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  513466656פ .ח, מ"הוט טלקום בע .1 

  550215255מספר שותפות , הוט טלקום שותפות מוגבלת .2

  מ"הוט מערכות תקשורת בע.   3       

מיקוד ,  קיבוץ יקום, אזור תעשייה יקום, ן מיורו פארקשלושת

60972, 

  

  

 המשיבה

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  

, ")התביעה("עה העיקרית בתיק דנ� בד בבד ע& הגשת התבי,  בזאת להגיש לבית המשפט הנכבדהמבקש מתכבד

חוק : "להל� (2006�ו"התשס, לאישור התביעה כייצוגית לפי הוראות חוק תובענות ייצוגיותמתוקנת בקשה 

  ").  תובענות ייצוגיות

  

  �  . לבקשה זו"1"כנספח ב " כתב התביעה מצ

  

  �  .לבקשה זו" 2"כנספח ב " מצהמבקש תצהיר 

  

התקשרו אשר , כל מנוייה של המשיבה: "גדיר את קבוצת התובעי& כדלקמ�ש הנכבד מתבקש בזאת לה"ביהמ

 מהירות גלישה,  שינויבדברבשינוי או תוספת לעסקה מתמשכת לרבות עסקת מכר מרחוק , ע' המשיבה

מלית� או ,  נמנעה המשיבהואשר לה', או שינוי כל פרט אחר בהתקשרות הראשונית שבי� הצדדי'/ו חבילה

 המכיל את כל הפרטי' הקבועי' בחוק הגנת הצרכ� לרבות פרטי' מלאי' בדבר ,מ( בכתב מס,לשלוח לידיה'

  ".  ועד ליו' הגשת תובענה זו10.10.08מיו' , זכות הביטול
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  :מבוא ורקע עובדתי. א

  

  תמצית התובענה בקיצור נמר+

לדאבו� , ")טהו"או " המשיבה: "להל�(פורטות בבקשה זו מלמדות כי המשיבות העובדות החמורות המ .1

, להיטותה של המשיבה להעשיר את כיסה על חשבו� הצרכ�. הביאה את עושק הצרכ� לשיאי& חדשי&, הלב

תו� התעלמות מופגנת מהוראות החוק גורמת לבלבול רב ולנזק או / ומנעות מלפעול בהתא& לדי�יתו� ה

 .בקרב הצרכני&

  

, ר תכניותולשנות פרטי& בדב, וייה הקיימי&ע& מנ, להתקשר באופ� משפטי, המשיבה נוהגת יו& ביו& .2

 . והכל תו� מכירת שינוי של שירותי& באופ� מתמש�– ועוד , תכני&, חבילות ערוצי&

  

ומהווי& המה ג& , באמצעות הטלפו�, ונעשות ה�, ת מתמשכותהנ� עסקאו, התקשרויות משפטיות אלו .3

  .עסקאות מכר מרחוק

  

מבצעת המשיבה עסקה מתמשכת לרבות , כי מקו& בו, בע באופ� מפורשקו, לחוק הגנת הצרכ�.  ג13סעי.  .4

, המכיל את מלוא הפרטי& בדבר זכותו של הצרכ�, מסמ� בכתב, עליה למסור לצרכ�, עסקת מכר מרחוק

דר� , פרטי& בדבר פירוט התשלומי& שעל הצרכ� לשל& בשל הביטול, דרכי ביטולה, לבטל את העסקה

 .וטלפו� וכתובת הדואר האלקטרוני שלה' מספר פקס, כתובתה, לחישוב התשלומי& בדבר הביטו

  

או /עת ביקשו לבטל עסקאות ו, בשל המצב החמור בו הועמדו צרכני&, הותק�,  לחוק הגנת הצרכ�23תיקו�  .5

 ובשל הקנסות הגבוהי& שבה& חוייבו בבוא& לממש את זכות& לבטל –שינוי בעסקאות מתמשכות 

 .כלל לא היו מודעי& לסכומי העתק אשר נתבקשו מה& עת בקשו לבטל עסקהותו� שה& , העסקה האמורה

  

וכי עסקה מתמשכת , בבוא& לבטל עסקה, נתקלו בקשיי& רבי&, נכתב כי צרכני& אלו, בהצעת החוק .6

 ביקש –שעקב שינוי נסיבות או אי שביעות רצו� , מגבילה מאד את חופש ההתקשרות של הצרכ�, מטבעה

 .  לבטלה

  

היא כי הצרכני& , שכ� האינטרס המובהק שלה, מלמלא דרשות החוק, נמנעת המשיבה, ת חובתה בדי�ולמר .7

עת ההתקשרות הנה התקשרות מתמשכת , אלפי מוני&, ועניי� זה מתגבר, כלל לא יבטלו עסקאות עימה

 . ומהווה היא א. עסקת מכר מרחוק–באמצעות הטלפו� , המבוצעת

  

וכל עסקה מתמשכת , חבילת ערוצי&, לאחר ביצוע שינוי בתכנית, וקבוע, ינמנעת באופ� שיטת, המשיבה .8

, ואלו המבקשי& לממש זכות&, בדבר זכות הביטול, מסמ� מפורט כדי�, מלשלוח לידי לקוחותיה, אחרת

 אשר בפועל כלל אינ& יודעי& –או כל חיוב אחר /מחשש מקנסות גבוהי& ו, ברוב המקרי&, אינ& עושי& כ�

 .עליו

  

אינה מוצאת לנכו� למלא , א� זו, או תוספת בעסקה/הנה ג& בעת שנעשה שינוי ו, ובותיה של המשיבהח .9

ומה� , א איננו יודע כיצד לבטל העסקהו עת ה–חששות ונזקי& , כדבר היוצר לצרכ�, אחר הוראות החוק

המשיבה מונעת  א� – נותר הוא בתו� שירות אותו רוצה הוא לבטל – פועל יוצא –התנאי& על מנת לבטלה 

 . זאת בהעדר משלוח מלוא הפירוט המחויב בחוק–זאת ממנו 
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ומותיר את הצרכני& כשבויי& בידי , גור& לנזק רב לצרכני&, העדר מסמ� בדבר פירוט זכות הביטול .10

 לקבלת  כאילו היה הדבר יפוי כח בלתי חוזר–עת משוללת מה& היכולת בפועל לבחור את רצונ& , המשיבה

 .שירות

 

ש הנכבד לחייב את המשיבה לשלוח מסמ� בכתב בדבר זכות הביטול הכולל "יתבקש ביהמ, בנסיבות אלו .11

 . שלא זכו לקבל המסמ� בהתא& לדי�–כמו ג& לפצות את מלוא לקוחותיה , מלוא הפרטי& הנדרשי& בחוק

  

  עובדות המקרה 

  

טלוויזיה , כגו�, רת שירותי&העוסקת במכי, תקשורת הגדולות באר+יבה הינה אחת מחברות ההמש .12

מדובר בתאגיד ענק המעסיק אלפי עובדי& . טלפו� קוי ועוד, ספק אינטרנט, תשתית אינטרנט, בכבלי&

  ./ואשר רווחיו השנתיי& עולי& על מיליארד 

  

�  . לבקשה זו"3"כנספח ב "פרטי המשיבה מאתר רש& החברות מצ 

  

 .שירותי ספק אינטרנטומקבלת ממנה ,  המשיבה שלה לקוח הנהתהמבקש .13

 

מרוחב פס של , את מהירות הגלישה באינטרנט, 7.1.10לשנות ביו& , י נציגי המשיבה"המבקשת שוכנעה ע .14

 . מגה2.5 מגה לרוחב פס של 1.5

  

ובגי� המהירות החדשה התחייבה היא , )מ" מעכולל( / 65שילמה המבקשת ס� של , בגי� המהירות הישנה .15

 .)מ"כולל מע ( /79.66לשל& ס� של 

  

�  . לבקשה זו"4"כנספח ב "העתק חשבוניות רלוונטיות מצ 

  

שכ� , כי המהירות החדשה איננה משתלמת לה, א למסקנהה היהגיע, ימי& בודדי& לאחר שינוי המהירות .16

 . היה לבטל את השינויוברצונה, ות הגלישה כלל לא השתנתהא כי מהירה היהרגיש, בפועל

  

 –בטל מה& התנאי& א& ת, באיזה פרק זמ�,  לבטל התכניתה היא אי� יכולהא ממש ידע לתהיות והמבקש .17

 .י המשיבה"א בקנסות כבדי& עתחויב הי, ה היא כי בגי� הביטולחשש

  

ובשל חששותיה מפני ,  וזאת בהעדר המידע– מלהודיע למשיבה בדבר ביטול השינוי ת המבקשהנמנע, בפועל .18

 ס� של –ולשל& חודש בחודשו , התא לא רצאותה הי,  במהירות החדשה ונאלצה היא להישאר–הקנסות 

  . קוד& לכ�יותר מאשר שילמה,  /14.66

  

שהמשיבה תהא מבלי , לביטול העסקה המתמשכת,  זכות שבדי�יתה להכי הי, ת המבקשהבינה, מי&לי .19

לשלוח לידי , וקכה בהתא& לחהייתה צרי, כי המשיבה, ת המבקש  עוד הבינה.זכאית כלל לקנוס אותה

פירוט , דר� הביטול,  לבטל את העסקהוא הפרטי& בדבר זכותהמסמ� בכתב הכולל את מל, תהמבקש

דר� חישוב התשלומי& ופרטי& , בשל ביטול העסקה) היתככל שהי( לשל& יתה צריכההתשלומי& שהי

 .של המשיבה) טלפו� ודואר אלקטרוני' פקס(מלאי& 

  

 . המסמ� בכתבתלא שלחה כלל לידי המבקשו, שות כ�המשיבה נמנעה מלע .20
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שכ� המשיבה נמנעת כעניי� של , הנה דר� שיטתית, של המשיבה,  זוכי דר� פעולתו, תברר למבקשבנוס. הו .21

 –ובעסקת מכר מרחוק צעי& שינוי כל שהו בעסקה מתמשכת בהמ, מלשלוח לידי כלל לקוחותיה, מדיניות

 .יב בדי�את המסמ� המחו

  

בשל התנהגותה , נז. במשיבה, ת"במשרד התמ, כי א. הממונה על הגנת הצרכ�, תברר למבקשבנוס. הו .22

 .דלעיל

  

  . לבקשה זו"5"כנספח ב "ת מצ"העתק מהודעת דובר משרד התמ

  

  . לבקשה זו"6"כנספח ב " לחוק הגנת הצרכ� מצ23העתק מתיקו� 

  

  .זו לבקשה "7"כנספח ב "העתק מהצעת החוק לתיקו� חוק הגנת הצרכ� מצ

  

 .ה כי מדובר בהפרה בוטה של הוראות הדי�תא גילהי, תמייעו+ משפטי שקיבל המבקש .23

 

 שבי� התשלו& ששילמה היא בגי� המהירות, א סכו& ההפרשלקבלת מלו, תזכאי המבקש, בנסיבות אלו .24

 11לת במכפ,  / 14.66קרי לסכו& של , לבי� הסכו& ששילמה היא בגי� המהירות הקודמת לשינוי, ההחדש

 . /161.26כ "ובסה, חודשי&

  

, בשל העובדות שפורטו לעיל.  נזק בלתי ממונית ונגר& להנגרמה פגיעה באוטונומיה של המבקש, כמו כ� .25

המשיבה שללה יכולת זו .  לבצע הערכה מושכלת של העסקהת של המבקשנגרמה פגיעה ביכולתה

  .ובכ� פגעה בחופש הבחירה שלה, תמהמבקש

  

  

  משפטיהטיעו� ה. ב

  

  כללי  .א
  

  .חוק תובענות ייצוגיות  נועד להסדיר באופ� ממצה את הדיני& החלי& על הגשת תביעות ייצוגיות בישראל .26

  

אכיפת הדי� והרתעה "וכוללות בי� השאר את המטרות של , 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעי.  .27

הוג� , ניהול יעיל"וכ� " עד הול� לנפגעי� מהפרת הדי�מת� ס", "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "מפני הפרתו

  ".וממצה של תביעות

  

או בענייני& , חוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני& המנויי& בתוספת השניה לחוק .28

  :לחוק) א(3כאמור בסעי. . בה& נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש תביעה ייצוגית

  

 או בעני� שנקבע בהוראת חוק כמפורט בתוספת השניה תובענה ייצוגית אלא בתביעה לא תוגש " 

  "מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית
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העילות הקבועות , לענייננו. התוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגית .29

  : לתוספת היא הרלוונטית1סעי. 

  

בי� א� , בקשר לעני� שבינו לבי� לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, סקתביעה נגד עו"  

  ."התקשרו בעסקה ובי� א� לאו

  

, לענייננו.  לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי& להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית4סעי.  .30

  :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעי. 

  

המעוררת שאלות מהותיות של עובדה , )א(3 בסעי� אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור" 

  "; בש� אותה קבוצה–או משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� 

  

מבקש להראות כי עומדת לו עילת על ,  בקשה לאישור תביעה ייצוגיתעל מנת להיות זכאי להגיש, כלומר .31

 כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה וכ�, תביעה באחד הענייני& המנויי& בתוספת השניה

  .ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי&

  

וכי עילת התביעה ,  עילת תביעה כנגד המשיבהדת להי עומ להראות כתעל המבקש, וליישו& לענייננו .32

  .מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת התובעי&

  

ש כי עומדת לו לכאורה עילת "שור תביעה ייצוגית על המבקש לשכנע את ביהמבשלב של הבקשה לאי .33

א "כ� השופטת שטרסברג כה� בע�עמדה על. א� אי� להעמיד בהקשר זה דרישות מחמירות, תביעה אישית

  ):דינה� לפסק19פסקה  (312) 2(ד נא"פ, טמפו' מ נ"מג� וקשת בע 2967/95
  

להיות אחיד לכל ,  מבחינת נטל ומידת ההוכחה54  שבסעי� כי על המבח� למילוי התנאי�, נראה לי"

ועליו לשכנע את בית המשפט במידת הסבירות , ולגבי כל התנאי� הנדרשי� מהתובע, סעיפיו המשניי�

א 54  אחר כל דרישות סעי� כי הוא ממלא לכאורה, הראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד

אי� להעמיד דרישות ). א(א54 '  של עילה אישית כאמור בסשהראשונה בה� היא קיומה, ולענייננו

משו� שאלה עלולות להטיל על הצדדי� ועל בית המשפט עומס , לעני� מידת השכנוע, מחמירות מדי

לכפילות בהתדיינות ולרפיו� ידי� , דבר העלול לגרו� להתמשכות המשפט, יתר בבירור הנושא המקדמי

את כל אלה יש למנוע על ידי קריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידת . של תובעי� ייצוגיי� פוטנציאליי�

שמצד אחד שלא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד שני לא יטיל , ההוכחה הנדרשי� מהתובע הייצוגי

  ."עליו נטל כבד מדי

  

כאמור . חוק תובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק ברמה לכאורית, בנוגע להוכחת הנזק .34

  :לחוק) 1)(ב(4בסעי. 
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 לכאורה די בכ% שהמבקש יראה כי –) א(1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי� קט� "

  ."נגר� לו נזק

  

  :הקובע כי, לחוק) א(8התנאי& לאישור תביעה ייצוגית מנויי& בסעי.  .35
  

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .8

  

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

  ;  ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, הקבוצה

  ;תובענה ייצוגית היא הדר% היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני� )2(

; ג וינוהל בדר% הולמתקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצ )3(

  ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה

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

  

נראה כי עומדת , בשלב הראשו�. הרי שהדיו� משלב זה יחולק לשני שלבי&, בהתא& להוראות שפורטו לעיל .36

נעמוד על התקיימות , בשלב השני.  לכאורה נזקוכי נגר& לה,  תביעה אישית כנגד המשיבה עילתתמבקשל

  . לחוק8התנאי& לאישור התביעה כייצוגית המנויי& בסעי. 

  
  עילת תביעה מכוח עוולת הפרת חובה חקוקה  .ב

  

  : לפקודת הנזיקי� קובע באופ� הבא63סעי.  .37

  

 למעט '� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי )  א(

, נועד לטובתו או להגנתו של אד� אחר, לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק'פקודה זו 

אול� ; וההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוו� החיקוק

י לפ, א� החיקוק, אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

  .התכוו� להוציא תרופה זו, פירושו הנכו�

  

א� לפי פירושו , לעני� סעי� זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני  )ב(

אד� 'הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובת� או להגנת� של בני

  .אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוני'בכלל או של בני

  

ש העליו� על "עמד ביהמ, 139' בעמ, 113) 1(ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקני� נ 145/80א "בע .38

קיו& חובה המוטלת על המזיק ) א: (שהינ&, היסודות הנדרשי& לצור� קיו& עוולת הפרת חובה חקוקה

ההפרה ) ד(,  עליוהמזיק הפר את החובה המוטלת) ג(החיקוק נועד לטובתו של הניזוק ) ב(מכוח חיקוק 

  .הנזק אשר נגר& הוא מסוג הנזקי& אליו נתכוו� החיקוק) ה(גרמה לניזוק נזק 
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  : לפקודת הנזיקי� קובע באופ� הבא63סעי.  .39

  

 למעט 'מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק  )  א(

, ובתו או להגנתו של אד� אחרנועד לט, לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק'פקודה זו 

אול� ; וההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוו� החיקוק

לפי , א� החיקוק, אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

  .התכוו� להוציא תרופה זו, פירושו הנכו�

  

א� לפי פירושו , תו או להגנתו של פלונילעני� סעי� זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטוב  )ב(

אד� 'הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובת� או להגנת� של בני

  .אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוני'בכלל או של בני

  

עליו� על ש ה"עמד ביהמ, 139' בעמ, 113) 1(ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקני� נ 145/80א "בע .40

קיו& חובה המוטלת על המזיק ) א: (שהינ&, היסודות הנדרשי& לצור� קיו& עוולת הפרת חובה חקוקה

ההפרה ) ד(, המזיק הפר את החובה המוטלת עליו) ג(החיקוק נועד לטובתו של הניזוק ) ב(מכוח חיקוק 

  .הנזק אשר נגר& הוא מסוג הנזקי& אליו נתכוו� החיקוק) ה(גרמה לניזוק נזק 

  

 :לחוק הגנת הצרכ� קובע.  ג13סעי.  .41

  
טר' ההתקשרות , בעל פה, חייב לגלות לו, עוסק העומד להתקשר ע' צרכ� בעסקה מתמשכת) ב"

 :פרטי' אלה, בעסקה

לרבות זכותו כאמור לעניי� עסקה לתקופה בלתי , זכות הצרכ� לבטל עסקה מתמשכת ודרכי ביטולה) 1(

  ;)ב(ד13ה לש' ביטול בהתא' להוראות סעי. וכ� הצור( במסירת פרט מזה, קצובה

  ; את מש( העסקה ומועד סיומה�בעסקה לתקופה קצובה ) 2(

ודר( , לפי תנאי העסקה המתמשכת, ככל שישנ', פירוט תשלומי' שעל הצרכ� לשל' בשל הביטול) 3(

  ;ככל שנקבעה, חישוב התשלומי' כאמור

, א' קיימי', האלקטרוני שלו ימיליה וכתובת הדוארוכ� מספר הפקס, הכתובת ומספר הטלפו� של העוסק) 4(

  .שבאמצעות' נית� למסור לעוסק הודעת ביטול

ג' ) ב(יכלול העוסק את הפרטי' כאמור בסעי. קט� , נערכה העסקה המתמשכת בחוזה בכתב) ג(

�לא יאוחר ממועד , ימסור העוסק לצרכ�, נערכה העסקה המתמשכת בעל פה; בחוזה שנחת' ע' הצרכ

הפרטי' יופיעו בחוזה או ; מסמ( בכתב הכולל את הפרטי' האמורי',  הטובי� או השירותי'הספקת

ההדגשה אינה במקור " (.בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות, במסמ( בכתב בסמו( אחד לשני

  .).ג. י–

  

, אות המתמשכותרוב רוב& של העסק, ממה נפש�, שכ�. זו בריש גלי) ג. ( ג13המשיבה הפרה הוראת סעי.  .42

סוג של שירות וכל פרט אחר בתנאי ,  או ממיר חבילהמהירות גלישה, תכנית, בה� משני& או מוסיפי&

 .כעסקת מכר מרחוק קרי – נעשו באופ� ממוש� ובטלפו� –סקה הע

 

היה לשלוח לצרכני& מסמ� בכתב מפורט ומלא בהתא& להוראות , בהתא& לדי�, חובתה של המשיבה .43



  

  

  
  

8  

 שכ� – והכל על מנת להחזיק את הצרכני& כשבויי& בידיה –ועודה נמנעת מלעשות כ� , נמנעהוהיא , הדי�

  .משלמי& חודש בחודשו סכומי עתק של כספי&, אלו

 

 .כאמור חישוב הסכו& מבואר דלעיל.  נזק ממוניתרת חובותיה של המשיבה נגר& למבקשעקב הפ .44

  

  עילת תביעה מכוח עוולת ההטעיה  .ג
  

 :הקובע, בהתא& להוראות חוק הגנת הצרכ�, עולה כדי הטעיה, התנהגותה של המשיבה, דזאת ועו .45

  
בכתב או בעל פה או בכל דר( אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות , לא יעשה עוסק דבר  במעשה או במחדל) א

 יראו בלי לגרוע מכלליות האמור; ) הטעיה� להל� ( העלול להטעות צרכ� בכל עני� מהותי בעסקה �בעסקה 

  :עניני' אלה כמהותיי' בעסקה

(...) 

  .תנאי הביטול של עסקה) 21 (

  

 הנ& פרט – ופרטי& בדבר זכות הביטול בפרט, מלגלות למבקשת פרט מהותי בעסקה, עת נמנעה המשיבה .46

 .הרי שהדבר מהווה הטעיה בהתא& לחוק הגנת הצרכ�, מהותי בעסקה

 

,  הפרטי& הקשורי& לזכות הביטולובדבר מלוא, בטל העסקה לת בדבר זכותהיודע, תה המבקשיתלו הי .47

 . למשיבה על ביטול השינויהה מודיעיתוהי, ת על שמריהה קופאיתא לא היהי

  

 סכו& ההפרש בי�  הוא– המינימו& הנו הסכו& שנגבה ממנהו,  לפיצוי בגי� ההטעיה דלעילת זכאיתהתובע .48

 .עלות שני המהיריות

  

  

  י& לה& זכאי& חברי הקבוצההגדרת הקבוצה והסעד  .ד
  

ש הנכבד "הרי שבעקבות אישור התביעה כייצוגית על ביהמ, לחוק תובענות ייצוגיות) א(10בהתא& לסעי.  .49

  :להגדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה

  

; יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה, אישר בית המשפט תובענה ייצוגית  

אד� שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שבו אושרה התובענה הייצוגית לא ייכלל בקבוצה 

  .כאמור

  

 :טע� כי את חברי הקבוצה יש להגדיר באופ� הבאת תהמבקש .50

  

 בשינוי או תוספת לעסקה מתמשכת לרבות, אשר התקשרו ע' המשיבה, כל מנוייה של המשיבה"

 שינוי כל פרט אחר בהתקשרות או/ ומהירות גלישה או חבילהעסקת מכר מרחוק בדבר שינוי 

, מסמ( בכתב, מלית� או לשלוח לידיה', ואשר לה' נמנעה המשיבה, הראשונית שבי� הצדדי'

, המכיל את כל הפרטי' הקבועי' בחוק הגנת הצרכ� לרבות פרטי' מלאי' בדבר זכות הביטול

  ". ועד ליו' הגשת תובענה זו10.10.08מיו' 
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טובת חברי הקבוצה סעדי& בהתא& לשיקול הדעת הרחב המוענק ש הנכבד מתבקש לפסוק ל"ביהמ .51

 תדירא�' שהי נ 1065/05א " השופט בנימיני בת'כפי שפסק כב. ש הנכבד במסגרת תובענה ייצוגית"לביהמ

  ):14.2.08נית� ביו& , פורס& בנבו(

  

הגדרת השאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה מצריכה בירור של הסעדי� המבוקשי� בבקשה 

מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור מגמת החוק החדש להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בעניי� אישור . אישור התובענה הייצוגיתל

מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה מוצאת את ביטויה ג� בנושא הסעדי� שנית� לפסוק בתובענה , , , , התובענה הייצוגית ודר% ניהולההתובענה הייצוגית ודר% ניהולההתובענה הייצוגית ודר% ניהולההתובענה הייצוגית ודר% ניהולה

ו מת� פיצוי כספי א"ואלו כוללי� ,  לחוק ד� בסעדי� שנית� לפסוק בתובענה ייצוגית20סעי� . ייצוגיתייצוגיתייצוגיתייצוגית

  :לחוק קובע) ג(20סעי� . 20בהתא� להוראות שבסעי� , "סעד אחר לחברי הקבוצה

  

אינו מעשי בנסיבות , כול� או חלק�, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

, בי� משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרת, העני�

או לטובת , כולה או חלקה, חר לטובת הקבוצהרשאי הוא להורות על מת� כל סעד א

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, הציבור

  

  

  דרישה לצו עשה ולסעד הצהרתי

  

  

 .לחוק הגנת הצרכ�) ג. ( ג13ש הנכבד מתבקש להורות למשיבה למלא אחר הוראות סעי. "ביהמ .52

  

השופט ' בידי כבכפי שנקבע . יצוגיותסעד שכזה הינו אפשרי וא. ראוי בהתא& להורות חוק תובענות י .53

  ):15.1.2009, נבו( מ"מגדל חברה לבטוח בע'  גינדי טל נ21177/04) א"ת(א "בשאלטוביה ב

  
הפרו המשיבות את חובת הגילוי היזו� המוטלת עליה� בכ% שלא הסבו את תשומת , כפי שנקבע לעיל"

בעת השרות כפופה יכולת ניצול הפוליסות להוראות רשויות ל כי "לב� של המבוטחי� המשרתי� בצה

יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על יש להיעתר לבקשת� של התובעי� ולהעניק לה� את הסעד ההצהרתי החלופי הנדרש על , , , , לפיכ%לפיכ%לפיכ%לפיכ%. הצבא

        ...היינו תיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותהיינו תיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותהיינו תיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסותהיינו תיקונ� של הפגמי� שנפלו בפוליסות, , , , יד�יד�יד�יד�

  

. ראות הדי� הצבאילא נותר אלא לקבוע כיצד על המשיבות למלא אחר חובת הגילוי הייזו� בקשר ע� הו

היינו , יש להתייחס לנדרש מהמבטח בשני מועדי הזמ� הרלוונטיי� למידע נשוא התובענה, באשר לכ%

 על –ראשית . בשלב עובר לכריתתו של הסכ� הביטוח ובמהל% תקופת הביטוח עובר לגיוסו של המבוטח

המפנה , זה בדי� הביטוחבמשמעות שנית� למונח , "בולטת"לכלול בפוליסת הביטוח פיסקה , המשיבות

את תשומת לב המבוטח כי השימוש בפוליסה כפו� בעת השרות הצבאי להוראות הצבא המשתנות מפע� 

במועד שמאפשר ביטול ,  על המבטח ליידע את המבוטח לקראת מועד גיוסו הצפוי–שנית . לפע�

  ..פע מהוראות הצבאכי אופ� השימוש בכיסוי הביטוחי מוש, ההתקשרות מבחינת גבית תשלומי הפרמיה

  

03�9386צ "תוכפי שנקבע ג& ב�  : להחלטה10בפסקה , )נבו, 17/11/2009( מפעל הפיס' נ' שור ואח 09

 תובענה במסגרת ציווי הוא בה המבוקש שהסעד בעילה להכיר ראוי משפטית מדיניות מבחינת הא�"
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 לעשות נועד אשר וגיתייצ בתובענה" הטהור "הסעד התגלמות הוא ציווי של סעד לכאורה? ייצוגית

 מלאכתו עושה התובע כי הטוע� לטעו� יכול זאת ע�. כס� ' עניינו ואי� כולו לציבור ציבורי שירות

 את ומותיר ציווי של בסעד מסתפק הוא, כספית בתביעה לקבוצה נזק להוכיח הקושי נוכח, קלה

 די� בית מעשה יהווה ויהציו בעניי� שינת� די� פסק כ� כמו. הפיצוי שהוא ממשי סעד ללא הקבוצה

 לפיצול זכות תוכר כ� א� אלא (כספית אישית תביעה להגיש מה� וימנע הקבוצה חברי את שיכבול

 שלבית היא התשובה). ייצוגית תובענה במסגרת זו אפשרות לעניי� דעה מביעה ואינני ' סעדי�

 תובענות חוקב) א(8 סעי� (ייצוגית כתובענה אותה לאשר א� תביעה כל לגבי דעת שיקול המשפט

 בית רשאי הדעת שיקול במסגרת כי לי נראה. לגופו מקרה כל לשקול המשפט בית על). ייצוגיות

 מטרות על עונה שהוא ככל, כשלעצמו חשוב הצו" שעושה "הציבורי השירות א� '  לשקול המשפט

 ייצוגי תובע יוכל ולא ציווי של לסעד בתביעה התביעה הגשת תותר לא שא�; ייצוגיות תובענות חוק

 או מנהלי מהלי% להבדיל (אזרחי הלי% ימצא לא, הפסיקה של המגבלות עקב, פיצוי של בסעד לתבוע

 לא הבודד שהצרכ�    ;ייצוגית תובענה להגיש זכות עומדת שבגינ� די� הוראות לאכו� שיוכל) פלילי

 הכרוכות וההוצאות הואיל ציווי למת� ייצוגית תובענה במסגרת שלא אישית תביעה להגיש יטרח

  ".בו לזכות עשוי שהוא הכספי הפיצוי לעומת מאד גבוהות זו מעי� תביעה בהגשת

  

  דרישה לסעד כספי

  

 לא זכו לקבל לידיה& את –הרי שכל חברי הקבוצה שביצעו שינוי בעסקה מתמשכת , כמפורט לעיל .54

  .המסמ� שאותו חייבת הייתה המשיבה לשלוח

  

הנו סכו& המצטבר ששילמו המה בגי� הפרש שבי� הסכו& ששול& העסקה , הנזק שנגר& לחברי קבוצה אלו .55

יבו המה בגי� העסקה פר החודשי& שחובכפולה של מס, לכ�לבי� זו שהייתה קוד& , המתמשכת ששונתה

 .המתמשכת האחרונה

  

וכי , בגי� שינוי של עסקאות מתמשכות / 80,000,000בהנחה כי בכל שנה ושנה משולמי& למשיבה ס� של  .56

לשנה /  מליו� 24הרי שמדובר בסכו& נזק של ,  מהלקוחות ששינו חפצי& היו לבטל את השינוי30%�כל

 ).מיו& תחולת תוק. התיקו� לחוק(י& לשנתי/  מליו� 48�ו, אחת

  

  ./ מליו� 48הנו בס� של , כ הנזק לכלל חברי הקבוצה"סה .57

 

וכמו כ� הרגשות , בדמות פגיעה באוטונומיה של הרצו�, כמו כ� נגרמו לחברי הקבוצה נזקי& בלתי ממוניי& .58

 .השליליי& הנלווי& לפגיעה בחופש הבחירה

  

אי� ביכולתו , מטבע& של דברי&.  את חברי הקבוצה בדבר זכות הביטולדעלייהמשיבה הפרה את חובתה  .59

והסכמתו לשינוי תנאי ההסכ& נעשית באופ� , של הצרכ� לבצע החלטה מושכלת במועד ההצעה

כאשר הדבר נעשה בעקבות פניות טלפוניות , בפרט. על סמ( מידע הנמסר בידי נציגי החברהאינטואיטיבי 

הואיל ולצרכ� הסביר נדרש זמ� על מנת לשקול את כדאיות ,  בכל מקרה אחרא� ג&, בידי נציגי החברה

 .ג& לאחר ששונו תנאיה, העסקה
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 מזכותו של הצרכ� חלק בלתי נפרד ומהותי מאי� כמותוהינה בנסיבות אלו , היכולת לחזור בה& מהעסקה .60

כאי הצרכ� לבדוק ז, בתקופת הזמ� במסגרתה נית� לבטל את העסקה. לשקול היטב את תנאי העסקה

הא& תוספת התשלו& הינה , הא& העסקה היא אמנ& כדאית, לפרטי& בא& המידע שנמסר לו הינו נכו�

 .וכ� לאמת את הנתוני& תו� התבוננות בפרטי& המצויי& בחשבונית, מוצדקת

  

 מגבש פגיעה באוטונומיה של הצרכ� ובחופש הבחירה, ותנאיה, העדר הגילוי בדבר אפשרות הביטול .61

נפסק פעמי& רבות כי עסקינ� בפגיעה באוטונומיה המקנה זכות , בנסיבות של העדר גילוי. המוקנה לו

 איילו� חברה לבטוח' נ'  מרקו ואח907�05א "בתנקבע , כ� למשל. לפיצוי נפרד מלבד יתר הנזקי& שנגרמו

ד בנוגע לנפקות סיו& "והשופט קיסרי כי אי מסירת מידע מלא בידי ע'  בידי כב")נבו"פורס& ב, 5.9.2010(

 :מהווה פגיעה באוטונומיה, ההלי� בדר� של פשרה

  

 
נעשתה בלא שהובהרו למרקו ' א79הסכמת הנתבעי� לכ% שיינת� פסק די� על דר% סעי� , כאמור לעיל"

וא� א� לא נית� לבסס קשר סיבתי בי� פסק הדי� שנית� בדר% זו לבי� הפרת , כל משמעויותיו של ההלי%

נית� לקבוע כי מחדל זה של הנתבעי� עולה כדי פגיעה , ל הנתבעי� כלפי מרקוחובותיה� ש

 932781/ א "פגיעה באוטונומיה הוכרה כנזק בר פיצוי בע. באוטונומיה של מרקו שנית� לחייב� בגינה

 יובל 976153/א   "עג� ב, ובהקשר אחר) 1999)(4 (526 (ד נג"פ, יפהבית החולי� כרמל ח' דעקה נ

וג� א� קיי� שוני בנסיבות שבי� שני מקרי� אלה , ))2002 (746) 4(ד נו"פ, יעקב שדה' פרופ. שטנדל נ

 רואה שוני זה כמספיק כדי לשלול את זכותו של מרקו לפיצוי בגי� פגיעה איני, לבי� המקרה שלפנינו

מרקו היה זכאי לכ% שהנתבעי� יפרשו בפניו את מלוא רוחב היריעה של השיקולי� הקשורי� במת� . זו

 �ולא יסתפקו בהצגה חלקית של יתרו� קיצור ההלי% מול החיסרו� ', א79הסכמה לניהול הלי% לפי סעי

, היה על הנתבעי� לפרט ג� את העובדה שעל פי מהותו. סק לטובתו סכו� נמו% יותרשבאפשרות שייפ

וכי הוא פוסק לפי , דיני הראיות וסדרי הדי�, בהלי% כזה משוחרר בית המשפט מכבלי הדי� המהותי

, בהתא� לכ% הייתה על הנתבעי� ג� החובה להעמיד את מרקו על הצמצו�. מיטב הבנתו ושיקול דעתו

א� היו עושי� כ� ומרקו היה מסכי� להעברת ההלי% לדיו� בדר% . של אפשרות הערעור, להעד כדי שלי

 �חייבי� , ומשלא כ% קרה, רק אז נית� היה לומר שההסכמה מצדו הייתה הסכמה מדעת', א79של סעי

מטבע הדברי� הנזק של פגיעה באוטונומיה אינו מדיד באמות המידה . הנתבעי� בפיצוי בשל פגיעה זו

על דר% זו אני קובע את נזקו של . ואי� מנוס מלהשתמש באומדנה,  גות במקרי� של נזקי� ממוניי�הנוה

  . "שבו חייבי� הנתבעי� לפצותו 2 20,000מרקו בסכו� של 

  

בהקשר של , כ� למשל. מקו& בו מדובר באי גילוי מלא, הפגיעה באוטונומיה הוכרה ג& בהקשרי& אחרי& .62

)) 1999)(4 (526 (ד נג"פ, בית החולי& כרמל חיפה'  דעקה נ932781/ א "ע(איות הסכמה לביצוע פעולות רפו

 ).ראבי'  תנובה נ1337/97א "ע(ובהקשר של אי גילוי פרטי& מלאי& בנוגע לרכיבי מוצר 

 

שמטרתה היחידה למנוע מצב בו יבחנו , ה בוטה בחופש הבחירה של הלקוחותכי עסקינ� בפגיע, נקל לראות .63

הצרכ� לתקופה נוספת " נכבל"בפרט במקרי& בה& , ויראו הא& היא אכ� משתלמת, ה& את תנאי העסקה

, שערכ� אינו ברור כלל" להטבות"כאשר בתמורה , בדומה. אות� הוא כביכול מקבל" להטבות"בתמורה 

 .סכו' גבוה יותר בעבור השירותמתחייב הצרכ� לשל' 
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 על מנת – אשר אינו נית� לו בשיחת הטלפו� –הצרכ� נדרש לפרק זמ� , ובמקרי& אחרי&, בכל אות& מקרי& .64

ביודעי� ובמתכוו� אינה מעוניינת להעניק לצרכ� את החופש לבחו� את , המשיבה. לקבל החלטה מושכלת

 .ותיה מהוות פגיעה מובהקת באוטונומיה של הצרכ�ופעול, תנאי העסקה ולבטלה בהתא& לתנאי הדי�

  

תה מעוניינת להעניק למבקש את האפשרות לבחו� את כדאיות יהמשיבה לא הי: מ� הכלל אל הפרט .65

אלא משו& שהיא חששה מכ� שהמבקש יבטל , לא בכדי נהגה כ� המשיבה כלפי המבקש. ולבטלה, העסקה

 ! את העסקה

  

 . /50 עקב הפגיעה באוטונומיה בס� גר& להת מערי� את הנזק שנהמבקש .66

  

הרי שסכו& הנזק ,  צרכני& אשר לגביה& הפרה המשיבה את חובתה1,000,000�כ ב"בהנחה כי מדובר בסה .67

 . /50,000,000המצרפי בראש נזק זה עומד על ס� 

 

  : הבאלחוק תובענות ייצוגיות קובע בהקשר של מת� פיצוי לחברי הקבוצה באופ�) א(20סעי.  .68

  

לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה , כולה או חלקה, הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית  )א(

רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או סעד אחר לחברי , כולה או חלקה, הייצוגית

ביד ובלבד שלא יהיה בכ% כדי להכ, לפי העני�, הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, הקבוצה  להורות

  :במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�

  

לכל אחד מחברי , בשיעור ובאופ� שיקבע, על תשלו� פיצוי כספי או על מת� סעד אחר )1(

  ;הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

  

        ;;;;על כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כ% שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר )2(

  

ובלבד , ו� פיצוי כספי בסכו� כולל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר קבוצהעל תשל )3(

הורה ; שסכו� הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית המשפט

רשאי הוא להורות בדבר , בית המשפט על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל כאמור

 יתרת הסכו� שתיוותר א� חבר של, באופ� יחסי לנזקיה�, חלוקה בי� חברי הקבוצה

לא , לא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעד, לא דרש את חלקו, אחד או יותר, קבוצה

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל , אותר או שלא נית� לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת

נותרה יתרת סכו� ; פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לו

יורה בית המשפט על העברתה לאוצר ,  לחברי הקבוצה כאמורלאחר החלוקה

  ."המדינה

  

ש לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק& האישי של "החוק קובע מנגנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמ .69

 תועבר לאוצר – אשר לא יידרשו –יתרת הכספי& ) 3)(א(20כאשר בהתא& לסעי. , החברי& בקבוצה

  .המדינה
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, לחליפי�. אמצעות נתוני& המצויי& בידי המשיבהנית� יהא לזהות את חברי הקבוצה ולפצות& ב, ייננולענ .70

הפיצוי לטובת "נית� יהיה לייש& את עקרונות , במידה ויתגלו קשיי& באיתור חברי קבוצת התובעי&

  :לחוק) ג(20הקבועי& בסעי. " הציבור

  

בי� , אינו מעשי בנסיבות העני�, ול� או חלק�כ, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

רשאי הוא להורות , משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרת

כפי שימצא לנכו� , או לטובת הציבור, כולה או חלקה, על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ."בנסיבות העני�

  

  יצוגיתהתקיימות התנאי& לאישור התובענה כי  .ה
  

  :הקובע באופ� הבא, לחוק תובענות ייצוגיות) א(8התנאי& לאישור תובענה כייצוגית קבועי& בסעי.  .71

  

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .9

  

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

  ;   סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש אפשרות, הקבוצה

  ;תובענה ייצוגית היא הדר% היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני� )2(

; קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר% הולמת )3(

  ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה

  .סוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבקיי� י )4(

  

התנאי הראשו� לאישור התביעה הייצוגית הינו כי  .להל� נעמוד על התקיימות תנאי& אלו כסדר& .72

  . של עובדה ומשפט– לכלל חברי הקבוצה –התובענה מעוררת שאלות משותפות 

  

  :שכ�, נה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצהאיש לא יחלוק כי התובע, לענייננו .73

  

ח עוולת הפרת ומכ, ות עילות משפטיות זהות כלפי המשיבהלחברי הקבוצה עומד  )א(

 . חובה חקוקה

 

מכוח עוולת , לחברי הקבוצה עומדות עילות משפטיות זהות כלפי המשיבה  )ב(

  . ההטעיה

  

  .י הקבוצההסעד המבוקש הינו זהה ביחס לכלל לחבר  )ג(

  

 .התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר� ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו� בנסיבות העניי� .74

, 1המפורטות בו בסעי. , מ� הראוי לחזור ולציי� המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה
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מימוש זכות הגישה לבית ", "אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו"וכוללות בי� השאר את המטרות של 

, לענייננו".הוג� וממצה של תביעות, ניהול יעיל"וכ� " מת� סעד הול' לנפגעי' מהפרת הדי�", "המשפט

  .ל בכללות�"יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי& את המטרות הנ

  

לי& כדוגמתה  ומעוו–  של המשיבהיש בהגשת תביעה ייצוגית זו בכדי לתרו& משמעותית להרתעה, ראשית .75

הצור� בהרתעה מתחזק לאור .  מלפגוע בצורה חמורה בציבור במקרי& כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו–

ות ענק במשק י חבר"של הפקת רווחי& שלא כדי� ע) למרבה הצער(החשיבות שבמניעת התופעה הנפוצה 

קט� אשר במרבית תו� שה� מנצלות את אדישותו הרציונאלית של הצרכ� ה, הישראלי כדוגמת המשיבה

  .או נעדר את הכלי& המשפטיי& לממש�/המקרי& כלל אינו מודע לזכויותיו ו

  

כפי . לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיבהתובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות& , שנית .76

. מאות שקלי& לכל חבר בקבוצה לפסוק פיצוי ממוצע בס� בית המשפט הנכבד יתבקש, שהובהר לעיל

פי& עוצמתיי& סכו& זה אי� די בו על מנת לתמר+ תובע לפתוח בהלי� משפטי מורכב ומסוב� כנגד גו

זילברש0 ' נג' טצת ואח 4556/94א "רעוראה בהקשר זה את הדברי& שנאמרו ב, במיוחד כדוגמת המשיבה

  .784' בעמ, 774) 5(ד מט "פ, 'ואח

  

ת המבקש. מצעי& כלכליי& הנדרשי& לש& ניהול ההלי�הרי שהמבקש הינו בעל א, לעניי� הייצוג ההול& .77

  להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על מנת לממש אתהמבטיח, וחי גבעד י"י עו"יוצג עת

סיו� בתחו& התובענות הייצוגיות ובפרט י נו מייצג עתירמ הינ"הח. זכויות החברי& בקבוצה כלפי המשיבה

  .ניתבתחו& התובענה הייצוגית הצרכ

  

 בהיממעשיה של המשה ר נפגע אשתלב בידי המבקש�הרי שתביעה זו הוגשה בתו&, הלב�לעניי� דרישת תו& .78

  . מפני מעשי& דומי& בעתידוכ� לפעול על מנת להרתיע את המשיבה ומעוניינת לזכות בפיצוי המגיע לה
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להכריע בתובענה , אישור התובענה הייצוגיתש הנכבד להורות על "מתבקש ביהמ, מכל האמור לעיל .79

  :ולפסוק בה לטובת המבקש וחברי הקבוצה ובכלל זאת

  

  .לחוק הגנת הצרכ�) ג(ג  13 להורות למשיבה למלא אחר סעי.  )א(

  

  . /98,000,000פצות את לקוחותיה בס� כולל של ללהורות למשיבה   )ב(

  

  .תת המבקש ופיצוי מיוחד לטובתכ המבקש"לפסוק שכר טרחה לב  )ג(

  

  

  

                    _______________              

  ד"עו, יוחי גבע                                              

  

  

  כ המבקש"ב                                          

  


