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  /10 א"בש                                                                          בבית המשפט המחוזי
   יפו�בתל אביב

  

 057435802. ז.ת דבוש שמעו�               :בעניי�
  71799 רעות ,14גליל ' רחמ

  ד יאיר שפר�"כ עוה"באמצעות ב    
  67720 תל אביב, 35יציאת אירופה ' מרח    

    072#6881177: פקס; 052#8797937: 'טל
    

  מבקשה

  

  � נ ג ד �

 

 520040072. צ.ח מ"בע מערכות תקשורת� הוט .1
   60972 יקו(  קיבו),1יורופארק , בית ספרד

  077#7078230:   פקס077#7077000: 'טל
  

 512705138. פ. חמ"בע) 1998(שרותי לווי� . אס.בי.די .2
  44425 כפר סבא ,6 היוזמה' רחמ      
   09#7616311 :   פקס09#7616339 :טל    
  

  משיבותה

  

  

צו מניעה שנתבקש אישורה כתביעה ייצוגית לתביעה לסעד כספי ו  :מהות התביעה

   2006 �ו"תשס, י חוק תובענות ייצוגיות"עפ

   ,52  :סכו+ התביעה האישית    

  ח"ש  19,240,000 �כמוער- ב  :סכו+ התביעה הייצוגית

  

  וגית ייצתובענה כתובענהבקשה לאישור 

  :בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלהל�

 תובענותמכח חוק ,  ייצוגיתתובענהכ) "תובענהה" –להל� ( המצורפת לבקשה זאת תובענהלאשר את ה .1

  )." ייצוגיותתובענותחוק " –להל�  (2006 # ו"התשס, ייצוגיות

  .לבקשה' נספח אב ומסומ� כ"מצ, העתק כתב התובענה

  'נספח א
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 תובענהה תנוהל שבשמה הקבוצה כי , ייצוגיותתובענות לחוק) א(14 וסעי/ )א(10 סעי/ לפי לקבוע .2

  : וגית הנה כדלקמ�הייצ

שהנו ערו) צפייה , "LIVE #האח הגדול"ערו) , 20 את ערו) 2 # ו1כל אד( שרכש מהמשיבות 

בעונה השנייה והשלישית של שידורי התוכנית , "האח הגדול "#בתשלו( של תוכנית הריאליטי 

  ").הקבוצה המיוצגת" או וצה/ב/הק או "י+המבקש/ להל�(

 של דעתו שיקול לפי, לקבוצה אחרת הגדרה לקבוע הנכבד המשפט בית יתבקש לחילופי� או/ו בנוס/

 . המשפט בית כבוד

  :�הל הנ� כדלתובענה כי עילות ה,לקבוע .3

, )ק כלליחל (חוק החוזי( ל39לפי סעי/   ואי קיו+ חוזה בתו+ לבמכח דיני החוזי( הפרת הסכ+  .א

  )."חוק החוזי+" #להל� (1973 #ג"תשל

 ולפי )"חוק הגנת הצרכ�" #להל� (1981 #א"תשמ, גנת הצרכ�ה חוקל  4 # ו2סעיפי(  לפי הטעייה  .ב

פקודת " #להל�) (נוסח חדש(פקודת הנזיקי�  ל56סעי/  לפי תרמיתו,  לחוק החוזי(15סעי/ 

 )."הנזיקי�

גנת ה חוק ל4 # ו2סעיפי(  הפרת ובכלל זה, נזיקי�ה לפקודת 63 סעי/ לפי חקוקה הבחו הפרת  .ג

 .הצרכ�

 עשיית /חוק # להל�( 1979 #תשל1ט, במשפט ולא עושר עשיית חוק לפי משפטב ולא עושר עשיית  .ד

 .)במשפט/ ולא עושר

 )."חוזה קבלנותחוק " #להל� (1974 #ד"לתש, חוזה קבלנות הוראות חוק פג+ בשירות לפי  .ה

 לפי להוסי/ לנכו� ימצא המשפט בית כבוד אשר כל עילה או המהבקש עולה אשר עילה כל וכ�

  .ייצוגיות תובענות לחוק 13 לסעי/ סמכויותיו

 המשפט שבית שינוי בכל ייצוגית תובענהכ התובענה את  הייצוגיותהתובענות לחוק 13 סעי/ לפי לאשר .4

 של ויעיל הוג� הולני הבטחת לש( הנדרשי( בשינויי( הצור2 ובמידת, לבקשה ביחס עליו יחליט הנכבד

  .הייצוגית התובענה

 ,הייצוגיתובע ה אהי  בבקשה זומבקשה כי, ייצוגיותה התובענות לחוק) 2)(א(14 לסעי/ בהתא(, לקבוע .5

 .לייצוג המוצעת הכללית הקבוצה חוכ #בא איה זו בבקשה וכוח#בא וכי

 20) צפייה בערו הור ולחברי הקבוצה את דמי התשלו( ששילמו עבמבקשל להשיב משיבותלהורות ל .6

בגי� עוגמת כ� לפצות( ו, י בית המשפט הנכבד"ל כפי שייקבע ע"או חלק יחסי מדמי התשלו( הנ/ו

  .בגובה סכו( התובענה, משיבות בגי� מעשי ההנפש שנגרמה לחברי הקבוצה

 � למנוייה20) ערו מכור את אשר יאסור עליה( להמשי2 ל קבועצו מניעה משיבותלית� כנגד ה, בנוס/ .7

 . הנוכחיתובמתכונת

� באופ, 20)  בכל הנוגע לערו�כל פרסומיהלשנות את  משיבות המחייב את הצו עשהלית� , לחילופי�

וכי מדובר בשידור מוקלט ולא בשידור ,  שעות ביממה24 דר משואינ  כי הערו))שיבהיר לרוכשי הערו

  .ישיר
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 תובענות לחוק) ג(20 בסעי/ כמופיע חלקה או כולה הקבוצה לטובת אחר סעד כל על להורות ,לחלופי�

 .ייצוגיות

וכ� לית� ,  כי ההחלטה בבקשה זו ונוסחה יפורסמו בשני עיתוני( יומיי( בשפה העברית,להורות .8

 בהוצאות יישאו משיבותה כי ,ולקבוע, צא לנכו� בדבר אופ� הפרסו( כאמורהוראות נוספות כפי שימ

 .הפרסו(

 נשואת לבקשה ביחס המשפט בית כבוד שיחליט שינוי בכל ייצוגית תובענהכ התובענה את לאשר .9

 לחוק 13 סעי/ לפי וזאת, התובענה של ויעל הוג� ניהול לאפשר מנת על והכל הייצוגית התובענה

  .ות הייצוגיהתובענות

 # הייצוגית בשיעור שלא יפחת מתובענה במבקשה הדי� המייצג את 2 של עורולקבוע את שכר טרחת .10

  .  בערכאה הראשונהתובענהעבור טיפול ב, מ כדי�" מהסכו( שיפסק בתוספת מע15%

לאחר ניכוי , או שווי הסעד שיפסק/ כי חלק מסוי( שיקבע בית המשפט הנכבד מתו2 הסכו( ו,לקבוע .11

 משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל 5% #בשיעור שלא יפחת מ, ר טרחת עור2 די�ההוצאות ושכ

 . ובהוכחתההתובענהאשר טרח בהגשת , מבקשלינת� יאו /ישול( ו, י(המבקש

 . כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכו�תובענהלית� הוראות נוספות בדבר הדיו� ב .12

 .מ כדי� בגינה"רו/ מעד בצי"ט עו" בהוצאות בקשה זו ובשכמשיבותלחייב את ה .13

תי עונות הצרכני( שרכשו את הערוצי( בש אי� נתוני( מדויקי( בדבר כמות מבקשהכי בידי , יובהר .14

 יתבקשו � והמשיבותנתוני( אלה מצויי( בידי ה. "האח הגדול" של התוכנית האחרונותהשידור 

 . תובענהלפרט( במהל2 בירור ה

 משיבותהתביעה בהתא( לנתוני( שיתקבלו מה את הזכות לתק� את סכו( ו שומר לעצממבקשה

  .תובענהבמהל2 בירור ה

 תביעה הייצוגיות התובענות בפנקס נרשמה לא  הגשת תובענה זוליו( נכו� ,מבקשה ב1כ בדיקת לפי .15

 התובענות בפנקס זו תובענה נשואות לשאלות הדומות במשפט או בעובדה מהותיות שאלות המעלה

  .הייצוגיות

  :ואלו נימוקי הבקשה

I. פתח דבר 

האח "תובענה זו עניינה בהפסקות בשידור במהל2 שידורי העונה השנייה והשלישית של תוכנית  .16

על א/ התחייבות , זאת). "20ערו0 " או "הערו0" #להל�( "LIVEהאח הגדול " ערו) 20#בערו) " הגדול

עות  ש24כי הערו) ישדר במש2 , כלפי המבקש ושאר חברי הקבוצה שרכשו את הערו), המשיבות

לא קיבלו את השירות , ושאר מנויי המשיבות שרכשו את הערו), המבקש, כתוצאה מכ2. ביממה

 .וה( זכאי( לפיצוי בשל כ2, לא קיבלו תמורה מלאה לכספ(, שהמשיבות התחייבו לספק לה(
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א2 הפרו התחייבות " האח הגדול" התחייבו לשדר את הערו) בשידור חי וישיר מבית משיבותה, בנוס/

  .שכ� השידור הנו שידור מוקלט ולא שידור חי, זאת

 תתוכנית מציאו הנה )"האח הגדול" או "התוכנית" #להל�" (האח הגדול"תוכנית הטלוויזיה  .17

אשר , )"קשת" # להל� (מ"שידורי קשת בע"חברת , 2י זכיינית ערו) " המופקת ומשודרת עישראלית

  .2008ספטמבר עלתה לאויר ב

למנוייה לצפות , HOTחברת , 1אפשרה המשיבה תחילת שידורי העונה הראשונה של התוכנית ע(  .18

 ללא  שעות ביממה24ישיר חי ו כערו) המשדר בשידור על ידהפורס( אשר , 20ערו) ב ללא תשלו(

  . מבית האח הגדול,הפסקה

עבור הצפייה בערו) כאשר  בתשלו+ערו) צפייה  ל20ערו) הפ2 החל מהעונה השנייה של התוכנית  .19

החלה ג(  ,yes, 2המשיבה . לכל העונה 4 8.90 לשל( ס2 של 1מנויי המשיבה נדרשו בעונה השנייה 

עבור העונה  . בעונה זו ומנוייה נדרשו לשל( את אותו הסכו( עבור הצפייה בערו)לשדר את הערו)היא 

עבור העונה  4 32 # וכ, חודשל 4 10 #כ נדרשו הצופי( לשל( ס2 של , חודשי(3 # שנמשכה כ, השלישית

 .כולה

 ות גוב2 # ו1 ות שהמשיב, למבקש ולשאר רוכשי הערו) התבררמיד לאחר תחילת השידורי( בערו) .20

בניגוד : שהתחייבו לספק לה( את השירות ות מספקאינ� כס/ עבור הצפייה בערו) א2 כלל מה(

 24 לא שידרערו)  ה,וויזיה באינטרנט ובטל� בערוצי הרכישה שלה� בפרסומיהותהתחייבות המשיבל

 הופיעהועל גבי המס2 , לפרקי זמ� ממושכי(לעיתי( , הופסקו פעמי( רבות  ושידוריושעות ביממה

 ."נפסל לשידור" או "השידור מופסק זמנית"שיקופית ה

שידור  יהה בשידור ישיר כלל אלא לא שידרהערו) , משיבותהוהתחייבויות בניגוד לפרסומי , בנוס/ .21

   . לעריכה מצד הפקת התוכניתמוקלט הנתו�

הצופי( המבקש ושאר י�  את החוזה בינ( לבהפרו משיבותה,  המפורטי( לעיל�או מחדליה/ ו�במעשיה .22

 ולא במשפט על והתעשרו חובה חקוקה הפרו, שרכשו את הערו) �מנוייה את הטעו, שרכשו את הערו)

  .חשבו� ציבור הצרכני( שרכש את הערו) במיטב כספו

 לחוק 1המוזכרות בסעי/ , התובענה דנ� מגשימה את כל תכליות ההלי2 הייצוגיכי , המבקש יטע� .23

מימוש זכות הגישה לערכאות של אוכלוסיית צרכני( בעלי נזק קט� לכאורה אשר : תובענות ייצוגיות

הפר את ל מ� והרתעתמשיבותאכיפת הדי� על ה; לא יממשו את זכות( זו נוכח הנזק הקט� שנגר( לה(

ומת� סעד הול( לאלה שנפגעו מפעולות ; שר שלא כדי� על חשבו� ציבור הצרכני(התעהחוזה ול

  .משיבותה

מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את הבקשה דנ� , לאור האמור לעיל והמפורט בבקשה זו להל� .24

  . כייצוגיתתובענהולאשר את ה

II. +הצדדי 

 על שירותי  מזה מספר שני(המנוי, המתגורר בישוב רעות  אזרח ישראליוהנ,  דבוששמעו� מר ,המבקש .25

בעונה  20 ערו)את  1מהמשיבה רכש המבקש . HOT חברת ,1 המשיבה הטלוויזיה בכבלי( של

  .השלישית של שידורי התוכנית
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 מ" בעת ציבוריחברההנה , )"HOT" # להל�( "מ"בע מערכות תקשורת #הוט"חברת , 1המשיבה  .26

 .בית אב מנויי(המעניקה שירותי טלוויזיה באמצעות כבלי( למאות אלפי 

את ערו)  ,ברי הקבוצה ח, מנוייה ולשארלמבקשומכרה  HOT שיווקהני( הרלוונטיי( לתביעה זו בזמ

 .תמורת תשלו( 20

תאגיד ישראלי הפועל על  הנה, )"yes" # להל� ("מ"בע) 1998(שרותי לווי� . אס.בי.די"חברת , 2 ההמשיב .27

.  באמצעות לווי� למאות אלפי בית אב מנויי(ומעניקה שירותי טלוויזיה, פי רשיו� ממשרד התקשורת

 . חברי הקבוצה, למנוייה20ערו) מכרה את  וyesשיווקה בזמני( הרלוונטיי( לתביעה זו 

)HOTו #  yesותהמשיב" # להל� ביחד יכונו".( 

III. רקע עובדתי 

התוכנית (ל "מדובר בפורמט מצליח שיובא מחו": האח הגדול"להל� הסבר קצר על פורמט תוכנית  .28

העוברי( להתגורר   משתתפי(20 # הפקת התוכנית בוחרת כ). 1999ודרה לראשונה בהולנד בשנת ש

 א2  החיצו� מנותקי( מהעול(דיירי הבית.  חודשי(3 #למש2 כ" בית האח הגדול"בית המכונה  בביחד

חלק� ,  מצלמות50 #בית האח הגדול מאובזר בכ. מצולמי( כל הזמ� על ידי עשרות מצלמות טלוויזיה

 .אותו עליו לשאת עמו בכל שעות היו(,  אישימיקרופו�מצויד ב" דייר"כל . לויות וחלק� מוסתרותג

( המשתתפי( מי מדי שבוע בוחריו המשתתפי( נדרשי( לבצע משימות שונותבמהל2 העונה 

 לאות( מועמדי( שלדעת( מסרו�הצופי( בבית מתבקשי( לשלוח . מעמיתיה( יהיה מועמד להדחה

ו�  האחרהמשתת/ .והמועמד שמקבל את מספר המסרוני( הנמו2 ביותר מודח, צריכי( להישאר

  .שנשאר ולא הודח זוכה בפרס כספי גדול

הינה האפשרות להיות , והסיבה שבגינה היא זוכה לאחוזי צפייה גבוהי(, הייחוד והקס( של התכנית .29

בבית ולחזות בשידור חי ובלתי ערו2 באינטראקציה האנושית הנוצרת בקרב " זבוב על הקיר"מעי� 

והיכולת לראות , ה( הטובי( יותר ופחותאת המשתתפי( ברגעי" לתפוס"האפשרות ; דיירי הבית

 .הצחוק והעצב ושאר שגרת היו( של דיירי הבית, החוויות, האינטריגות, ולשמוע מהצד את ההסכמי(

מהותו של .  וקשתHOTשיתו/ פעולה בי� כנולד , המלווה את התוכנית מיו( שידורה הראשו�, 20 ערו) .30

כ2  ימי+ בשבוע 7 שעות ביממה 24ישיר שידור הערו) הנה העברת המתרחש בבית האח הגדול ב

 .ת הקיימות בדירהי המצלמו"עלצפות במתרחש בדירה בכל זמ� נתו� שהצופה שרכש את הערו) יכול 

מוקדי התוכנית באמצעות העונה השנייה והשלישית של שידור את הערו) נית� היה לרכוש במהל2 

 HOTאתר באמצעות  ,לוויזיהשל המשיבות בטרכישות הערו) באמצעות , משיבות של ההשירות

 .דר2 טלפו� סלולארי) SMS( ובאמצעות מסרוני( באינטרנט

 16 #שודרה עד להעונה .  העונה הראשונה של האח הגדול2עלתה לשידור בערו)  2008 בספטמבר 1 #ב .31

בעונה זו לא נגבה תשלו( עבור . גרמה להד תקשורתי ותרבותי נרחבו )י( ימ107כ "סה (2008 בדצמבר

  .הצפייה בערו)
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 #להל�( "VIPהאח הגדול "שכונתה , האח הגדול  שליהישנעונה ה עלתה לאויר ה2009  במר)1 #ב .32

,  ימי(31הדיירי( שהו בבית רק : שינויי( רבי( מהפורמט המקוריהיו  זובגרסה . )"העונה השנייה"

  .ישראלי( או אישי ציבור ידועני( יוכל הדיירי( הו,  דיירי(13היו רק 

 ג( הערו) שודרבעונה זו , HOT # רק ב אשר שודרה ,"האח הגדול"הראשונה של בניגוד לעונה 

 תשלו( החל להיגבותבעונה זו  ,ד לעונה הקודמת בה הצפייה בערו) הייתה חינ(בניגו. yesללקוחות 

   .ת הערו)מנויי( רבי( רכשו או, ח"ש 8.90של עבור הצפייה בערו) בס2 

, )"העונה השלישית" #להל� ( לשידור"האח הגדול" של לישית עלתה העונה הש2009  בנובמבר15 #ב .33

  . בתשלו(20 ג( בעונה זו איפשרו המשיבות למנוייה� לצפות בערו) .2010  במר)4 #  במועד סיומהש

או בכל , 2ולא באמצעות ערו) , המשיבותא- ורק באמצעות שידורי  נית� לצפות 20כי בערו) , יודגש

  .דר2 אחרת

 מופיע ש( HOT #על החשבוניות שמקבל המבקש מ. 12.12.01 מתאריHOT 2המבקש הנו מנוי של  .34

 דמי מנוי HOT # המבקש משל( ל.א2 התשלו( מבוצע בכרטיס האשראי של המבקש, דפנה, אשתו

  . 2504 #חודשיי( בס2 של כ

תשלו( של עבור  20את ערו)  HOT תנציגמצעות שיחה טלפונית ע(  רכש המבקש בא23.11.09ביו(  .35

 היה בס2  השלישית עבור הצפייה בערו) לכל העונהHOT # התשלו( ששיל( המבקש ל.לחודש 4 9.90

  . ,23של 

 עבור התקופה הרלוונטית והעתקי חיובי האשראי של HOT # שנשלחו למבקש מהעתק חשבוניות

  .לבקשה' בנספח ב ומסומ� כ"מצ, המבקש

  'בנספח 

הייתה זו הפע( הראשונה בערו) בעונות הקודמות של התכנית ובאופ� קבוע כי המבקש לא צפה , יודגש .36

 . באופ� אינטנסיבי בוהצפו) ואת הער שרכש

 מבית הערו) משדרלפיה( , HOT  האמור בפרסומי על מבקש ה2 הסתמערו) לרכוש את הובהחלטת .37

ה במוקד הרכישה  בעת שיחתו ע( הנציג.בשידור ישיר וחי קה ללא הפס, שעות ביממה24 האח הגדול

 הוא אינו כי, לא נאמר למבקש בשו( צורה שהיא כי הערו) מפסיק את שידוריו באופ� תכו/, HOTשל 

 .וכי השידור בערו) אינו שידור חי אלא מוקלט,  שעות ביממה24משדר 

  .לבקשה' ספח גנכ ב ומסומ�"מצ ,HOT  שלבאתר האינטרנט ההמטעהעתק הפרסו( 

  'גנספח 

, HOTכי בניגוד בוטה לפרסומי והתחייבויות , גילה להפתעתו, לאחר שרכש המבקש את הערו0 .38

כמו ג+ באמצעות נציגיה במוקדי ,  בטלוויזיה20ובערוצי רכישת ערו0 , באתר האינטרנט שלה

, באופ� קבועהערו0 הפסיק את שידוריו ,  שעות ביממה24לפיה� משדר הערו0 , השירות הטלפוניי+

השידור "כאשר במקו+ שידור מבית האח הגדול הופיעה שקופית , לכמה שעות, כמעט מדי יו+

   .או הודעה אחרת בסגנו� זה" מופסק זמנית
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' נספח דב ומסומ� כ"מצ,  שהופיעה בשידורי הערו)"השידור הופסק זמנית "תוקופישמ אחתהעתק 

  .לבקשה

  'נספח ד

באופ� קבוע בזמ� המשימות שניתנו " האח הגדול"ת שידוריו מבית נהג הערו) להפסיק א, כ2 למשל .39

הפסקות השידור  , להל�HOTי נציג "כפי שנאמר למבקש ע. שעות' לעיתי( למש2 מס, למשתתפי(

 על מנת שהצופי( שרכשו את הערו),  או מי מטעמה,קשת, י מפיקת התוכנית"בזמ� המשימות נעשו ע

) את התקציר שלה�, יותר נכו�(י המשימות יאלצו לראות�  לראות את אירועוצי( ורבמיטב כספ(

  !י קשת" ששודר ע2במשדר המרכזי של התוכנית בערו) 

 המשדר המרכזי של  שידורזמ�ב,  ערבי( בשבועלושהשהופסקו השידורי( בערו) במהל2 , בנוס/ .40

 הופסקוערו) בהשידורי( . )' ש#ו' ו', בעונה השלישית היה זה בימי( ד (2 בערו) י קשת" עהתוכנית

 3 # פסקה של ככ ה"ובסה, סיומוכחצי שעה לאחר  ותחדשהו ,2 בערו) משדרכחצי שעה טר( שידור ה

 .שעות בשידורי הערו) מדי יומיי(

שאותו לא הייתה " הגדולהאח "הערו) א/ הפסיק את שידוריו כל אימת שהתרחש אירוע בבית 

הצופי( בשידור המשדר המרכזי ' יל את מסג( כ� על מנת להגד,  שהצופי( בערו) יראומעוניינת קשת

  .2בערו) 

 HOT .yes פירסמה את שידורי הערו) באותה צורה בה פורס( הערו) בפרסומי yesכי , יודגש .41

 שעות בשידור ישיר ללא 24 כי הערו) משדר בערו) הרכישה האינטראקטיבי בטלוויזיההתחייבה 

 פירסמה את הערו) באתר האינטרנט שלה לא yes. ג( טענו נציגי הרכישה שלה בטלפו�וכ2 , הפסקה

 . yes מטע( אלו היו ערוצי הפרסו( היחידי( של הערו)ו

  .לבקשה' נספח הב ומסומ� כ"מצ, yesמס2 ערו) הרכישה האינטראקטיבי של הערו) בשידורי העתק 

  'נספח ה

 בהערכה , לא שידר בממוצע20ערו0 ,  שעות ביממה24  המשיבות כי הערו0 ישדרבניגוד להתחייבות .42

המשדר המרכזי של האח הגדול הפסקות שידורי הערו) בגי�  : שעות בכל שבוע25 � ל12 בי� ,צנועה

 3 הפסקה בת שישי ובצהריי שעות 3  הפסקה בת, שעות ביו( רביעי3  הפסקת שידור בתו כלל2בערו) 

 ,המשימות זמ�הפסקות השידור ב ;בשבועשידור  שעות 9  הפסקה קבועה שלקרי, שעות במוצאי שבת

לכ2 יש להוסי/ .  שעות בשבוע10 #  ל3 בממוצע בי� ארכו ,אשר התבצעו בי� פע( לפעמיי( בשבוע

או אירועי( שהפקת /אלא נבעו מאירועי( חריגי( ו, הפסקות בשידור שלא היו קבועות מראש

 15 שעות שבועיות על פני 25 .2התוכנית הייתה מעוניינת להשאיר לשידורי המשדר המרכזי בערו) 

 שידורה ופסק הבה+ יו+ 16 �שה� כ,  שעות375 � מדובר ב�שבועות בה� שודרה העונה השלישית

 .לא זניח כלל! בערו0 במצטבר

בה� ממילא שיעורי הצפייה , לא מדובר בהפסקת שידורי הערו0 בשעות הקטנות של הלילה, יובהר .43

, א של הצפייה בטלוויזיהקרי בשעות השי, "פריי+ טיי+"מדובר בהפסקת שידורי הערו0 ב. נמוכי+

 בצהריי+ 12בי� השעות , במהל- השבוע, קרי!  פעמי+ בשבוע למספר שעות5 � ל4בי� , בשעות הערב

 לא מדובר בהפחתה זניחה אלא בהפחתה ! מהזמ�%03הופסקו שידורי הערו0 לכמעט ,  בלילה23 �ו

   .משמעותית ביותר בשידורי הערו0
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  נית� למצוא,והיו תכופות למדי,  דבר של מה בכ2לא היו 20ראיה לכ2 שהחשכות המס2 של ערו)  .44

 כי, צוי�בה , אשר סיכמה את העונה השנייה, 31.1.09ביו( " דה מרקר"בכתבה שפורסמה בעיתו� 

 : באופ� תכו/20בעונה השנייה הוחש2 מס2 ערו) 

  ". החשכות תכופות עקב שערוריות ואמירות פרובוקטיביות20במהל- חודש השידור ידע ערו0 "

  .לבקשה' ונספח ב ומסומ� כ"מצ, העתק הכתבה

 'ונספח 

או כל גור( /ו, חברה המפיקה את התוכניתה.  אלו שהפסיקו את שידורי הערו)� המשיבות אינ,אמנ( .45

המבקש , ע+ זאת. דשווחה( שקבעו מתי יופסקו שידורי הערו) ומתי י, "קשת"אחר מטע( חברת 

 כלל +ואי� זה מעניינ, "קשת"לא ע+ , המשיבות ע+  בחוזה לרכישת הערו0והתקשרוחברי הקבוצה 

הפרות  והמשיבותהתחייבות  הוא ב+ עניינ. ה+ הופסקופסיק את שידורי הערו0 ומדועהמי 

  .המשיבותי " עה שבוצעהתחייבות זו

השידור ,  בפרסומיהHOTכי בניגוד להתחייבות , התברר למבקש, א( לא די בהפסקות השידור, בנוס/ .46

 .אלא שידור מוקלט הנתו� לעריכה ולצנזורה מצד הפקת התוכנית, ור חי וישירבערו) אינו שיד

הפסקות השידורי( והיות השידור של המבקש נוכח גילוי אכזבתו רבה הייתה  מהמיותר לציי� כמעט  .47

בעת שידור המשדר המרכזי בערו) , בעת שידור המשימות,  ביותרסקרני(דווקא בזמני( המ. מוקלט

חברי  ושאר, המבקשא/ ש, זאת! פסקו שידורי הערו), ענייני( אחרי( בביתאירועי( מ ובעת, 2

 24 לראות את המתרחש בבית האח הגדול י(להיות מסוגל  דווקא כדי( ממיטב כספשילמו, הקבוצה

  !י המשיבות"ה( עכפי שהובטח ל, שעות ביממה

בשלהי העונה , 'כ2 לדוג. הפסקת השידורי( בערו) הכעיסה רבבות מנויי( נזעמי( של המשיבות .48

היוצאת כנגד הפסקת השידורי( התכופה בערו) עצומה   פופולאריאינטרנטאתר הראשונה הועלתה ל

המשקפת את גודל הפגיעה והאכזבה שחשו ,  חתמו על העצומה נזעמי( של הערו) צופי(1,133. 20

 ! ר הערו)בעוד שכאמור בעונה הראשונה כלל לא נגבה תשלו( עבו, וכל זאת, צופי הערו) המרומי(

  : מפתח תקווה27בת , רחלי ב� זק�, התבטאה אחת החותמות על העצומה, כ2 למשל

  השידורי+ כי א+ לא רואי+ את האקש� אז כל היו+ נראה  להפסיק את הפסקת"  
 ונראה רק בפריי+ טיי+ שיהיה לכ+ 20בערו0  אז תפסיקו את השידורי+? שעמו+

  "זה רק מוריד אחוזי צפייה, תררייטינג וג+ על זה אולי נעשה עצומה ונוו
  

  :23, גיל נחמני, וכ2 התבטא חות( נוס/  

אז תתנו לנו  live-ולהפסקת הסאונד א+ את+ כבר משדרי+ ב די להפסקת השידורי+"
  "...ולא נותני+ לראות הכל live-משדרי+ ב לראות הכל מה זה שווה שאתה

  
  :פסקות השידור התכופות בערו)התרע( ג( הוא על ה, מיכאל לויצקי ממודיעי�, חות( אחר  

המפיקי+ והבמאי יבינו שה+ לא יכולי+ להפסיק שידורי+  אולי אחרי עצומה כזאת"
  "....כל רבע שעה
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 רבבות מנויי המשיבות בגי� הפסקת שידורי ו גודל הפגיעה והכעס שחש מה,מקל וחומר, לשערנית� 

  .ו)בה� נגבה תשלו( עבור הער, הערו) בעונות השנייה והשלישית

 ובה( תגובות נזעמות של חותמי אינטרנטב" עצומה"דפי( מהעצומה שהתפרסמה באתר ' העתק מס

  .לבקשה' ז נספחב ומסומ� כ"מצ, העצומה

  'זנספח 

,  ודיבר ע( מנהל שירות הלקוחות בחברהHOT התקשר המבקש לשירות הלקוחות של 18.2.10ביו(  .49

 כי היא התחייבה , בתשובה לטענת המבקש,HOTטענה , י המבקש"שהוקלטה ע, בשיחה. בש( בני

 : כי,  שעות ביממה24לשדר 

 שאנחנו קוני+ אותו ומה שקשת 0זה ערו. אנחנו לא מתחייבי+ לשו+ דבר"
  ". שעות שהוא משדר24מתחייב זה 

כי היא אינה קשורה ,  א2 טענה שעות ביממה24 הודתה שקשת מתחייבת לשדר HOT, קרי

  . חייבות מצד קשתלהתחייבות זאת כיוו� שזו הת

 כ�והיא שהערו) ,  לטעו� טענה אחרתHOTלכ� מיד עברה , מוב� שטענה זו הנה מופרכת לחלוטי� .50

לאחר שהמבקש שיכנע את מנהל השירות כי החשכת המס2 ושידור , אול(.  שעות ביממה24משדר 

,  להודותHOTניאותה ,  יכול להיחשב כשידור ישיר של הערו)אינו "השידור מופסק זמנית"שקופית 

 :וכי,  שעות24כי הערו) אינו משדר 

  ."נכו�, ברגע שיש משימה מנתקי+ את השידור" 

שכ� היא , לפיה היא אינה אחראית למה שקורה בערו), טענה הבאהטעו� את ה לHOTבשלב זה עברה  .51

, כל טענות המבקש! כ2. וא( יש למבקש בעיה כלשהי מוטב לו שיפנה לקשת, (!)רק מוכרת אותו

 היא שהתחייבה בפניו HOTוכי ,  ולא ע( קשתHOT הוא התקשר בחוזה לרכישת הערו) ע( לפיה�

  . לא הועילו,  שעות ביממה בשידור ישיר24לשדר 

52. HOTזמ� שידורי המשדר המרכזי בכי הפסקת שידורי הערו) בזמ� המשימות ו,  א/ טענה בשיחה זו

לש( הגברת הרייטינג של קשת כזי וכדי שיהיה לקשת מה לשדר במשדר המר הנה לגיטימית 2בערו) 

  !!,2בעת שידור המשדר המרכזי בערו) 

"HOT : זה שה+ מפסיקי+ את השידור זה לצור- כ- שג+ אנשי+ שיצפו
  ...באמצע השבוע בתוכניות יוכלו לראות את ה

שה+ עושי+ משימות ומנתקי+ את , זאת אומרת שמה שה+ עושי+: המבקש
  ?מבחינת- זה לגיטימי, 2 ערו0 הרייטינג שלהערו0 כדי להגביר את 

HOT:בשביל זה ה+ עושי+ את הדברי+ האלו,  יש רייטינג לערו0. נכו�."  
  :ובהמש2  

שיהיה מה לשדר , כי ברגע שיש משימות. זה לגיטימי שזה מה שיהיה" 
  ".)ש.י, את השידור(אז ה+ סוגרי+ את המשימות , בשידור המרכזי

  
  :בצורה דומה בכל עונות התוכניתידורי( נעשתה  הפסקת הש כי,  ציי� בנוס/ HOTנציג 

היה אותו .) ש.י, ההפסקות(זה .) ש.י, בעונה שעברה(בתוכנית שעברה " 
  "זו העונה השלישית ובכל העונות זה היה אותו דבר...דבר

  .לבקשה' חנספח ב ומסומ� כ"מצ, HOTהעתק הקלטת השיחה בי� המבקש לנציג   

  'חנספח 
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ביו( התקשר המבקש , ולאור התשובות החלקיות שקיבל,  אל קשתהפנתה אותו HOT #שמאחר  .53

י "שהוקלטה ע, בשיחה.  לשירות הלקוחות של קשת ודיבר ע( נציגת שירות בש( דנה22.2.10

  :י(אנאמרו הדברי( הב, המבקש

ערו0 האח אני צרי- לברר למה הפסקת+ את השידור של . שלו+: המבקש
  ...הגדול
  .ש משימה אנחנו לא משדרי+כשי... ה+ במשימה כרגע: קשת

  . ימי+7 שעות 24 אבל אני שילמתי על :המבקש
כשיש משימה אנחנו . זה לא משהו שהוא חדש. ככה זה בכל העונות...  :קשת

  .לא משדרי+ את המשימה
  .את+ מפרסמי+ שזה שידור חי. אבל זה לא מה שאת+ מפרסמי+: המבקש

זה . דרי+ את המשימהזה שידור חי אבל כשיש משימה אנחנו לא מש: קשת
  .עדיי� שידור חי

  ...יש השהייה של צנזורה של כמה, אבל מה זה חי. הבנתי: המבקש
פשוט א+ יש דברי+ שלא ראויי+ , זה חי...יש את העניי� של צנזורה: קשת

לשידור בטלוויזיה או שזה עובר על כללי+ אז יעצרו את השידור אבל בגדול זה 
  ...שידור חי
 חמש דקות זה.) ש.י, השידור(ל מבחינת השהייה של זה אב. הבנתי: המבקש

  ?נכו�
  ...אני לא יודעת להגיד ל- את הזמ�... אפילו פחות, פחות, לא: קשת

  
  .לבקשה' טנספח  כב ומסומ�"מצ, העתק הקלטת השיחה ופרוטוקול השיחה

  'טנספח 

 הודתה HOT:  הודתה למעשה בפני המבקש כי כל טענותיו נכונות HOT, סיכומ+ של הדברי+ .54

א- הוסיפה כי ההתחייבות ( שעות ביממה בערו0 24בפני המבקש כי קיימת התחייבות לשידור של 

בכל כי ו,  שעות ביממה24 וקשת הודו בכ- שהערו0 אינו משדר HOT, )הנה של קשת לכאורה

 כי הפסקת השידורי+ נעשתה בעיקר , הודתהHOT .העונות הופסקו השידורי+ בערו0 באותה צורה

טענה כי דבר א4 ו,  שלקשת יהיה מה לשדר במשדר המרכזי ולצור- הגברת הרייטינג של קשתכדי

וא משודר  וכי ה אינו שידור חי בערו0השידורהודתה בפני המבקש כי א4 קשת . לגיטימיהנו זה 

  . דקות5 �הנה פחותה מ, המפוקפקת משהו, אשר לטענתה, בהשהייה

א פעלה כשורה שכ� קשת היא האחראית להפסקת שידורי הייתה כי הי HOT טענת ההגנה היחידה של .55

ושיל( , ולא ע( קשת,  בחוזהHOTהמבקש התקשר ע( שכ� , מוב� שטענה זו מופרכת. הערו) ולא היא

  . עבור הערו)ממיטב כספו HOT #ל

 התחייבה HOTואשר , המבקש לא קיבל את השירות שעבורו שיל(כי , אמור לעיל עולה בבירורמה .56

 ואת  מחויבת לפצות את המבקשHOT , ושאר חברי הקבוצה,י� הפרת החוזה ע( המבקשבג. לספק לו

אשר נפגעו בצורה זהה ,  עבור מנוייהyesכפי שמחויבת , ( את כספה( ולהשיב לשאר חברי הקבוצה

 .  לאור זהות הנסיבותלחלוטי�

התשלו( ששילמו יחסי מחלק  להשיב לחברי הקבוצה משיבותמחויבי( הבגי� הפרת החוזה , לחילופי�

  .( בשווי הנזק שנגר( לחברי הקבוצהבגי� הפסקת השידוריעבור הצפייה בערו) 

  yes ושל  HOTהסכמי המנוי של 

  . בגי� שידורי( שהופסקומצד מנוייה(פטור מחובת תשלו(  קובעי( yes ושל  HOTהסכמי המנוי של  .57
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, HOTותו כמנוי לשידורי עליו חת( המבקש בעת הצטרפ, HOT להסכ( המנוי של 14.8סעי/ , כ2 .58

 :קובע כדלהל�

 

  :לשונו, yes להסכ( המנוי של 12ואילו סעי/   

  

  .לבקשה' ינספח כב ומסומ� "מצ, yes ושל HOTהסכמי המנוי של הדפי( הרלוונטיי( מהעתקי             

  'ינספח 

 אי� כל yesבהסכ( ,  האמור לעיל מתייחס להפסקת שידורי( בשל תקלהHOTבעוד שבהסכ( : ודוק

כי האמור , אי� ספק. אבחנה בי� הפסקת שידורי( בשל תקלה לבי� הפסקת שידורי( מסיבה אחרת

  .בהפסקת שידורי( יזומהכאשר ענייננו , בהסכמי המשיבות לעניי� פטור מתשלו( חל ביתר שאת

 רו)השעות בה� הופסקו השידורי( בע' כי א/ שאי� בידו עדיי� נתוני( מלאי( לגבי מס, המבקש יטע� .59

הרי , ) יתבקשו לחשו/ אות( במהל2 בירור התביעה� והמשיבותנתוני( אלו מצויי( בידי ה(

מאחר .  שעות בכל שבוע שידורי(25 # ו12השידורי( בערו) הופסקו לפרק זמ� שנע בי� , שלהערכתו

הרי שא/ א( נקח את ההערכה הנמוכה לגבי , ) ימי(110( שבועות 15 # והעונה השלישית נמשכה כ

 7 שעות העולה במצטבר על 180עדיי� מתקבל ס2 של ,  שעות שבועיות12שהנה , ת השידורי(הפסק

 . שעות168שהנ( , ימי(

להסכ( המנוי של ) א (12וסעי/ , HOT   להסכ( המנוי של14.8.1.1מתקיי( התנאי שבסעיפי( , אי לכ2 .60

yesרו) ששול( עלות השירות עבור הע מחויבי( להשיב למבקש וחברי הקבוצה את משיבות וה

 .משיבותל
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IV. ותמשיבעילות התביעה כנגד ה 

VI.עילת הפרת הסכ+ ואי קיו+ חוזה בתו+ לב מכח חוק החוזי+. א  

 הנ( בחזקת הצעה והזמנה 20 לעניי� ערו)  בערוצי הרכישה בטלוויזיה ובאינטרנטמשיבותפרסומי ה .61

י המבקש ושאר "נעשה ע  ההצעהקיבול . לחוק החוזי(1כהגדרתה בסעי/ , 20לציבור לרכוש את ערו) 

בי� המבקש לבי� ,  באופ� ספציפי20לעניי� ערו)  , אמור איפוא.רכישת הערו)דר2 של חברי הקבוצה ב

HOTלגבי הערו)משיבותשתנאיו הנ( אלו שפורטו בפרסומי ה,  נכרת חוזה .  

 . ערו) לרכישת המשיבות הפרסומיכולל א2 ורק את הכתוב ב, 20החוזה בי� הצדדי( בכל הנוגע לערו)  .62

קרי עסקה , לחוק הגנת הצרכ� )ו('  ג14בסעי/ כהגדרתה , "עסקת מכר מרחוק"מאחר וענייננו ב

וא/ בשיחה הטלפונית , אי� כל חוזה בכתב בי� הצדדי(, הנעשית ללא נוכחות משותפת של הצדדי(

 משיבותה מהאמור בפרסומי הנ השוHOTי נציגת "בה רכש המבקש את הערו) לא נאמר לו דבר ע

 . שעות ביממה בשידור ישיר24קרי שהוא משדר , בי הערו)לג

  :כדלהל�, 20  השירות הנית� בערו)פורטמ) 'נספח ג( HOTבאתר האינטרנט של , כאמור .63

המתרחש   של– ימי+ בשבוע 7,  שעות ביממה24 – ללא הפסקהשידור ישיר "
  .)ש.י, ההדגשה שלי" (הבבית הכי מדובר במדינ

 :כדלהל� yesתחייבת  מ)'נספח ה (בטלוויזיה yes  של ראקטיביהרכישה האינט )בערוואילו 

  ." שעות של שידורי+ ישירי+ מבית האח הגדולLIVE !24ערו0 האח הגדול "

  בשידורללא הפסקה שעות ביממה 24  להעביר את שידורי הערו)משיבות הותמתחייבבכל פרסומיה�  .64

כי הערו) , א/ לא באותיות קטנות,  לא מצוי�משיבותבשו( מקו( בפרסומי ה . מבית האח הגדולישיר

 .או שהשידור אינו שידור ישיר לא מוקלט/ ומפסיק את שידוריו מפע( לפע(

 משיבותה, )לבקשה' חנספח (י המבקש " בשיחה שהוקלטה עHOTכפי שהודה מבלי להתבלבל נציג  .65

 במשדר המרכזי של  יצפו20על מנת שהצופי( בערו) ,  את שידורי הערו) מספר שעות בשבועהפסיקו

  !ש+ הגדלת הרייטינג של שידורי קשתלקרי , 2בערו) " האח הגדול"תכנית 

ואשר שילמו ממיטב כספ( ,  ע( קשתלא ומשיבותהמדובר כזכור בצופי( שהתקשרו בחוזה ע( 

שיקולי הרייטינג של קשת לא ברור מדוע אמור לעניי� את מנויי המשיבות  ! לקשתלא ומשיבותל

  ! רקמה ע( המשיבותעסקאות שהיאהו

 25 # ל12בי� , בהערכה צנועה,  לא שידר בממוצע20ערו) ,  שעות ביממה24בניגוד להתחייבותו לשדר  .66

בשעות , מדובר בהפסקת שידורי הערו) בשעות השיא של הצפייה בטלוויזיה, כאמור. שעות בכל שבוע

 . מזמ� הצפייה בשעות השיא30% #לפרק זמ� המגיע לכ,  פעמי( בשבוע למספר שעות5 #  ל4בי� , הערב

כגו� ערו) ,  לקחת ערו) אחר בתשלו( שמציעות המשיבות למנוייה(נית�, טענת המבקשלש( הבהרת  .67

  .ספורט בתשלו( כלשהו המעביר שידורי( ישירי( של אירועי ספורט לרוכשי הערו)

יופסקו , �תאינו בבעלושאותו מוכרות המשיבות למנוייה( ואשר , ששידורי אותו ערו) ספורט, נניח

' למש2 מס, לפני משחקי( האמורי( להיות מועברי( בשידור ישיר, י בעלת הערו)"באופ� קבוע ע

מאחר שבעלת הערו) משדרת בערו) אחר תקציר אירועי( מאותו משחק ומעוניינת שצופי , שעות

  . הערו) יצפו בתקציר
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י בעלת " בשבוע באופ� קבוע ע( ימי3שעות ' למש2 מסשידורי אותו ערו) ספורט יופסקו , נניח שבנוס/

משו( שבעלת הערו) משדרת תוכנית פלונית באות� שעות והיא מעוניינת להגדיל את הרייטינג , הערו)

  .של תוכנית זו באמצעות הצופי( באותו ערו) ספורט שיעברו  לצפות באותה תכנית

זכאי( לפיצוי ולהשבת כי המנויי( שרכשו את אותו ערו) ספורט מהמשיבות לא יהיו , היעלה על הדעת

  ! ?י המשיבות והתנהגות� חסרת תו( הלב"כספ( בגי� הפרת החוזה ע

ושידוריו יופסקו כדי , במיטב כספ+ שמנויי המשיבות ירכשו ערו0, היעלה על הדעת, בענייננו

 היחידה כאשר מהותו בפרט? על חשבו� אות+ מנויי+, להגדיל את הרייטינג של תוכנית בערו0 אחר

! מדובר באבסורד גמור? ללא הפסקה בשידורי+  שעות ביממה24רו0 הנה שהוא משדר של אותו ע

חוסר תו+ לב וזלזול ברבבות מנויי המשיבות המשלמי+ , מדובר במפג� ציני של אטימות, יתרה מכ-

  .לה� ממיטב כספ+

 לבי� � החוזה בינשלבוטה הפרה   מהווהמשיבותי ה"ע שידורי הערו) הפסקתכי , טע�י המבקש .68

 24 מפרסמי( בכל ערוצי הרכישה שלה( כי הערו) משדר משיבותשכ� ה  ושאר חברי הקבוצהמבקשה

  . שעות ביממה

שמו של . שידור חיהשידור בערו) הנו  כלפי מנוייה( כי ות ומתחייבות מפרסממשיבותה, בנוס/ .69

האח "שמשמעותו המילולית הנה , "LIVE #האח הגדול"הנו " האח הגדול"הערו) המשדר מבית 

שידור "" האח הגדול" כי הערו) משדר מבית � התחייבו בכל פרסומיהמשיבותה". הגדול בשידור חי

 ."ישיר ללא הפסקה

וביניה( , השידור בערו) אינו שידור חי וישיר אלא שידור מוקלט שהועבר לצופי(, בפועל, אול( .70

ת בי� המבקש כ- עולה בבירור מהשיחה המוקלט .משיבותי ה"דקות לאחר שהוקלט ע' מס, המבקש

זמ� זה נות� להפקת התוכנית אפשרות לערו2 את הקטעי(  פרק ).לבקשה' דנספח (לנציגת קשת 

בעוד הצופי( בבית משוכנעי( כי , ולמעשה ישנ( קטעי( שאינ( נכנסי( לשידור,  לצופי(המשודרי(

  . ה( עדי( לכל מה שמתרחש בבית האח הגדול, מאחר ומדובר בשידור חי

 דקות לאחר 5 #כי הוא מועבר לצופי( פחות מ, י השידור מוקלט א2 טוענתכ, אמנ( קשת מודה .71

של פחות " השהייה"תהא , קשה להאמי� שבמדינה בעלת צנזורה קפדנית כישראל, ע( זאת. הקלטתו

 . דקות5 #מ

נית� ג( ללמוד מראיו� ע( אחד , או מוקלט" מושהה"על העובדה שהשידור בערו) אינו שידור חי אלא  .72

בראיו� אומר . 28.1.10באינטרנט ביו( " וואלה"שפורס( באתר , אמיר אוקרייני), כניתמבמאי התו

את מה . יש מעט צנזורה במקומות בה+ יש צור-":כי, "האח הגדול"על הצנזורה בתוכנית הבמאי 

  ." שניות לפניו5שהקהל רואה בבית אנו רואי+ 

  .לבקשה' אינספח ב ומסומ� כ"מצ, העתק הראיו� ע( הבמאי אוקרייני)

 'אינספח 

סביר להניח כי ,  שניות בלבד5מאחר ואי� זה סביר כי נית� לצנזר מראש קטעי( בהתראה של 

ויתכ� ,  דקות15 # ל5שלהערכת המבקש עומד על בי� , השידור הנה לפרק זמ� גדול בהרבה" השהיית"

  .שא/ יותר מכ2
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החיקוק היחיד בו מוגדר דבר שהנו , 2005 #ה"התשס, )כתוביות ושפת סימני((חוק שידורי טלוויזיה ב .73

תכנית המשודרת בלא "כ)  לחוק)3(1סעי/ ( תכנית המשודרת בשידור חי מוגדרת ,"שידור חי"

 משודרת בשידור חי מוגדרת אינהתכנית ש ."...השהיות בי� רגע הצילו+ לרגע השידור בפועל

  .כתכנית מוקלטת

ברור כי ענייננו בתכנית , רות לצופי(ולא מועבר ישי" מושהה"לאור הודאת קשת בכ2 שהשידור 

  .מוקלטת

הערו) אינו , בניגוד להתחייבות המשיבות בפרסומיה�ו, בנוס/ להפסקות השידור בערו), אמור איפוא .74

 שידור חי יש ג( כ� משו( אינו מוקלט ו בערו)שידורהבכ2 ש. משדר שידור חי וישיר אלא מוקלט

 . וחברי הקבוצהמשיבותההפרה של החוזי( בי� 

בדר2 מקובלת בי� הצדדי(  החוזה  אתות לא מקייממשיבותהכי , בבירורהאמור לעיל עולה מ, בנוס/ .75

 . לחוק החוזי(39כמתחייב מסעי/ ובתו( לב 

 לחוק החוזי( 39ואי קיו( ההסכ( בדר2 מקובלת כמתחייב מסעי/  משיבותי ה"הפרת ההסכ( ע .76

 10ובפרט מכח האמור בסעי/ , זי(מכח דיני החו למבקש ולחברי הקבוצה זכות לפיצויי( י(מקנ

  .ה(בעד הנזק שנגר( ל, 1970 –א "תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(לחוק החוזי( 

VI.ותרמית מכח פקודת הנזיקי�וחוק החוזי+ עילות ההטעייה מכח חוק הגנת הצרכ� . ב  

 שמוכר מי" לחוק כ1 מוגדר בסעי/ "עוסק". "צרכ�" לבי� "עוסק"חוק הגנת הצרכ� חל ביחסי( שבי�  .77

כמי שמספקות שידורי , משיבותהגדרה זו כוללת את ה. "כולל יצר�, נכס או נות� שירות דר- עיסוק

מי שקונה נכס או מקבל " לחוק כ1 מוגדר בסעי/ "צרכ�". טלוויזיה רב ערוציי( בתשלו( למנוייה(

ל הגדרה זו חלה ע". ביתי או משפחתי, שירות מעוסק במהל- עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי

 .משיבותרכשו את הערו) מה כמי ש ועל חברי הקבוצהמבקשה

  :כי,  לחוק הגנת הצרכ� מורה4סעי/  .78

  –עוסק חייב לגלות לצרכ�   )א(. 4"
  המפחיתי+ באופ� משמעותי , כל פג+ או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועי+ לו  )1(

  ";מערכו של הנכס

 משדר אינוכי הערו) ,  בעסקה לרכישת הערו) לצרכני( שהתקשרו עימ(משיבותלא גילו ה, בענייננו .79

 אינווכ� כי הערו) ,  שעות ביממה וכי הוא מופסק פעמי( רבות על פי שיקול דעת הפקת התוכנית24

  .משיבותכפי שפורס( בפרסומי ה, משדר שידור חי

 � אינמשיבותה, אול(. כרצונה" האח הגדול" להפסיק את שידורי תוכנית קשתזכותה של : ודוק

כפי , בשידור ישיר,  שעות ביממה ללא הפסקה24כאילו הוא משדר ,  להציג את הערו)ותרשאי

  .אי� הדבר כ2, בעוד מבחינה עובדתית, שהערו) מוצג בפרסומיה(

ת צרכ� בעניי� מהותי בעסקה מהווה פרסו( העלול להטעו, חוק הגנת הצרכ�ל) א(31 #  ו2 סעיפי( על פי .80

 על מנת . ומזכה את התובע בפיצויי()"פקודת הנזיקי�": להל�] (נוסח חדש [פקודת הנזיקי�עוולה לפי 

העוסק עשה ) א: יש להוכיח כי" איסור ההטעיה"ו( לצרכ� עילת תביעה נגד העוסק בגי� הפרת שתק

קיי( קשר ) ג; הצרכ� נפגע כתוצאה מכ2) ב; מעשה או מחדל אשר עלול להטעות צרכ� בעני� מהותי

חברה ישראלית , בזק' ברזני נ 5712/01א "דנ (סיבתי בי� ההטעייה לבי� הפגיעה שסבל הצרכ�

  ))."עניי� ברזני": להל�) (2003 (435#434, 385) 6(ד נז"פ, 'מ ואח"לתקשורת בע
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  :העוסק עשה מעשה או מחדל אשר עלול להטעות צרכ� בעני� מהותי

א "רעכה� ב#שטרסברג' השופטת ט' הבהירה כב,  לחוק2אשר למהותה של ההטעיה על פי סעי/  .81

  :607' בעמ, 600) 1(ד נד"פ, בזק החברה הישראלית לתקשורת' ארד נ 2837/98

ההטעיה נוצרת כאשר קיי+ פער בי� הדברי+ . הטעיה היא הצהרה כוזבת"
: יכולה ללבוש שתי צורותהטעיה . לבי� המציאות) או המוסתרי+(הנאמרי+ 

הטעיה במעשה על דר- של מצג שוא הכולל פרטי+ שאינ+ תואמי+ את , האחת
אי גילוי פרטי+ מקו+ שיש חובה : קרי, הטעיה במחדל, והשניה; המציאות
' פרידמ� ונ' ד; 225) ה"תשנ, מהדורה שניה(שלו דיני חוזי+ ' ג: ראו(לגלות+ 

  ").787) 'כר- ב, ג"תשנ(כה� חוזי+ 

ללא ,  שעות ביממה24 מצייני( כי הערו) משדר שידור ישיר משיבותכל פרסומי ה, מפורט לעילכ .82

 .)לבקשה'  ה#ו' ראה נספח ג (הפסקות

,  שעות ביממה24ישה הטלפוני של המשיבות אינ( מגלי( כי השידור בערו) אינו כג( נציגי מוקד הר .83

, כ המבקש"חה טלפונית שניהל בומשי, מהשיחה הטלפונית בה רכש המבקש את הערו)כפי שעולה 

  .2010 בשלהי חודש פברואר yesע( נציגת שירות של , מ"הח

ושידוריו מופסקי( ,  שעות ביממה24 משדר אינובפועל הערו) , משיבותניגוד לאמור בפרסומי הב .84

;  השידור בערו) מופסק בזמ� שידורי המשימות בבית, כ2 למשל .פעמי( רבות למש2 שעות ארוכות

 ומתחדש חצי שעה 2ופסק באופ� קבוע חצי שעה לפני שידורי הפרקי( של התוכנית בערו) השידור מ

, השידור מופסק כאשר הפקת התוכנית סבורה שנעשי( אקטי( אלימי(; אחרי תו( שידור הפרקי(

או כאשר מתרחש אירוע שהפקת התוכנית מעוניינת /ב שאינ( מתאימי( לצפייה ו"מיניי( וכיו, גסי(

 .2) לא יראו על מנת להגביר את אחוזי הצפייה בפרקי( המשודרי( בערו) שהצופי( בערו

כי הערו) מפסיק את שידוריו , א/ לא באותיות קטנות,  לא ציינו בשו( מקו( בפרסומיה(משיבותה .85

וכי השידור אינו שידור חי אלא שידור מוקלט ,  שעות ביממה24מעת לעת וכי הערו) אינו משדר 

   .התוכניתהנתו� לעריכה מצד הפקת 

כי    ואת חברי הקבוצה בכ- שפירסמומבקש הטעו את המשיבותאי� מחלוקת כי ה, אמור איפוא 

שכ� ,  פירסמו כי הערו0 מפסיק את שידוריו מפע+ לפע+לאובכ- ש,  שעות ביממה24הערו0 משדר 

 שונות, שהנו הערו0 שרכשו הצופי+ חברי הקבוצה, או השירות שנמכר לצרכני+/תכונות המוצר ו

  .משיבותממה שצוי� בפרסומי ה

כי א( עשיית , בפועל איננו דורש הטעיה חוק הגנת הצרכ� ל2איסור ההטעיה הקבוע בסעי/ , בנוס/ .86

כאשר כי , ספקאי�  ).608בעמוד ,  ברזניעניי�ברק ב' ראו דברי הנשיא א(" דבר העלול להטעות צרכ�"

 בטלוויזיה בה( נית� משיבותוכ� בערוצי ה,  מצייני( בפרסומיה( באתרי האינטרנט שלה(משיבותה

,  שעות ביממה24 הערו) אינו משדר שבפועל  שעות ביממה בעוד24כי הערו) משדר , ו)לרכוש את הער

 העלול להטעות יש משו( עשיית דבר, משיבותושידוריו מופסקי( פעמי( רבות ללא כל התראה מצד ה

 . צרכ�

   :הצרכ� נפגע כתוצאה מכ-

 24הנה כי הערו) משדר שידור חי , כפי שנית� ללמוד מפרסומי המשיבות, מהותו העיקרית של הערו) .87

  . שעות ביממה24 )הצרכ� הרוכש את הערו) מצפה כי יוכל לצפות בערו. שעות ביממה ללא הפסקות
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 השווי המגול( ברכישת הערו) ,ה אלא פחות מכ2 שעות ביממ24משדר אינו מאחר ובפועל הערו) 

אשר קיבלו , פגיעה זו הנה פגיעה ישירה וברורה בצרכני+. נחות למעשה מהשווי המוצג בפני הצופי(

 .ועל כ- לא יכולה להיות מחלוקת, פחות ממה ששילמו עבורו

י( הצופ.  אינה מתבטאת בכמות שעות השידור המופחתת בלבד(הפגיעה בצרכני ,יתרה מכ2 .88

להבדיל מהצופי( .  שעות ביממה24 שיוכלו לצפות בו ציפייההרוכשי( את הערו) עושי( זאת ב

במהל2 " האח הגדול"הנעשה בבית שבה( תקצירי( מ, 2המסתפקי( בפרקי( המשודרי( בערו) 

 בכל האירועי(שכ� ה( מעונייני( לצפות , הצופי( הרוכשי( את הערו) עושי( זאת, השבוע שחל/

ללא , בזמ� אמת ובשידור חי, ובכל המשימות הניתנות למשתתפי(, "האח הגדול"ת המתרחשי( בבי

רוכשי הערו) רכשו אותו כיוו� שה( לא רצו להסתפק  . וללא קיצוצי(מצד הפקת התוכנית עריכה

הפסקת , אי לכ2! המשימותאירועי  כלאלא ביקשו לראות את , 2בתקציר המשימות הנית� בערו) 

וכ� , בזמ� שידור הפרקי(, כגו� בזמ� המשימות, האירועי( המענייני( ביותר השידורי( מהערו) בזמ�

 במיוחד לש( הצפייה באות(  בצופי( שרכשו את הערו)תפוגע,  אחרי((עניינימבמהל2 אירועי( 

  . כשה( לא ערוכי(, אירועי(

   :קיי+ קשר סיבתי בי� ההטעייה לבי� הפגיעה שסבל הצרכ�

 , שעות ביממה24  משדר בשידור חיהערו)כ2 ש המוטעה לגבי צגו למ נחשפכל רוכשי הערו0 ברור כי .89

מבלי להיחש/ , דר2 האינטרנט או באמצעות הטלויזיה, שכ� לא נית� לרכוש את הערו), טר( רכישתו

  .ל" הנלפרסו( המטעה

שכ� , כלומר כבר בחשיפה לש( הערו) ישנה הטעייה, "LIVEהאח הגדול "שמו של הערו) הנו , בנוס/ .90

  .אלא שידור שהנו מוקלט, קרי שידור חי, "LIVE" הערו) אינו משדר כאמור

וכ2 ג( שאר חברי ,  עליו2 לפרסו( המטעה טר( רכישת הערו) והסתמ/ נחשמבקשה, בענייננו .91

א/ מבלי לברר את פרטי הרכישה של כל אחד ואחד מצופי הערו) נית� לומר , יתרה מכ2. הקבוצה

או מפני שהוא / שעות ביממה ו24ש אותו מפני שהוא משדר רכ כי כל מי שרכש את הערו0בוודאות 

הסתמ- טר+ רכישתו על הפרסו+ כל מי שרכש את הערו0 , כלומר. משדר בשידור חי ולא ערו-

בפרסומי המשיבות וגדר ה הוא �שכ� זוהי מהותו ותכליתו העיקרית והיחידה של הערו0 , המטעה

  .אותו ל,  שעות ביממה24 שידור ישיר כערו0 המשדר

ובכ- ,  ואינו משדר בשידור חי ולא ערו- שעות ביממה24מאחר והערו0 אינו משדר , אמור איפוא

מתקיי+ , ומאחר ורוכשי הערו0 הסתמכו בהכרח על הפרסו+ המטעה, ישנה פגיעה ברוכשי הערו0

 .הקשר הסיבתי הנדרש בי� ההטעייה לבי� הפגיעה שסבלו חברי הקבוצה

 #ו, )1)(א (2יסור ההטעיה ואת חובת הגילוי לצרכ� המנויות בסעיפי(  את חובת אמשיבותבכ2 הפרו ה .92

 .  לחוק הגנת הצרכ�4

 השווא מצג.  לחוק הגנת הצרכ�4כפי שנדרש בסעי/ , הערו) פגמי( בשווי לא גילו משיבותה, כמו כ� .93

 .לצופי( בערו) מתייחס למהות השירות שהיא מספקת ערו) ביחס למשיבותשל ה

שבגינה עומדת למבקש  , לחוק החוזי(15הטעייה לפי סעי/ מהוות  משיבותשל הפעולות אלו , בנוס/ .94

  .ולחברי הקבוצה הזכות לביטול החוזה ע( המשיבות
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 . לחוק החוזי(21הנורמה המשפטית הנהוגה במקרה של ביטול חוזה הינה השבה הדדית מכח סעי/  .95

  .רכישת הערו) להשיב לחברי הקבוצה את הכספי( ששילמו עבור משיבותעל ה, על כ�

 משיבותי ה"כפי שפורט ע להשיב לחברי הקבוצה את ההפרש בי� שווי השירות משיבותעל ה, לחילופי�

  .וי השירות שנית� לחברי הקבוצה בפועלולבי� ש, בפרסומיה(

 הצג כוזב של הציגו משיבותשכ� ה,  לפקודת הנזיקי�56עי/ תרמית לפי ס א/ מהווי( משיבותמעשי ה .96

  .על פיו ויפעל ,חברי הקבוצה, על ידי ההיצג, יא כוזבת ובכוונה שהמוטעהעובדה בידיעה שה

VI.לפקודת הנזיקי�63כמובנה בסעי4 ,  הפרו חובה חקוקהמשיבותה. ג   

 לחוק הגנת 4 # ו2פי(  מכח סעי את החובות המוטלות עליה(ו הפרו כלפימשיבותכי ה, טע�י מבקשה .97

 עוולה של הפרת חובה מבקשה כלפי משיבותצעו הבי, ל" מכח החוקי( הנ�בהפרת חובותיה. הצרכ�

 : לפקודת הנזיקי�63הקבועה בסעי/ , חקוקה

  .שהנו חוק הגנת הצרכ�,  מכוח חיקוקמשיבותהחובות מוטלות על ה .97.1

 גישת הפסיקה בישראל הנה לפרש בהרחבה .מבקשה של והוראות החוקי+ לעיל נועדו לטובת .97.2

 145/80א "ע(המיועד לטובתו והגנתו של פלוני בנוגע לחיקוק , לפקודת הנזיקי� 63את סעי/ 

עניי� " #להל�, 141#140' בעמ, 113) 1(ד לז"פ,  בית שמשהמועצה המקומית' ועקני� נ

 ). "ועקני�

פעלו בניגוד גמור להוראות החיקוק ,  שתוארו לעיל�או מחדליה/ ו�בפעולותיה, משיבותה .97.3

  . אר לעיל בהרחבההכול כאמור וכמתו, מבקשלוהסבו בכ2 נזק , הרלוונטיות

 .  524 בס2 של  ונזק לא ממוניהינו נזק ממוני בס2 שנגבה ממנו, מבקשהנזק שנגר( ל .97.4

, מבקשלקיי+ קשר סיבתי עובדתי ברור בי� הפעולות בניגוד לחיקוקי+ ובי� הנזק שנגר+  .97.5

 הנזק מבקשללא היה נגר( ,  אחר הוראות החוקי( לעילות מקייממשיבותשכ� לו היו ה

  . הנטע�

לכל ,  הינומבקשלשקרות הנזק , הרי שלא נית� לחלוק על כ2,  הנוגע לקשר סיבתי משפטיבכל .97.6

או מחדלי /בגי� ביצוע פעולות ו) א( לא למעלה מכ2" (התרחשות צפויה"בגדר , הפחות

 .משיבותה

 אופי הנזק אשר .הנזק אשר נגר+ הוא מסוגו או מטבעו של הנזק אשר אליו נתכוו� החיקוק .97.7

תואמי( לצורה שהחוקי( המפורטי( לעיל ,  דר2 התרחשותו כמתואר לעילוכ�, מבקשלנגר( 

או מטבעו של הנזק / הוא מסוגו ומבקשלאי� ספק שהנזק אשר נגר( , משו( כ2. נתכוונו אליה

  . אותו נתכוונו למנוע החיקוקי( המופרי(

 מבקשה  לפצות אתמשיבותעל ה, מבקשהבגי� ביצוע העוולה של הפרת חובה חקוקה כלפי , על כ� .98

  . בגובה סכו( התביעהה( בגי� הנזק שנגר( לוחברי הקבוצה

VI.עילת עשיית עושר ולא במשפט. ד  

 לחוק עשיית 1 מכח סעי/ משיבותעילת תביעה כנגד הולחברי הקבוצה כי קמה לו , טע�י מבקשה .99

 .עושר ולא במשפט
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לא בשל  ,HOTשל כפי שהודה מנהל שירות הלקוחות , נעשית ברוב המקרי(בערו) הפסקת השידור  .100

 2על מנת שהצופי( בערו) יעברו לצפות במשדר המרכזי של קשת בערו) אלא , הפרות צנזורה חמורות

 המשיבות ידעו על כ2 מראש בעת שפרסמו .וכ2 יגדל הרייטינג של קשת בעת שידור המשדר המרכזי

  .כי הערו) משדר ללא הפסקה

ברי כי התעשרות , ר הטעיית הצרכני(ולאו, האמורות לעיל של המשיבותההסכ( הפרות לאור  .101

  .המשיבות על חשבו� רוכשי הערו) הנה התעשרות שלא כדי� ועשיית עושר ולא במשפט

 את הכס/  ולחברי הקבוצהמבקשל להשיב משיבותעל ה, מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט, על כ� .102

  .שדר בפועלאו חלק יחסי ממנו עבור הזמ� בו הערו) אינו מ/רכישת הערו) ו עבור מוששיל

VI.חוזה קבלנות לפי חוק פג+ בשירותעילת . ה  

זה קבלנות הוא חוזה לעשיית מלאכה או למת� שירות בשכר חו": לחוק חוזה קבלנות1לפי סעי/  .103

 למבקש ולחברי הקבוצה באי( משיבותהשירותי( שסיפקו ה    ."כשהקבל� אינו עובדו של המזמי�

  .בגדר חוזה קבלנות

על , )+גפ �להל� (לאכה או השירות בהתא+ למוסכ+ המא היו ל" קבלנות לחוק חוזה) א(3לפי סעי/  .104

וא+ הפג+ נית� , המזמי� להודיע לקבל� על הפג+ זמ� סביר לאחר שגילה אותו או שהיה עליו לגלותו

 24א שידר הערו) ל, כמפורט לעיל בהרחבה,  בענייננו".לתת לקבל� הזדמנות נאותה לתקנו �לתיקו� 

  .על כ� ברי שהשירות לא היה בהתא( למוסכ( בי� הצדדי(, ור לא היה שידור חיוהשיד, שעות ביממה

ת הסכו+ שבו  א,כל עוד לא תוק� הפג+, נכות מ� השכרל" :כי המזמי� רשאי, מורה) 2)(א(סעי/ קט�  .105

א נית� ל") ג(3לפי סעי/  ."פחת שווי המלאכה או השירות עקב הפג+ לעומת השכר לפי המוסכ+

הפג( לא נית� , בענייננו )."2)(א(וי מ� השכר כאמור בסעי4 קט� יכי המזמי� לנזכא, הפג+ לתיקו�

  .לתיקו� מאחר ששידורי העונה השניה והשלישית נסתיימו זה מכבר

 לקבל ,לכל הפחות, המבקש וחברי הקבוצה זכאי(, כי מכח חוק חוזה קבלנות, מהאמור לעיל עולה .106

  .20סופק לה( בגי� הפסקות השידור בערו) לידיה( חזרה את הסכו( שבו פחת שווי השירות ש

IV.עילת השבת התשלו+ מכח הסכמי המנוי של המשיבות. ו  

הסכמי המנוי של המשיבות ע( חברי הקבוצה ב. 14.8.1.1 # ו12סעיפי( ,  לעיל57#60כמפורט בסעיפי(  .107

י " עבמקרה של הפסקות שידורמחייבי( את המשיבות להחזיר למנוייה( תשלומי( ששילמו מנוייה( 

  .. חודשי(6 ימי( במצטבר לתקופה של 7 # של למעלה מבי� היתר בשל הפסקת שידור, המשיבות

 3 # ימי( במצטבר בתקופה של כ7 #הפסקות השידור בעונה השלישית נמשכו למעלה מ, בענייננו .108

המשיבות מחויבות להחזיר למבקש ולחברי הקבוצה את התשלומי( ששילמו עבור , על כ�. חודשי(

  .א/ מכח הסכמי המנוי שלה�הערו) 

V.  +מבקשלהנזק האישי שנגר+ סכו  

 25הנו בס2 של , לבקשה זו'  המצור/ כנספח אכתב התביעהכמפורט ב, מבקשלהנזק האישי שנגר(  .109

,.  
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VI.  שנגר+ לקבוצההכולל אומד� הנזק 

שפורסמו נתוני(  על מבקשה להל� מתבסס משיבות הנזק שנגר( לקבוצה בגי� מעשי ההערכתלצור2  .110

  .שהנו עיתו� כלכלי מהימ� ובעל מוניטי�, "דה מרקר"� תובעי

 וכל אחד מה( שיל(  צרכני(160,000 #על פי פרסומי( אלו בעונה השנייה רכשו את הערו) למעלה מ .111

 . בעונה זועבור הערו) 4 8.90ס2 של 

 כאשר, המשיבות  אל/ מנויי( של270 # כ"דה מרקר" רכשו את הערו) על פי עיתו� בעונה השלישית

הנה למינימו(  משיבות אצל הרכישת ערו)(4  10 # רוכשי הערו) כשילמו כל חודש צפייה בערו)בעבור 

  .ח" ש32 # את אותו הסכו( ששיל( המבקש רוכשי הערו)שילמוהעונה כולה עבור . ) יו(30של 

  .לבקשה' בינספח ב ומסומ� כ"מצ, "דה מרקר"העתק הכתבות בעיתו�   

 'בינספח 

* 160,000( 4 1,424,000 #עבור העונה השנייה שילמו חברי הקבוצה ס2 של ככי , מהאמור לעיל עולה .112

* 270,000(4  8,640,000 #כעבור העונה השלישית שילמו חברי הקבוצה ס2 של ). 1,424,000= 8.90

32 =8,640,000 .( 

יו ס2  עבור הצפייה בערו) בעונה השנייה והשלישית יחדמשיבותחברי הקבוצה שילמו ל, אמור איפוא

 . על המשיבות להשיב ס2 זה לחברי הקבוצה. ,000640,01, # של כ

יחסי מהס2 ששילמו החלק ה  להשיב לו ולחברי הקבוצה אתמשיבותיטע� המבקש כי על ה, לחילופי� .113

, זמ� הפסקת השידורי( עומדאמנ(  .בגי� הזמ� שהפסיק הערו) את שידוריועבור הצפייה בערו) 

אול( המבקש מערי2 כי השווי , מ� השידור הכולל של שידורי הערו) מז25% #על כ, להערכת המבקש

 נזק הקבוצה,  ועל כ� ממה ששול( עבורו50% #של הערו) בגי� הפסקת השידור הנו גדול מכ2 והנו כ

  . ,000320,5, # כס2 של על לכל הפחות עומדבגי� ראש נזק זה 

. משיבותש שנגרמה לה( בשל מעשי ה בדמות עוגמת הנפנזק לא ממונילחברי הקבוצה נגר( , בנוס/ .114

כל מי שרכש את ל 4 20 # את נזק עוגמת הנפש שנגר( לכל אחד מחברי הקבוצה בכ2 מערימבקשה

  .הערו) מהמשיבות

יה ימספר רוכשי הערו) בעונה השנ כי , עולהלעיל לגבי כמות רוכשי הערו)נתוני( שפורסמו המ .115

על כ� ס2 הנזק שנגר( לחברי הקבוצה בגי� . איש 430,000 # והשלישית של שידורי התוכנית מסתכ( בכ

 . ,00,0006,8 # נזק שאינו ממוני הנו בס2 של כ

 000240,19,הקבוצה המיוצגת עומד על ס- של  בגי� נזקי מבקשהידי �הפיצוי המבוקש על, בס- הכל

   .בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מיו+ הגשת התביעה ועד לתשלו+ בפועל, לכל הקבוצה המיוצגת, 

 אי� מבקשהבידי .  על סמ2 הנתוני( שבידיוו הגיע אלימבקשה שאומד� נזקהחישוב לעיל הנו , כאמור .116

י( אלה מצויי( בידי נתונ. משיבותכמות הצרכני( שרכשו את הערו) מהנתוני( מדויקי( בדבר 

 שומר לעצמו את הזכות לתק� את מבקשה. תובענה לפרט( במהל2 בירור התבקשוי � והמשיבותה

  . במהל2 בירור התובענהמשיבותתביעה בהתא( לנתוני( שיחשפו הסכו( ה
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VII. ייצוגיתתובענההתקיימות התנאי+ לאישור התביעה כ   

IIV.תובענות דנ� נכללת בגדר סוגי התביעות המפורטי+ בתוספת השניה לחוק תובענהה. א 

  ייצוגיות

מפורט בתוספת השנייה או  אלא בתביעה כתובענהלא תוגש ",  ייצוגיותתובענות לחוק 3פי סעי/ #על .117

 . " ייצוגיתתובענהבעניי� שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש בו 

, נגד עוסק" ייצוגית תובענהנית� להגיש ,  ייצוגיותתובענות לתוספת השנייה לחוק 1פי סעי/ #על .118

  . "+ לאובי� א+ התקשרו בעסקה ובי� א, בקשר לעניי� שבינו לבי� לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�

". כולל יצר�, מי שמוכר נכס או נות� שירות דר- עיסוק" כ הגנת הצרכ� לחוק1 מוגדר בסעי/ "עוסק"

.  למנוייה( טלוויזיה בכבלי( ובלווי�מת� שירותי הנו ( שעסקכמי, משיבותהגדרה זו כוללת את ה

ו לשימוש מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהל- עיסוק" לחוק כ1 מוגדר בסעי/ "צרכ�"

 #מהערו) את  שרככמי ש, HOTמנוי , מבקשההגדרה זו חלה על ". ביתי או משפחתי, שעיקרו אישי

HOT.  

המבקש רשאי , ע+ זאת. HOT הנה כנגדהמבקש עילת התביעה האישית של , בענייננו: ודוק .119

� שבי" עניי�"מעצ+ היות התביעה ב, א4 שלא התקשר עימה בעסקה, yesלהגיש בקשה זו ג+ כנגד 

  yes והפרת התחייבות 20שהנו הפסקת שידורי ערוyes , 0שהנ+ מנויי , "לקוח"לבי� , yes, "עוסק"

' מ נ"י ישראל חברה לביטוח בע'ג. אי. איי  12916/08) א"ת(א "בש: ראה( כלפי חברי הקבוצה

  ").נבו"פורס+ ב (,בלסטרה שרית

IIV.ייצוגיותותתובענלחוק ) 1)(א(4סעי4 ( עילת תביעה אישית מבקשל. ב (  

 עילת תביעה אישית מבקשל ,לבקשה' ב כנספח א" ובכתב התביעה המצ,כפי שפורט בבקשה זו לעיל .120

  .HOTכנגד 

IIV.התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה . ג

  )  ייצוגיותתובענותלחוק ) 1)(א(8 �ו) א(4סעיפי+ (

 לכל חברי ות והמשפטיות הניצבות בבסיס התביעה הינ� משותפהשאלות העובדתיות, בענייננו .121

 :הקבוצה

חברי ,  לבי� כלל לקוחותיה(משיבותהוראות הדי� הרלבנטיות לתביעה חלות ביחסי( שבי� ה .121.1

 הפרו את הוראות הדי� משותפת לכלל חברי משיבותהשאלה הא( ה, ומשכ2, הקבוצה

 .הקבוצה

 . בנסיבות זהותמשיבותידי ה#ות הדי� עלכל אחד מיחידי הקבוצה נפגע מהפרות הורא .121.2

באכיפת , ה� ברמה הפרטית וה� ברמה הציבורית, לכלל חברי הקבוצה יש אינטרס משות/ .121.3

 .משיבות כלפי ההחיקוק הרלוונטיותהוראות 
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IIV.לחוק ) 1)(א(8סעי4 (קיימת אפשרות סבירה שהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה . ד

  ) ייצוגיותתובענות

 מבוססות על ראיות ותהמשיב בדבר הפרת הוראות החיקוק הרלבנטיות על ידי בקשמהטענות  .122

 ושל נציגה של HOTהודאה מוקלטת של מנהל שירות הלקוחות של חברת ובכלל זה על , וצקותמ

באתרי האינטרנט מטעי( של המשיבות פרסומי( , י המשיבות"חברת קשת בנוגע להפרות שבוצעו ע

, לפיכ2 ברור כי קיימת אפשרות סבירה. וד מצול( של הפרות המשיבות ותיע�ובערוצי הרכישה שלה

  .שהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה, א( לא למעלה מכ2

IIV.ייצוגית היא הדר- היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי� תובענה. ה 

  ) ייצוגיותתובענותלחוק ) 2)(א(8סעי4 (

 : ייצוגיתתובענהמחלוקות בענייננו הינה במסגרת של כי הדר2 העדיפה לבירור ה, אי� ספק .123

 400,000 # כ,על סמ2 נתוני( מהימני(, מבקשה להערכת ומונה,  גדולה מאודבענייננו הקבוצה .123.1

אי� זה מעשי לאחד את כל חברי הקבוצה לצור2 הגשת תביעה רגילה מאוחדת כנגד  .איש

 . משיבותה

שכ� הפרת , מבקש ומבקשותיו של כל  אינה מצריכה בירור פרטני בדבר נסיבתובענהה .123.2

מהווה בהכרח הפרה כלפי כל אחד מחברי , משיבותההוראות החיקוק הרלבנטיות על ידי 

הנזק בגי� ההפרה יחושב בדר2 אריתמטית פשוטה ובאופ� זהה ביחס , יתרה מכ2. הקבוצה

שבכל , מכא�. משיבותאו לכל הפחות בהתייחס לכל אחד ואחד מה/לכל חברי הקבוצה ו

 . לא תצרי2 התביעה בירורי( פרטניי( כלשה(, א/ לעניי� הנזק, הקשור בחוק זה

ואי� , בשלב הגשת הבקשהלמבקש זהות( של חברי הקבוצה הפוטנציאליי( אינה ידועה  .123.3

 לעומת זאת יש את משיבות ל. רגילהתובענהאפשרות מעשית לאתר( ולצרפ( למסגרת של 

וא/ בשל סיבה זו התביעה מתאימה , שיה(המידע בדבר זהות חברי הקבוצה שנפגעו ממע

 .להתברר כתובענה יצוגית

לאור סכומי הנזק  . רגילהתובענהקרוב לוודאי שלא תוגש ,  כייצוגיתתובענהבא( לא תוגש ה .123.4

ולאור העלויות , לכל היותר 4 40בס2 של , הנמוכי( יחסית של כל אחד מיחידי הקבוצה מחד

לא יטרחו להגיש , רוב( ככול(, הנפגעי(, מאיד2 אישית תובענההגבוהות והטרחה הכרוכה ב

 .  כללתובענה

אשר יסב ,  כייצוגית עלול לגרור מצב של ריבוי התדיינות באות( ענייני(תובענההכרה ב#אי .123.5

העמוסה , יגרור עומס מיותר על מערכת המשפט, עלויות מיותרות למערכת המשפט כולה

 .ויביא לפסיקות שונות וא/ סותרות, בלאו הכי

אחת ממטרות ההלי2 הייצוגי הנה אכיפת שלטו� החוק ,  ייצוגיותתובענות לחוק 1פי סעי/ #על .123.6

המקרה דנ� הנו . אינה יכולה לה(" האזרח הקט�"על מוסדות וגופי( אימתניי( אשר ידו של 

 .מקרה קלאסי להגשמת מטרה נעלה זו באמצעות מכשיר התביעה הייצוגית
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IIV.ינ+ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר- הולמת קיי+ יסוד סביר להניח כי עני. ו

וקיי+ יסוד סביר להניח כי עניינ+ של כלל חברי )  ייצוגיותתובענותלחוק ) 3)(א(8סעי4 (

  ) ייצוגיותתובענותלחוק ) 4)(א(8סעי4 (הקבוצה ייוצג וינוהל בתו+ לב 

 מבקשהידי # בדר2 הולמת עלכי עניינ( של כלל חברי הקבוצה ייצוג וינוהל, קיי( יסוד סביר להניח .124

 :ובאי כוחו

מזמנו ומכספו על מנת לייצג את עניינ( של אחרי( ,  נכו� ומסוגל להשקיע ממרצומבקשה .124.1

 .שייתכ� שחסרי( לה( המשאבי( הדרושי( לצור2 עמידה על זכויותיה(, כמותו

  מבקשהואי� כל ניגוד ענייני( בי� האינטרסי( של , מבקשההצלחת הקבוצה היא הצלחת  .124.2

 .ובי� האינטרסי( של שאר חברי הקבוצה

העמיד בפני בית המשפט הנכבד מסכת מסודרת של עובדות , באמצעות בא כוחו, מבקשה .124.3

 .וטיעוני(

 :כי עניינ( של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו( לב, וא/ למעלה מכ2, קיי( יסוד סביר להניח .125

א תועלת של ממש לכל חברי שעשויה להבי,  מבוססת על עילה אמיתית ורציניתתובענהה .125.1

שאינה מתיישבת ע( האינטרסי( , מבקשהואינה מכוונת להשיג מטרה אישית של , הקבוצה

 .של כלל חברי הקבוצה

 והבקשה מבוססות על שאיפה כנה לאכיפת הדי� ופיצוי הניזוקי( בגי� הפרות הדי� תובענהה .125.2

 .משיבותידי ה#על

 .ת סיכוייה להתקבל ובכנותובענההבתו( לב ברצינות �  מאמימבקשה .125.3

, הואיל והיא מבוססת על עובדות מוצקות,  גבוהי( ביותרתובענההסיכויי הצלחתה של  .125.4

 כי ג( בכ2 יש בכדי לבסס את תו( ליבו של ,ונראה,  בהפרות הנטענותHOTעל הודאת בפרט ו

 .מבקשה

VIII. +הסעדי+ המבוקשי  

 :בית המשפט הנכבד מתבקש כדלהל� .126

 )הצפייה בערו ורברי הקבוצה את דמי התשלו( ששילמו עב ולחמבקש להשיב למשיבותלהורות ל  .א

בגי� עוגמת כ� לפצות( ו, י בית המשפט הנכבד"ל כפי שייקבע ע"או חלק יחסי מדמי התשלו( הנ/ו

   .בגובה סכו( התובענה, משיבות בגי� מעשי ההנפש שנגרמה לחברי הקבוצה

ו  במתכונת20את ערו)  להמשי2 להפעיל � אשר יאסור עליה קבועצו מניעה משיבותלית� כנגד ה  .ב

 .שאינה תואמת את האמור בפרסומיה� ובחוזי( שה� עורכות ע( מנוייה�, הנוכחית

באופ� , )את כל פרסומיה( בכל הנוגע לערו לשנות משיבות המחייב את הצו עשהלית� , לחילופי�

  .שידור חיבדר ו משו ואינ שעות ביממה24 משודר ו אינ) כי הערו)שיבהיר לרוכשי הערו

 תובענות לחוק) ג(20 בסעי/ כמופיע חלקה או כולה הקבוצה לטובת אחר סעד כל על להורות ,לחלופי�

 .ייצוגיות
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IX. סו4 דבר  

 תובענה כתובענההיעתר לבקשה ולאשר את ההנכבד ללאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט  .127

 . ובסעי/ הסעדי( המבוקשי( לעילולהורות כמבוקש ברישא של הבקשה, ייצוגית

בשכר טרחת עור2  ומבקשהיו של  בהוצאותמשיבותלחייב את הכמו כ� מתבקש בית המשפט הנכבד  .128

 .מ כדי� בגינה"בצירו/ מע די�

 תובענותהוראות חוק עניינית לדו� בתביעה זו לאור לבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית וה .129

  .ייצוגיות

  .דבוש מר שמעו�, מבקשההעובדות המפורטות בבקשה זו נתמכות בתצהיר  .130

  .2010 במר0 10 היו+ , תל אביב

  

  
  

   ____________________                
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