
 � 1 � עמוד  מ"סלקו� ישראל בע'  ברק נר צבי"דה ייצוגית  תובענ:בקשה לאשור

  26140�09�11צ "ת  בפתח תקווהמחוזי המשפט הבבית 

  050982479ז "ת, ד"עו, צבי ברק) פיסיקה(ר "ד      : בעניי�

  ד אס� שילה"כ עוה"י ב"ע      
  44631כפר סבא , א4בקעת הירח ' מרח  

  il.co.shiloh-safas@assaf: ל"דוא; 2448570�072: פקס; 7372987�054: טל  

  צבי ברק) פיסיקה(ר "ד ד"או עו/ו
  67137תל אביב , 18 קומה –מגדל סונול , 52מדר- מנח� בגי� 

  03�7513300:  פקס050�5475390:  נייד03�6969657: טל
  מבקשה

  תובעה

  � נ ג ד �      
  

 511930125צ .מ ח"סלקו# ישראל בע

 נתניה, 10הגביש ' מרח

  ההמשיב
  תהנתבע      

  מ" בתוספת מע /499: יעה האישיתסכו� התב

   / 15,000,000: סכו� התביעה הייצוגית
  

  בקשה לאישור תובענה כייצוגית
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  נימוקי הבקשה

  

I.  תמצית הבקשה�פתח דבר  

הוא הגבלת גובה הזיכויי� אשר מתחייבת ושל בקשה זו לאשרה כייצוגית עה עניינה של התבי .1

שאינה מבוססת על עיגו� חוזי כלשהי וכמוב� , וזאת בהחלטה עצמאית, המשיבה לתת ללקוחותיה

 . שאינה נמסרת ללקוחות

 ? במה דברי� אמורי� .2

רותי� או מוצרי� אשר לגבי  שי" זיכוי�חיוב"ג� המשיבה נוהגת בשיטת , כנהוג אצל חברות הסלולר

 יכול לקבל את המכשיר, לות חודשית מסויימתלקוח הרוכש מכשיר טלפו� בע, למשל. נרכשי� אצלה

. א� הלקוח מתחייב לתשלו� חודשי קבוע בסכו� מסויי�, )או בתשלו� מופחת(לכאורה ללא תשלו� 

ותו סכו� או סכו� א(הלקוח מחוייב בסכו� כלשהו עבור המכשיר ואז מזוכה בסכו� כלשהו : כלומר

  ). שונה
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 להגביל את ס- הזיכויי� לתשלו� הקבוע �  פנימי וחשאי �אצל המשיבה קיי� נוהג או נוהל : אלא מה

  .  Navigator בתוספת התשלו� עבור שירות 1י הלקוח"אשר משול� ע

 � לפחות זה אשר שיווק למבקש � ואפילו המשווקי� שלה , לנוהג זה אי� זכר בהסכ� ע� הלקוחות

 . אינ� מודעי� לו

  . הלי- זה היא פיצוי לחברי הקבוצה ומניעת המש- הפגיעה בה�מטרת  .3

II. העובדות הרלוונטיות 

 . )לקוח עסקי ( חת� המבקש על הסכ� הצטרפות לשירותיה של המשיבה17.4.11ביו�  .4

   . 'כנספח בב "עותק ההסכ� מצ  ]ב[

  . 1'כנספח בב "מצ, אשר מוזכר בהסכ�, �"עותק מהסכ� הרט  ]1'ב[

 : כ-, בי� היתר, בהסכ� נקבע .5

 : העלויות •

o  להסכ�12�13עמודי�  (לקו / 259תשלו� חודשי קבוע בס- של (; 

o  להסכ�6עמוד ( חודשי� 36למש-  לכל קולחודש  / 99בעלות של מכשיר טלפו� (;  

o  להסכ�3עמוד ( חודשי� 36למש-  לכל קולחודש  / 55בעלות של מכשיר טלפו� לרכב (; 

o  שירותNavigator להסכ�3עמוד  ( לכל קולחודש / 20.79 בעלות של ( . 

o  לחודש לקו / 6.9 מכשירי� על אותו קו היא 2העלות בגי� השירות המאפשר . 

 . לחודש לקו /440.69: ס- העלויות לה� התחייב המבקש

 :הזיכויי� •

o 125 /  של ההסכ�19עמוד ( חודשי� 36למש- " טרייד אי�"לחודש לקו עבור הטבת ( ; 

o 99 /  להסכ�6עמוד ( חודשי� 36למש- לחודש לקו עבור מכשירי הטלפו� ( ; 

o 55 /  להסכ�3עמוד ( חודשי� 36למש- לחודש לקו עבור מכשירי הטלפו� לרכב ( ; 

o 20.79 / לחודש לקו עבור שירות ה� Navigator  -להסכ�3עמוד ( חודשי� 36למש ( ; 

o 25% כל   /64.75: היינו, )כ� להס12עמוד ( לקו מהתשלו� הקבוע כל שלושה חודשי�

  . ")סלקו� מחזירה ל- כס�"הטבת  (לחודשבממוצע  / 21.58או , שלושה חודשי�

 בשניי� מתו- כל  /299.79 (לחודש לקובממוצע   /37.213: ס- הזיכויי� לה� זכאי המבקש

,  כל שלושה חודשי� /45.364 �ו,  לא בא לידי ביטוי%25כאשר הזיכוי של , שלושה חודשי�

  . )כאמור

                                                
מעבר לתשלו� , מכיו� שהחיובי� כוללי�,  ס- הזיכויי�כי ס- החיובי� תמיד יעלה על, על מנת למנוע אי הבנה יודגש   1

   . תשלו� עבור המכשירי�ג� , Navigator �ועבור שירות הוהתשלו� הקבוע 
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 בשניי� מתו- כל שלושה  /140.9 (לחודש לקובממוצע  / 119.32:  האפקטיביתשלו�הכ "סה •

  ).  כל שלושה חודשי� /76.15 �ו,  לא בא לידי ביטוי%25של כאשר הזיכוי , חודשי�

עימו סיכ� המבקש את , י איש המכירות של המשיבה"זה ג� היה מבנה התשלו� אשר הוצג ע .6

 141.90כולל הסכו� , בחלקו העליו� של הד�של איש המכירות  בכתב ידו כפי שנית� לראות, העסקה

עקב טעות חישוב נרש� כי התשלו� (לעיל ' בעמוד האחרו� של נספח ב, 25%וההערה לעניי� הטבת / 

 בחלקו התחתו� של 25%החישוב של הטבת ).  /119.32במקו�  / 120.32האפקטיבי החודשי הוא 

וחשבו� , כדי לוודא מהו החיוב החודשי האפקטיבי,  המכירותאישכחות הד� נעשה על ידי המבקש בנו

 . המכירות באותה פגישהאישזה אושר על ידי 

 כי המשיבה נוהגת להגביל את הזיכויי� החודשיי�, כפי שצוי� בפתיח, ואול� התברר למבקש .7

, כ"ובסה, ) /20.79 (Navigatorבתוספת התשלו� עבור שירות )  /259(לתשלו� החודשי הקבוע 

 .  /280 �לכ, במקרה של המבקש

 . 2'ה�ו' ד, 'כנספחי# גב " של המבקש מצ2011 ויולי  יוני,מאי חשבוניות יעותק  ]ה�ג[

בכל אחד מהקווי�  / 280 �כי ס- הזיכויי� עמד על כ,  מראה)'ד�'נספחי� ג(ויוני  מאי תועיו� בחשבוני .8

בקו והחיובי� והזיכויי� , קווי� השוני�בי� ה/ מסיבה לא ברורה ישנ� הפרשי� של פחות משני (

כפי ,  /300 �  במקו� כ)Navigator � לגבי שירות הנוספי� בחודש יוני / 10 � הופחתו ב050�6331700

 . כאמור לעיל, שהיה צרי- להיות

 ).  /99במקו�  / 79(הטלפו� מכשיר הזיכוי עבור פער מופיע בסעי� מאי הת יבחשבונכי , יצוי� .9

השיבה לו , עבור המכשירי� / 99לונ� טלפונית כי הוא זכאי לזיכוי בס- לאחר שהמבקש הת

החשבונית , ואמנ�. עבור המכשירי� / 99והוא זכאי לזיכוי בס- , המוקדנית כי אמנ� נעשתה טעות

הזיכוי מ / 20ו הופחת, להפתעת המבקש א- ,כללה זיכויי� מלאי� עבור המכשירי�,  של יוני,הבאה

  .  /125במקו�  / 105 � כהוא נרש� : "אי�הטבת טרייד "המכונה 

 . בתלונה למשיבה אודות הזיכוי החסרבכתב פנה המבקש , לאחר קבלת חשבונית יוני, 25.7.11ביו�  .10

 . 'וכנספח ב "עותק מפנייתו של המבקש למשיבה מצ  ]ו[

, אשר הוצגה בדרגה של אחראית (נציגה של המשיבהבעקבות פנייתו פנתה אל המבקש טלפונית  .11

לפיה ס- הזיכויי� אינו יכול לעבור את גובה , אשר העלתה את הטענה האמורה, )בדיל ממוקדניתלה

הנציגה לא ידעה להצביע על . Navigator � התשלו� החודשי הקבוע בתוספת התשלו� עבור שירות ה

 . סעי� בהסכ� הקובע זאת

הינה , )11.8.11אה ביו� אשר יצ,  לעיל2'נספח ג (2011חשבונית יולי , חשבונית שיצאה לאחר מכ�ה .12

סלקו� "ולכ� זיכתה אותו בהטבה , מאז הצטרפותו של המבקש כמנויהחשבונית השלישית המלאה 

 .  /64.75בס- " מחזירה ל- כס�

לפיה אי� ס- הזיכויי� יכולי� ,  של המשיבהאול� נאמנה לעמדתה, תוזיכוי זה אמנ� נרש� בחשבוני

  ).  /125במקו� ( / 40.25 �ל" טרייד אי�"ההופחת זיכוי , לעבור את המגבלה האמורה

                                                
ולכ� אינה , יי� כלשה� אינה כוללת זיכו2011 אפרילחשבונית . 2011 כמנוי של המשיבה בחודש אפריל הצטר�המבקש    2

  . מהחודש השני להסכ� בלבד, פי הוראות ההסכ�על , � מתחילי�זיכויימאחר שה, רלוונטית
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 . וביקש הסברי� על הפחתת הזיכויי�, ל למשיבה" פנה המבקש שוב באמצעות דוא21.8.11ביו�  .13

 . 'כנספח זב "של המבקש למשיבה מצהשניה עותק מפנייתו   ]ז[

היא . אשר הסבירה כי זו מדיניותה של המשיבה, ע� נציגה בש� שירי�המבקש  חשוח 29.8.11ביו�  .14

 . לא ידעה להצביע על מקור חוזי לכ-

 . 'כנספח ח ב"תמליל השיחה ע� שירי� מצ  ]ח[

להבדיל , הוצגה בדרגה של אחראיתג� היא אשר  (מאוחר יותר באותו יו� שוחח ע� נציגה בש� אמה .15

:  מזה שניכר על פי החשבוניותהוא אחרהמקור החוזי למגבלת הזיכוי כי , היא טענה. )ממוקדנית

בחלק ).  להסכ�8עמוד ( לאותו חלק של ההסכ� העוסק בזיכוי לגבי המכשיר 2.2 � ו2.1סעי� 

   . ויוסבר כי אי� בה שחר, המשפטי להל� תבח� הטענה

 . 'כנספח טב "תמליל השיחה ע� אמה מצ  ]ט[

  ). מ"בתוספת מע( / 499ס- הזיכויי� אות� לא קיבל המבקש מסתכמי� ליו� הגשת הבקשה לס- של  .16

III. שפטיהטיעו* המ 

 הוראות ההסכ# המתייחסות לזיכוי# בגי* המכשירי#

 מגבלת הזיכויי� לסכו� התשלו� הקבוע בתוספת כי,  היתהאמהטענתה של נציגת השירות , כאמור .17

 לחלק ההסכ� העוסק בזיכויי� עבור 2.1�2.2קבועה בסעיפי�  ,Navigator � התשלו� עבור שירות ה

 ). ללעי'  של ההסכ� נספח א8בעמוד (המכשירי� 

 .  כלל וכללאי� תוכ� הסעיפי� כנטע� .18

  : להל� תוכנ�

  החזרי�. 2"

.  מחזורי חיוב36למש� עד ) ח"בש(החזר כספי חודשי : "החזר מיידי"  2.1
ההחזר יינת" כנגד צריכה בפועל של מקטע סלקו� בישראל ברכיבי� 

בתוכנית השיווק אליה ישויי� הלקוח במועד ההצטרפות לנספח : הבאי�

או / וSMSמשלוח , דקות זמ" אוויר סלקו�: לול טוקמ"סמזה ושלא ב
  . שיחות נתוני�

ללקוח המשתמש מעל ) ח"בש( החזר כספי חודשי מרבי ":החזר מרבי"  2.2
ההחזר יינת" כנגד צריכה .  מחזורי חיוב36מדרגת הבסיס בלבד למש� עד 

בפועל של מקטע סלקו� בישראל ברכיבי� הבאי� בתוכנית השיווק אליה 
דקות : י� הלקוח במועד ההצטרפות לנספח זה ושלא במסלול טוקמ"ישוי

  .או שיחות נתוני�/ וSMSמשלוח , זמ" אוויר סלקו�

 את מדרגת רלקוח יהיה זכאי להחזר מיידי וכ" במחזור החיוב בו עב  2.3
ובהתא� להגדרות ולתנאי� ' הבסיס להחזר מירבי והכל כקבוע בטבלה א

או /ת לרבות כל סוגי ההחזר המיידי ואו ההטבו/ההחזרי� ו. בהסכ� זה
ההחזר המירבי הנקובי� בהסכ� זה יינתנו ממחזור החיוב הראשו" שלאחר 

  . כניסתו לתוק' של נספח זה

� ניתני� כנגד שימוש בפועל בלבד ברכיבי� המפורטי� בהגדרות ההחזרי  2.4
ואינ� חלי� על שימושי� בתוכנית שאינה תוכנית , ההחזר במפורש
השימושי� במסגרתה נספרי� ידי סלקו� כתוכנית אשר שאושרה על 

כגו" שירותי מידע (או על תשלומי� מיוחדי� /לצור� קבלת החזרי� ו
או /או על תשלומי� למפעילי� אחרי� בגינ� יחויב תשלו� נוס' ו/ו) ותוכ"

התשלו� הקבוע בגי" חבילות , כגו" א� לא רק(על תשלומי� עבור חבילות 

SMS"או ניצול")  ותוכ .  
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או למכשיר אחר /ההחזרי� אינ" ניתני� להעברה ממחזור חיוב אחד לאחר ו  2.5
בגי" אי ניצול ) כספי או אחר(והלקוח אינו זכאי לכל זיכוי שהוא 

  . ההחזרי� מכל סיבה שהיא

ההחזרי� לא יינתו במקרה בו הלקוח אינו מחוייב בפועל בגי" המכשיר   2.6

  . SIM/SIMONLY *או כרטיס ה/ו

כנגד שימושי� בתוכניחות אליה ' או ההטבות תקפי� רק/זרי� וההח  2.7
וכל עוד המכשיר שנרכש , משויי� הלקוח במועד ההצטרפות לנספח זה

בכל . או צומד במסגרת תכנית זו לקו הינו המכשיר היחיד שצומד לקו זה/ו
או שינוי המכשיר לא יהיה זכאי /מקרה של שינוי תנאי ההתקשרות ו

מוסבר כי במקרה של שינוי . או ההטבות/זרי� והלקוח לקבל את ההח
או צימוד /או שדרוג ו/תנאי ההתקשרות במסגרת� מבצע הלקוח רכישה ו

יבוטלו כל )  בלבדUSIM/SIMלרבות במקרה של רכישת (מכשיר זר 
י� /או ההטבות לה� זכאי הלקוח במסגרת רכישת המכשיר/ההחזרי� ו

  . י�/ הקוד�SIM/USIMאו כרטיסי /ו

  "רגת בסיסמד"  2.8

לצור� . זכאות לקוח להחזר המרבי הינה בכפו' להגעתו למדרגת הבסיס
  : רכיבי מדרגת הבסיס יימנה השימוש בפועל ברכיבי� הבאי�ספירת 

 זמ" אוויר סלקו� באר- בלבד בתכנית השיווק אליה תשויי� דקות �
במועד ההצטרפות לנספח זה ושלא ] מ" הח*" ישויי� הלקוח"ל "צ[

 . במסלול טוקמ"

 .  באר-SMSמקטע סלקו� במשלוח  �

 . שיחות נתוני� באר- �

תשלו� החודשי הקבוע המקנה ללקוח ]ה[או /דמי מנוי בתוכנית  �
חבלית דקות זמ" אויר במסגרת ההשתייכות לאחר מהתכניות 

י סלקו� במפורש כתוכניות אשר דמי המנוי או התשלו� "שהוגדרו ע
 . סיסהקבוע במסגרת" נספר לצור� ספירת מדרגות הב

 . SMSחבילת ] מ" הח*" ללקוח"ל "צ[תשלו� חודשי קבוע המקנה ל�  �

 . התשלו� בעד חבילת הגלישה �

במסגרת ספירת מדרגת הבסיס לא יימנו שימושי� , למע" הסר ספק �
בתוכנית שאינה תוכנית שאורה על ידי סלקו� כתוכנית אשר 

� או חיובי� אחרי/השימושי� במסגרתה נספרי� ספירת מדרגת הביס ו
או תשלומי� /או תשלומי� למפעילי� ו/או תשלומי� מוחדי� ו/ו

או שימוש בחבילות /או תשלומי� עבור חבילות כלשה" ו/קבועי� ו

 ). תוכ", MMS, א� לא רק, כגו"(אשר אינ" מוזכרות במפורש לעיל 

ההחזר המירבי במדרגת ,  מדרגות בסיס למכשיר2במידה וקיימות  �
 הבסיס חזר המירבי במדרגתהס' ליתווהבסיס הנמוכה הגבוהה לא 

  ."אלא במקומו, הנמוכה יותר

 כי חלק זה של ההסכ�, על מנת להראות כי אי� כל שחר לטענהההוראות האמורות פורטו באריכות  .19

מקנה את הזכות למשיבה להגביל את הזיכויי� כפי )  ג� לא כל חלק אחר בהסכ��וכפי שיוצג להל� (

 . מבצעת בפועלי נציגותיה כי היא זכאית לעשות וכפי שהיא "שנטע� ע

 הלקוח משל� בגי� המכשירי� מתקיימת א�המירבי כי הזכאות לזיכוי , בפשטות,  קובע2.2סעי� 

, ) ככוללת את התשלו� הקבוע2.8י� המוגדרת בסע (הוא מדרגת הבסיס, תשלו� מינימלי כלשהו

  . אי� כל אזכור של הזיכויי� האחרי� שמקבל הלקוח. הא ותו לא. ר בפועל של זמ� אוויוכנגד הצריכה

את כל בסעיפי� האחרי� ופרטה באריכות יתרה  המשיבה לא הניחה אב� על אב� , כפי שצוטט לעיל .20

ג� בסעיפי� אלה אי� כל אזכור של הזיכויי� . הסייגי� והתנאי� בקשר לזכאות לזיכוי, המגבלות

  .  מהווי� חלק מהמגבלות של הזיכוי בגי� המכשירי�ואי� ה�, האחרי� שמקבל הלקוח
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  "טרייד אי*"הוראות ההסכ# המתייחסות לזיכוי ה

" הטבת טרייד אי�"סעי� דווקא עושה רוש� כי , ובניגוד לטענתה של אמה, על פי החשבוניות, כאמור .21

 . הנטענתלהתאי� את ס- הזיכוי למגבלה  על מנת "מתגמש"שהזיכוי ,  היינו� Plug Number � הוא ה

  . יש עיגו� חוזי כלשהו לנטע�א� על מנת לבחו� , הסעי� העוסק בזיכוי זהג� על כ� ייבח� להל� 

 : וקובעת כ-, )לעיל' נספח א( של ההסכ� 19 מצויינת בעמוד "טרייד אי�"הטבת ה .22

" יינת" כנגד תשלו� בפועל על דקות לההחזר חודשי כמפורט בטבלה של . 1"
 והנ� במידהדקות זמ" אויר ) (ל מפעילי� אחרי�לא כול(זמ" אויר סלקו� 

או תשלו� חודשי קבוע בגי" /ו) FIXבתוכנית זמ" אויר לכלל המפעילי� 
או / וקיי� במסגרת תכנית השיווק אליה הנ� מנוי ובמידה, חבילת דקות

 .  באר-SMSאו מקטע סלקו� במשלוח הודעות /שיחות נתוני� ו

, מוש בפועל ברכיבי� המפורטי� לעילהחזר חודשי מרבי יינת" כנגד שי  . 2
או תשלומי� /על חיובי� אחרי� ו] מ" הח*כ� במקור [ואינ� חלי� 

או /תשלומי� קבועי� ו. למפעילי� אחרי� בגינ� יחוייב תשלו� נוס'

, SMSכגו" א� לא רק (או ישויי� הלקוח /שימוש בחבילה אליה משתיי� ו

MMS ,לא ייחשבו ) יללמעט חבילת דקות כאמור לע, דאטה וגלישה
 . חודשי מרבי] מ"הח" החזר"ל "צ[כשימוש בפועל לצור� החזרי 

החיוב לקו החיוב במחזור סכו� 
  הסלקו� על ההטבה

  )מ"לא כולל מע, ח"בש(

  סכו� החזר חודשי מרבי
  )מ"לא כולל מע, ח"בש(

  0  )כולל (250 עד 0

  125  )כולל (500 עד 250מעל 

  150  )כולל (1,000 ועד 500מעל 

  175  ]מ" הח*כ� במקור ) [כולל (1,000ל מע

לצור� קביעת , בסכו� החיוב החודשי של קו הסלקו� המנוי על ההטבה  . 3
  :ייכללו החיובי� הבאי�, מדרגות ההחזר

 .דקות זמ" אויר סלקו� באר- �

 . באר-SMSמקטע סלקו� במשלוח  �

 .שיחות נתוני� באר- �

 .דקות זמ" אוירדמי מנוי בתכנית או תשלו� קבוע במקנה ל� חבילת  �

 . SMSתשלו� חודשי קבוע המקנה ל� חבילת  �

 ומכשירי� מקטגוריית i-modeהתשלו� עבור חבילת גלישה ברשת  �
 ". מכשירי� מתקדמי�"

התשלו� החודשי הקבוע של דמי שימוש ברשת הדור השלישי במסגרת  �

למע" הסר ספק . iPhone* ו3.5 * ו3רכישת מכשירי� מקטגוריית דור 
או תשלומי� /ת מדרגת הבסיס לא יימנו חיובי� אחרי� ובמסגרת ספיר
או תשלטומי� עבור חבילות /או תשלומי� קבועי� ו/למפעילי� ו

, כגו"(או שימוש בחבילות אשר אינ" מוזכרות במפורש לעיל /כלשה" ו

 ). תוכ", MMS, דאטה מכל סוג שהוא, א� לא רק

  .סדר זקיפת ההחזר יהיה על פי שיקול דעתה של סלקו�  .4

בגי" מרכיבי הזכאות לא )מ"לא כולל מע( 1 250 *חויב חודשי של פחות מ  .5
  . יזכה את הלקוח בהחזר כלשהו
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או לקו אחר של /ההחזר אינו נית" להעבירה ממחזור חיוב אחד לאחר ו  .6
  . סלקו�

ההטבה תחל ממחזור החיוב המלא .  מחזורי חיוב36ההחזר נית" למש�   .7
  ."טרפות להטבההראשו" של הלקוח לאחר ההצ

, הטבת הטרייד אי�ג� לאחר עיו� מדוקדק בכל סעיפי , בדומה להוראות הנוגעות להטבת המכשירי� .23

כי ההטבה מוגבלת באופ� שבו ,  מילה וחצי מילה אשר יכולה לשמש בסיס לטענה�אי� למצוא בה

לה לפיה ס- א- היא אינה כוללת את המגב, מגבלות רבותג� הטבה זו כוללת . המשיבהמגבילה אותה 

 � לא יעלו על התשלו� החודשי הקבוע בצירו� התשלו� עבור שירות ה) או ההטבות(הזיכויי� 

Navigator . 

כי ג� אי� כל הגיו� או תכלית מיוחדי� , יוס�, ומבלי שתהיה לכ- רלוונטיות לדיו�, לדרושמעבר  .24

ר מקל וחו, זיכויי�אי� זה מחוייב המציאות כי תהיה מגבלה על גובה ה. במגבלה מהסוג המתואר

 .  דווקא לצירו� האמור�שאי� זה מחוייב המציאות להגבלת

. Navigator �  נית� לתמוה מדוע יוגבל הזיכוי לתשלו� הקבוע בתוספת התשלו� עבור שירות הועוד

לכלול במגבלה הכללית דווקא את התשלו� עבור שירות זה א- לא עבור שירותי� הכרחי מדוע 

  ? אחרי�

מאחר שאי� כל עיגו� לשוני מינימאלי ,  ואי��  היה מקו� להפעיל פרשנות תכליתית ג� לו: כלומר

זכותה של .  אי� פרשנות זו מחייבת את עמדתה של המשיבה�י המשיבה "לפרשנות ההסכ� המוצעת ע

אול� . ובשרירותיות שהיא מוצאת לנכו� לקבוע, כמוב�, המשיבה לקבוע את מגבלות הזיכוי כרצונה

, משלא עשתה כ�. רור כי עליה ליידע את הלקוח אודות מגבלה כזו ולעג� אותה חוזיתבאותה מידה ב

 . אי� לה כל זכות לפעול כפי שהיא פועלת

  הפרת הסכ#�המשמעות המשפטית של האמור 

, אשר עומדת בניגוד להתחייבויותיה בהסכמי�, כי התנהגותה המתוארת לעיל של המשיבה, מוב� .25

�או זיכויי(היתר �שה� חיובי, ת המבקשת בפיצוי בשל נזקי ההפרהומזכה א, מהווה הפרה שלה�

מזכה ,  בנוס�).�1970א"תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(חוק החוזי�  ל10סעי� (מה� סבלה ) החסר

 בסעד של ציווי על המשיבה להעניק את הזיכויי� בצורה מלאה מכא� המבקשהתנהגות זו את 

 . והלאה

IV. יעה כייצוגיתהתקיימות התנאי# לאישור התב  

  בקשר לעני* שבינו לבי* הלקוח" עוסק" תביעה נגד �נושא התביעה 

,  לתוספת השניה לחוק1 פרטבצירו� , ")החוק: "להל� בפרק זה (לחוק תובענות ייצוגיות) א (3סעי�  .26

  �מאפשר הגשת תובענה ייצוגית 

, קוחבקשר לעני" שבינו לבי" ל, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ", תביעה נגד עוסק"
  ".בי" א� התקשרו בעסקה ובי" א� לאו

 : כ-"עוסק"מגדיר ) סעי� ההגדרות, 1בסעי� (חוק הגנת הצרכ� 

  ;כולל יצר",  מי שמוכר נכס או נות" שירות דר� עיסוק*" עוסק"

  . והמבקש הינו לקוח6 של המשיבה, כמוב�, "עוסק"על הגדרת   עונהמשיבהה

  הקבוצחברי הכלל ה או משפט המשותפות לת מהותיות של עובדשאלוענה מעוררת התוב
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לחוק קובע את הקריטריוני� על פיה� יפעיל בית המשפט את שיקול דעתו בבואו לפסוק ) א (8סעי�  .27

 : הוא � ) 1(ק " בס�הראשו� שבה� . בבקשה לאישור תביעה כייצוגית

כלל ת מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לשאלוענה מעוררת התוב"
 ". אפשרות סבירה שה" יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש, הקבוצחברי ה

והמבקש לא , חוזה אחיד אותו עורכת המשיבה ע� לקוחות רבי�הינו המבקש ע� ער- שנההסכ�  .28

ה� אמירותיה� של נציגות המשיבה וה� העקביות : של מגבלת הזיכויי� באופ� ייחודי" כבוד"זכה ל

לאחר פניות " קוסמטיי�"חר שנעשו בה� שינויי�  במיוחד לא�בהטלת המגבלה בחשבונות המבקש 

) א- השארת המגבלה עצמה על כנה, בה� הוגבלו הזיכויי�הזיכוי בחשבוניות  סעיפישינוי (המבקש 

 . תפת לכלל חברי הקבוצהושכי שאלת הזיכויי� הינה שאלה מ, �מוכיחי

י גבוה כי יוכרעו  ישנו סיכווכי,  המפורטי� לעיל הינ� טובי�כי טיעוניו, כמוב�,  בנוס��המבקש טוע .29

 . לטובת הקבוצה

 צוגיתיי להגיש תביעה מבקש של הזכאותו

 : לחוק קובע) 1) (א (4סעי�  .30

רשאי� להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית כמפורט  אלה"
 :להל"

 ..."שיש לו עילה בתביעה אד�  ) 1(

 .לעילכפי שפורט , מת עילת תביעה אישיתייק למבקש .31

 ביותר להכרעה המתאימה הדר+ נה הייצוגית הנההתובע

 : אשר קובע, לחוק) 2) (א (8הקריטריו� הבא קיי� בסעי�  .32

נה ייצוגית היא הדר� היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות תובע"
 ";העני"

  :  לבירור התביעה כתביעה ייצוגית מהסיבות הבאותהמקרה המתואר הינו מקרה מובהק .33

 ; ולאיש מחברי הקבוצה אי� כדאיות להגיש� באופ� אישי,  הינו נמו-ותשי האיסכו� התביעות  .א

 ;ה מאוד רבכמות החברי� בקבוצה הינה  .ב

 .המבקשי "באיתור כל אחד ואחת מחברי הקבוצה עקושי המגיע לכדי מניעות של ממש קיי�   .ג

  # לבייוצג וינוהל בדר+ הולמת ובתו  הקבוצהכלל חברי של עניינ# יסוד סביר להניח כי קיי#

 :י�לחוק קובע) 4 (�ו) 3) (א (8סעי�  .34

 הקבוצה ייוצג וינוהל כלל חברי� של יניענ יסוד סביר להניח כי קיי�  )3("
  .בדר� הולמת

 של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל עניינ�קיי� יסוד סביר להניח כי   )4(
 ".בתו� לב

 : מהסיבות הבאותבי� היתר  לייצג את קבוצת הנפגעי� מתאי� המבקש .35

 ;יתר חברי הקבוצהבאותו אופ� שנפגעו  משיבה המהתנהגותכספית נפגע  מבקשה  .א

 ;כלל חברי הקבוצה בדר- הולמת את עניינ� שלהוא  יצגי, ו כוחי בסיוע באכי ,� מאמימבקשה  .ב
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  ;  הקבוצהלטובת כלל חברי  התביעה בתו� לב מתו- אמונה בה ובהצלחתהאת ש מגימבקשה  .ג

V.  נכבד זההגדרת הקבוצה וסמכות בית משפט 

 :כי הגדרת הקבוצה תהיה זו, מבוקש .36

 בטענה כי אשר המשיבה לא זיכתה אות� במלוא סכו� הזיכויי� המגיע לה�, משיבהכל לקוחות ה

  .Navigator �הזיכויי� מוגבלי� לתשלו� הקבוע בתוספת התשלו� עבור שירות ה

,  החברי� בקבוצהבהמשיהמספר הלקוחות של מדוייקי� אודות  אי� נתוני� מבקשל, מטבע הדברי� .37

 . א� זו תאושר כייצוגית, לקבל� במסגרת בירור התביעהוהוא יבקש 

 :הערכת גודל הקבוצה וסכו� התביעה מתבצעת באופ� הבא .38

 . 3 מליו� מנויי�3.4 � כלמשיבה  .א

 .  לקוחות850,000 �כלומר כ, כי רבע מהמנויי� הינ� מנויי� עסקיי�, מערי-המבקש   .ב

המנויי� העסקיי� הינ� לקוחות אשר רכשו שירותי� ומכשירי� מעשירית כי , המבקש מערי-  .ג

, מכשירי טלפו�, תשלו� חודשי קבוע עבור חבילת דקות(באופ� דומה לאלה שרכש המבקש 

באופ� כזה שס- הזיכוי לגביה� עולה על ס- התשלו� , )Navigatorמכשירי� לרכב ושירות 

 .  מנויי�85,000 �כ: כלומר. הקבוע

בעבר הזיכוי עבור המכשירי� היה נמו- (לחודש  / 10בממוצע בס- של י ניזוק בהנחה כי כל מנו  .ד

 ס- הנזק , חודשי�18בממוצע חברי הקבוצה ניזוקו במש-  וכי �) יותר כי ה� היו פחות יקרי�

 .  /15,000,000 �כהמצטבר מגיע ל

VI. #בבקשה זוהסעדי# המבוקשי   

 : הינ� בבקשה זו המבוקשי� די�סעה .39

 ;תביעה ייצוגיתלאשר את התביעה כ  .א

 ; כמבוקש לעיללהגדיר את הקבוצה בשמה תנוהל התביעה  .ב

זכאית המשיבה להגביל את הזיכויי� לה� הא�  ,היא לקבוצה השאלה המשותפת כי ,לקבוע  .ג

 Navigator �כ- שלא יעלו על התשלו� הקבוע בתוספת התשלו� עבור שירות ה, היא מתחייבת

  ;ומה הנזק שנגר� לחברי הקבוצה

 .  הא� המשיבה מטעה את חברי הקבוצה לחשוב כי הזיכויי� אינ� מוגבלי� כאמור,לחלופי�

 :י� הינ� הנתבעי�כי הסעד, לקבוע  .ד

  ;גביית היתרפיצוי בשל  )1(

 .  המתואר לחדול ממנהגהמשיבהאשר יורה ל, צו )2(

 ;הפרסו� אות בהוצתשא משיבההולקבוע כי ,  ההחלטהאופ� פרסו�בדבר  הוראות תלת  .ה

                                                
  . המפורס� באתר הרשות לניירות ער- 2010לשנת   המשיבהח הכספי של"על פי הדו   3



  � 10 � עמוד  מ"סלקו� ישראל בע'  ברק נר צבי"דתובענה ייצוגית : בקשה לאשור

 ;מבקשגמול ללקבוע   .ו

 . מבקשכ ה" של בלקבוע את שכר טרחת�  .ז

 . ב לתמיכה בעובדות בקשה זו"מצ מבקשה של תצהירו .40

  

  

  

  

  

          

  ד"עו, צבי ברק) פיסיקה(ר "ד         ד"עו, אס� שילה
  מבקש האי כוחב
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