאם לשעת ביצוע הגרירה -₪  43.14 -₪  21.3את מחיר השירותים לסכום של 

בוטל , 1119–ו "שנת חוק הפיקוח על מצרכים ושירותיםעם חקיקתו של . עודכן התעריף פעם נוספת

הכולל בין , "יציבות מחירים"שכותרתו  1147 –ז "הפרק בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תשי

 . ל"הנ' ז19' היתר את ס

  

 . בגין הגרירה בתקופה נושא התובענה₪  222-242ס "בפועל חויבו בעלי מכוניות באגרת גרירה ע

 

 טענות המבקשת

שכן הסכום , היא בשיעור העולה על המותר על פי הדין, ממנההמבקשת טענה כי האגרה שנגבתה  .4

' מכוח ס 29.1.1112הסכום שהותר ביום , ₪ 21.32המקסימאלי שניתן היה לגבות הוא הסכום של 

 . 1147 -ח "תשי םחוק הפיקוח על מצרכים ושירותיל'  ז19

 

, לטענתה. סמכות מועצת העירייה להתקין בחוק עזר אגרה היא סמכות מוגבלת, לטענת המבקשת .9

פקודת : "להלן[ )נוסח חדש] פקודת העיריותלעירייה ניתנה סמכות כללית להתקין חוקי עזר ב

לפקודה  77' הוראת ס, אולם"(. הפקודה: "להלן) 1191–א "התשכ פקודת התעבורהוב, "(יותהעיר

ובה הוענקה למועצה סמכות מיוחדת , יריותפקודת העהיא הוראת דין מאוחרת ומיוחדת להוראת 

בכלל זה הוקנתה למועצה הסמכות . לתקנות 1-7המשנה ' להתקין חוקי עזר בנושאים המפורטים בס
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http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P230_011a.htm
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 עיריית רחובות' אילת שקד חצובי נ   /3331370( א"ת)בשא 

0 

לרבות , להתקין חוקי עזר בנוגע לאמצעים שיינקטו לגבי רכב החונה במקום שהעמדתו אסורה

, ה הסמכות לקבוע אגרה בגין הרחקהניתנה למועצ 4כאשר בסעיף משנה , גרירתו והחסנתו, הרחקתו

 . גרירה והחסנה של רכב כאמור

 

נקבע כי לצורך , (שהוא מקור הסמכות להתקנת חוק העזר)לפקודה  77' המבקשת טענה כי בס .7

כן נקבע . נדרשת הסכמה הן של שר הפנים והן של שר התחבורה, התקנת חוקי עזר בנושאי תעבורה

. לפקודה 72-72' לתקנות שיותקנו על ידי שר התחבורה לפי ס כי חוק עזר בנושאי תעבורה כפוף

 . לפקודה( ב)77' כפי שנקבע בס –מכאן שחוק העזר כפוף לתקנות 

 

יו הוחסן או שגלגל, רכב שהורחק"שקובעת כי  תקנות התעבורהל 77המבקשת הפנתה לתקנה 

לא יוחזר לבעלו ולא ישוחרר מנעילתו אלא לאחר ששילם את , א לפקודה17' ננעלו לפי ס

תקנות ל 77מאחר שתקנה , לטענת המבקשת". האגרה או התשלום שנקבעו בתוספת החמישית

אין למועצת העירייה סמכות להתקין בחוק העזר אגרה , לפקודה' א72' הותקנה לפי ס התעבורה

 .בסכום העולה על סכום האגרה שנקבע בהתאם להוראות התוספת החמישית לתקנות

 

לפקודה הוא מקור הסמכות  77' המבקשת טענה כי ההיסטוריה החקיקתית מעידה על כך כי ס

וכי אין להחמיר , וף לתקנהעוד נטען כי ההלכה הפסוקה קבעה כי חוק העזר כפ. להתקנת התקנות

זו היתה גם עמדת המחוקק . לפקודה( ב)77' על פי כלל הכפיפות שבס, בחוק העזר מעבר לתקנה

 . כי יוצב מנגנון פיקוח פרלמנטארי על קביעת התעריף המירבי, הראשי בוועדת הכלכלה

 

המסמיך  המבקשת טוענת כי הגבייה בפועל של אגרת הגרירה היתה מנוגדת להוראות החוק .9

כאשר בית המשפט אינו , מדובר בפרשנות של חוק פיסקאלי, לטענתה. לתקנות 77ולהוראות תקנה 

אין . וזאת אף בהנחה שהמחוקק שגה, יכול לתת למונחים של המחוקק פירוש שאין הלשון סובלת

 . להטיל תשלום חובה אלא על פי תכלית ברורה

 

 טענות העירייה

במסגרתם היא לא חזרה על חלק , ענותיה של העירייה בסיכומיםפסק דין זה ניתן בהתאם לט .1

 . ולכן יש לראותה כמי שזנחה אותן, מהטענות שהועלו על ידיה בשלבים קודמים

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P230_011a.htm
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לא חלקה העירייה על נקודת המוצא של המבקשת לפיה מקור הסמכות מכוחו , בסיכומים מטעמה .12

לגישתה ". מרצון"משום שחוק העזר מכפיף את עצמו אליהן , תקנות התעבורההותקן חוק העזר הוא 

העירייה גם . השאלה היחידה שיש לברר אותה היא שאלת הפרשנות הנכונה של התוספת החמישית

ים אשר לשונה הפשוטה של התוספת החמישית קובעת את התעריפ"איננה חולקת על כך כי 

לאור עמדה ". ייגבו מבעל הרכב בגין גרירתו ומעמידה אותם בשיעור שאיננו ריאלי נכון להיום

ידי המבקשת בהקשר לשאלת -מתייתר הצורך לדון בטענות נרחבות שהועלו על, זו של העירייה

 .  ויש להתמקד בשאלת פרשנות הוראות התוספת החמישית, מקור הסמכות לגבות את האגרה

 

שהיתה , תה של העירייה היא כי יש לפרש את הוראות התוספת החמישית לאור כוונת המחוקקטענ .11

. נועדה לשקף את הוצאות הרשות בפועל –כך נטען  –האגרה . שמירה על הערך הריאלי של האגרה

העירייה טענה כי מסקנה זו בדבר תכלית . אפשרות אחרת תיתן תמריץ לנהגים לבצע עבירות חנייה

 . עולה גם מדברי חקיקה אחרים, פרשנות הנכונה שיש לתת לתוספת החמישיתהחקיקה וה

 

הוא בגדר של , המתייחס רק לתוספת הראשונה, תקנות התעבורהל' א14' עוד נטען כי האמור בס

יחול גם על , ל"ורות כי מנגנון ההצמדה שבתקנה הנולה, ועל בית המשפט לתקנה, "טעות קולמוס"

כדי למנוע , לתקן טעויות קולמוס של המחוקק –כך נטען  –בית המשפט מוסמך . התוספת החמישית

 . תוצאה אבסורדית ובלתי סבירה שאיננה מתיישבת עם מכלול החוק

 

אף אם יתקבלו טענות , יהלחלופין נטען כי אין הצדקה להורות על השבה של הכספים על ידי העירי .12

משום שהכספים לא נכנסו , זאת. משום שהעירייה שינתה את מצבה לרעה, המבקשת במלואן

והתובענה , העירייה פעלה בתום לב, בנוסף. לקופתה אלא שימשו אותה לכיסוי הוצאות הגרירה

 (.שכן המבקשת החנתה את מכוניתה במקום לא חוקי)נולדה בעוולה 

 

 

 

 דיון

עולה מסיכומיה של העירייה כי המחלוקת בין הצדדים היא מחלוקת פרשנית של , הובהר לעילכפי ש .13

חוק הפיקוח על ל' ז19' העירייה טוענת כי חרף העובדה כי ס. תקנות התעבורההתוספת החמישית ל

יש לשמור על התכלית שעמדה  –בוטל "( 91-החוק מ: "להלן) 1147 –ח "תשי מצרכים ושירותים

ולאפשר הצמדה של אגרת הגרירה לעלות הריאלית של , לתוספת החמישית 4' ביסוד האמור בס

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P230_011a.htm
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כאשר היא מורה על גרירה של מכונית החונה , עירייהשירותי הגרירה שעבורם משלמת בפועל ה

 . במקום חנייה אסור

 כללי פרשנות דבר חקיקה

בית המשפט , יחד עם זאת. פרשנות של דבר חקיקה צריכה להיעשות בשים לב לתכלית החקיקתית .14

נו הפרשן אינ. יכול להביא לידי ביטוי את התכלית החקיקתית רק אם יש אחיזה לשונית לתכלית זו

, 997( 1)ט"ד ל"פ, פז. חדד נ 49497ש "ב' ר)רשאי להגשים מטרה שאין לה עיגון לשוני בחוק 

ושאותה הוא אינו רשאי , היא לעולם המסגרת שבתוכה פועל הפרשן -כך נפסק   –הלשון (. 972

 (. 923, 713( 2)ד נ"פ, רשות השידור. זנדברג נ 4124492ץ "בג' ר)לפרוץ 

 

, ירושלים ( )פרשנות החקיקה, כרך שני)במשפט ברק בספרו פרשנות ' בהקשר זה כותב פרופ .14

 :כי( 1113

ואשר הפרשן למד עליה מנתונים שהם , תיתכן גם תכלית שאינה מעוגנת בלשון"

כגון תכלית סובייקטיבית העולה מתוך ההיסטוריה החקיקתית , חיצוניים ללשון

תכלית ותכלית אובייקטיבית הנגזרת מעקרונות היסוד של השיטה או מחזקות באשר ל

 (.279' עמ" )החקיקה

 

 : עוד נאמר שם כי

החוק הוא יצירה נורמטיבית הבאה להגשים . החוק אינו אך טקסט בלשני גרידא" 

מבין קשת האפשרויות , על הפרשן לחשוף. תכלית חברתית והיא ביטוי למדיניות

 (. 97' שם בעמ" )אותה משמעות אשר תגשים את מטרת החוק, הלשוניות

 

  :כן מצוין כי

... בצד המשמעות המפורשת של דבר חקיקה עומדת המשמעות המשתמעת שלו"

לא רק שהשופט רשאי אלא הוא חייב להתייחס ללשון החוק כמשתרעת על , אכן

ואף חייב להסיק  –השופט רשאי ... האמור בחוק ועל האמור בחוק במשתמע

 "משמעות משתמעת בכול מקרה שהדבר מתבקש מהבנת הטקסט על רקע ההקשר

המשמעות המשפטית נקבעת על פי הכלל הפרשני לפיו מפרשים (. "112-111' בעמ)

 (.   114' בעמ, שם" )את הלשון כדי להגשים את תכלית החקיקה

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בש%2067/84&Pvol=לט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204562/92&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=פרשנות%20במשפט%20-%20פרשנות%20החקיקה
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ההליך הפרשני הוא הליך בו בית המשפט בוחן את מכלול האפשרויות הלשוניות של דבר , כלומר .19

ר את האפשרות הלשונית המגשימה את תכלית ומביניהן הוא בוח, מפורשות ומשתמעות –החקיקה 

 .החקיקה

 

יש מקום לכן לבחון את השאלה מהי הפרשנות הנכונה של מנגנון התאמת המחיר שנקבע , בענייננו 

יש , לצורך כך. הן לאור המשמעות המפורשת והן לאור המשמעות המשתמעת, בתוספת החמישית

" נסבלת"היא פרשנות , לה טוענת העירייה והאם הפרשנות, לבחון מהי התכלית של המנגנון הזה

 .קרי התוספת החמישית –במסגרת דבר החקיקה הרלוונטי 

 

 פרשנות התוספת החמישית 

לא . שאיננו מנגנון הצמדה רגיל, בתוספת החמישית נקבע מנגנון התאמה של שיעורי אגרת הגרירה .17

הקביעה של המחוקק . מדד אחרנקבע לדוגמה כי אגרת הגרירה תוצמד למדד המחירים לצרכן או ל

שיעור העלאות המחירים לשירותי "של האגרה ל" התאמה"בתוספת החמישית היתה כי תהיה 

על מנת לעמוד על טיבו של הסדר . 47-שאישר הממונה על המחירים בהתאם לחוק הפיקוח מ" גרירה

 . על גלגוליו השונים, 47-נעמוד על ההוראות הרלוונטיות בחוק הפיקוח מ, זה

 

: להלן) 1119–ו "תשנ חוק הפיקוח על מצרכים ושירותיםבטרם חקיקתו של , במועד הרלוונטי .19

חוק  –היה קיים פיקוח על מחירים של שירותי גרירה מכוח חוק הפיקוח שהיה תקף , "(51-החוק מ"

שקבע מנגנון פיקוח על , רבתי 19והוכלל בו סעיף , 1172תוקן בשנת  47-החוק מ. 47-הפיקוח מ

 .  יציבות מחיריהם של מוצרים ושירותים שונים

 

עולה המטרה ( 19' בעמ 1231' ג מס"ח תשל"כפי שפורסמו בהצ)ל לחוק "מדברי ההסבר לתיקון הנ .11

 :כך נאמר שם. ל"של התיקון הנ

הסדרים )הותקנו תקנות שער חירום ... א "הלירה בחודש אב תשל עם שינוי שער"

... תקפן של תקנות אלה עומד לפקוע(. 6516-א"תשל, בעקבות שינוי שער המטבע

בתקנות האמורות כלול גם פרק מיוחד לפיקוח על יציבות מחיריהם של מצרכים 

להעלות את יבואן או סיטונאי , ההוראות שבאותו פרק אוסרות על יצרן. ושירותים

באוגוסט  69)א "ד באב תשל"מחירו של מצרך או שירות מעל למחירם ביום כ

איסור זה בתקנות הוטל בשעתו . זולת אם קיבלו לכך היתר לפי אותן תקנות, (6516

, אולם כיום. כדי למנוע עליית מחירים מעל למתחייב משיעור משינויי שער המטבע

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הפיקוח%20על%20מצרכים%20ושירותים
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לקיים איסור כאמור על כל המצרכים  קשה, כעבור למעלה משנה מאז שינוי השער

למשך תקופה , איסור כוללני כזה, יתירה מזו. והשירותים ולפקח על שמירתו

ולכן גם אינו , גורם לעיוותים הפוגעים בפיתוחם של ענפי משק שונים, ממושכת

, בשל הלחצים האינפלציוניים הפוקדים כיום את המשק, מצד אחר. לטובת המשק

או מצרכים , ל מחיריהם של מצרכים ושירותים חיונייםרצוי לקיים פיקוח ע

לכן . שהספקתם היא בתנאי מונופולין או קרטלים המונעים תחרות חופשית בשוק

פרק מיוחד , 6591-ח"תשי, חוק הפיקוח על מצרכים ושירותיםמוצע להוסיף ב

 ".להסדרת הפיקוח על יציבות מחיריהם של מצרכים ושירותים כאמור

 

בו נקבע איסור העלאת , רבתי לחוק הפיקוח 19' מכוח התיקון האמור נחקק כאמור בין היתר ס .22

וחל איסור על , למוצרים ושירותים" מחיר יציב"נקבע . מחירים של מצרכים ושירותים מסוימים

, היתר להעלאת מחיריםקבע הסדר של , בתיקון' ז19' ס. אלא בכפוף להיתר, זההעלאתו של מחיר 

רשאי לתת או שלא לתת היתר , שמונה לצורך כך על ידי שר המסחר והתעשייה, ולפיו הממונה

לא ניתן היה להעלות מחירים של מוצרים , בלא היתר כאמור. להעלאת מחיר של מוצרים ושירותים

 . ושירותים

 

חוק הפיקוח על מצרכים עם חקיקתו של , 47-ל לחוק מ"רבתי הנ 19' בוטל כאמור ס, 1119בשנת  .21

 :נאמר כי( 139' בעמ, 2439' ו מס"ח תשנ"ה) 19-בדברי ההסבר לחוק מ. 19-מ ושירותים

וצרים או שירותים שלגביהם קיים חשש שללא פיקוח ייקבעו הפיקוח מופעל על מ"

דבר אשר פוגע , להם מחירים גבוהים לעומת אלו אשר היו נקבעים בשוק משוכלל

תופעה של מחירים הגבוהים מהמחירים . ביעילות הכלכלית במשק ובצרכנים

האופטימאליים עלולה להיווצר לגבי מוצרים ושירותים המסופקים בידי מספר 

... או כאשר קיים בענף ספק אחד השולט על חלק גדול מהשוק, צם של ספקיםמצומ

הינה למנוע ... המטרה העיקרית של הפיקוח... פוגע ברווחת הציבור... מצב זה

זאת על ידי פיקוח המונע את . פגיעה בהקצאה יעילה של משאבי המשק בכללותו

 . על חשבון הצרכןרווח עודף אשר בא למעשה , הרווח העודף ממנו נהנה היצרן

 

 : עוד נאמר כי 

 

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הפיקוח%20על%20מצרכים%20ושירותים
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הפיקוח%20על%20מצרכים%20ושירותים
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הפיקוח%20על%20מצרכים%20ושירותים
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הפיקוח%20על%20מצרכים%20ושירותים
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הפיקוח%20על%20מצרכים%20ושירותים
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ניתן היה להטיל את , בעוד שבחוקי הפיקוח על המחירים שהיו נהוגים עד כה"

מוצע כי החוק החדש יאפשר , ללא כל הגבלה, הפיקוח על כל מצרך ועל כל שירות

 ".הטלת פיקוח על מחירים רק בסוגי מקרים מוגדרים שבהם ראוי לעשות כן

 

הם מקרים בהם הספקת המוצר היא בתנאי מונופולין או קרטלים , דברי ההסבר על פי, המקרים הללו

בו נקבעו המקרים בהם יחול פיקוח על , לחוק 9' הוסף ס, לכן. המונעים תחרות חופשית בשוק –

 .המחירים

  

הוטל פיקוח על , שהוסף בו 1172ולאחר התיקון משנת , 47-בתקופה בה היה בתוקף חוק הפיקוח מ .22

הן שירותי גרירה  –שירותי הגרירה שניתנו  לכולפיקוח זה התייחס . הם של שירותי גרירהמחירי

והן שירותי גרירה לכול אזרח שנזקק , שניתנו לעיריות שביקשו לגרור מכוניות שחנו שלא כחוק

  .'בשל תקלה במכונית וכד –לשירותי גרירה 

 

מחיר זה היה . המחיר של שירותי גרירהניתן היה לדעת בדיוק מה יהיה , במועד הרלוונטי, כלומר

לא היתה באותה תקופה . באותה תקופה לכול היותר המחיר שנקבע על ידי הממונה על המחירים

 . אלא המחיר האחיד היה המחיר המפוקח –תחרות ביחס למחירים של שירותי גרירה 

 

רים לשירותי גרירה כי האגרות יותאמו לשיעור העלאות המחי, כאמור, התוספת החמישית קבעה .23

 47-לחוק מ' ז19' בהסדר שנקבע בס, כאמור לעיל. שאישר הממונה על המחירים לפי חוק הפיקוח

שכן המחוקק היה מודע לכך שמחירים  –נוצר מנגנון שנועד לאפשר העלאה עתית של המחירים 

וח על גם בתקופה בה היה פיק –וזאת , אינם יכולים לקפוא על שמריהם לתקופה בלתי מוגבלת

 .והמטרה היתה לשמור על יציבותם, המחירים

 

מנגנון שבמסגרתו הובטחה התאמה מלאה , אם כן, יצרה, (אליה הפנה חוק העזר)התוספת החמישית  .24

שאושר על ידי , מחיר זה היה מחיר אחיד. למחיר הגרירה בפועל –של האגרה שהעירייה גובה 

 . שנתן מעת לעת והשתנה על ידיו בהיתרים, הממונה על המחירים

 

שהיה בתקופה זו המחיר ,  העירייה יכלה לגבות את המחיר המפוקח –המטרה בקביעה זו היא ברורה 

היא איננה מוסמכת לגבות יותר . הריאלי של שירותי הגרירה עבור גרירת מכוניות החונות שלא כדין

הוא  –ירת מכוניתו לבעל המכונית מובטח כי המחיר אותו הוא יצטרך לשלם עבור גר. ממחיר זה
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לו הוא היה מזמין את שירותי הגרירה , המחיר שהוא היה משלם בעצמו עבור גרירת המכונית

 . בעצמו

 

. חדל מחירם של שירותי הגרירה להיות מפוקח, 19-עם חקיקתו של חוק הפיקוח מ, כפי שהובהר .24

. בתחרות חופשית, השוק והוא נקבע בהתאם לכללי, כיום אין פיקוח על מחיריהם של שירותים אלה

מחיר זה היה המחיר  –בעבר . בפועלהתוספת החמישית הפנתה כאמור למחיר של שירותי הגרירה 

לא קיים עוד מחיר שאושר על ידי , לאחר שנפסק הפיקוח. האחיד שאישר הממונה על המחירים

 . רות חופשיתשכן השוק נפתח לתח –" מאושר"כל מחיר הוא מחיר  –לכאורה . הממונה על המחירים

  

לאחר שלא קיים עוד מנגנון ההתאמה של המחיר , איך יש לפרש אם כן את הסיפא לתוספת החמישית .29

 ? המפוקח

 

 –קרי  –אני סבורה כי הדרך הנכונה לפרש את התוספת החמישית היא בהתאם למה שנאמר לעיל 

. שהוא משתנה מעת לעת כפי, למחיר הריאלי בפועלאת האגרות עבור גרירה יש להתאים גם היום 

הרי שעל העירייה להתאים את האגרות למחיר , מאחר שמחיר זה איננו עוד מחיר מאושר ומפוקח

 . שהם אלה שהחליפו את הממונה על המחירים –כפי שהוא נקבע על ידי כוחות השוק 

 

ל שכן גם לאחר שפסק הפיקוח ע –פרשנות זו יש בה כדי להגשים את המטרה החקיקתית במלואה 

מוסיף לחול הכלל לפיו בעל המכונית לא צריך להידרש לשלם , מחיריהם של שירותי הגרירה

, אין מדובר אם כן בהעלאת שיעור האגרה. לעירייה אגרה מעבר למחיר בפועל של שירותי הגרירה

למצב החוקי   -בהתאם לרציונאל ולתכלית של המנגנון שנקבע בתוספת החמישית  -אלא בהתאמתו 

 . שהשתנה

 

של המשמעות של " מתיחה"וכי אין בה כדי , אני סבורה כי פרשנות זו היא פרשנות לגיטימית .27

 –הפרשנות היא פרשנות של מנגנון ההתאמה . המילים בתוספת החמישית מעבר לגבולות הלשון

בעבר היו ". העלאות המחירים לשירותי גרירה"שמלכתחילה היה אמור להתאים את האגרה ל

מנגנון ההתאמה חל על , ומשלא קיים עוד היתר כזה, ים בהתאם להיתר מן הממונההעלאות המחיר

 . העלאות המחירים בפועל
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של מחיר " הקפאה"משמעותה למעשה , אני אף סבורה כי קבלת עמדתה של המבקשת בתביעה דנן .29

יר אשר איפשר להעלות את מח, 47-הקפאה שלא היתה קיימת גם בתקופה בה חל החוק מ, הגרירה

 . שירותי הגרירה מעת לעת באישור הממונה

 

המבקשת טענה כי מההסדר שנקבע בתוספת החמישית ניתן ללמוד על כוונתו של המחוקק להטיל  

ניתן ללמוד מהסדר זה על כוונה לפקח , כפי שפרטתי לעיל, אכן. מנגנון של פיקוח על הטלת האגרה

מוסיף להיות קיים והוא מכוון למגבלה של הפיקוח . על שיעורי האגרה שיוטלו על ידי העירייה

מחיר שהיה המחיר הריאלי לגרירת מכונית נכון  – 12-ולא למחיר שנקבע בשנות ה, המחיר הריאלי

 . לאותו מועד

 

לא פחות , מוטחת לעירייה השבה מלאה של עלויות הגרירה על פי מחיריהן בפועל, כאז כן היום, כך .21

 .  ולא יותר

 

אינני מקבלת את טענת המבקשת לפיה החלטתה של העירייה לגבות אגרה , ור לעיללאור כל האמ .32

.  שחייב קבלת אישור של שר הפנים ושר התחבורה, היא שינוי של חוק העזר₪  222בסכום 

על , בתוספת החמישית במסגרת ההסדר הקייםאני סבורה כי פעולתה של העירייה נעשתה , כאמור

העירייה הוסמכה בתוספת לגבות עבור הגרירה , על פי פרשנות זו. זהפי פרשנותו הנכונה של הסדר 

הוסמכה העירייה , כל עוד היה המחיר מפוקח. את המחיר הריאלי של שירות זה נכון למועד הגביה

היא הוסמכה לגבות את , ולאחר שחדל הפיקוח, לגבות את המחיר המפוקח כפי שעודכן מפעם לפעם

 . מחיר השוק במועד הגבייה

 

היא תקנה בת ₪  222המבקשת טענה עוד כי החלטת העירייה לפיה סכום האגרה יהיה בשיעור של   .31

החלטתה של העירייה , כאמור. אינני מקבלת טענה זו. שהיה מקום לפרסמה ברשומות, פועל תחיקתי

 איננה שינוי של חוק העזר הקיים אלא יישומו של המנגנון שנקבע₪  222לגבות אגרה בשיעור של  

המהווה אקט של תקנה )כי יש להבחין בין קביעת הנורמה , כלל ידוע הוא. בו על פרשנותו הנכונה

שאינו מחייב  -ובין ההליך של החלתה של הנורמה והפעלתה , (בת פועל תחיקתי המחייבת פרסום

 (. 133-139' בעמ, (1113, ירושלים) הסמכות המנהלית, זמיר'  בענין זה י' ר)פרסום ברשומות 

 

הוא אכן  –למעשה השאלה היחידה שנותר לדון בה היא האם המחיר שגבתה העירייה כאגרת גרירה  .32

המבקשת לא טענה . המחיר הריאלי של גרירת מכוניות במועד בו בוצעה העבירה על ידי המבקשת

היה מקום לבחון אותה על פי  –לו היתה מועלית טענה כזו . לא מדובר במחיר ריאליולא הוכיחה כי 

http://www.nevo.co.il/links/books/?link=הסמכות%20המינהלית
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טענת המבקשת בתובענה . לא זו היתה טענתה של המבקשת בתובענה דנן –אולם כאמור . נסיבותיה

בלי כל קשר לעלויות העירייה , ₪ 21.32היא כי יש להותיר את שיעורי האגרה על סכום של , דנן

 . ותי  הגרירהבפועל עבור שיר

 

חברי הוועדה דחו את הצעת שינוי הנוסח של  –המבקשת טענה כי כעולה מדיוניה של ועדת הכלכלה  .33

מהלשכה , ד חוה ראובני"בהתאם להצעה שהועלתה על ידי עו, תקנות התעבורהל 77תקנה 

חברי הוועדה הביעו עמדה נחרצת לפיה יש להותיר , לטענת המבקשת. משרד התחבורההמשפטית ב

ויש לקבוע תעריף , את הפיקוח על סכומי האגרה שגובות הרשויות המקומיות מהציבור בידי הוועדה

 . אחיד של תקרה לכול הרשויות המקומיות בתקנות

 

אין , כידוע, ראשית. געתי כלעילאינני סבורה כי טענה זו יש בה כדי לשנות מהמסקנה אליה ה

ומלאכת , לדברים שנאמרו במסגרת דיונים של ועדת הכלכלה תוקף ככלים פרשניים בלעדיים

צריכה להיעשות בהתאם לכול הכלים הפרשניים שיש , עליה מופקד בית המשפט –הפרשנות 

 . של ועדהבלא לתת יתרון לדבריהם של חברי הכנסת במסגרת דיונים , באמתחתו של בית המשפט

 

עולה בקנה אחד עם רוח הדברים , אני סבורה כי הפרשנות שנקבעה בפסק דין זה לעיל, יתרה מזאת .34

 . כ המבקשת"שנאמרו במסגרת ישיבת ועדת הכלכלה אליה הפנו ב

 

אין פירושה כי הרשות המקומית יכולה להעלות את שיעורי  –הפרשנות המוצעת בפסק דין זה  .34

, קיימת מגבלה על העלאת שיעורי אגרות הגרירה. ללא כל מגבלה, על רוחה ככול העולההאגרה 

המגבלה היתה ונותרה כי העירייה איננה . ומגבלה זו עדיין קיימת בתוספת החמישית שנזכרה לעיל

 . זכאית לגבות אגרה בסכום העולה על המחיר הריאלי של שירותי גרירה

 

ולכן המגבלה של , יים מחיר מפוקח של שירותי גרירהכיום לא ק, וכפי שהבהרתי בפירוט לעיל, אכן

הרשות המקומית בקביעת האגרה איננה תלויה בפרסום של המחיר הזה על ידי רשות מסוימת 

 .אלא במחיר כמות שהוא בשוק שירותי הגרירה, (פרסום שלא קיים יותר)

 

ת תוכל לעשות דין המבקשת העלתה את החשש כי מתן היתר להתנהגות העירייה משמעה שכל רשו .39

רשות תגבה מהציבור אגרה . לעצמה כאשר תגיע למסקנה שאגרה פלונית לא מכסה את הוצאותיה

אינני מקבלת את הטענה שכן . ותשתחרר מכבלי הפיקוח שהציב המחוקק, בסכום גבוה משנקבע בדין

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P230_011a.htm
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ם למחיר ל משמעותה שהעירייה זכאית לגבות אגרה בהתא"תוצאת פסק הדין הנ, כפי שהובהר לעיל

 . ולא מעבר לכך, הריאלי של שרותי הגרירה

 

לאור הנימוקים כפי . אני סבורה כי יש לדחות את הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית, לכן .37

ואין גם מקום להותיר על , אין מקום לשקול החלפה של התובע הייצוגי, שפורטו בפסק דין זה לעיל

ותה היא תוכל לשוב ולהגיש אם תמצא לנכון לבית א)כנה את התביעה האישית של המבקשת 

 (.המשפט בעל הסמכות העניינית לדון בה

 

 .מ"מע+ ₪  22,222המבקשת תשא בהוצאות המשיבה ובשכר טרחת עורכי דינה בסך כולל של 

 

 .המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים
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