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  בקשה לאישור תובענה כייצוגית

 . ייצוגיתבתיק כתובענה תובענה ה להגיש את קשתמב הנכבד מתבקש בזאת לאשר להמשפט בית

 . 'כנספח אב "מצתובענה העותק   ]א[

  נימוקי הבקשה

  תמצית הבקשה"פתח דבר   .א

שגיאה אשר , בונות לקוחותיה של המשיבה בחשהינו שגיאה תמוההושל התביעה בקשה זו עניינה של  .1

 .  תמיד לטובתהמשו	 מה היא

ושבת מכפלת מספר השניות שדיבר הלקוח בתערי� לשניה מח: מדובר בשגיאה חשבונית בסיסית ביותר

  . על ידי המשיבה בצורה שגויה לרעת הלקוחות

שכוללת מספר טפיחות על גב המחשבו� הסורר על מנת לדרב� אותו , ג	 אחרי חזרה על פעולת ההכפלה

בה בכל חשבו� וחשבו� של לקוחות המשי: תמיהה אינה מוסרתהתוצאה אינה משתנה וה, לדייק

 .  בכל חשבו� וחשבו� של לקוחות המשיבה מחוייב הלקוח במספר אגורות עוד�".לא יוצאת"המכפלה 

 התביעה האישית  .ב

 .לקוחה של המשיבהבזמני	 הרלוונטיי	 לתביעה זו ה ת הימבקשתה .2

 בתערי� השיחה שבוצעו בקווי המבקשתמכפלת מספר שניות : טעויות בחשבונותהמבקשת גילתה  .3

החל ,  בכל חשבו�כ/ שהמבקשת חוייבה במספר אגורות גבוה יותר, ה בצורה שגויהלשניית שיחה חושב

 . 2009מחשבו� מר0 

 6.10.09 "  שהוצא למבקשת ב2009לש	 ההמחשה יופנה בית המשפט הנכבד לחשבו� חודש ספטמבר 

  . )להל�'  בנספח ג64שורה (

  ". 4205337"054פירוט החשבו� למנוי " מופיע 3' בעמוד מס
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כי התערי� , ש	 מצויי�, "תמצית פרטי תכנית לנוחיות/"מופיעה , מוקפת במסגרת, ותרתמתחת לכ

  . מ"ללא מע * 0.39לדקת שיחה הינו 

מש/ הזמ� בו שוחח הלקוח " כמות/מש/"מופיע בטור המכונה , "שיחות"תחת הכותרת , מתחת לזה

ובתרגו	 ,  שניות10 "ת ו דקו26,  שעות3, כלומר, 03:26:10 "במקרה זה מדובר ב. בתקופת החשבו�

  : לשניות

3 X 60 X 60 + 26 X 60 + 10 = 12,370שניות  .  

התערי� . לדקת שיחה)  *" ב(כאמור התערי� , שזהו, 0.390מופיע " תערי� ליחידה"בטור המכונה 

  .  *0.0065, איפוא, לשניה הינו

 שני הטורי	 אמורה להופיע תוצאת המכפלה של" מ"כ לחיוב לא כולל מע"סה"בטור המכונה 

: כלומר,  *80.43: התוצאה המופיעה בחשבו� הינה, ואול	.  *X 12,370 = 80.405 0.0065: הקודמי	

  .  אגורות יותר2.5או ,  *0.025

זמ� קצר ( 2009מר0 ושל יתר החשבונות של המבקשת מאז , בדיקה של יתר המכפלות באותו חשבו� .4

 א�התוצאה של : הראו טעויות דומות) ודדותהמועד בו התחילה שיטת החיוב לפי שניות בלאחר 

 . לטובת המשיבה תמידהטעות ו, מכפלה כזו אינה נכונה

 .* 1.22היתר מה	 סבלה המבקשת מגיעי	 לס/ של "ס/ חיובי .5

  . 'כנספחי# בב " מצ2010ינואר  " 2009מר0 עותקי כל חשבוניות המבקשת בחודשי	   ]ב[

   .'כנספח גב "מצ, וני	 לעומת השגויי	בה מפורטי	 החישובי	 הנכ, טבלת חישוב  ]ג[

  ).'מסומ� במספר השורה המתאי	 בנספח ג,  אשר מתייחס לקו נפרד'כל חלק של החשבונית בנספח ב(

פברואר "מאחר שתחילה נבדקו ג	 החשבוניות לחודשי	 ינואר, 1 " מספור החשבוניות אינו מתחיל מ(

2009.( 

הפרת "עד כי מושגי	 כמו ,  הינה כה מובנת מאליהזכותה של המבקשת לקבל את החזר עוד� החיובי	 .6

 נדמי	 להיות כמעט מליציי	 ,כבסיס משפטי לאותה זכות" עשיית עושר ולא במשפט"או " הסכ	

 . בנסיבות העניי�

 התקיימות התנאי# לאישור התביעה כייצוגית  .ג

  בקשר לעני$ שבינו לבי$ הלקוח" עוסק" תביעה נגד "נושא התביעה 

,  לתוספת השניה לחוק1 פריטבצירו� , ")החוק: "להל� בפרק זה ( תובענות ייצוגיותלחוק) א (3סעי�  .7

  "מאפשר הגשת תובענה ייצוגית 

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

 : כ/"סקעו"מגדיר ) סעי� ההגדרות, 1בסעי� (חוק הגנת הצרכ� 

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

  .  כמוב�, "עוסק"המשיבה עונה על הגדרת 

  .המבקשת הינה לקוחתה של המשיבה

  



 " 3 "

  הקבוצחברי הכלל ת מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לשאלוענה מעוררת התוב

 בית המשפט את שיקול דעתו בבואו לפסוק לחוק קובע את הקריטריוני	 על פיה	 יפעיל) א (8סעי�  .8

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

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

 ? תפות לכלל לקוחות המשיבההטעויות משוהא	 : השאלה, איפוא, נשאלת .9

לפחות כאלה ,  המשיבהתמדובר בטעויות המשותפות לכלל לקוחו:  חיוביתחד משמעיתהיא התשובה 

 .  דקות לחודש50שמש/ זמ� השיחה שלה	 עלה על 

כי מדובר בבעיה ,  על מנת להבי�ת בודד ליותר מאשר חשבוניתלא נזקק 1חווהצבי , מנהל המבקשת .10

 . לא פסחה על איש מלקוחותיה של המשיבהדאי קרוב לואשר , רוחבית

נתוני זמ� (אשר אוספת את הנתוני	 הספציפיי	 של כל לקוח ,  (Billing)המשיבה מפעילה תוכנת חיוב

, ככל הנראה, דר/ הפקת החשבונות הינה. לש	 הפקת החשבו�) 'נתוני התעריפי	 שלו וכו, השיחה שלו

אי� אפשרות כי ,  מתבצעת טעות בחישוב כמפורט לעילכאשר: כלומר, דומה מאוד אצל כל לקוח/זהה

 . א	 לא על כול	, אלא השפיעה על קבוצה גדולה מאוד של לקוחות, היא התרחשה אצל לקוח בודד

על כל , קרוב לודאי, משפיעה, אשר מתייחסת לאופ� בו מבוצע החישוב, בתוכנת החיוב) באג(תקלה 

לטעות לגבי " יודעת"כי התוכנה אינה , 100% "ת הקרובה לבוודאו, יש להניח. החיובי	 של כל הלקוחות

 .א/ לבצע חישוב נכו� לגבי לקוחות אחרי	, לקוח בודד

בדק מר חווה עשרות רבות של חשבונות , ספיקא בשאלה האמורה"ועל מנת למנוע ספק, למרות האמור .11

עלי תעריפי חיוב ב, עסקיי	, פרטיי	(בעלי מאפייני	 שוני	 ,  אחרי	 של המשיבהשל לקוחות רבי	

 ).  ומתאריכי	 שוני	שוני	

למעט , התגלו טעויות בביצוע מכפלת כמות השניות לחיוב בתערי% לשניית שיחה בכל החשבונות

  .  דקות לחודש50 " היה פחות מבחשבונות שמש/ זמ� השיחה בה	 

במבנה של , 	טבלת חישוב בה מפורטי	 החישובי	 הנכוני	 לעומת השגויי	 לגבי החשבונות הנוספי  ]ד[

מאחר שהיו לקוחות אשר מסרו את , מספרי השורות אינ	 רציפי	( 'כנספח דב "מצ, לעיל' נספח ג

ג	 בכל אלה החישובי	 .  בפני בית המשפטא/ לא נתנו את הסכמת	 להצגת	, יו�החשבונית שלה	 לע

  ). ותהיו לרעת הלקוח

 הלקוחות נמחקו לש	 שמירה על שמות (' אשר היוו את בסיס הנתוני	 של נספח ד,החשבונותעותקי   ]ה[

  .'כנספח הב " מצ,)פרטיות	

 ).'מסומ� במספר השורה המתאי	 בנספח ד' כל חשבו� בנספח ה(  

תוכניות ביחס לו, של לקוחות שוני	, שוני	מתאריכי	 ,  שוני	חשבונות 138 טעויות בבדיקה של 100% .12

 ועל מנת לחייב את , מהווה מדג	 מייצג גדול מספיק על מנת למנוע כל אפשרות למקריות,שונות

 אשר מש/ זמ� השיחה לפחות אלה, המסקנה כי הטעויות חלות בכל החשבונות של כל לקוחות המשיבה

                                                
ותואר , הוא בעל תואר ראשו� מאוניברסיטת ניו יורק במדעי המחשב. ומתמטיקאי במקצועומר חווה הינו מהנדס תוכנה    1

, מר חווה עבד בתעשיה האווירית והצבאית כמפתח תוכנה ויוע0. שני מאוניברסיטת קולומביה במדעי המחשב ומתמטיקה
 להמנהל הטכנולוגי ש, MOONLIGHTהיה המנהל הטכנולוגי של חברת , שירת כסג� נשיא חברת אראל לפיתוח תוכנה

  .ל המבקשת"מנכשמש כמוכיו	 מפתח מנועי זיהוי דיבור לליקויי למידה ו, HMUחברת 
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כי הטעויות נובעות מעיגול , לגביה	 אי� להוציא מכלל אפשרות ( דקות לחודש50שלה	 עלה על 

 . )סכומי	

ה� : כהגדרתה להל�, חברי הקבוצהפגעה בכל כי הטעות נשוא בקשה זו , נעלה מכל ספק, הנה כי כ� .13

 .  מבחינה טכנית וה� מבחינה סטטיסטית

 לעניי� נטל ההוכחה הנדרש לש	 ביסוס 3 אומצה עמדתו של המלומד אלו� קלמנט2בעניי� סילורה .14

 :הטענה כי העניי� נשוא הבקשה משות� לקבוצה גדולה

, מ� של שאלות משותפות עלול להיות בעייתי להוכחה בשלב הבקשה לאישורקיו"
אחת שגרמה נזקי� למספר רב של " עוולתית"במקרי� שבה� אי� מדובר בהתנהגות 

. אלא בסדרה של התנהגויות דומות אשר כל אחת מה� פגעה בתובע אחד בלבד, תובעי�
התנות בי� שני שירותי� דוגמה לכ� היא כאשר הנתבע הוא בנק אשר פקידיו נהגו ל

התנהגות זו יוצרת שאלה משותפת לכל הלקוחות שכלפיה� נהגו באופ� . שהוצעו על יד�
יקשה על , אול� בהיעדר ראיה לגבי הנחיה כללית שניתנה על ידי הבנק לפקידיו. זה

נראה כי בדוגמה ... שאכ� התקיי� נוהג כאמור , בשלב המקדמי, התובע המייצג להוכיח
צרי� בית המשפט לדרוש מהתובע ,  שירות בשירות על ידי פקידי הבנקשל התניית

אול� אי� לדרוש . המייצג ראיות שפקידי הבנק נהגו כ� כלפי כמה לקוחות ולא רק כלפיו
קיומו של נוהג שהתקיי� . ממנו להוכיח שנהגו כ� כלפי כל הלקוחות או כלפי רוב�

אשר , אישורה של תובענה ייצוגיתיכול לשמש ראיה מספקת לצור� , כלפי כמה לקוחות
 .]ההדגשה אינה במקור ["במסגרתה יבדוק בית המשפט א� נוהג כזה אכ� התקיי�

, לש	 הוכחת הטענההנדרש כי הראיות שהציגה עולות בהרבה על המינימו	 האמור , המבקשת טוענת

 . אשר חלה על כלל לקוחותיה של המשיבה, כי מדובר אכ� בבעיה גורפת

אשר מאששת את טענותיה , מצרפת המבקשת לבקשה זו חוות דעת מומחה בעניי�, כל אלהוא	 לא די ב .15

 . בנקודה זו

וכי ישנו סיכוי גבוה כי יוכרעו , כי טיעוניה המפורטי	 לעיל הינ	 טובי	, כמוב�,  בנוס�המבקשת טוענת .16

 .  לטובת הקבוצה

 צוגיתיי להגיש תביעה מבקשת של הזכאותה

 : עלחוק קוב) 1) (א (4סעי�  .17

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

 ..."שיש לו עילה בתביעה אד�  ) 1(

 . כפי שפורט באריכות לעיל, מת עילת תביעה אישיתי קמבקשתל .18

 ביותר להכרעה המתאימה הדר' נה הייצוגית ההתובענה

  :אשר קובע, לחוק) 2) (א (8הקריטריו� הבא קיי	 בסעי�  .19

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

 .  בשל הנימוקי	 המפורטי	 להל� עומדת בתנאי זהמבקשתה

 : לבירור התביעה כתביעה ייצוגיתהמקרה המתואר הינו מקרה קלאסי  .20

� באופ� ולאיש מחברי הקבוצה אי� כדאיות להגיש,  מאוד הינו נמו/ות האישיסכו	 התביעות  .א

 ; אישי

 ;ה מאוד רבכמות החברי	 בקבוצה הינה  .ב

                                                
  . )18.10.09 (il.co.nevo.www ,מ"יפית סילורה נגד בנק לאומי לישראל בע 1039"05"08) מרכז( תצ   2

 140, 131ט "הפרקליט מ" 2006"ו"התשס, בענות הייצוגיותקווי	 מנחי	 לפרשנות חוק התו"   3
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 .י המבקשת"באיתור כל אחד ואחת מחברי הקבוצה עקושי המגיע לכדי מניעות של ממש קיי	   .ג

  

  ייוצג וינוהל בדר' הולמת ובתו# לב  הקבוצהכלל חברי של עניינ# יסוד סביר להניח כי קיי#

 :י	לחוק קובע) 4 ("ו) 3) (א (8סעי�  .21

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

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

 : אי� מתאי	 מהמבקשת לייצג את קבוצת הנפגעי	 .22

 ; שהוסבר לעילכפי, הינו בעל השכלה ונסיו� רלוונטיי	 ביותר, מר חווה, מנהל המבקשת  .א

השקיע עשרות רבות של שעות לש	 וידוא התאמתה של התביעה , מר חווה, מנהל המבקשת  .ב

 ;להתברר כתביעה ייצוגית

 ;יתר חברי הקבוצהבאותו אופ� שנפגעו   המשיבהמהתנהגותכספית  הנפגע מבקשתה  .ג

 ;קבוצהכלל חברי ה בדר/ הולמת את עניינ	 שלא יצג הית, ה בסיוע בא כוחכי נה מאמימבקשתה  .ד

 ;  הקבוצהלטובת כלל חברי  התביעה בתו	 לב מתו/ אמונה בה ובהצלחתהאת הש מגימבקשתה  .ה

 הקבוצה הגדרת  .ד

 :כי הגדרת הקבוצה תהיה זו, מבוקש .23

ואשר היו לה	 חשבונות ,  ועד ליו	 הגשת בקשה זו091.3.כל מי שהיו לקוחות המשיבה בתקופה שבי� 

  . דקות50מש/ זמ� השיחה עלה על בה	 

בקש והיא ת, מספר הלקוחות של המשיבהמדוייקי	 אודות  אי� נתוני	 מבקשתל, ע הדברי	מטב .24

 . א	 זו תאושר כייצוגית, לקבל	 במסגרת בירור התביעה

" לקוח ("2,900,000 הנוכחי שלה הוא לקוחות מספר ה4על פי נתוניה של המשיבה באתר האינטרנט שלה .25

י "יכולי	 להיות משולמי	 ע" לקוחות" של מספר החשבונות:  כלומר.ולא אישיות משפטיות,  קו"

 ). ומצורפי	 באותה חשבונית, אישיות משפטיות אחת

 0.045או , בחודש'  אג4.5 "ככי בממוצע נפגע כל לקוח ב, )לעיל' פ הטבלה נספח ד"ע(  מעריכהמבקשתה .26

 . בתקופה נשוא בקשה זוחודשי	  15"ל * 0.67 "ככ ב"ובסה, בחודש* 

 .  דקות50זמ� השיחה החודשי עלה על ,  מהמקרי	95% "כי ב, המבקשת מעריכה .27

 . *1,845,850 "בהפיצוי המבוקש לכלל חברי הקבוצה את , איפוא, ריכה מעמבקשתה .28

   בבקשה זוהסעדי# המבוקשי#  .ה

 : הינ	 בבקשה זו המבוקשי	 די	סעה .29

 ;לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית  .א
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 ;עיל כמבוקש ללהגדיר את הקבוצה בשמה תנוהל התביעה  .ב

  ;כמפורט לעיל, הא	 בוצע החישוב השגוי בחשבונות ,היא לקבוצה השאלה המשותפת כי ,לקבוע  .ג

  ;כי הסעד הנתבע הינו השבת גביית היתר ללקוחות שבוצעה עד ליו	 הגשת הבקשה, לקבוע  .ד

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

 ;מבקשתגמול ללקבוע   .ו

 .מבקשתכ ה"לקבוע את שכר טרחתו של ב  .ז

 . ב לתמיכה בעובדות בקשה זו"מצ, צבי חווה, מנהל המבקשת של תצהירו .30

ב לתמיכה בטענות לעניי� תת הפרק העוסק בשאלות משותפות לכלל "חוות דעתו של עפר פלדמ� מצ .31

 . חברי הקבוצה

  

  

  

  

  

  

   ד"עו, אס� שילה
  מבקשתכ ה"ב


