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 נגד
 :המשיבות

 
 מ"חברת פלאפו� תקשורת בע.1

  בגבעתיי&33מדר% יצחק רבי� 

 ;" פלאפו�: "          שתיקרא להל�  
  

 

מ "חברת סלקו� ישראל בע.2
  נתניה10הגביש ' רח

 ; "סלקו�: "שתיקרא להל�      

 ;"חברות סלולר: " שייקראו ביחד     

מ "במרו� הפקות בע.3
 , בתל אביב18קרליב% ' מרח                                         
  03�6967957: '  פקס03�6335200:  ' טל                   

 ;" במרו�": שתיקרא להל�                                          

 

  3,4,5,8בהתא& לקבוע בסעיפי& ,   בקשה לדו� בתביעה כספית כתביעה ייצוגית : בקשהמהות ה
 . לתוספת השנייה לחוק1בסעי+  וכ� 2006 –ו "התשס, לחוק תובענות ייצוגיות

 
� 33,000,000  :   סכו� התובענה.  

 

 

 בקשה להכרה בתובענה כייצוגית
 

 :בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלהל�

בהתא& לסמכות , לאשר את התובענה המצורפת לבקשה זו כנגד המשיבות כתובענה ייצוגית         .א

: להל� (�2006ו"התשס, לחוק תובענות ייצוגיות) א(8המוענקת לבית המשפט הנכבד בסעי+ 

). "החוק"או "חוק תובענות ייצוגיות"
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  .אנספח  צור+ לבקשה זו ומסומ�העתק התובענה המנהלית מ

כל קבוצת  י המבקש תכלול את"לקבוע כי הקבוצה בשמה מוגשת התביעה הייצוגית ע        .ב
ללא ידיעת&  , 3קבלת השירותי& של המשיבה  נכפתה  עליה&�2 ו1המנויי& של המשיבות 

.וממילא ללא הסכמת& המפורשת לכ%

 

באמצעות ,  שלא כדי�ותלקבוע כי עילת התובענה היא השבת סכומי& שניגבו על ידי המשיב        .ג

מיו& התשלו& ועד למועד , וזאת בצירו+ הצמדה וריבית כדי�,  כמפורט להל�SMSהודעות 

י "מוער% ע, י המשיבי&"הסכו& המצטבר של הסכומי& שנגבו שלא כדי� ע. ההשבה בפועל

� 18,000,000המבקש בס% של  ; 

 

בשל , בגי� עוגמת הנפש שנגרמה לה& 0 1,000 לפצות כל אחד מחברי הקבוצה בס% של  .ד

 אשר נשלחו אל הטלפו� הנייד  SMSי המשיבי& על הודעות "ע, חיוב& שלא כדי�

 ;שברשות&

 לחוק 8בסעי+ , לקבוע כי התובענה הוגשה על ידי המבקשי& עומדת בתנאי& שקבע המחוקק .ה

. כפי שיפורט להל�, והיא מתאימה להידו� כתובענה ייצוגית, תובענות ייצוגיות

.לית� הוראות בנוגע לדר% פרסו& דבר הגשת התובענה .ו

ד בשיעור שייגזר "לקבוע את גמול המבקש אשר טרח בהגשת התובענה וכ� לקבוע שכר טרחת עו .ז

.  משווי הסעד שינת� לחברי הקבוצה

 

    הצדדי	 לתובענההצדדי	 לתובענההצדדי	 לתובענההצדדי	 לתובענה

 

 . חברה המפעילה רשת טלפו� סלולארית ,מ "פלאפו� תקשורת בע  – פלאפו� – 1המשיבה   .1

 נמצאת פלאפו� בבעלות מלאה 2004 מאז שנת.  על ידי מוטורולה ותדירא�1986הוקמה בשנת 

 הסתכמו הכנסות 2008בשנת . תאגיד התקשורת הגדול והמוביל בישראל, "בזק"של חברת 

� פלאפו� ציינה כ2008בסו+ .  מיליו� שקל682ע& רווח נקי של ,  מיליארד שקל�4.713ב החברה

ירות ומכירה  נקודות ש�200 עובדי& ומפעילה כ�4,300 מיליו� לקוחות והיא מעסיקה כ2.6

 ).הנתוני& נלקחו מאתר האינטרנט של פלאפו�(ומוקדי& טלפוניי& ברחבי האר1 

סלקו& היא חברה ציבורית .   חברה המפעילה רשת טלפו� סלולארית� סלקו� �  2המשיבה .2

מ "אביב והנה חלק מחברת ההשקעות דיסקונט בע�הנסחרת בבורסה בניו יורק ובתל

,  מיליארד שקל6.417 � הסתכמו הכנסות החברה ב2008בשנת .  ממניותיה50.5%המחזיקה 

הנתוני& נלקחו מאתר האינטרנט ( מליו� לקוחות 3 �לחברה כ.  מליו� שקל985ע& רווח נקי של 

).   הבורסה לניירות ער%של סלקו& ומאתר האינטרנט של 

 

  כשמטרתה הראשית הינה לקד& אמני במה 2004נוסדה בשנת    �  במרו�– 3משיבה   .3

בצעדיה& הראשוני& בעול& הבידור ) דוגמנות ועוד ,ריקוד, משחק, שירה(מתחומי& שוני& 

פכה זה מכבר לש& דבר בתעשייה וידוע לכל שהדר% אל מרכז במרו& הפקות ה  .הישראלי



3

גולת הכותרת בפעילותה של במרו& הוא מוקד האודישני&  . בבמרו& הפקותהבמה מתחילה

ולכ� עוסקת באיתור ומיו� ' ניצבי& וכד, הארצי שמטרתו  לספק לחברות הפקה שחקני&

שמת חלומות לכישרונות מועמדי& לתפקידי& אלה ובעשותה כ% א+ פותחת אפשרויות להג

.שוני&

 

עד . 3 והיו לו קשרי עבודה קצרי& ע& משיבה 1,2 היה בעבר לקוח של משיבות המבקש.4

.  היה המבקש לקוח של סלקו& ומאותו תארי% היה המבקש לקוח של פלאפו�13.3.07לתארי% 

י " הוסמ% המבקש כעור% די� מ� המניי� ע�14.6.09 בתארי% ה יצוי� כי,נאותהגילוי הלמע� 

 .לשכת עורכי הדי�

 

 שאינ� צד להלי% "יוניסל" � ו"סלאקט" בש& "ספקיות תוכ�"ברקע קיימות שתי חברות שה� .5

 , SMS �שהיא היוזמת לשליחת הודעות ה, )3משיבה (אלה חברות המתווכות בי� במרו& . דנ�

. חברות להפעלת רשת טלפוני& סלולארי&, כאמור, שה�) 1�2ות משיב(לבי� פלאפו� וסלקו& 

בהעברת ) טכני( תפקיד מסוי& "יוניסל "�ו" סלאקט", לברות התוכ�, כפי שיפורט להל�

 הגבייה של התשלו& עבור ההודעות למבקש וה� אלה שמבצעות ג& את" במרו&"ההודעות מ

מופיע שמ� של ) פלאפו� וסלקו&( 1�2בפרוט החשבוניות של משיבות . 1�2באמצעות משיבות 

. ספקיות התוכ�

 

    מבואמבואמבואמבוא

על כל הודעת  0 5של המשיבות אשר גבו מהמבקש ס% של עניינה של תביעה זו היא בתרמית .6

שה� שלחו למכשיר בסלולארי של המבקש מבלי שנת� לכ% הסכמתו או ) SMS(טקסט 

.הרשאתו ובניגוד לכל די�
 

אשר קיבל , )כהגדרתה להל�(כמו כל חברי הקבוצה , המבקש, יובהר להל� בהרחבהכפי ש.7

 –להל� " (מ"במרו& הפקות בע"הנקראת , מחברת הפקות ידועה" תמימה "SMSהודעת 

מחויב על ידי , ומבלי שנקט כל פעולה לש& כ%, בעל כורחו, מצא את עצמו ללא רצונו) במרו�

כי הוא , להפתעתו ולתדהמתו, המבקש גילה. רו&במ שיזמה SMS על הודעות 1,2משיבות 

, ללא ידיעתו, כל זאת,  כאמור– 0  5מחויב עבור כל הודעה ששלחה לו במרו& בסכו& של 

.   ומבלי שנת� את הרשאתו לכ% למי מבי� המשיבות

 

 ובה� מידע על אודישני& המתקיימי& לתפקיד זה SMS נהגה לשלוח למבקש הודעות במרו&.8

חויב חשבו� הסלולארי של , בגי� כל הודעה כזו, כאמור. שלהאו אחר לפי הגדרתו במערכת 

.ח" ש5בס% של , 1,2על ידי משיבות , המבקש

 

 ניצלו לרעה את היכולת שהעניק לה� המבקש לחייב אותו בחשבו� השוט+ עבור 1�2משיבות .9

ג& חיובי& שהוא , במסגרת אותו חשבו�, סלולארי שברשותו וחייבו אותוהשימוש בטלפו� ה

על " מנויה"בדר% זו מחייבות המשיבות את כל חברי הקבוצה ה. לא נת� לה& את הסכמתו

.  שלו המשיבות לכיס& מיליוני שקלי&לובכ% שי, מרו&בשירותי 
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של& לחברי הקבוצה את   ביחד ולחוד ל1�3חובת� של המשיבות , כפי שיפורט בהרחבה להל�.10

שמקור& במעשי מרמה  שבוצעו על יד� תו% עבירה , הסכומי& המפורטי& ברישא לבקשה זו

.על חוקי& ותקנות להגנת הצרכ�

ל נובעת משיתו+ הפעולה "חובתה של פלאפו� וסלקו& לשל& לחברי הקבוצה את הסכומי& הנ

או /בי� פלאפו� וסלקו& לבי� במרו& באמצעותו ייתכ� והתעשרו פלאפו� וסלקו& שלא כדי� ו

 כלפי 1�2או הנזיקיות של המשיבות /או הצרכניות ו/למצער בגי� הפרת חובותיה� החוזיות ו

על ציבור לקוחותיה� ולמנוע את הסיכו� אליו נחשפו כמפורט בבקשה זו להג� , חברי הקבוצה

  .תו% כדי שימוש בפלטפורמה אות� יצרו

 

    3333קשרי העבודה של המבקש ע	 המשיבה קשרי העבודה של המבקש ע	 המשיבה קשרי העבודה של המבקש ע	 המשיבה קשרי העבודה של המבקש ע	 המשיבה 

 

 ע& ,במשרדי חברת במרו& בכתובת הרשומה לעיל,  הגיע המבקש לפגישה20.2.07בתארי% .11

.  לעבוד במסגרת החברהבחו� אפשרויותעל מנת לשמוע הצעות ול" סיוו�"נציגת במרו& בש&  

המבקש הסביר לנציגה כי אי� ברצונו להוציא . בשיחה זו הסבירה הנציגה על מסלולי במרו&

 באותה השיחה סיכמו השניי& כי המבקש יעביר את .כספי& מכיסו וכי הוא מעוניי� בעבודה

. ל במרו& על מנת לבחו� אפשרויות העסקה"ח לידי הנציגה והיא תקבע לו פגישה ע& מנכ"קו

1111נספח נספח נספח נספח מצורפת לתצהיר המבקש ומסומנת " סיוו�"התכתבות בדואר אלקטרוני ע	 הנציגה        

על מנת , לפי דרישה טלפונית, ו&במר'  שלח המבקש תמונות לסיוו� מחב14.3.07בתארי% .12

זוהי הדר% היחידה שיש לה להציע כרגע על מנת "לפי דבריה , שכ�" ניצבויות"שתוכל לשבצו ב

". ליצור הכנסה דר% במרו&

 ע	 הנציגה מצורפת לתצהיר המבקש ומסומנת     , 14.3.07מיו	 , התכתבות בדואר אלקטרוני       

2222נספח נספח נספח נספח 

שתוכנה  טקסט אשר על "  יניב ב� צבי" קיבל המבקש הודעה מנציג במרו& 15.3.07בתארי% .13

 ".האלופה"המבקש לשנ� על מנת להצטל& לתוכנית 

3333נספח נספח נספח נספח התכתבות זו מצורפת לתצהיר המבקש ומסומנת       

המזמי� " .איתי ט"מנציג במרו& ,  קיבל המבקש פנייה בדואר האלקטרוני25.6.07בתארי% .14

 בכניסה למושב 8:30 בשעה 26.6.07 בתארי% בצילומי& לסרט צרפתיאת המבקש להשתת+ 

. מגשימי&

4444נספח נספח נספח נספח התכתבות זו מצורפת לתצהיר המבקש ומסומנת 

" איתי" קיבל המבקש הודעת דואר אלקטרוני מהנציג של במרו& בש& 18.7.07בתארי%  .15

ליו&  ,כלשו� ההודעה" עוד לא נסגר ע& ההפקה" אשר "ניצב"המזמינה את המבקש לתפקיד 

  .2ב� גוריו� '  בשדר17:00 שעה 19.7.07
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 5555נספח נספח נספח נספח התכתבות זו מצורפת לתצהיר המבקש ומסומנת        

" אר1 אבות"אשר מזמ� לאודיש� " איתי" קיבל המבקש פנייה מנציג במרו& 2.08.07בתארי% .16

. כלשו� התכתובת" 18 קרליב$ אצלנו ב18:00יו� ראשו� ב"אשר יתקיי& ב

6666נספח נספח נספח נספח התכתבות זו מצורפת לתצהיר המבקש ומסומנת 

 . 

בפנייתה ציינה כי , בדואר אלקטרוני,  אל המבקש"במרו& הפקות" פנתה 13.7.09 בתארי% .17

.  המבקש מוזמ� לאודישני&

7777נספח נספח נספח נספח התכתבות זו מצורפת לתצהיר המבקש ומסומנת         

בפנייתה , בדואר אלקטרוני,  במרו& אל המבקש"במרו& הפקות" פנתה 14.7.09בתארי% .18

.  ציינה כי המבקש מוזמ� לאודישני&

 8888נספח נספח נספח נספח התכתבות זו מצורפת לתצהיר המבקש ומסומנת         

  

בה נפגש לראשונה המבקש ע& נציגת במרות  ,20.2.07לכל אור% התקופה שבי�   יצוי� כי .19

כ שהוצעו לו בהתכתבות " ניצבויות סה�4+ המבקש בלבי� יו& הגשת התביעה השתת, "סיוו�"

. בדואר האלקטרוני ע& נציגי במרו&

אשר בה� השתת) המבקש מצורפת לתצהיר המבקש ) הלקוחה מאתר במרו	(רשימת ההפקות 

  9999נספח נספח נספח נספח ומסומנת  

 

העובדות הרלוונטיותהעובדות הרלוונטיותהעובדות הרלוונטיותהעובדות הרלוונטיות    

 

 לרכישת מכשיר סלולרי במסלול 1 חת& המבקש חוזה ע& המשיבה 13.3.2007בתארי% .20

". סטודנטי&"

10101010נספח נספח נספח נספח העתק החוזה מצור) לתצהיר המבקש ומסומ�        

 SMS קיבל המבקש הודעת 1.03.2009 לבי� 1.2.2007בתאריכי& שוני& במהל% התקופה שבי� .21

  .ספת אשר נשלחה אליו ומחק אותההמבקש התייחס לכ% כפרסומת נו. מחברת במרו& 

או דרישתו לשירות /כי למבקש לא ידוע מניי� השיגה חברת במרו& את הרשאתו ו, יובהר.22

או /או התחייבות וכ� מעול& לא דרש ו/שכ� מעול& לא חת& ע& במרו& על כל חוזה ו, מסוג זה

 . ביקש שירות מסוג זה מחברת במרו&

, 0502758909' הנייד שברשותו מס'   ש& לב המבקש לחיובי& בחשבו� הטל2009בחודש מר1 .23

ראוי לציי� כי . )לכל הודעה 0 5( 0 25בס% ) 3לפי דרישת המשיבה (בגי� שירות ספקיות התוכ� 
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המבצעות עבור ") יונסל"או " סלאקט("החיובי& בחשבונות רשומי& על ש& חברות התוכ� 

.ה עבור ההודעות שה� שולחות עבורה את הגביי3המשיבה 

    11111111נספח נספח נספח נספח  ומסומנת  מצורפת לתצהיר המבקש2009חשבונית מר*         

לאחר בדיקה יסודית בחשבונותיו מהעבר הבחי� המבקש בחיובי& נוספי& בחשבונותיו  אשר .24

.  0 146 �ב המסתכמי& 1�2התקבלו מהמשיבות 

 ויסומנו  מצורפי	 לתצהיר המבקשחשבוניות הטלפוני	 הניידי	 אשר חויבו בגי� חיובי	 אלו       

12121212נספח נספח נספח נספח 

יצר , 3 שיזמה משיבה SMSמשהופתע המבקש לגלות שחויב בגי� הודעות , 24.3.09 �ב.25

. המבקש קשר ע& פלאפו� וביקש ממנה להפסיק את השירות לאלתר

י נציג פלאפו� "בתגובה נמסר לו ע, באותה שיחה דרש המבקש לדעת מי אחראי לחיובי& אלו.26

.  אשר במרו& שולחת למכשירו הניידSMSכי חיובי& אלה מקור& בהודעות 

 המבקש הופתע מתשובתו של נציג פלאפו� ודרש באותה שיחה כל מידע שיש לפלאפו� לגבי .27

י "בתגובה נמסר למבקש ע. יבותו לשל& עבור& הודעות אלו והתחי בקשתו לקבל/דרישתו

.ישלח פניה לחברות התוכ� על מנת שיצרו קשר ע& המבקש ויענו לדרישותיו תהנציג כי

זולת התעלמות , ומבלי שעשה פעולה כלשהי , מבלי שנודע למבקש דבר על כ%, והנה מסתבר.28

ות� לגבות מהמבקש בסמכהחליטו המשיבות בינ� ובי� עצמ� כי , 3מוחלטת מהודעות משיבה 

 SMSהמשיכה ושלחה הודעות " במרו& "3המשיבה . תשלו& עבור ההודעות שה� שולחות לו

.1�2והחיוב נעשה באמצעות החשבו� מטע& המשיבות 

היה המבקש מוחק את ההודעה , "במרו& הפקות"כל אימת שהיה רואה המבקש את הכותרת .29

  . 50ס% כל הודעה מחויבת בתשלו& בולא שיער כי , הנכנסת

, אשר נשלחה בדואר רשו&,   בבקשה בכתב�3 ו1 פנה המבקש אל המשיבות 29.3.09בתארי% .30

או התחייבות /או בקשה ו/כי יוצגו בפניו כל המסמכי& אשר חתומי& על ידו וכ� כל חוזה ו

. 3 � ו1אשר יש למבקש ע& כל אחת מהמשיבות 

13131313נספח נספח נספח נספח  ויסומנו  מצורפי	 לתצהיר המבקשמכתבי	 אלו      

 אל מכשיר הנייד 04�9114200' מהמס'  קיבל המבקש שיחת טל15:18 בשעה 31.3.09בתארי% .31

אשר " סלאקט"נציגת ספקית התוכ� " רינה"שברשותו ומצידו השני של הקו נשמע קולה של 

ומסרה כי פנתה אל המבקש בעקבות פניית המבקש לפלאפו� " סלאקט"הזדהתה בתור נציגת 

.  יופסקו לאלתרSMSוכי כל שירותי ה
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ה� "  יוניסל"ו " סלאקט", כאמור. כא� המקו& להרחיב באשר לתפקיד� של ספקיות התוכ�

התהלי% מתחיל בחברת במרו& . לחברות הסלולר" במרו&"ספקיות התוכ� אשר מתווכות בי� 

חברות התוכ� .  ומעבירה את הביצוע לחברות התוכ�SMS �אשר יוזמת את שליחת הודעות ה

באמצעות , לפי בקשתה,  שבפועל מעבירות את ההודעות למנויי& השוני& של במרו&ה� אלה

חברות התוכ� א+ עוסקות בגביית התשלו& עבור ). פלאפו� וסלקו&(חברות הסלולאר 

 . ההודעות שה� שלחו ללקוחות במרו& ולכ� ה� אלה המופיעות בחשבונות של המבקש

 

 

למבקש הוא מספר הטלפו� " סלאקט"ראוי לציי� כי מספר הטלפו� ממנו התקשרה נציגת 

הרשו& של חברת במרו& ולכ� יש מקו& להניח כי מדובר בחברה הקשורה קשר ישיר לחברת 

.במרו&

 אשר �SMSאו פירוט לגבי הודעות ה/ביקש המבקש כל מידע ו,  31.3.09בשיחת הטלפו� מיו& .32

או / המתירי& ו�2 ו1 לגבי חוזי& אשר קיימי& למבקש ע& המשיבה  וכ�3קיבל מהמשיבה 

למרות . בתגובה נמסר לו כי פרטי& אלה יישלחו למענו של המבקש. מסדירי& פעולות אלו

. מסמכי& אלה מעול& נתקבלו אצל המבקש, הבטחה זו

אלה , ומאותה נציגה'  קיבל המבקש שיחה נוספת מאותו מס15:31 בשעה 31.3.09בתארי% .33

כי לאחר בדיקה שבדקה את כל מהל% " סלאקט"י נציגת "בו נמסר ע,  לעיל31' המוזכרי& בס

. צור+ המבקש דר% האתר של החברה במרו&, הרשמתו של המבקש ואת כל פרטיו הטכניי&

ה בלבד ובלי שו& קשר לכל גור& אחר החליטה שברצונה כמו כ� הוסיפה כי על דעת עצמ

. חודשי& אחורה3לפצות את המבקש בגי� 

שכ� א& הוא חת& על חוזה הרי , כי אי� ברצונו לקבל פיצוי, ענה המבקש לנציגה , בתגובה.34

.כל שדרש הוא לקבל העתק חתו& של חוזה החתו& על ידו. שאי� על מה לפצותו

המופיע " כרטיס% באתר" על מנת לברר מהו 3 נכנס המבקש לאתר המשיבה 13.4.09בתארי% .35

לא , משנתבקש להקליד את ש& המשתמש והסיסמא. 3 שקיבל ממשיבה SMSבכל הודעות  ה

על כ� בחר באפשרות כי פרטי& אלו יישלחו אליו לתיבת ,  בידו של המבקש נתוני& אלהוהי

. הדואר האלקטרוני שברשותו

14141414נספח נספח נספח נספח כתובת זו מצורפת לתצהיר המבקש ומסומנת ת

 בניסיו� להשיג את תגובת& למכתב 3 פנה המבקש בשיחה טלפונית למשיבה 23.4.09בתארי% .36

בתגובה לבקשה זו ענתה הנציגה כי תמסור את . 29.3.09 � ב3ל המשיבה "ששלח אל מנכ

. הודעתו לגור& המטפל

פלפון  (סלולר 'חבבמרום
)וסלקום

לקוח  ספקיות תוכן
)יוניסל, סלאקט(
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 3אשר מוצג באתר המשיבה , ד נוע& קוריס" פנה המבקש למשרד עו23.4.09בתארי% .37

בשיחה זו הציג המבקש את , ד שביט עמר&"ושוחח ע& עו, 3כמחלקה המשפטית של המשיבה 

 וכ� כל 3לקבל מסמכי התקשרות ע& המשיבה , ד עמר&"עודרישותיו  וביקש את עזרתה של 

בתגובה נמסר . SMS עבור הודעות 3& למשיבה מסמ% המעיד על התחייבות המבקש לשל

ותדאג לחזור אליו ע& " תעשה לו טובה"ד עמר& "למבקש כי העניי� יהיה בטיפול וכי עו

. תשובות

 אשר ,29.3.09 מיו	 3הכוללת את המכתב של המבקש למשיבה , תכתובת דואר אלקטרוני

15151515נספח נספח נספח נספח מנת ד עמר	 מיד לאחר השיחה מצורפת לתצהיר המבקש ומסו"נשלחה לעו

 המבקש ביו& על ידי למכתב אשר נשלח אליה  את תגובתה 3 המשיבה שלחה 27.4.09בתארי% .38

:כי, בי� היתר, בו היא טוענתאשר , 29.3.09

"במרו�" בתשלו� באתר SMS נרשמת לשירות ה13.3.07בתארי$ " 38.1

 .א שלנו" אשר הגעת אליה בסני' ת20.2.07עקב זה זומנת לפגישה בתארי$ 
נפגשת ע� סיוו� עמדי ובפגישה זו הוסברו ל$ מספר מסלולי� לרבות מסלול 

SMS ,ובסופה בחרת במסלול הניצבי�. 

והדר$ ,  בתשלו�SMSאי� דר$ להירש� לבמרו� מבלי להדליק את שירות ה

 SMSשבאותו זמ� הייתה שליחת הודעת , לביטול השירות מצויה בידי$ הלקוח

 ."3131פר למס" אודישני� ביטול"ע� המשפט 

    

 16161616נספח נספח נספח נספח  מצור) לתצהיר המבקש ומסומ� 27.4.09  מיו	3מכתבה של משיבה  

 

 

 עוד לפני שנרש& 3כי המבקש נפגש ע& נציגת המשיבה , 3נית� לראות אפוא בתגובת המשיבה .39

??? הייתכ�, לאתר החברה

 

בקשת המבקש להחזר כספי אחרי "כי , 27.4.09במכתבה מיו&  ,3בנוס+ טענה המשיבה .40

 הגיונית בכלל אלא ניסיו� קבלת כס' אשר חוייב 3שימוש בשירות� לא נראית למשיבה 

 3 יודגש כי המבקש לא ביקש ממשיבה ."לשל� ועכשיו מבקש לגבות ללא הצדקהמבקש 

 SMSהחזר כספי אלא דרש לקבל לידיו את החוזה בו נת� הסכמתו לחיוב בגי� הודעות 

 . 1,2 באמצעות משיבות 3 אליו על ידי משיבה הנשלחות

 והתחברות לשירותי� 2) ו1הייתכ� כי בעצ� חתימתו של המבקש על חוזה מול המשיבות .41

???3רכש המבקש את שירותי המשיבה , הסלולאריי� אשר ה� מציעות

  לוקה בחסר כיוו� שלמרות דרישת המבקש לא צורפו למכתב 3תשובתה של המשיבה .42

    SMSאו כל התחייבות אחרת של המבקש לקבלת שירותי /או חוזי& ו/ואישורי& 



9

המבקש ".  בוער הכובע�על ראש הגנב" כי 3נית� להסיק מתגובתה של המשיבה  . 3מהמשיבה 

.לא דרש כלל החזר בפנייתו והיא בתשובתה טוענת שהוא דורש החזר

שותיו לקבלת מסמכי&  לדרי2,3משנואש המבקש לנוכח התעלמותה המכוונת של המשיבות .43

פנה המבקש לבא כוחו על מנת שיעשה כל שביכולתו על מנת להג� על  ,חתומי& על ידו

.זכויותיו

או / כל מסמ% ו–ראוי וחשוב לציי� כי בפניית המבקש למשיבות נתבקשה בקשה אחת .44

 .התחייבות עליה� חתו& המבקש ע& כל אחת מהמשיבות

 בדרישה לגלות כל מסמ% הקושר את 3ל המשיבה  פנה בא כוח המבקש א6.5.09בתארי% .45

) ב(5' כי ס3 וא+ האיר את עיניה של המשיבה 3או התחייבות אל המשיבה /המבקש בחוזה ו

.מחייבה לעשות כ�, לחוק הגנת הצרכ�

17171717נספח נספח נספח נספח  מצור) לתצהיר המבקש ומסומ� 6.5.09 מיו	 3כ המבקש למשיבה "מכתב ב

בשיחה זו ניסה המבקש לקבל תגובה למכתבו של ,  פנה שוב המבקש לבמרו&9.7.09בתארי% .46

בשיחה זו ,  ב� אופק– 3ל המשיבה "בשיחה זו ביקש המבקש לקבוע פגישה ע& מנכ. בא כוחו

בשלב . ל לא נפגש ע& אנשי& אשר רוצי& לפגוש אותו בפגישה רשמית"הובהר למבקש כי המנכ

. ד"ד מול עו"ד וכי מעכשיו הטיפול יהיה עו" הטיפול הועבר לידי עומסויי& הנציגה אמרה כי

המבקש , ..." ד קוריס או משהו כזה"בטח עו: "מסרה בתגובה , ד המטפל"לכשנשאלה מי העו

אשר הזדהתה " ענת"בתגובה הועבר לנציגה , ביקש מידע מפורט על המשרד המטפל בעניינו

ד תותי "בפניית המבקש הוא משרד עובתור מנהלת המשרד ומסרה כי המשרד המטפל 

בסופו של דבר נמסר למבקש מספר הטלפו� . וניסתה להתחמק מדר% התקשורת ע& משרד זה

.ד תותי"הנייד של עו

, בשיחת טלפו�, ד תותי" פנה המבקש לעו3מיד לאחר סיו& שיחתו זו ע& נציגות המשיבה .47

בתגובה נענה המבקש כי ?  בעניי�הסביר לו על המתרחש ושאל מדוע עדיי� לא נתקבלה תגובתו

יחזור אל המבקש ע& תשובה לאחר " בתחילת שבוע הבא"ד תותי הוא המטפל בפניה וכי "עו

.  וכי אי� צור% במכתבי& נוספי&3שיברר ע& המשיבה 

 א% מכל 3ד תותי ואת תגובת המשיבה "נסיונות נוספי& של המבקש להשיג את עו' נערכו מס .48

.בא כוחו עלה חרסאו /ניסיונות המבקש ו

ד "אל עו' בפקס, 6.5.09 מיו& 3 שלח המבקש את מכתב בא כוחו למשיבה 12.7.09בתארי% .49

.תותי אשר אישר את קבלתו

זאת נית� לראות , ד קוריס עובדי& ביחד ולחוד ע& במרו&"ד תותי וכ� ג& משרד עו"עו, יובהר.50

.ד קוריס"באתר משרד עו
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 ודרש לקבל פירוט של ההודעות שקיבל וחויב 1 התקשר המבקש אל המשיבה 22.7.09בתארי% .51

.  ענתה בתגובה כי פרטי& אלה נית� להשיג רק דר% צו של בית משפט1נציגת המשיבה . בגינ&

 

 על א+ כל ,משעשה המבקש כל שביכולתו על מנת להג� על זכויותיו ובדרכי& המקובלות ועדיי�.52

 1,2 אשר נות� הרשאה למשיבות 3 לידיו כל מסמ% הקושר אותו ע& המשיבה  לא הגיע,זאת

החליט המבקש לפנות לקבלת סעד מבית , לגבות כספי& מחשבו� הטלפו� הסלולארי שלו

.המשפט ולבקש לדו� בתביעתו כתביעה ייצוגית

, יי&הוא חויב בגי� שירותי ספקי תוכ� חיצונ, �2 ו1לפי בדיקת המבקש בחשבונות המשיבות .53

.  0 146בסכו& כולל של , 3י המשיבה "אשר סופקו ע

12121212נספח נספח נספח נספח העתקי החשבונות מצורפות לתצהיר המבקש ומסומנות 

 

 המבקש נדה& לגלות את הקלות הבלתי נסבלת בה חודרות המשיבות לכיסו ועושות בו .54

, ונואשר הופיעו בחשב"  ספקיות התוכ�" אל , בפניה בכתב29.3.09ביו& המבקש פנה . כרצונ�

וכ� לקבלת כל מסמ% , אשר נשלחו אל מכשיריו הניידי& SMSבבקשה לפירוט ההודעות 

.המכשיר אות� לבצע חיובי& בחשבו� הסלולרי שלו

18181818נספח נספח נספח נספח  העתקי המכתבי	 של המבקש לספקיות התוכ� מצורפי	 לתצהיר המבקש ומסומני	

פנייתו של המבקש לא נענתה  עד יו& הגשת התביעה מה שהביא את המבקש להבי� כי מדובר .55

. פה בתרמית גזל ועושק של המשיבות 

,  עשו כל שביכולת� להתחמק ממת� החוזה עליו חתו& המבקש1,3ראוי לציי� כי המשיבות .56

וסר תו& לב אל ופעלו בח) 1981(כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ� " עוסק"התנהגות שאינה הולמת 

.או בא כוחו/מול דרישות המבקש ו

    
עילת תביעה אישיתעילת תביעה אישיתעילת תביעה אישיתעילת תביעה אישית

 

למבקש עילת תביעה אישית נגד המשיבות מאחר שה� גבו ממנו כספי& ללא הסכמתו ובניגוד .57

 ניצלו לרעה את ההרשאה שנת� לה� המבקש לגבות כספי& בגי� שירותי 1,2המשיבות . לכל די�

.  מבלי שקיבלו את הסכמתו של המבקש לכ3%טלפו� סלולארי וגבו ג& כספי& עבור משיבה 

 

:  העילות המשפטיות הבאות ותביסוד עילת התביעה האישית של המבקש עומד.58

או בגי� / חבות בפיצוי בגי� הפרת ההסכ& בינ� לבי� המבקש ו– �2 ו1המשיבה 58.1

 ללא 3הניצול הציני והבלתי חוקי של פלטפורמת הגבייה שלה� לטובת משיבה 
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 1,2המשיבות . הסכמת המבקש תו% הפרת חובת הזהירות שה� חבות כלפי המבקש

 בגביית הכספי& 3בכ% ששיתפו פעולה ע& המשיבה , הפרו את חובת� כספק לצרכ�

בשל , ולמצער, שלא כדי� מ� המבקש ואולי א+ התעשרו שלא כדי� על חשבונו

ותו% , העובדה כי לא נקטו בפעולות הדרושות על מנת למנוע גבייה בלתי חוקית זו

 .כ% חשפו את המבקש לנזקי& שנגרמו לו

 

וכ� במקרי& רבי& אחרי& בניגוד לדברי חקיקה ברורי& , המשיבות פעלו במקרה דנ�58.2

או /או גזל ו/המשיבות חבות בפיצוי בגי� עוולה של מרמה ו. שאינ& ניתני& לפרשנות

ב 17, 17, 15, ד13, ג13, ב 13, 9, 7, 5, 3. 2של הוראות הסעיפי& (הפרת חובה חקוקה 

�ב"התשמ) בזק ושידורי&(א לחוק התקשורת 30' ס, �1981ג לחוק הגנת הצרכ�17 �ו,

, )פרסומת ודרכי שיווק המכווני& לקטיני&( לתקנות הגנת הצרכ� 2�3' ס, 1982

, מכירות באשראי, מכירות( לתקנות הגנת הצרכ� 3,א2,2' ס, 1991 –א "התשנ

 לתקנות הגנת הצרכ� 1�2' ס , 1983 �ג "התשמ, )מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות

, )א(12' ס , 2008 �ח "התשס, )ת חוזה בכתב ופרטי& שרוכל חייב למסור לצרכ�עריכ(

סעיפי& , 1973 –ג "התשל) חלק כללי( לחוק החוזי& 39, 18, 15, 14, 13, )ב(12

 לחוק עשיית עושר 1סעי+ , ] נוסח חדש[לפקודת הנזיקי�) תרמית (56, )רשלנות(35

. 1979 �ט"התשל, ולא במשפט

 

    טענות המבקשטענות המבקשטענות המבקשטענות המבקש

מרמה את מטעה ו,  כמו חברות דומות המוכרות מוצרי& דומי&3המבקש יטע� כי המשיבה .59

" להיות מפורסמי&"או דר% החברה על מנת /הלקוחות נרשמי& דר% אתר במרו& ו. לקוחותיה

 מתחייבת לספק הוא מידע על 3כ השירות  שהמשיבה "כשבסה" להגשי& חלו&"או /ו

 דר% פרסומי& 3שפי& מידי יו& לתרמית של המשיבה בני נוער רבי& נח. אודישני& ותו לא

או /ברשת האינטרנט נית� לראות התכתבויות של בני נוער ו. המופצי& ברשת האינטרנט

� בדיות וחלומות אשר ברוב& המכריע לעול& / מוכרות לה&3בגירי& החושפות כי המשיבה   

. לא יתממשו

צורפי	 לתצהיר המבקש ומסומני	 בגירי	 מאתרי האינטרנט מ/התכתבויות של בני נוער

19191919נספח נספח נספח נספח 

למרות דרישותיו ,  והמשיבות לא הציגו לו3המבקש מעול& לא חת& חוזה ע& המשיבה .60

 שה� שלחו SMSכל מסמ% המעיד כי התיר לה� לחייב אותו בעבור הודעות , החוזרות ונשנות

 ובניגוד לכל על המשיבות להשיב למבקש את כל הכספי& שגבו ממנו ללא הסכמתו, משכ%. לו

 .די�

על כתבה , בי� היתר, ויבסס זאת" ניצול פראיירי&"המבקש יטע� כי מדובר פה בתופעה של .61

". גלובס"אשר פורסמה במהדורת האינטרנט של העיתו� 
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20202020נספח נספח נספח נספח הכתבה מגלובס מצורפת לתצהיר המבקש ומסומנת  

המבקש יטע� כי יסודות העושק אשר נראו בעבר בחברה דומה המספקת שירותי& דומי& .62

נראי& ג& במקרה דנ� וכי אי� דר% להתחמק , "קי1 פרסומאי&"או /ו" אביב הפקות"בש& 

 עושה כל שביכולתה על מנת לשלשל לכיסה וכיס& 3מלראות בעי� בלתי מזויינת כי המשיבה 

.  מידי שנהשל שאר המשיבות מיליוני שקלי&

21212121נספח נספח נספח נספח כתבה שנלקחה מאתרה של המועצה לצרכנות מצורפת לתצהיר המבקש ומסומנת  

 

והנפגעי& " מטעה"ו" משלה" פונה אל כלל האוכלוסייה בפרסו& 3המבקש יטע� כי המשיבה .63

כ לחוות חוויה זו או אחרת בתעשיית "הינ& אנשי& תמימי& אשר רצו בסה) הקבוצה �להל� (

 0 5 וחייבה בגינ& SMSאשר בהמש% שלחה לה& הודעות , הבידור ועל כ� פנו לבמרו&

. להודעה ללא ידיעת& וללא הסכמת&

, במרמה הונתה אותו, 3 המחזיקה באתר אינטרנט של המשיבה 3המבקש יטע� כי המשיבה .64

.אותו במודע ומכוו�הטעתה וכ� 

 ידעה היטב כי המבקש מעול& לא נרש& לקבלת שירותי& אלו וכי 3המבקש יטע� כי המשיבה .65

. 3מעול& לא ביצע הרשמה לשירותי ההודעות אשר סיפקה לו המשיבה 

 ללא כל ואשר שלחה ידה אל כיס, 3יטע� המבקש כי בעקבות התנהלות המשיבה , כמו כ�.66

אשר מצדיקה פיצוי , רבהעוגמת נפש מבקש נגרמה ל, �2 ו1יתר כדי� בסיוע� של המשיבות ה

. 0 1,000בס% של 

    

תכליתו של חוק הגנת הצרכ�תכליתו של חוק הגנת הצרכ�תכליתו של חוק הגנת הצרכ�תכליתו של חוק הגנת הצרכ�

 

חובות מוגברות ביחסיו " עוסק"חוק הגנת הצרכ� בא להשליט נורמות התנהגות המטילות על  .67

ולקבוע כללי משחק הוגני& אשר ימנעו מ� העוסק לנצל את מעמדו הכלכלי , "צרכ�"ע& ה

, לכ� קובע החוק שורה של חובות ואיסורי&. העדי+ על מנת להתעשר על חשבו� הצרכ�

להביא לידיעתו מידע מלא ככל שאפשר על טיב העסקה , שמטרת& למנוע הטעיית הצרכ�

' השופטת ט' דברי כב: ראה( את זכויותיו שהוא עומד לעשות ולתת לו את הכלי& לממש

) 1(2003על �תק, מ"בזק חברה ישראלית לתקשורת בע'  ברזני נ1977/97א "כה� בע�שטרסברג

) 47פסקה , 847

כה� את �שטרסברג' השופטת ט' סיכמה כב, 2 פסקה 870' בעמ, ל בעניי� ברזני "א הנ"בדנ

: לאמור , תכליות החוק

תכליות רבות שליבת� היא הגנה , לחוק הגנת הצרכ� המהווה חלק מהחקיקה הצרכנית" 

על הצרכ� מפני העוסק בעל המעמד הכלכלי העדי' וצמצו� פערי הכוחות וחוסר השוויו� 

מטרתו להשליט אורחות התנהגות ראויות על המגזר . בעמדות המיקוח של הצדדי�
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הוא נועד לחזק את . בי� הצרכ� לעוסקהעיסקי ולקבוע כללי משחק הוגני� ביחסי� ש

האוטונומיה האישית של הצרכ� ואת זכותו לכבוד על ידי הבטחת יכולתו לבחור בחירה 

מושכלת במוצר ובשירות על ידי כ$ שיקבל את כל המידע האמיתי והרלוונטי ולמנוע 

הוא נועד להוציא מידיו של העוסק את . ניצול לרעה של מעמדו החלש יותר של הצרכ�

אשר גבה שלא כדי� מ� הצרכ� עבור מוצר או שירות ובדר$ זו להחזיר אל הצרכ� את אשר 

. נגבה ממנו שלא כדיו ולהפו$ גבייה כזו לא רק לבלתי ראויה אלא ג� לבלתי משתלמת

המהווה , ההגנה על הצרכ� משמשת ג� אמצעי לקידומה של תחרות הוגנת בי� עוסקי�

 ..."תקינהגור� חשוב בפעילות משקית וכלכלית 

 

    הנזק האישי של המבקשהנזק האישי של המבקשהנזק האישי של המבקשהנזק האישי של המבקש

 

 חודשי& 25בגי� ,  1460מבקש הוא בס% של ,הנזק האישי הישיר אשר נגר& ל, כאמור לעיל.68

.3 לאודישני& של המשיבה SMSבעל כורחו לשירותי הודעות " מנוי"בה& היה 

 בס% של, אותה הוא מערי% לצרכי תביעה זו, עוגמת נפש רבה, נגרמה למבקש, נוס+ על כ%.69

1,0000 .

הגדרת הקבוצההגדרת הקבוצההגדרת הקבוצההגדרת הקבוצה

 

 עליה& �2 ו1כל קבוצת המנויי& של המשיבות : מוצע כי הקבוצה המיוצגת תוגדר כדלקמ� .70

.ללא ידיעת& וממילא ללא הסכמת& המפורשת לכ% , 3נכפתה קבלת השירותי& של המשיבה 

 שלא בדר$ של ,או סלקו&/ באמצעות פלאפו� ו3כל אד& אשר נשא בתשלו& כלשהו למשיבה .71

.נכלל בקבוצת התובעי& הזו, ביצוע קיבול כדי� ומתועד של הצעת ההתקשרות

 

תובענה ייצוגית היא הדר% היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי� שכ� מדובר  

 היא כיו� הגו' 3המשיבה  והתעשייה הזו מונה אלפי אנשי&בקבוצה גדולה של תובעי& שכ� 

בחברה נערכי� רוב ורציני ושוט' בדבר אודישני� , בצורה מסודרת מידע אמי� היחיד שמפי*

על , 3אשר פורסמה באתר המשיבה ,  ב� אופק כתגובה�ל במרו&"דברי מנכ(האודישני� באר* 

ל " מנכשנאמרה על ידי,  מאמירה זו לבדה.)ל"התעשייה הנ" תופעת"תחקיר כלבוטק החוקר את 

מונה קורבנות רבי& ותמימי& אשר נפלו ברשת שטוותה המשיבה  יש להסיק כי הקבוצה ,3משיבה 

 וכי ההכרעה בענייניה של הקבוצה מתאימה להידו� במסגרת �2 ו1 בשיתו+ פעולה ע& המשיבות 3

  . תובענה ייצוגית

מצורפת לתצהיר המבקש  3ל במרו	 כפי שמופיעה באתר האינטרנט של משיבה "תגובת מנכ 

 22222222נספח נספח נספח נספח ומסומנת 
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כי גודל הקבוצה מונה בממוצע ,  בהערכה זהירה ומצמצמת, מערי% המבקש, לצרכי תובענה זו.72

 ברשת �7,500 ברשת פלאפו� ו7,500  � חברי& �15,000לאור% השני& מאז הקמת במרו& כ

.סלקו&

 

הנזק המצטבר של חברי הקבוצההנזק המצטבר של חברי הקבוצההנזק המצטבר של חברי הקבוצההנזק המצטבר של חברי הקבוצה

 

 0 20ובהנחה שסכו& הגביה הממוצע הוא ,  חברי&�15,000בהנחה שגודלה של הקבוצה הוא כ.73

מערי% המבקש כי הנזק המצטבר של כל חברי הקבוצה בגי� הכספי& שנגבו )  הודעות בחודש4(

מסתכ& בס% של , )2004משנת (  חודשי& אחורה 60במש% תקופה של , מה& שלא כדי� 

18,000,000 0 

על פי הסכו& הנתבע של , ס% הנזק המצטבר בגי� עוגמת הנפש של חברי הקבוצה, בהתא& לכ%.74

. 15,000,0000מסתכ& בס% של , לכל אחד מיחידי הקבוצה 0 1,000

. 33,000,0000מוער% בשלב זה בס% של , ס% הנזק המוער% של חברי הקבוצה, בהתא& לכ%.75

 של המשיבי& כאשר פרטי& אלה מצויי& הנתוני& במלוא& בידיה&, כי מטבע הדברי&, יודגש.76

.יתבררו לאישור& במהל% בירור המשפט

 

    סמכות בית המשפטסמכות בית המשפטסמכות בית המשפטסמכות בית המשפט

 
 הג& שסכו& התביעה האישית אינו בתחו& סמכותו של בית המשפט הנכבד הסמכות העניינית של .77

בית המשפט נקבעת על פי הסכו& המצטבר של תביעותיה& של כל הנמני& ע& הקבוצה שבשמה 

לאור הסכומי& הנקובי& בבקשה ). לחוק התובענות הייצוגיות) ב(5סעי' (מוגשת הבקשה לאישור 

סעיפי החוק הרלוונטיי& לעניי� סמכות בית המשפט . ותו של בית המשפט הנכבדזו היא בגדר סמכ

 :הנכבד לדו� בתובענה זו כתובענה ייצוגית ה&

 

: לחוק תובענות ייצוגיות לחוק תובענות ייצוגיות לחוק תובענות ייצוגיות לחוק תובענות ייצוגיות3333סעי) סעי) סעי) סעי)  .א

לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בעני� שנקבע לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בעני� שנקבע לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בעני� שנקבע לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בעני� שנקבע     ))))אאאא((((....3333      " 
לא תוגש נגד לא תוגש נגד לא תוגש נגד לא תוגש נגד , , , , על א� האמורעל א� האמורעל א� האמורעל א� האמור; ; ; ; בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש   בו תובענה ייצוגיתבהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש   בו תובענה ייצוגיתבהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש   בו תובענה ייצוגיתבהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש   בו תובענה ייצוגית

שעילתה הפעלה                        שעילתה הפעלה                        שעילתה הפעלה                        שעילתה הפעלה                        , , , , ייצוגית  פיצויי� בגי� נזק שנגר� על ידי צד שלישיייצוגית  פיצויי� בגי� נזק שנגר� על ידי צד שלישיייצוגית  פיצויי� בגי� נזק שנגר� על ידי צד שלישיייצוגית  פיצויי� בגי� נזק שנגר� על ידי צד שלישי    רשות תובענה רשות תובענה רשות תובענה רשות תובענה 
    ;;;;הסדרה או אכיפה של הרשות ביחס אותו צד שלישיהסדרה או אכיפה של הרשות ביחס אותו צד שלישיהסדרה או אכיפה של הרשות ביחס אותו צד שלישיהסדרה או אכיפה של הרשות ביחס אותו צד שלישי, , , , של סמכויות פיקוחשל סמכויות פיקוחשל סמכויות פיקוחשל סמכויות פיקוחאו אי פעלה או אי פעלה או אי פעלה או אי פעלה 

                                                      �     ,    ,    ,    ,   ####21212121 ו ו ו ו9999, , , , ))))2222)()()()(בבבב((((5555 בסעי� קט� זה ובסעיפי�   בסעי� קט� זה ובסעיפי�   בסעי� קט� זה ובסעיפי�   בסעי� קט� זה ובסעיפי

    .... לחוק בתי משפט לעניני� מינהליי� לחוק בתי משפט לעניני� מינהליי� לחוק בתי משפט לעניני� מינהליי� לחוק בתי משפט לעניני� מינהליי�2222 כהגדרתה בסעי�  כהגדרתה בסעי�  כהגדרתה בסעי�  כהגדרתה בסעי� ––––" " " " רשותרשותרשותרשות               "               "               "               "

ויחולו על הגשתה וניהולה ויחולו על הגשתה וניהולה ויחולו על הגשתה וניהולה ויחולו על הגשתה וניהולה , , , ,  הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט )ב(
."."."."ההוראות לפי חוק זהההוראות לפי חוק זהההוראות לפי חוק זהההוראות לפי חוק זה
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: לתוספת השנייה לחוק 1סעי)  .ב

, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, תביעה נגד עוסק . . . .1111 "     
בי� א� התקשרו בעסקה , בקשר לעני� שבינו לבי� לקוח

 ."ובי� א� לאו

 

 �1981א"התשמ,  כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכ�1�3של המשיבות " צרכ�"המבקש הוא .78

.כהגדרת� בחוק" עוסק" הינ� 1�3המשיבות "). החוק "�להל�(

   

 לחוק 3לבית המשפט הנכבד סמכות לדו� בתביעה דנ� כתביעה ייצוגית לאור האמור בסעי+ .79

.זה לתוספת השנייה לחוק 1תובענות ייצוגיות ובסעי+ 

 

הנימוקי	 לאישור התובענה כתובענה ייצוגיתהנימוקי	 לאישור התובענה כתובענה ייצוגיתהנימוקי	 לאישור התובענה כתובענה ייצוגיתהנימוקי	 לאישור התובענה כתובענה ייצוגית

 :  לחוק תובענות ייצוגיות קובע כדלקמן1' ס.80

לש& , מטרתו של חוק זה לקבוע כללי& אחידי& לעניי� הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות

 :ובכ% לקד& בפרט את אלה, שיפור ההגנה על זכויות

לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשי& לפנות לבית , בית המשפט מימוש זכות הגישה ל )1(

 ;המשפט כיחידי&

 ; אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו )2(

 ; מת� סעד הול& לנפגעי& מהפרת הדי� )3(

 .הוג� וממצה של תביעות,  ניהול יעיל )4(

 

נועדה הבהיר בית המשפט העליו� כי תובענה ייצוגית , עוד בטר& נחקק חוק תובענות ייצוגיות.81

, דווקא באות& המקרי& בה& הוא איננו טורח להגיש תביעה, להג� על אינטרס היחיד שנפגע

על מנת , א% קיי& אינטרס ציבורי לאכיפת הוראות החוק שבגדרו באה התובענה הייצוגית

ולמנוע שימוש לרעה בכוח הנתו� בידי גופי& בעלי עוצמה כלכלית , להרתיע מפני הפרת החוק

א " רע ;8פסקה , 276) 5(ד נה"פ, ד� רייכרט'  משה שמש נ8332/96א " רע:ראה ( מרובה 

, תכליתו של חוק תובענות ייצוגיות) 7פסקה , )5(ד מט"פ', זילברש1 ואח' נ'  טצת ואח4556/94

.תדרי% אותנו בפרשנות הוראות החוק וביישומ�,  לחוק ובפסיקה1' כפי שבוארה בס

: לחוק תובענות ייצוגיות קובע כדלקמ� ) א(3סעי+ .82

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

 ;מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

 

:  לחוק תובענות ייצוגיות קובע כדלקמ� 4סעי+ .83

:אלה רשאי& להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית כמפורט להל�) א(
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המעוררת שאלות מהותיות של , )א(3 אד& שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי+  )1(

 ; בש& אותה קבוצה�עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי& הנמני& ע& קבוצת בני אד& 

 

כאשר מוגשת ,  לתוספת השנייה לחוק1ועל פי סעי' , לחוק) 1)(א(4)ו) א(3על פי סעיפי� ".84

, נית� להסתמ$ ג� על עילות וסעדי� שמחו* לחוק הגנת הצרכ�, "עוסק"תובענה ייצוגית נגד 

כ$ מובהר ". עוסק"לבי� " לקוח"שבי� " ביחס לעניי�"ובלבד שמדובר בתובענה שהיא 

: כי , 2005)ה"שסהת, במבוא לדברי ההסבר להצעת חוק תובענות ייצוגיות

תו$ הסרת המגבלות על היק' , בתוספת המוצעת נכללו כל התחומי� המוכרי� כיו�"

לא יהיה עוד צור$ בניהול , למשל, בכ$. העילות באותו תחו� במקרי� המתאימי�

 "..."התדיינות סביב הסיווג של העילה הצרכנית המועלית

 )פורס& בנבו, צריכהתאדיר� מוצרי '  אמיר שהי שאול נ1895/05) תא(א"בש

  

, התוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות מונה את המקרי& בה& נית� להגיש תביעה ייצוגית.85

: וביניה& 

בי� א� , בקשר לעני� שבינו לבי� לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, תביעה נגד עוסק"

 "התקשרו בעסקה ובי� א� לאו

 

: לחוק תובענות ייצוגיות קובע כדלקמ� ) א(8סעי+ .86

:א& מצא שהתקיימו כל אלה,  בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית )א(

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

 ;ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

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

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

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

 .הל בתו& לב קיי& יסוד סביר להניח כי עניינ& של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינו )4(

 

:  לחוק תובענות ייצוגיות קובע כדלקמ� 14סעי+ .87

החלטה בדבר אישור תובענה ייצוגית. 14  

 :את כל אלה, בי� השאר, יפרט בהחלטתו, אישר בית המשפט את התובענה הייצוגית) א(

 ;א& ישנה, קבוצה�והגדרת תת, הגדרת הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית) 1(

 ;ובע המייצג ובא הכוח המייצג זהות הת )2(

 ; עילות התובענה והשאלות של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה )3(

 . הסעדי& הנתבעי& )4(

 הודעה על החלטת בית משפט בדבר אישור תובענה ייצוגית או בדבר דחייה של בקשה  )ב(

 .לש& רישומה בפנקס, לאישור תימסר למנהל בתי המשפט בצירו+ העתק ההחלטה

כך שתכלול , על פרסום החלטת בית המשפט בדבר אישור תובענה ייצוגית) 1)(א(25'  גם מורה סכך

 .לחוק) א(14' את העניינים המפורטים בס
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תובע ייצוגי חייב לשכנע את בית המשפט במידת הסבירות הראוייה כי הוא ממלא לכאורה ".88

 מג� 2967/95א "ע: ראה (אחר דרישות סעיפי החוק הנוגעי� לאישור התובענה כייצוגית 

המבקש להגיש ) 329' בעמ, 312) 2(ד נא"פ', מ ואח"טמפו תעשיות בירה בע' מ נ"וקשת בע

ועל בית המשפט להשתכנע כי , כיח את טענותיו רק באופ� לכאוריתובענה ייצוגית נדרש להו

קיי� סיכוי סביר כי במהל$ המשפט יוכיח התובע הייצוגי את כל התנאי� הדרושי� לש� 

 6343/95א "ע  ;11פסקה , ל בעניי� רייכרט" הנ8332/96א "רע ("קבלת התביעה הייצוגית

'  בזק נ6567/97א "רע ;118' בעמ, 115) 1( נגד"פ, 'טוביה אב� ואח' נ' מ ואח"אבנר נפט וגז בע

. )5פסקה , 1627) 2(98על �תק, ל"עיזבו� המנוח אליהו גת ז

שאות� שאלות " אפשרות סבירה"דורש מהמבקש להוכיח כי יש ,  לחוק)2)(א(8סעי'  .89

תוכרענה בתובענה לטובת , המשותפות לכל חברי הקבוצה, מהותיות של עובדה או משפט

בית . וברור בראש ובראשונה כי הדבר כולל את עילת התביעה האישית של המבקש, הקבוצה

המשפט העליו� הדגיש כי אי� להעמיד דרישות מחמירות מידי לעניי� השכנוע בקיומה של 

ובכדי לא להרתיע תובעי& , ל מנת שלא לגרו& להתמשכות של השלב המקדמיע, עילה לכאורה

 לפסק דינה של 329�330בעמ  , ל בעניי� מג� וקשת" הנ2967/95א "ע(ייצוגיי& פוטנציאלי& 

.)כה��כבוד השופטת שטרסברג

 

    התובענה עוסקת בשאלה מהותית המשותפת לכלל חברי הקבוצההתובענה עוסקת בשאלה מהותית המשותפת לכלל חברי הקבוצההתובענה עוסקת בשאלה מהותית המשותפת לכלל חברי הקבוצההתובענה עוסקת בשאלה מהותית המשותפת לכלל חברי הקבוצה

 

: השאלות העומדת בבסיסה של התובענה ה�.90

תשלו& עבור , 1,2באמצעות משיבות ,  לגבות מהמבקש3הא& רשאית משיבה 90.1

 ?  ששלחה לו מבלי לקבל את הסכמתו ואת הרשאתו לחיוב זה SMSהודעות 

 להפעיל את ההרשאה שניתנה לה� על ידי המבקש 1,2הא& מוסמכות משיבות 90.2

 SMSי שלו לצור% גביית תשלו& עבור הודעות לתשלו& חשבונות הטלפו� הסלולאר

? וזאת ללא הסכמתו ומבלי לקבל ממנו הרשאה לגבייה זו 3ששולחת לו משיבה 

.ההכרעה בשאלות אלה היא משפטית ומשותפת לכלל חברי הקבוצה המיוצגת בתביעה זו.91

בקשי& שכ� טענות המ, קיי& סיכוי טוב שהתובענה תוכרע לטובת המבקשי&, כפי שפורט לעיל.92

נסמכות על עובדות ומסמכי& המדברי& בעד עצמ& ומובילי& למסקנה חד משמעית לפיה 

 שה� SMSהמשיבות פעלו בניגוד לכל די� כשה� מחייבות את חברי הקבוצה בתשלו& עבור הודעות 

.שולחות לחברי הקבוצה
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מוצדקת והוגנת להכרעה מוצדקת והוגנת להכרעה מוצדקת והוגנת להכרעה מוצדקת והוגנת להכרעה , , , , עדיפה על הגשת תביעות אישיותעדיפה על הגשת תביעות אישיותעדיפה על הגשת תביעות אישיותעדיפה על הגשת תביעות אישיות, , , , הגשת תובענה ייצוגיתהגשת תובענה ייצוגיתהגשת תובענה ייצוגיתהגשת תובענה ייצוגית
    תתתתבמחלוקבמחלוקבמחלוקבמחלוק

 

 

תובענה ייצוגית היא הדר- היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי� שכ� .93

שאי� לה	 כל תמרי* לתבוע תביעת השבה אישית תובעי	 מדובר בקבוצה גדולה של 

לתובענה אישית במקרה זה אי� כל הגיו� כלכלי וא) . מאחר ועלות התביעה גבוהה מערכה 

. תביעה שעלותה גבוהה מערכהאד	 סביר לא יגיש 

הדיו� בתובענה כייצוגית יחסו- זמ� שיפוטי יקר וימנע פסיקות סותרות באותו , בנוס)     

. עניי�

 

כלל אינ& מודעי& לזכויותיה& או ) א& לא כול&(קיי& חשש כי חלק גדול מהקבוצה , נוס+ב.94

בהיעדר תובענה , שהינ& חסרי& את האמצעי& הדרושי& על מנת לנהל הלי% משפטי ולפיכ%

, ה& לא יזכו לקבל השבה של הכספי& אשר נגבו מה& על ידי המשיבות שלא כדי�, ייצוגית

.ועול& כמנהגו ימשי% לנהוג

 
    קיי	 יסוד סביר להניח כי המבקש מייצג בדר- הולמת את עניינ	 של נמני	 ע	    קיי	 יסוד סביר להניח כי המבקש מייצג בדר- הולמת את עניינ	 של נמני	 ע	    קיי	 יסוד סביר להניח כי המבקש מייצג בדר- הולמת את עניינ	 של נמני	 ע	    קיי	 יסוד סביר להניח כי המבקש מייצג בדר- הולמת את עניינ	 של נמני	 ע	        
    הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה    

 

.  את עניינ	 של חברי הקבוצה בדר- הולמת ובתו	 לבו וייצגו ינהל ובא כוחוהמבקש.95

 ויש לו עניי� אישי בהסדרת הסוגיה  מהעוולה המפורטת בתובענה בעצמונפגע המבקש

  .המועלית בה

.בא כוח המבקש הינו מנוסה בניהול� של תובענות ייצוגיות.96

 

    התובענה הוגשה בתו	 לבהתובענה הוגשה בתו	 לבהתובענה הוגשה בתו	 לבהתובענה הוגשה בתו	 לב

 

אשר נקלע .  בעת קיו& המחדל2 וכ� היה מנוי של המשיבה 1המבקש הינו מנוי של המשיבה .97

כמתואר , המבקש עשה כל שלאל ידו. לסיטואציה אבסורדית שבה מחויב חשבונו ללא ידיעתו

. כדי לברר ע& המשיבות מדוע ה� גובות ממנו כספי& ללא רשותו ומבלי שנת� לכ% הסכמתו, לעיל

פנה לקבלת , בקש כי התנהלות המשיבות חורגת מכל נורמה ומנוגדת לדי�רק לאחר שהבי� המ

ג& ההלי% עצמו ינוהל על ידי המבקשי& בתו& לב מתו% רצו� להסדיר    .סעד מבית המשפט הנכבד

.את הטעו� הסדר בהתנהלות המשיבה
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 גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת תובענה ייצוגיתגודלה של הקבוצה מצדיק הגשת תובענה ייצוגיתגודלה של הקבוצה מצדיק הגשת תובענה ייצוגיתגודלה של הקבוצה מצדיק הגשת תובענה ייצוגית

 

 איש 15,000 �בכ, בהערכה צנועה ומצמצמת, המבקש מערי% את קבוצת הנפגעי&, כאמור לעיל.98

בכל נקודת זמ� מאז הקמתה של , להערכת המבקש זו גודל הקבוצה הממוצעת. ואישה

במהל% ברור התובענה בבית .  לאור% שנות קיומה3 ממשיבה SMS שקיבלה הודעות ,במרו&

 במהל% SMSשקיבלו ממנה הודעות " מנויי&"ספר ה לחשו+ את מ3המשפט תתבקש משיבה 

או אז תיחש+ בפני בית המשפט הנכבד האמת בדבר גודל . השני& וחויבו עליה� כמפורט לעיל

, מכל מקו&. המבקש מערי% כי אמת זו תעמיד בצל את הערכתו בדבר גודל הקבוצה. הקבוצה

מצדיקה ניהולה של מדובר בקבוצה גדולה מאוד ה, ג& א& הערכתו של המבקש ריאלית

.  .התובענה כייצוגית

לאשר ,  התובענות הייצוגיות לחוק8הקבועה בסעי+ , לבית המשפט הנכבד הסמכות, כאמור לעיל.99

 התובענה המצורפת עומדת בכל הדרישות. את התובענה המצורפת לבקשה זו כתובענה ייצוגית

דחיית הבקשה . כתובענה ייצוגית והדר% היעילה וההוגנת לדו� בה היא ל " הנ8המפורטות בסעי+ 

 מחברי הקבוצה תשלו& עבוד שליחת תותיר את המצב כפי שהוא היו& והמשיבי& ימשיכו לגבות

 .  ללא ידיעת& ובניגוד לדי�SMSהודעות 

 

, י כבוד השופטת ענת ברו�"ע, אביב�ראוי לציי� כי לאחרונה החליט בית המשפט המחוזי בתל.100

 עמרי רוטשילד 23305/06א "בש�בתיק האמור .  כתביעה ייצוגיתלדו� בתביעה דומה לתביעה דנ�

רישו& לקוחותיה�  מדובר בתביעות שעניינ� –)פרשת רוטשילד �להל� (מ"פרטנר תקשורת בע' נ

לפי הנטע� בבקשת ". פופיק"של חברות פרטנר וסלקו& לאתר היכרויות ברשת האינטרנט בש& 

& צורפו לאתר שלא כדי� ומבלי שהביעו את עשרות אלפי לקוחות של פרטנר וסלקו, האישור

, על בסיס יומיומי, לאחר רישומ& לאתר נשלחו לאות& לקוחות, וחמור מכ%; הסכמת& לכ%

כאשר בגי� כל מסרו� , מסרוני& מהאתר המעדכני& אות& לכאורה במצב החשבו� שלה& באתר

.  50חויבו הלקוחות בסכו& של 

 :  בית המשפט קבע בעניי� רוטשילד כהאי לשנא

הציר המרכזי עליו נסבה התביעה נגדם היא סוגיית הסכמת המבקשים להירשם כחברים " 
במחלוקת שהתגלעה בעניין זה יש להעדיף בשלב זה את . באתר ולקבל מסרונים מפופיק

אתר היא אף כי טענות המבקשים בדבר העדר הסכמה להרשמה לחברות ב. גרסת המבקשים
מידת ההוכחה הדרושה נופלת , ים להוכיחהעשעל התוב, טענה עובדתית בעלת יסוד שלילי

מאחר שטרם הוברר עיקרה של המסכת . באופן משמעותי מזו הדרושה ליסוד חיובי
, די בכך שהמבקשים הוכיחו לכאורה את היסוד השלילי בדבר העדר ההסכמה, העובדתית

 עילת תביעה אישית נגד פופיק בעילות הנטענות על ידן מ לקבוע כי עומדת להם לכאורה"ע
מאותו . כאשר היסודות החיוביים של עילות אלה יתבררו בדיון גופו, שעיקרן הטעיה ומרמה

. טעם נמצא כי עומדת למבקשים עילת תביעה אישית נגד פרטנר וסלקום
מדובר באותה שאלות מהותיות של עובדה . לחוק) א(8' המבקשים אף עמדו בתנאי הסף שבס
ואין צורך כי תהא זהות מוחלטת בכל השאלות , או משפט המשותפות לחברי הקבוצה

מאחר שהמבקשים הוכיחו לכאורה כי קיימת להם . הטעונות הכרעה במסגרת הדיון בתובענה
מכיוון שיש יסוד להניח כי כך אירע גם בעניינם של ו, עילת תביעה אישית נגד המשיבים

יש אפשרות סבירה כי השאלות המשותפות תוכרענה בתובענה , שאר חברי הקבוצה התובעת
  ".לטובת הקבוצה
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השאלה המרכזית היא , כמו כא�, פרשת רוטשילד דומה דמיו� מפתיע לבקשה זו שכ� ש&.101

בפרשת . וב& בתשלו& עבור מסרוני& אלההסכמת המבקשי& לקבל מסרוני& מהמשיבות תו% חי

נטע� על ידי המבקשי& כי לא נתנו הסכמת& לשליחת המסרוני& , כמו בבקשה זו, רוטשילד

משהחליט בית המשפט . וממילא לא הרשו למשיבות לחייב אות& בעבור שליחת אות& מסרוני&

בל שכ� הנסיבות קיי& סיכוי רב שג& הבקשה דנ� תתק, לדו� בבקשה בפרשת רוטשילד כייצוגית

.והטענות המשפטיות בשני המקרי& דומות עד למאוד

 
 .בנספח תצהיר המבקש  מצור+ לבקשה כתמיכה בעובדות המפורטות בה ומסומ�  .102

 

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את הבקשה ולדו� בתובענה המצורפת לה כתובענה , לפיכ% .103

על תשלו& גמול ראוי למבקש אשר , לחוק 22מכוח סמכותו הקבועה בסעי+ , ייצוגית וכ� להורות

ד בשיעור "ט עוה"את שכ,  לחוק23בהתא& להוראת סעי+ , טרח בהגשת התובענה דנא וכ� לקבוע

בית המשפט הנכבד . כמקובל בתובענות ייצוגיות, הנגזר משווי הסעד שיינת� לחברי הקבוצה

ית או שלא הוכרע בה מוסמ% לקבוע הוצאות לטובת המבקש א+ א& לא אושרה התובענה הייצוג

.לחוק) ג(22כפי שנקבע בסעי+ , לטובת הקבוצה

.מ� הדי� ומ� הצדק להיעתר לבקשה.104

.  
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 ד"עו,   נפתלי גרוס         
מבקשכ  ה"     ב         

 

 

 


