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    ר תביעה כתובענה ייצוגיתר תביעה כתובענה ייצוגיתר תביעה כתובענה ייצוגיתר תביעה כתובענה ייצוגיתווווששששייייבקשה לאבקשה לאבקשה לאבקשה לא
    

  : המשפט מתבקש להורות בזאת כדלקמ��בית
  

 �ו"לאשר את הבקשה להל� כתובענה ייצוגית מכוח חוק תובענות ייצוגיות התשס  .א

  "). החוק:"להל�  (2006

 : כדלקמ�להגדיר את הקבוצה שבשמה מוגשת התביעה .ב

 

 22שהפרה את הוראותיו של חוק הגנת הצרכ� לרבות תיקו�  ,תכל תובע כלפי הנתבע

בפרט בדבר אי משלוח הודעה בדבר סיו* תקופת , לחוק ומבלי לפגוע בכלליות האמור

ההתחייבות וגביית תשלומי* בלתי כשרי* וכל תובע אשר נקלע לרשתה של הנתבעת 

ספת על מנת לקבל השבה של התשלומי* ונאל+ להתקשר בתקופת התחייבות נו

 המועדי* הרלבנטיי* הינ* עסקאות שקדמו �שנגבו לאחר בטלות החוזה ע* הנתבעת

קרי לאחר , 22'  והסתיימו לאחר כניסתו לתוק- של תיקו� מס10/01/09ליו* 

  )"חברי הקבוצה":להל�( .10/01/09
 

 כי נוסח ההחלטה , לחוק25 המשפט הנכבד לפי סעי+ �י סמכותו לבית"להורות עפ .ג

בבקשה זו יפורס, בעיתו� יומי ארצי וכ� לית� הוראות נוספות כפי שימצא לנכו� 

  . שא בהוצאות הפרסו,יבדבר אופ� הפרסו, כאמור או לקבוע כי המשיבה ת

    פתח דבר פתח דבר פתח דבר פתח דבר 

ושהוגשה במקביל להגשת הבקשה  שאישורה כתובענה ייצוגית מתבקש כדלקמ�, התובענה .1
 ובפרט חוק הגנת 1981 –א "יסודית של חוק הגנת הצרכ� התשמ הפרה בוטה ועוסקת, דנא

 .  עסקה לתקופה קצובה– 2008 � א"מהתש, )22תיקו� מספר (הצרכ� 

  לבקשה' נספח א�כ � סומכתב התביעהב "רצ***

  לבקשה 1'אנספח �כ � סומתצהיר התובעתב "רצ***
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חוק ואת התיקו� עסקינ� בעוסק אשר בחר לעשות די� לעצמו ולהפר בבוטות צורמת את ה .2
למנוע פגיעה בצרכני, ולאפשר מסחר , לחוק אשר נועד להג� על מטרה צרכנית נעלה

 . חופשי

,  לרבות חוסר תו, לב,אותה הפרה בוטה גבלה בפגיעה קשה בקניינ, הפרטי של הצרכני, .3
 . סחטנות בלתי מתקבלת על הדעת וקבילת הצרכ� בחוזי, בלתי כשרי,

 ".נתבעתה "והמשיבה". תהתובע "תקרא המבקשת, הדי��ילמע� זהות המונחי, בכתבי ב .4

 הצדדיםהצדדיםהצדדיםהצדדים

 מ"בע) 1998( שרותי לווי� DBS המוגדרת כמותג של חברת YESת הינה חברת הנתבע .5

  .המספקת שירותי תוכ� בטלוויזיה באמצעות הלווי�) חלק מקבוצת בזק(

  )"נתבעתה":להל�      (

אשר התקשרה , לקוחת הנתבעתי, לכתב התביעה הייתה יבמועדי, הרלבנט, התובעת .6
יצוי� כי  .לצור0 קבלת שירותי תוכ� בטלוויזיה באמצעותה 05/08/08החל מיו, עימה 

ר מתגוררת ע, ריקי לופו אש'  נחת, ע, אחותה של התובעת הגבחוזה ההתקשרות
ת באה  העברת בעלות כ0 שהתובע בוצעה06/05/10ביו, אול, , התובעת באותה דירה

. להתקשרות ולהסכמי,, קי לופו בכל הנוגע לחיובי,רי' בנעליה של הגב
)� ")התובעת:"להל

  לבקשה 2'אנספח �כ � סומ10/0506/ב טופס העברת בעלות שבוצעה ביו* "רצ***

 רקע עובדתירקע עובדתירקע עובדתירקע עובדתי

 ה� מנת להציע ל� על ואחותה של התובעתמענההגיע מנהל מכירות ל, 05/08/08ביו,  .7
 . עסקה לקבלת שירותי הלווי� מהחברה

, )"המבצע": להל� (D2Bסכ, ההתקשרות הוצע לתובעת להתקשר במבצע במסגרת ה .8

ומוזל  חודשי, תמורת תשלו, חודשי קבוע 24במסגרתו מחויבת התובעת לחברה למש0 
 . ואכ� התובעת הסכימה לתנאי, אלה והתקשרה בחוזה ע, הנתבעת 1 209בס0 

  שה לבק'בנספח �כסומ� , 05/08/08 אשר נחת* ביו* D2Bב נספח "רצ***

   לבקשה'גנספח �כסומ� , ב הסכ* ההתקשרות הסטנדרטי בי� הנתבעת ללקוחותיה"רצ***

  עסקה לתקופה קצובה עסקה לתקופה קצובה עסקה לתקופה קצובה עסקה לתקופה קצובה----מהות העסקהמהות העסקהמהות העסקהמהות העסקה

עסקה לתקופה , 10/01/09 לחוק הגנת הצרכ� אשר נכנס לתוקפו ביו, 22כאמור בתיקו� . א
 :קצובה הנה כל אחת מאלה 

  

        ;;;;י�י�י�י�עסקה לתקופה מסוימת לרכישת טובי� או שירותעסקה לתקופה מסוימת לרכישת טובי� או שירותעסקה לתקופה מסוימת לרכישת טובי� או שירותעסקה לתקופה מסוימת לרכישת טובי� או שירות) ) ) ) 1111((((" " " " 
נרכשי� טובי� או שירותי� במחיר מוזל או שניתנת הטבה אחרת נרכשי� טובי� או שירותי� במחיר מוזל או שניתנת הטבה אחרת נרכשי� טובי� או שירותי� במחיר מוזל או שניתנת הטבה אחרת נרכשי� טובי� או שירותי� במחיר מוזל או שניתנת הטבה אחרת , , , , בתקופה מסוימתבתקופה מסוימתבתקופה מסוימתבתקופה מסוימת, , , , עסקה שבהעסקה שבהעסקה שבהעסקה שבה) ) ) ) 2222((((

למעט עסקה למעט עסקה למעט עסקה למעט עסקה , , , , בי� א� העסקה עצמה היא לתקופה בלתי מסוימת ובי� א� היא לתקופה מסוימתבי� א� העסקה עצמה היא לתקופה בלתי מסוימת ובי� א� היא לתקופה מסוימתבי� א� העסקה עצמה היא לתקופה בלתי מסוימת ובי� א� היא לתקופה מסוימתבי� א� העסקה עצמה היא לתקופה בלתי מסוימת ובי� א� היא לתקופה מסוימת, , , , בעבור�בעבור�בעבור�בעבור�
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יע יע יע יע או הצאו הצאו הצאו הצ, , , , הוזיל העוסק את מחיר הטובי� או השירותי�הוזיל העוסק את מחיר הטובי� או השירותי�הוזיל העוסק את מחיר הטובי� או השירותי�הוזיל העוסק את מחיר הטובי� או השירותי�, , , , לתקופה מוגבלת ובלא כל תנאילתקופה מוגבלת ובלא כל תנאילתקופה מוגבלת ובלא כל תנאילתקופה מוגבלת ובלא כל תנאי, , , , שבמהלכהשבמהלכהשבמהלכהשבמהלכה
        ;;;;הטבה אחרתהטבה אחרתהטבה אחרתהטבה אחרת

, , , , כ! שהמחיר בעבור רכישת טובי� או שירותי� בעסקה אחת מושפעכ! שהמחיר בעבור רכישת טובי� או שירותי� בעסקה אחת מושפעכ! שהמחיר בעבור רכישת טובי� או שירותי� בעסקה אחת מושפעכ! שהמחיר בעבור רכישת טובי� או שירותי� בעסקה אחת מושפע, , , , עסקה הקשורה לעסקה אחרתעסקה הקשורה לעסקה אחרתעסקה הקשורה לעסקה אחרתעסקה הקשורה לעסקה אחרת) ) ) ) 3333((((
        """"מהמחיר המשול� בעסקה האחרת או משפיע עליומהמחיר המשול� בעסקה האחרת או משפיע עליומהמחיר המשול� בעסקה האחרת או משפיע עליומהמחיר המשול� בעסקה האחרת או משפיע עליו, , , , לתקופה מסוימתלתקופה מסוימתלתקופה מסוימתלתקופה מסוימת

מוזל  שקיבלה התובעת סופקו לה במחיר , בהתא, להוראות החוק ומאחר ושירותי הלווי�. ב
ת המחירי, התחייבה התובעת להתקשר ע, הנתבעת למש0 ובהטבה כ0 שבתמורה להוזל

חוסה תחת הגדרת החוק בעניי� עסקה לתקופה , הרי כי העסקה הנדונה,  חודשי*24
  . קצובה

   2091של  ממועד תחילת ההתקשרות חויבה התובעת באופ� סדיר בס0 קבוע  יצוי� כי.9 
     .  חודשי,24י� מאת הנתבעת למש0 ר קבלת שירותי הלוועבו

לאחר (זאת לאחר שהבחינה ,  יצרה התובעת קשר ע, הנתבעת10/10חודש מהל0 ב. 10
בתשלומי, שנגבו ביתר ובעלות גבוהה יותר מהתשלומי, שנהגה החברה ) חודשיי,כ

קרי מיו, , לתקופת חלותה של העסקה הקצובה הרלבנטיי, המועדי,לגבות בכל 
     . 06/08/10 ועד ליו, 05/08/08

 ע, שירות הלקוחות של  טלפוניקשרהתובעת יצרה ,  את פשר הגביהבי� מנת לה�על. 11
תנאי "כאשר על חוזה ע, הנתבעת  05/08/08ביו,   חתמה כי,הנתבעת ש, נמסר לה

 החודשי, הראשוני, ממועד התקנת ציוד הקצה בבית 24 הינ, כאלה שבמהל0 "המבצע
בילת הבסיס באחד  תהא התובעת זכאית לצפות בח)"תקופת המבצע": להל�(התובעת 

   . 2091 בס2  קבוע תמורת תשלו, חודשיCHOICEממסלולי 

 תמשי0 הנתבעת לשדר את קופת המבצעבתו, תש כי נרש,  לתובעתכמו כ� הוסבר. 12
י מחירו� "עפכאשר התשלו, יקבע , החבילות והערוצי, בה, תצפה התובעת באותה עת

  .  המשתנה מעת לעתהחברה

לחוק הגנת הצרכ�  )ב(קט�  סעי+ כת העובדתית יש לציי� כיעל מנת להבהיר את המס .13
  :   קובע כדלהל�10/01/09שנכנס לתוקפו ביו, )  22' תיקו� מס(

לבי� לבי� לבי� לבי� , , , ,  התקופה החלה בי� שישי� הימי� שלפני מועד סיו� העסקה או ההתחייבות התקופה החלה בי� שישי� הימי� שלפני מועד סיו� העסקה או ההתחייבות התקופה החלה בי� שישי� הימי� שלפני מועד סיו� העסקה או ההתחייבות התקופה החלה בי� שישי� הימי� שלפני מועד סיו� העסקה או ההתחייבות####תקופת ההודעהתקופת ההודעהתקופת ההודעהתקופת ההודעה""""
        . . . . שלושי� הימי� שלפני אותו מועדשלושי� הימי� שלפני אותו מועדשלושי� הימי� שלפני אותו מועדשלושי� הימי� שלפני אותו מועד

י י י י פפפפלפי הרשאה לחיוב חשבו� או ללפי הרשאה לחיוב חשבו� או ללפי הרשאה לחיוב חשבו� או ללפי הרשאה לחיוב חשבו� או ל, , , , בו� של צרכ� בתשלומי�בו� של צרכ� בתשלומי�בו� של צרכ� בתשלומי�בו� של צרכ� בתשלומי�בעסקה לתקופה שבה מחייב עוסק חשבעסקה לתקופה שבה מחייב עוסק חשבעסקה לתקופה שבה מחייב עוסק חשבעסקה לתקופה שבה מחייב עוסק חש
בתקופת ההודעה על בתקופת ההודעה על בתקופת ההודעה על בתקופת ההודעה על , , , , יודיע העוסק לצרכ�יודיע העוסק לצרכ�יודיע העוסק לצרכ�יודיע העוסק לצרכ�, , , , ))))בבבב(((( ב ב ב ב14141414כהגדרתו בסעי% כהגדרתו בסעי% כהגדרתו בסעי% כהגדרתו בסעי% , , , , הרשאה לחיוב כרטיס אשראיהרשאה לחיוב כרטיס אשראיהרשאה לחיוב כרטיס אשראיהרשאה לחיוב כרטיס אשראי

        :  :  :  :  המועד האמור יצוי� ג� בכל אחד מאלההמועד האמור יצוי� ג� בכל אחד מאלההמועד האמור יצוי� ג� בכל אחד מאלההמועד האמור יצוי� ג� בכל אחד מאלה; ; ; ; מועד סיו� העסקה או ההתחייבותמועד סיו� העסקה או ההתחייבותמועד סיו� העסקה או ההתחייבותמועד סיו� העסקה או ההתחייבות

        ;;;;))))בבבב((((גגגג    14141414או במסמ! לפי הוראות סעי% או במסמ! לפי הוראות סעי% או במסמ! לפי הוראות סעי% או במסמ! לפי הוראות סעי% , , , , � קיי� חוזה בכתב� קיי� חוזה בכתב� קיי� חוזה בכתב� קיי� חוזה בכתבאאאא, , , , בחוזהבחוזהבחוזהבחוזה ....1111

    שלושה חודשי�שלושה חודשי�שלושה חודשי�שלושה חודשי�הנשלחת לצרכ� בתקופה שתחילתה הנשלחת לצרכ� בתקופה שתחילתה הנשלחת לצרכ� בתקופה שתחילתה הנשלחת לצרכ� בתקופה שתחילתה , , , , או קבלה או הודעת תשלו�או קבלה או הודעת תשלו�או קבלה או הודעת תשלו�או קבלה או הודעת תשלו�, , , , בכל חשבוניתבכל חשבוניתבכל חשבוניתבכל חשבונית ....2222
ובלבד שא� נשלחת לצרכ� אחת מאלה יותר מאשר פע� ובלבד שא� נשלחת לצרכ� אחת מאלה יותר מאשר פע� ובלבד שא� נשלחת לצרכ� אחת מאלה יותר מאשר פע� ובלבד שא� נשלחת לצרכ� אחת מאלה יותר מאשר פע� , , , , לפני מועד סיו� העסקה או ההתחייבותלפני מועד סיו� העסקה או ההתחייבותלפני מועד סיו� העסקה או ההתחייבותלפני מועד סיו� העסקה או ההתחייבות

     """"....תחול הוראה זו אחת לחודש בלבדתחול הוראה זו אחת לחודש בלבדתחול הוראה זו אחת לחודש בלבדתחול הוראה זו אחת לחודש בלבד, , , , בחודשבחודשבחודשבחודש

  : קובע כי) 1)(ג( סעי+ קט� .  14

לא לא לא לא  ההתקשרות בי� הצדדי� תימש! לאחר מועד סיו� העסקה או ההתחייבות  ההתקשרות בי� הצדדי� תימש! לאחר מועד סיו� העסקה או ההתחייבות  ההתקשרות בי� הצדדי� תימש! לאחר מועד סיו� העסקה או ההתחייבות  ההתקשרות בי� הצדדי� תימש! לאחר מועד סיו� העסקה או ההתחייבות לתנאי בחוזה הקובע כילתנאי בחוזה הקובע כילתנאי בחוזה הקובע כילתנאי בחוזה הקובע כי""""
            """".... באותו מועד באותו מועד באותו מועד באותו מועד בטל בטל בטל בטלויראו כאילו נקבע בחוזה שהואויראו כאילו נקבע בחוזה שהואויראו כאילו נקבע בחוזה שהואויראו כאילו נקבע בחוזה שהוא, , , , יהיה תוק%יהיה תוק%יהיה תוק%יהיה תוק%
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 בא, ניתנה לצרכ� בתקופת לא יחולו) 1)(ג(קובע כי הוראות סעי+ קט� ) ב)(2)(ד(סעי+ קט� . 15
ההודעה ניתנה בכתב ופורטו בה ובלבד ש, )ב(הודעה בהתא, להוראות סעי+ קט� , ההודעה

  : תנאי העסק כדלקמ�

הודעה בהתא� להוראות סעי% הודעה בהתא� להוראות סעי% הודעה בהתא� להוראות סעי% הודעה בהתא� להוראות סעי% , , , , בתקופת ההודעהבתקופת ההודעהבתקופת ההודעהבתקופת ההודעה, , , ,  ניתנה לצרכ� ניתנה לצרכ� ניתנה לצרכ� ניתנה לצרכ�####לא יחולו לא יחולו לא יחולו לא יחולו ) ) ) ) 1111)()()()(גגגג((((הוראות סעי% קט� הוראות סעי% קט� הוראות סעי% קט� הוראות סעי% קט� """"
        ..."..."..."..."ובלבד שההודעה ניתנה בכתב ופורטו בה תנאי העסקהובלבד שההודעה ניתנה בכתב ופורטו בה תנאי העסקהובלבד שההודעה ניתנה בכתב ופורטו בה תנאי העסקהובלבד שההודעה ניתנה בכתב ופורטו בה תנאי העסקה, , , , ))))בבבב((((קט� קט� קט� קט� 

וראות סעי+ קט� הודעה בהתא, לה ,"בתקופת ההודעה"בא, ניתנה לצרכ� , הווה אומר. 16
או ההתקשרות בי� הצדדי, /ובלבד שההודעה ניתנה בכתב ופורטו בה תנאי העסקה ו ,)ב(

  .  שירותי הלווי�יופסקו מת� למרות סיומו של המבצע ולא ימש0 החוזה

 והכללי, הנגזרי, מכוחו החלי, על העוסק חוק הגנת הצרכ�ת של חר+ הוראותיו הברורו. 17
את אותה עננה דו של העוסק למעמדו של הצרכ� ולטשטש אשר נועדו לאז� בי� מעמ

ערפילית העוטה את הצרכ� בנוגע לקשירתו בחוזי צרכנות שוני, והנוגע לסייגי, וחריגי, 
 לשאוב תו0 רצו� ניו תו0 מגמתיות כלכלית ברורה ובוחר העוסק להנחיל כראות עי אות,

 נוקט העוסק, שוני,כבדה לעסקו באמצעות כבילת, בחוזי התחייבות מסת צרכני, 
 מנת לכבול את ידיו של הצרכ� ולכפות עליו את �בטקטיקות שיווקיות סחטניות שונות על

   . ממנוקבלת השירות 

    מסכת ההדברות בין התובעת לשירות הלקוחות של החברהמסכת ההדברות בין התובעת לשירות הלקוחות של החברהמסכת ההדברות בין התובעת לשירות הלקוחות של החברהמסכת ההדברות בין התובעת לשירות הלקוחות של החברה

בי�  שהתנהלה , המתישה והשואבתההידברויות כעת תפורט מסכת ,ומ� הכלל אל הפרט. 18
מועד בו נגלה לעינה של התובעת על הפרות החוק ועל חיוביה הבלתי התובעת לנתבעת מה
 אשר גובלי, בהכנסת ידה של הנתבעת לכיסה הפרטי של ,נתבעתכשרי, בעליל של ה
  :התובעת כדלקמ�

לאחר שנודע לתובעת על גביית היתר שבוצעה בחשבונה ומבלי שקבלה כל , 12/10/10ביו,  .א
 מנת לברר �על,  לשירות הלקוחות של הנתבעתת התובעההתקשר, הודעה מוקדמת לכ0

  .  את פשר הגבייה

במסגרת , ב פירוט חיוביה של התובעת בכרטיס האשראי מחודש מאי עד ספטמבר"רצ***
החיוב ניכר כי בחודש אוגוסט ובחודש ספטמבר נגבו דמי מנוי גבוהי* משמעותית 

  .  לבקשה'דנספח �כסומ� , מחשבונה של התובעת

מיו*  "YES" ביטול הוראת קבע לבית העסק המאשרתמחברת האשראי מכתב ב "רצ***

  לבקשה' הנספח �כ � סומ14/10/10

המורה , בחוזה" כבולה"נמסר לתובעת כי לכאורה היא  ע, נציגת השירותבמהל0 שיחה . ב
תדאג התובעת , אלא א, כ�, "מחיר מחירו�"מחיר השירות עולה ל, כי לאחר תו, המבצע
  . ש לבצע עסקת התחייבות חדשהלפנות לנתבעת ולבק

הי, עד מאוד בעיניה של התובעת ולאור התחושה ומאחר ודבריה של הנציגה היו תמ . ג
ולאור ,  כספי, שלא כדי� בעבור שירות שלא הוצע לתובעתתהכבדה כי נלקחו מהתובע

כי לא ניתנה כל הודעה מוקדמת עובר לסיומו והידיעה כי החוזה לא הואר0 באופ� מסודר 
  . ביקשה התובעת לברר את הל0 הדברי, שנעשה בחשבונה,  החוזהשל
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, ע, אג+ השירות של הנתבעת,  יצרה התובעת קשר טלפוני נוס+)13/10/10ביו,  (בהמש0. ד
 מנהלתכה  שהזדהתה בפניגלינה' גבהאל   פי בקשתה� עלבשלב זה כבר הועברה התובעת

   .וחותכמנהלת בשירות לקאשר מכהנת , "קשרי לקוחות"שירות 

גלינה בפני התובעת כי למעשה התובעת חתומה על נספח ' במהל0 השיחה גרסה הגב. ה
במסגרתו נקבע כי בתו, תקופת המבצע תמשי0 הנתבעת לשדר את החבילות , המבצע

י מחירו� החברה "עפכאשר התשלו, יקבע , והערוצי, בה, תצפה התובעת באותה עת
  . כספי החזר ית לכל ולכ� התובעת לא תהא זכאהמשתנה מעת לעת

עולה באשר עוד יותר תהיה גדולה , חר+ דבריה התמוהי, של מנהלת קשרי לקוחות.  ו
כי האחרונה לא ידעה לית� את המידע הרלבנטי בנוגע לחובת מת� ההודעה לעובדה 

כלל לא המוטלת על החברה בתו, תקופת ההתחייבות וכי פרטיו של חוק הגנת הצרכ� 
  . כותרת התפקיד הנושאת מעל שמהחר+ , מנויי, בידיעתה

כל שידעה מנהלת קשרי הלקוחות להשיב לשאלת התובעת בדבר אי מת� ההודעה הוא כי . ז
  .  בתו, המבצע עולה המחיר באופ� אוטומאטי למחיר מחירו� ואילו הדברי,

אול, מנהלת השירות , במהל0 שיחה זו ביקשה התובעת את כספה שנגבה ביתר בחזרה. ח
מאחר ובנספח המבצע חתומה התובעת על סעי+ , א נית� להשיב כספי, אילוהשיבה כי ל

  . לפיו בתו, המבצע המחיר עולה למחיר מחירו�

 רק במידה ותתחייב *גלינה בנימה הסחטנית לפיה' והמקומ* מכל הוא דבריה של הגב. ט
   !!!ממש כ2!! התובעת במבצע נוס- יופסק החיוב הגבוה שנגבה

ולאחר שהשתוממה התובעת לשמוע כי השבת הכספי, שנגבו שלא במעמד אותה שיחה . י
 באופ� תביקשה התובע, כדי� מותנית בהתחייבות ובכבילה נוספת שלה לחברת הנתבעת

   . שירותי הנתבעת לשני פני, לנתקה מכל עשאינו משתמ

  לבקשה' ונספח �כ סומ�, שיחתה של התובעת ע* המנהלת גלינה  תמלולב"רצ***

דרשה היא בהוראות ,  ובשל ידיעתה המשפטיתוקה של התובעת כעורכת די�עיסלנוכח . יא
 מנת להתחקות אחר התנהלותה של הנתבעת בייחוד בעניי� אי מת� �על, חוק הגנת הצרכ�

אכ� לאחר דרישה מעמיקה ו, ההודעה בתקופה הרלבנטית לקראת מועד סיו, ההתחייבות
והזילות בהוראות חוק הגנת הצרכ�  מחדלה של הנתבעתנגלה לעיניה של התובעת ותהיה 

  ).עסקה קצובה( לחוק 22רט בתיקו� ובפ

 הוברר לתובעת כי למעשה הנתבעת נוקטת באקט סחטני עת מעלימה מעיניו של , כ��כמו. יב
, מקפיצה את מחיר העלות, כי תקופות ההתחייבות מתקרבות לסיומ�הצרכ� את העובדה 

פונה , לאחר שהלקוח מבחי� בחיוביי היתרו, על מנת להסב את תשומת ליבו של הלקוח
עת מבטיחה לו את , הרי אז נוקטת הנתבעת בשיטת ריכו0, הוא ברגזנות למוקד השירות

בהתחייבות ארוכת טווח נוספת לקבלת שירותי , ,השבת, של הכספי, ומתנה את השבת
  . ובכ0 למעשה לוכדת את הצרכ� בשנית לרשתה, הנתבעת

חוק בנתבעת מחויבת לית� לתובעת הודעה באותה תקופה המנויה עוד נודע לתובעת כי ה. יג
אלא ,  כ� אל לה לנתבעת להסתפק בכ�0כמו,  כאמור לעיל"תקופת ההודעה"שהיא 

בהתא, לחוק עליה להודיע במסגרת החשבונית החודשית לצרכ� כי תקופת ההתחייבות 

בכל חשבונית בכל חשבונית בכל חשבונית בכל חשבונית """" :זאתעליה לעשות לחוק ) 2)(ב( וכאמור בסעי+ קט� מתעתדת להגיע לקיצה 
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 חודשי� לפני מועד סיו� העסקה או  חודשי� לפני מועד סיו� העסקה או  חודשי� לפני מועד סיו� העסקה או  חודשי� לפני מועד סיו� העסקה או 3333או קבלה או הודעת תשלו� הנשלחת לצרכ� בתקופה שתחילתה או קבלה או הודעת תשלו� הנשלחת לצרכ� בתקופה שתחילתה או קבלה או הודעת תשלו� הנשלחת לצרכ� בתקופה שתחילתה או קבלה או הודעת תשלו� הנשלחת לצרכ� בתקופה שתחילתה 
        ".".".".ההתחייבותההתחייבותההתחייבותההתחייבות

בעת המחוקק ש, ליבו לאופ� ההודעה והיקפה וחובת הגילוי המוטלת על העוסק , כמו כ�. יד
 בכתב  להינת�אמורהמת� ההודעה על סיו, תקופת ההתחייבות וקבע כי ההודעה 

  .  החדשי* לאחר סיו* תקופת המבצעחיוביש חובה לפרט את תנאי הובמסגרתה 

שהוא אינו אג+ שירות (שוב לאג+ קשרי לקוחות התובעת פנתה , לאחר איסו+ המידע. טו
  .ובקשה לנתקה משירותי הנתבעת) ראלא בדרגה בכירה יות, הלקוחות הרגיל

, זיהלחות כברירת מחדל לממיר הטלווינש כי חשבוניות הלקוח הובהרבמהל0 השיחה . טז
נאמר לתובעת כי ההודעה הבודדת בדבר סיו,  כ� �כמו, אלא א, כ� הלקוח מבקש אחרת

  . פע, אחת בחודש יוליהתובעתתקופת ההתחייבות נשלחה א+ היא באמצעות הממיר אל 

0 כתגובה לכ0 השיבה התובעת כי בהתא, להוראות החוק על הנתבעת לשלוח לצרכ� במש. יז
 חודשי, לפני תו, תקופת ההתחייבות הודעות בדבר היותה של תקופת ההתחייבות 3

התובעת העלתה את התהייה בפני אג+ השירות בדבר העובדה כי לאחר . לקראת סיו,
  .שבדקה את ההודעות בממיר לא הבחינה בשו, הודעה בדבר סיו, תקופת ההתחייבות

 ימי, מרגע 7ת מממיר הטלוויזיה לאחר כתגובה לכ0 נאמר לתובעת כי ההודעה נעלמ. יח
  .  הופעתה ולא נשלחת כל הודעה נוספת

 מול YES האחיד של להסכ, ההתקשרות' כא� המקו, להדגיש ולציי� כי כאמור בסעי+ ז. טי

  : לקוחותיה מצוי� בכתובי, כלהל�

 נשלח אות�  נשלח אות�  נשלח אות�  נשלח אות� ,,,,א! א� תרצהא! א� תרצהא! א� תרצהא! א� תרצה, , , , אני נעביר אלי! באמצעות הודעות אלקטרוניות את פירוט החשבו� של!אני נעביר אלי! באמצעות הודעות אלקטרוניות את פירוט החשבו� של!אני נעביר אלי! באמצעות הודעות אלקטרוניות את פירוט החשבו� של!אני נעביר אלי! באמצעות הודעות אלקטרוניות את פירוט החשבו� של!   "   "   "   "
        ". ". ". ". אליי! בכתב באופ� קבוע ללא כל תשלו�אליי! בכתב באופ� קבוע ללא כל תשלו�אליי! בכתב באופ� קבוע ללא כל תשלו�אליי! בכתב באופ� קבוע ללא כל תשלו�

עסקה לתקופה קצובה וחובה ( לחוק הגנת הצרכ� 22 על כ0 יודגש כי במסגרת תיקו� .כ
  :ב 13נקבע בסעי+ ) למשלוח חשבוניות

לפי הרשאה לפי הרשאה לפי הרשאה לפי הרשאה , , , , בעסקה שבה מחייב עוסק חשבו� של צרכ� בתשלומי�בעסקה שבה מחייב עוסק חשבו� של צרכ� בתשלומי�בעסקה שבה מחייב עוסק חשבו� של צרכ� בתשלומי�בעסקה שבה מחייב עוסק חשבו� של צרכ� בתשלומי�, , , , בלי לגרוע מהוראות כל די�בלי לגרוע מהוראות כל די�בלי לגרוע מהוראות כל די�בלי לגרוע מהוראות כל די�""""   
ישלח העוסק לצרכ� למענו הרשו� אצל העוסק ישלח העוסק לצרכ� למענו הרשו� אצל העוסק ישלח העוסק לצרכ� למענו הרשו� אצל העוסק ישלח העוסק לצרכ� למענו הרשו� אצל העוסק ............ו לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראיו לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראיו לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראיו לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראילחיוב חשבו� אלחיוב חשבו� אלחיוב חשבו� אלחיוב חשבו� א

או בדר! ממוחשבת א� הצרכ� נת� לכ! את הסכמתו המפורשת מראש אחת לשישה חודשי� לפחות או בדר! ממוחשבת א� הצרכ� נת� לכ! את הסכמתו המפורשת מראש אחת לשישה חודשי� לפחות או בדר! ממוחשבת א� הצרכ� נת� לכ! את הסכמתו המפורשת מראש אחת לשישה חודשי� לפחות או בדר! ממוחשבת א� הצרכ� נת� לכ! את הסכמתו המפורשת מראש אחת לשישה חודשי� לפחות 
את פירוט התשלומי� ששיל� בששת החודשי� שחלפו או העתק מהחשבוניות המתייחסות לתשלומי� את פירוט התשלומי� ששיל� בששת החודשי� שחלפו או העתק מהחשבוניות המתייחסות לתשלומי� את פירוט התשלומי� ששיל� בששת החודשי� שחלפו או העתק מהחשבוניות המתייחסות לתשלומי� את פירוט התשלומי� ששיל� בששת החודשי� שחלפו או העתק מהחשבוניות המתייחסות לתשלומי� 

            ..."..."..."..."ששיל� הצרכ� בתקופה האמורהששיל� הצרכ� בתקופה האמורהששיל� הצרכ� בתקופה האמורהששיל� הצרכ� בתקופה האמורה

' להל� דברי ההסבר לחוק מפיה של חברת הכנסת הגב לש, הדגשת חשיבות הסעי+ .כא
  :17 �אורית נוקד במסגרת דיו� בכנסת ה

אחת לשישה אחת לשישה אחת לשישה אחת לשישה , , , , המשל� עבור עסקה מסוימת בתשלומי�המשל� עבור עסקה מסוימת בתשלומי�המשל� עבור עסקה מסוימת בתשלומי�המשל� עבור עסקה מסוימת בתשלומי�, , , , ב מוצא לחייב עוסק לשלוח לצרכ�ב מוצא לחייב עוסק לשלוח לצרכ�ב מוצא לחייב עוסק לשלוח לצרכ�ב מוצא לחייב עוסק לשלוח לצרכ�13131313בסעי% בסעי% בסעי% בסעי%  " " " "
כ� במהל! ששת החודשי� כ� במהל! ששת החודשי� כ� במהל! ששת החודשי� כ� במהל! ששת החודשי� העתק מהחשבוניות המתייחסות לתשלומי� ששיל� הצרהעתק מהחשבוניות המתייחסות לתשלומי� ששיל� הצרהעתק מהחשבוניות המתייחסות לתשלומי� ששיל� הצרהעתק מהחשבוניות המתייחסות לתשלומי� ששיל� הצר, , , , חודשי� לפחותחודשי� לפחותחודשי� לפחותחודשי� לפחות

לאפשר לאפשר לאפשר לאפשר , , , , הוראה זו מוצעת לאור הנוהג שהשתרש לאחרונה בעיקר בתחומי התקשורתהוראה זו מוצעת לאור הנוהג שהשתרש לאחרונה בעיקר בתחומי התקשורתהוראה זו מוצעת לאור הנוהג שהשתרש לאחרונה בעיקר בתחומי התקשורתהוראה זו מוצעת לאור הנוהג שהשתרש לאחרונה בעיקר בתחומי התקשורת; ; ; ; שחלפושחלפושחלפושחלפו
, , , , שחלק מהצרכני� אינ� מודעי� לושחלק מהצרכני� אינ� מודעי� לושחלק מהצרכני� אינ� מודעי� לושחלק מהצרכני� אינ� מודעי� לו, , , , לצרכני� גישה למידע האמור באמצעות הטלוויזיה או האינטרנטלצרכני� גישה למידע האמור באמצעות הטלוויזיה או האינטרנטלצרכני� גישה למידע האמור באמצעות הטלוויזיה או האינטרנטלצרכני� גישה למידע האמור באמצעות הטלוויזיה או האינטרנט

, , , , ידע תצוגתיידע תצוגתיידע תצוגתיידע תצוגתיולכ� לדעת המציעה טר� הגיע הזמ� להחלי% את הניר במולכ� לדעת המציעה טר� הגיע הזמ� להחלי% את הניר במולכ� לדעת המציעה טר� הגיע הזמ� להחלי% את הניר במולכ� לדעת המציעה טר� הגיע הזמ� להחלי% את הניר במ, , , , כ! שהמידע אינו זמי� לה�כ! שהמידע אינו זמי� לה�כ! שהמידע אינו זמי� לה�כ! שהמידע אינו זמי� לה�
        . ". ". ". "קבלות או חשבוניותקבלות או חשבוניותקבלות או חשבוניותקבלות או חשבוניות, , , , ולהסמי! את השר להסדיר משלוח הודעות תשלו� ולהסמי! את השר להסדיר משלוח הודעות תשלו� ולהסמי! את השר להסדיר משלוח הודעות תשלו� ולהסמי! את השר להסדיר משלוח הודעות תשלו� 
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ת לא רק שחשבוניות ע ,כי הנתבעת מכה חטא על פשע,  לאור רצונותיו של המחוקק יודגש.כב
הסדירות לא נשלחו לממיר הטלוויזיה ולא רק שהתובעת לא קיבלה פירוט חצי שנתי של 

 בדבר סיומה של תקופת ההתחייבות לא התכבדה התשלומי, אלא א+ את ההודעה
   . הנתבעת לשלוח לתובעת ושמרה את המידע באמתחתה

 כ� ציינה הנציגה בפני התובעת כי אי� צור0 בהסכמת התובעת להמשי0 את �כמו. גכ
ההתקשרות ועל התובעת מוטלת החובה ליצור קשר ע, אג+ השירות למניעת תשלומי 

  .  התחייבות חדש מנת להתקשר במבצע�היתר ועל

מקרי, בה, אי� צור0 את הסכמת הצרכ� להמשי0 את ההתקשרות ה, אות,  ,כידוע. דכ
 3 בתקופת ההודעה וה� מקרי, בה, העוסק ענה על הוראות החוק ושלח הודעות כדי� ה�

  .מועד סיו, ההתחייבות ע, שליחת החשבוניות חודשי, טר,

אנא פנה , המבצע מסתיי*"דעה הינו אותה נציגה ציינה כי תוכ� ההו, יתרה מכ0. הכ
דבר שממילא לא עונה על הגדרות החוק ועל חובת הגילוי המוטלת על , "לקוחותהלשירות 

מהו מחיר המחירו� אותו ולשאלת התובעת . החיוב החדש ותנאיוהעוסק לפרט את 
הושב לתובעת כי על הלקוח לחשב , מבקשי, לגבות בתו, סיומה של תקופת ההתחייבות

 ,מחירוני, פנימיי,בילות בעצמו ושאי� מחיר מחירו� סטנדרטי ושיש לנתבעת את הח
  . השוני, בי� לקוח חדש לוותיק

כי הסטנדרט המונהג בנתבעת אינו עונה על דרישות החוק , המסקנה המתבקשת מהאמור. וכ
  . אשר אמורי, להיות ברורי, בהתא, למהותו של החוק, "לפירוט תנאי העסקה"באשר 

א+ נמסר לתובעת כי ההודעה נשלחת רק לממיר אחד ללא קשר למספר , כ� �כמו. זכ
  . הממירי, המותקני, בבית הלקוח

שוב נציגת הנתבעת הציעה לתובעת את השבת התשלומי, בתנאי , והצור, מכל. חכ
 וכאשר תהתה התובעת בדבר ההתניה הגורפת .תקשר התובעת במבצע התחייבות חדששת

   . מדיניות החברההיזוי להשבת הכס+ הושב לתובעת כ

  נוס- טלפוניקשרכאשר נוצר , של נציגת השירות כאמור בסעיפי, לעילבניגוד לדבריה . טכ
נציגת הנתבעת ציינה כי לא מצליחה , ע, קשרי לקוחות לצור0 קביעת מועד לניתוק

הווה , לראות במערכת כי אכ� נשלחה לתובעת הודעה בדבר סיומה של תקופת ההתחייבות
י הנציגה הקודמת איתה שוחחה התובעת הטיחה בפני התובעת דברי שקר בלתי אומר כ

  . מבוססי,

אי� על הנתבעת כי לאור חוזה המבצע עליו חתומה התובעת גרסה הנציגה , בהמש0 לכ0. ל 
 בהתא, לחוזה עליו  התובעת לדעת את מועד סיו, המבצע וכי עלכלל חובת הודעה

  .חתמה

   הושב לתובעת כי א, לא תתקשר במבצע חדש ,, שנגבה ביתרושוב לעניי� השבת התשלו. לא
  . שיקולי מדיניות החברה אשר מונהגי,זאת בשל , ו הכספי,לא יוחזר

  לבקשה' זנספח �כ � סומ,יסמי�' הגב, קשרי לקוחות תמלול שיחה ע* נציגתב"רצ***

בחברה ובשיחה נוספת מול קשרי לקוחות כאשר שאלה התובעת אודות הנוהל המונהג . לב
יג השירות כלל לא נצאזי , בנוגע לשליחת הודעות בסמו0 לסיומה של תקופת ההתחייבות
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 ולבקשת , אלא מסר על נוהל המקוי, באמצעות שיחת טלפו�,קיומו של נוהל זהידע את 
  .  שלכשימצא את הנהלי, יצור קשר ע, התובעתהשיב ,כתובההתובעת לקבל את הנוהל 

 התובעתבי� , מתישה וסיזיפית, ארוכהטלפונית כת הידברות כא� יצוי� כי התנהלה מס. לג
ובמסגרתה דברי התובעת ותלונותיה נשמעו לאוזניי, ערלות תו0 שנציגי הנתבעת  לנתבעת

 :הקפידו להשיב תשובות מטעות ומתחמקות תו0 שלנגד עיניה, ניצבת מטרה נעלה אחת
יקו� מחדל* בלכידת והתניית ת, התחייבות נוס-/ הלקוח להסכ* התקשרות" כבילת"

   !!התובעת לרשת*

  במבצעי*התקשר,  לקוחות הנתבעתע* אשר נמנה כיו*, ציבור לקוחות רב, כידוע. לד
 כי הסתיי* המבצע ע* אינו מודע לעובדה ציבור זה,  שהסתיימו זה מכברקצובי*
 לחיובי*  כללאינו מודע,  כ��כמו )מאחר והסתיימה התקופה הקצובה (הנתבעת
  אחרמתחקי*לא כול* כידוע  (,"מחירי מחירו�"י " עפות* גובה החברה שאהגבוהי*

של   כ2 שהנתבעת גוזלת את כספ*)או הוראות הקבע / וחיובי כרטיס האשראי
   .  ללא ידיעת*)לשעבר (לקוחותייה

,  היא מחזירה כלל את כספי לקוחותייהאי� כי אצל הנתבעתלעיתי* ג* קיי* נוהג 
 חוזה בתחילת ההתקשרות שבו נרש* כי מסתיי* לה* באומרה לה* כי ה* חתמו על

  . המבצע בתו2 זמ� קצוב וכי דבר זה היה בידיעת*

כאשר , כאשר לקוח הנתבעת בודק בסופו של יו* את חיוביו ביתר, להוסי- חטא על פשע.לה
במדיניות הנתבעת י שאז, חיובי* אלו יכולי* להתגלות ג* לאחר תקופה ארוכה מאוד

לתקופה לא מבוטלת ואלא א* יתחייב לנתבעת למבצע נוס- , ת כספולא להחזיר לו אש
   .  נוספות שני*3 �שא- יכולה להגיע ל

בשעה שלא ,  ריכו2 שונותכובלת הנתבעת את לקוחותייה בשיטות, לפי המתואר לעיל. לו
המבצע  מיו* סיו* קרי, * להשבת מלא הכספי* את זכות)לשעבר(ות  לקוח*מגלה לאות

  !!! ממש כפי מקרה התובעת,* לחברהועד ליו* פנית

היא שנציגי השירות , של הנתבעת  זו המסקנה הברורה המתבקשת בהתנהלותה. לז

את ציבור הלקוחות ולמסור מידע כוזב תו2 להטעות נוהגי* בשיטתיות , מטעמה 

עת הלקוחות מקבלי*  את דבריה* של הנציגי* , ניצול בורות* של הלקוחות 
 ללקוחות את כספ*  מחויבת להשיבשעה שהחברה,ית כאמת חקוקה  ואבסולוט

, כמו כ� הנתבעת מנצלת את מעמדה הר* והכוחני ביחס לצרכ� הפשוט . בחזרה 
   .     של הצרכני*עת תולה את יהבה בבורות*"  מצליחמנסה"ופועלת בשיטת 

 מסכת ההתשה אשר ניהלה התובעת ע, שירות הלקוחות הסתכמה בס0 כולל ,נייננולע .חל

רות שתוארה לעיל לא ולאחר שמסכת ההדב , שעות �3 לבקירובשיחות שארכו  16 של

 פניות הציבורלא נותרה בידי התובעת ברירה אלא לפנות בכתב למחלקת , הניבה כל פרי
  . של הנתבעת

כא� המקו, לציי� כי לקוח ממוצע היה נכנע ונוטש את זירת הקרב לאחר שיחה ,      זאת ועוד
, ד ובקיאה בפרטי החוק"אול, מאחר והתובעת הנה עו, תי שיחות אחת ולכל היותר ש

  .  נלחמה היא בגאו� על זכויותיה 
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,  לבקשה'חנספח � סומנה כע* הנתבעתשביצעה התובעת ב  פירוט ההתקשרויות "רצ***
את פירוט השיחות מהחברה הסלולארית שומרת על זכותה לצר- ויצוי� כי התובעת 
  .לכשיגיעו למענה

תלונה מטע* לקוחה "פנתה התובעת במכתב שכותרתו , 17/10/10 ביו, ולכ�. טל
 לחוק הגנת 22את מחדלה של הנתבעת בפרט לאור תיקו�  בו פרטה התובעת �"בחברתכ*

  . הצרכ� לרבות חובת מת� ההודעה בתקופת ההודעה כאמור בחוק

   לבקשה'טנספח �סומ� כ, 17/10/10ב מכתבה של התובעת מיו* "רצ***

לאה ' פנתה הגב, )למרות שהתובעת ביקשה תשובה בכתב (בה למכתבה של התובעתכתשו. מ 
לאה שמרה ' ניכר כי הגב, ובשיחה עימה, באופ� טלפונימאג+ פניות הציבור של הנתבעת 

מילותיה והקפידה על מילי, לבל תיתפס בדבר הודיה במחדל אשר תואר לעיל ובאילו 
  : מילי,ה

מי שלא נת� מידע מדויק ,  לדעת את המידע באופ� מלא בנושא שהנציגי* שלנו אמורי*" 
  ..."ובודקי* לעומק איפה ולמה, ואמי� בנושא הזה כמוב� אנחנו נבדוק

 הבינה שהלקוחה הניצבת מול, אינה הדיוטה אלא נתבעת השיחה ולאחר שהבמהל0. אמ
ומתו0 חשש ברור לעילת , עורכת די� המבינה את המערכת המשפטית שנפרשה בפניה

מלוא החיובי, יוחזרו לה ולא רק עה נגד, מיהרה נציגת הנתבעת להודיע לתובעת כי תבי
  . היתרהפרש גביית

א+ הודתה כי במקרה שהלקוח אינו פונה לחברת , נציגת הנתבעת לאה, יתרה מכ0. מב
  :ולדבריה,  אופציות2אזי שקיימות , הנתבעת לאחר סיו, המבצע

נאי� לתקופה מקסימאלית של חודשיי� כדי לתת ללקוח או שאנחנו מאריכי� את המבצע באות� ת" 
או שאנחנו באמת . אופציה באמת לפנות אלינו ולא להפסיק לו את הצפייה ככה ביו� בהיר אחד בבו�

, במידה ולא עשינו את זה ולא הפסקנו את החיוב, א� לא. מפסיקי� את הצפייה, מפסיקי� את החיוב
  ".ו� החיוב בחזרהאת זכאית לקבל מאיתנו את סכ...אנחנו 

  לבקשה' ינספח �כ נציגת הנתבעת סומ�,לאה' השיחה ע* הגב  תמלולב"רצ***

 דרשה התובעת השבה מלאה של  ע, נציגי הנתבעתכא� נרחיב ונציי� כי לאור0 ההידברות. מג
מאחר ואילו חיובי, אשר נגזלו שלא , בותיהחיובי, שנגבו ממנה בתו, תקופת ההתחי

  : לחוק הגורס כי) 1)(ג(א13י+ קט� בייחוד לאור סע, כדי�

לא לא לא לא , , , , לתנאי בחוזה הקובע כי ההתקשרות בי� הצדדי� תמש! לאחר מועד סיו� העסקה או ההתחייבותלתנאי בחוזה הקובע כי ההתקשרות בי� הצדדי� תמש! לאחר מועד סיו� העסקה או ההתחייבותלתנאי בחוזה הקובע כי ההתקשרות בי� הצדדי� תמש! לאחר מועד סיו� העסקה או ההתחייבותלתנאי בחוזה הקובע כי ההתקשרות בי� הצדדי� תמש! לאחר מועד סיו� העסקה או ההתחייבות""""
        ". ". ". ".  באותו מועד באותו מועד באותו מועד באותו מועדבחוזה שהוא בטלבחוזה שהוא בטלבחוזה שהוא בטלבחוזה שהוא בטל ויראו כאילו נקבע  ויראו כאילו נקבע  ויראו כאילו נקבע  ויראו כאילו נקבע יהיה תוק%יהיה תוק%יהיה תוק%יהיה תוק%

מאחר , השבת הכספי, לתובעת איננה בגדר הטבה או חסד אשר נתנו לתובעת, ולכ�
שהרי לאור אי עמידת הנתבעת בתנאי , קינ� בחיובי, בלתי כשרי, בעלילולמכתחילה עס

ולא הייתה לנתבעת מת� ההודעה החוזה בי� התובעת לבי� הנתבעת בטל ומבוטל מיסודו 
  !!!10/0806/ החל מיו*  חיוב נוס- כלשו* זכות לגבות מהתובעת

ידתית ואילצה את גזלה מהתובעת עוגמת נפש בלתי מ, המסכת העובדתית שתוארה לעיל. דמ
והותירה את התובעת בתחושת התובעת להשקיע משאבי, בלתי מידתיי, מזמנה 
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על שנאלצה להלח, ולהיאבק על מעמדה כצרכנית מקו, בו החוק , התקוממות אדירה
  .  כ0 מראש�ביקש להג� על

המחוקק א+ מצא לנכו� להתייחס לסיטואציות בה� עוסק עושה די� לעצמו ומפר בריש .המ
 קבע המחוקק את זכות הצרכ� לקבל 31כ0 שבסעי+ , ת הוראות חוק הגנת הצרכ�גלי א

  .סעד בשל עוולה שנעשתה כלפיו

  :  מקו, בווכלשו� הסעי+ יהא זכאי הצרכ� לפיצויי, לדוגמא. ומ

נקשרה עסקה בי� עוסק לצרכ� ועוסק היפר בקשר לאותה עסקה הוראה מהוראות החוק המפורטות נקשרה עסקה בי� עוסק לצרכ� ועוסק היפר בקשר לאותה עסקה הוראה מהוראות החוק המפורטות נקשרה עסקה בי� עוסק לצרכ� ועוסק היפר בקשר לאותה עסקה הוראה מהוראות החוק המפורטות נקשרה עסקה בי� עוסק לצרכ� ועוסק היפר בקשר לאותה עסקה הוראה מהוראות החוק המפורטות """"
בסכו� שלא יעלה בסכו� שלא יעלה בסכו� שלא יעלה בסכו� שלא יעלה , , , , ט לפסוק בשל אותה הפרה פיצויי� אשר אינ� תלויי� בנזקט לפסוק בשל אותה הפרה פיצויי� אשר אינ� תלויי� בנזקט לפסוק בשל אותה הפרה פיצויי� אשר אינ� תלויי� בנזקט לפסוק בשל אותה הפרה פיצויי� אשר אינ� תלויי� בנזק המשפ המשפ המשפ המשפ####רשאי ביתרשאי ביתרשאי ביתרשאי בית, , , , להל�להל�להל�להל�
 ביקש צרכ� כי העוסק יפסיק לחייבו בתשלומי� לאחר מועד  ביקש צרכ� כי העוסק יפסיק לחייבו בתשלומי� לאחר מועד  ביקש צרכ� כי העוסק יפסיק לחייבו בתשלומי� לאחר מועד  ביקש צרכ� כי העוסק יפסיק לחייבו בתשלומי� לאחר מועד ####בעסקה לתקופה קצובהבעסקה לתקופה קצובהבעסקה לתקופה קצובהבעסקה לתקופה קצובה............ (  (  (  ( 10,00010,00010,00010,000על על על על 

או לא נמסרה לצרכ� הודעה בכתב לפי סעי% או לא נמסרה לצרכ� הודעה בכתב לפי סעי% או לא נמסרה לצרכ� הודעה בכתב לפי סעי% או לא נמסרה לצרכ� הודעה בכתב לפי סעי% ) ) ) ) גגגג((((אאאא13131313סיו� העסקה או ההתחייבות לפי סעי% סיו� העסקה או ההתחייבות לפי סעי% סיו� העסקה או ההתחייבות לפי סעי% סיו� העסקה או ההתחייבות לפי סעי% 
        """" את הצרכ� בתשלומי� בניגוד לאות� הוראות את הצרכ� בתשלומי� בניגוד לאות� הוראות את הצרכ� בתשלומי� בניגוד לאות� הוראות את הצרכ� בתשלומי� בניגוד לאות� הוראותוהעוסק המשי! לחייבוהעוסק המשי! לחייבוהעוסק המשי! לחייבוהעוסק המשי! לחייב) ) ) ) דדדד((((אאאא13131313

פסיקת  ליבה של הבקשה שבפנינו הינה ,לאור המסכת העובדתית שתוארה לעיל. זמ
 אשר נקשרו ע* לכל הצרכני*והשבת מלוא החיובי* הבלתי כשרי*   לדוגמאפיצויי*

 �הנתבעת בעסקאות קצובות והנתבעת לא עמדה בנטל הוראות החוק הפרה את חובת מת
 מנת לשאוב לחיקה את אות* צרכני* בחוזי התחיבות חדשי* וריככה את �על, דעהההו

העוולה עת השיבה ללקוח את גביית היתר ובכ2 יצרה כסות על התנהלותה ועל הפרות 
    .החוק הברורות מצידה

טר* קיבלה התובעת את , כי עד עצ* כתיבת שורות אלה, כא� המקו* להדגיש  
 בכתב מאת הנתבעת בקשר מענהכבקשתה , יבלהלא ק,  כ��כמו, כספה בחזרה

  !!!אשר צוינה לעיל,המחדליה ולהתנהלותל

        ----המסגרת הנורמטיביתהמסגרת הנורמטיביתהמסגרת הנורמטיביתהמסגרת הנורמטיבית

    מהותו העקרונית של חוק הגנת הצרכן ברוח הרווחת בפסיקהמהותו העקרונית של חוק הגנת הצרכן ברוח הרווחת בפסיקהמהותו העקרונית של חוק הגנת הצרכן ברוח הרווחת בפסיקהמהותו העקרונית של חוק הגנת הצרכן ברוח הרווחת בפסיקה    

תדו� מהותו ועקרונותיו של חוק הגנת הצרכ� , בטר, יפורטו סעיפי החוק הרלבנטיי, .19
 :וכדלקמ�

 1) 168(ד נה "פ,  מנהל–מדינת ישראל '  רוברט לנגברט נ8733/96א "כפי  שנאמר ברע
צדדי* לא חוק הגנת הצרכ� נמנה ע, התחיקה המתערבת בחוזי, שבי�   "147' בעמ

 � חובת הוגנות מוגברת כלפי הצד החלש– הספק � והמטילה על הצד החזקשווי*
ידי חובת  �מבקש לאז� את חוסר השוויו� שבי� הצדדי* על, חוק הגנת הצרכ�...הצרכ�

  ).הדגשות שלי(. גילוי על הספקי*

 מ"תדירא� מוצרי צריכה בע'  אמיר שהי שאול נ1895/05א "בש, 1065/05א .בת  
ביו, . יצוגיתינדונה בקשה לאישור תובענה  ) די��פורס* באתר המשפטי פסק(

 המשפט במסגרתה אושרה התובענה �י בית"ניתנה החלטה מקיפה ע, 14/02/08
    :נה מהותו ועקרונותיו של חוק הגנת הצרכ� וכדלקמ�יצוגית ונדויה

חובות " עוסק"חוק הגנת הצרכ� בא להשליט נורמות התנהגות המטילות על "  
ולקבוע כללי משחק הוגני* אשר ימנעו מ� העוסק , "צרכ�"מוגברות ביחסיו ע* ה

�לכ� קובע החוק . לנצל את מעמדו הכלכלי העדי- על מנת להתעשר על חשבו� הצרכ
להביא לידיעתו מידע , שמטרת* למנוע הטעיית הצרכ�, ורה של חובות ואיסורי*ש
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מלא ככל האפשר על טיב העסקה שהוא עומד לעשות ולתת לו את הכלי* לממש את 
בזק .  ברזני נ1977/97א "כה� בע�שטרסברג' השופטת ט' דברי כב: ראה(זכויותיו 

חשי� . השופט מ' ודברי כב, 598, 584) 4(ד נה"פ, מ"חברה ישראלית לתקשורת בע
, 847) 1(2003על �תק, מ"בזק חברה ישראלית לתקשורת בע.  ברזני נ5712/01א "בדנ

' סיכמה כב, 2 פסקה 870' בעמ, ל בעני� ברזני" הנ1977/97א "בדנ). 47פסקה 
 :לאמור, כה� את תכליות החוק�שטרסברג' השופטת ט

תכליות רבות שליבת� היא , לחוק הגנת הצרכ� המהווה חלק מ� החקיקה הצרכנית"
הגנה על הצרכ� מפני העוסק בעל המעמד הכלכלי העדי- וצימצו* פערי הכוחות 

מטרתו להשליט אורחות התנהגות . וחוסר השוויו� בעמדות המיקוח של הצדדי*
. ראויות על המגזר העסקי ולקבוע כללי משחק הוגני* ביחסי* שבי� הצרכ� לעוסק

ידי הבטחת �יה האישית של הצרכ� ואת זכותו לכבוד עלהוא נועד לחזק את האוטונומ
ידי כ2 שיקבל את כל המידע �יכולתו לבחור בחירה מושכלת במוצר ובשירות על

�הוא נועד . האמיתי הרלבנטי ולמנוע ניצול לרעה של מעמדו החלש יותר של הצרכ
 להוציא מידיו של העוסק את אשר גבה שלא כדי� מ� הצרכ� עבור מוצר או שירות
ובדר2 זו להחזיר לצרכ� את אשר נגבה ממנו שלא כדי� ולהפו2 גביה כזו לא רק לבלתי 

ההגנה על הצרכ� משמשת ג* אמצעי לקידומה של . ראויה אלא ג* לבלתי משתלמת
המהווה גור* חשוב בפעילות משקית וכלכלית , תחרות הוגנת בי� עוסקי*

  ...". תקינה

    הפרה יסודית של חוק הגנת הצרכן הפרה יסודית של חוק הגנת הצרכן הפרה יסודית של חוק הגנת הצרכן הפרה יסודית של חוק הגנת הצרכן 

 �1981א" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ� תשמ"עוסק" תטע� כי הנתבעת הינה תהתובע .20
תובענות  במשמעותו בחוק "לקוח" ההינת וכי התובע, ")חוק הגנת הצרכ� "–להל� (

  .במשמעותו בחוק הגנת הצרכ�" צרכ�"או /ו") החוק "�להל� ( �2006ו"תשס, ייצוגיות

  :קובע כדלקמ�, איסור הטעיהשעניינו ,  הגנת הצרכ� לחוק2סעי+ 
        ....2222  איסור הטעיהאיסור הטעיהאיסור הטעיהאיסור הטעיה

בכתב או בעל פה או בכל דר! ,  במעשה או במחדל–לא יעשה עוסק דבר 
 העלול להטעות צרכ� בכל עני� –אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� ; ) הטעיה–להל�  (מהותי בעסקהמהותי בעסקהמהותי בעסקהמהותי בעסקה
  :סקהעאלה כמהותיי� ב

          )א(

            )1(  ;;;;שירותשירותשירותשירותהכמות והסוג של נכס או ,  המהות המהות המהות המהות,הטיב

              

              

, לחוק הגנת הצרכ�) א(2 + את החובות הקבועות בסעיההפרת  כי הנתבעת תטע�התובע .21
בי� במעשה , ת את התובעתהוהטעבעניי� מהות השירות , 1 משנה + סעיתובמיוחד הוראו

 . בנושאי, המנויי, בסעיפי, אלה, ובי� במחדל

 :  וכדלקמ�איסור ניצול מצוקת הצרכ�ד� בנושא , וק הגנת הצרכ� לח3סעי+ ,  כ��כמו .22

        ....3333  ור ניצול מצוקת הצרכ� ור ניצול מצוקת הצרכ� ור ניצול מצוקת הצרכ� ור ניצול מצוקת הצרכ� איסאיסאיסאיס
בכתב או בעל פה או בכל דר! ,  במעשה או במחדל–לא יעשה עוסק דבר 

, בורתו או הפעלה בלתי הוגנת עליו, אחרת שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכ�
או בלתי סבירי� או לש�  בתנאי� בלתי מקובלי� , הכל כדי לקשור עסקה

   . קבלת תמורה העולה על התמורה המקובלת

          )ב(

לאור הוראות החוק תטע� התובעת כי הנתבעת נהגה באקט של סחטנות לשמה תו0  .23
באמצעות העלאת תערי+ המחירי, באופ� חד יצירת השפעה בלתי הוגנת על לקוחותיה 

 . בעסקה נוספת מנת לקשור את הצרכ� �וכל זאת על, צדדי ובניגוד לחוק
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     עסקה לתקופה קצובה עסקה לתקופה קצובה עסקה לתקופה קצובה עסקה לתקופה קצובה2008200820082008    ––––ח ח ח ח """" התשס התשס התשס התשס––––) ) ) ) 22222222' ' ' ' תיקון מסתיקון מסתיקון מסתיקון מס((((הפרת חוק הגנת הצרכן הפרת חוק הגנת הצרכן הפרת חוק הגנת הצרכן הפרת חוק הגנת הצרכן 

 �א ו13את סעיפי,  הנתבעת הפרה, כאמור לעיל ובמסכת העובדתית שתוארה בבקשה זו .24
 המחוקק הברורותלהוראות  תו0 איו� ושוויו� נפש באשר, ב לחוק הגנת הצרכ�13

  .ו מכוח כעוסקוהחובות החלות עלייה

ד " שהונחה על שולח� הכנסת ביו, כ,בהתא, לדברי ההסבר שצורפו להצעת החוק .25
, הצעת חוק עסקה לתקופה קצובה וחובת משלוח חשבוניות, 22/05/06 –ו "באייר התשס

באה לתק� את חוק הגנת הצרכ� ולקבוע כללי, חדשי, שעניינ, הסכמי, בי� עוסקי, 
 . סר השוויו� בי� הצדדי, לחוזהלצרכני, תו0 יצירת האיזו� הנדרש לאור חו

 כוונת המחוקק להתחקות אחר נית� מנו מדברי ההסבר להצעת החוק מיטוטלהל� צ .26
 : לתיקו� החוקכפי שהונח על שולח� הכנסת במועדי, הרלבנטיי,ו

תנאי� מסוימי� שעיקר� הנחה או תנאי� מסוימי� שעיקר� הנחה או תנאי� מסוימי� שעיקר� הנחה או תנאי� מסוימי� שעיקר� הנחה או , , , , בעת ביצוע העסקהבעת ביצוע העסקהבעת ביצוע העסקהבעת ביצוע העסקה, , , , עוסקי� שוני� מבטיחי� לצרכני�עוסקי� שוני� מבטיחי� לצרכני�עוסקי� שוני� מבטיחי� לצרכני�עוסקי� שוני� מבטיחי� לצרכני�, , , , כיו�כיו�כיו�כיו�" " " " 
ההטבה כרוכה בתנאי שלפיו הצרכ� ההטבה כרוכה בתנאי שלפיו הצרכ� ההטבה כרוכה בתנאי שלפיו הצרכ� ההטבה כרוכה בתנאי שלפיו הצרכ� . . . . שתינת� לצרכ� ע� ביצוע העסקהשתינת� לצרכ� ע� ביצוע העסקהשתינת� לצרכ� ע� ביצוע העסקהשתינת� לצרכ� ע� ביצוע העסקה, , , , )))) הטבה הטבה הטבה הטבה––––להל� להל� להל� להל� ((((הטבה אחרת הטבה אחרת הטבה אחרת הטבה אחרת 

מסכי� צרכ� מסכי� צרכ� מסכי� צרכ� מסכי� צרכ� , , , , במקרי� רבי�במקרי� רבי�במקרי� רבי�במקרי� רבי�, , , , כמו כ�כמו כ�כמו כ�כמו כ�; ; ; ; מוגדרת או בלתי מוגדרתמוגדרת או בלתי מוגדרתמוגדרת או בלתי מוגדרתמוגדרת או בלתי מוגדרת, , , , יהיה קשור בחוזה לתקופה מסוימתיהיה קשור בחוזה לתקופה מסוימתיהיה קשור בחוזה לתקופה מסוימתיהיה קשור בחוזה לתקופה מסוימת
לפיה לפיה לפיה לפיה , , , , כשהוא אינו מודע לכ! שהחוזה כולל הוראהכשהוא אינו מודע לכ! שהחוזה כולל הוראהכשהוא אינו מודע לכ! שהחוזה כולל הוראהכשהוא אינו מודע לכ! שהחוזה כולל הוראה, , , , להתקשר ע� עוסק בעסקה לתקופה מוגבלתלהתקשר ע� עוסק בעסקה לתקופה מוגבלתלהתקשר ע� עוסק בעסקה לתקופה מוגבלתלהתקשר ע� עוסק בעסקה לתקופה מוגבלת

        ....ת בתו� אותה תקופהת בתו� אותה תקופהת בתו� אותה תקופהת בתו� אותה תקופהההתקשרות תואר! אוטומטיההתקשרות תואר! אוטומטיההתקשרות תואר! אוטומטיההתקשרות תואר! אוטומטי

רוב רוב� של הצרכני� אינ� מנהלי� מעקב מסודר אחר מועד פקיעת החוזה או מועד רוב רוב� של הצרכני� אינ� מנהלי� מעקב מסודר אחר מועד פקיעת החוזה או מועד רוב רוב� של הצרכני� אינ� מנהלי� מעקב מסודר אחר מועד פקיעת החוזה או מועד רוב רוב� של הצרכני� אינ� מנהלי� מעקב מסודר אחר מועד פקיעת החוזה או מועד , , , , מטבע הדברי�מטבע הדברי�מטבע הדברי�מטבע הדברי�
. . . . ולפיכ! אינ� מודעי� למועד סיו� החוזה או ההטבהולפיכ! אינ� מודעי� למועד סיו� החוזה או ההטבהולפיכ! אינ� מודעי� למועד סיו� החוזה או ההטבהולפיכ! אינ� מודעי� למועד סיו� החוזה או ההטבה, , , , סיו� ההטבה שבשלה התקשר הצרכ� בעסקהסיו� ההטבה שבשלה התקשר הצרכ� בעסקהסיו� ההטבה שבשלה התקשר הצרכ� בעסקהסיו� ההטבה שבשלה התקשר הצרכ� בעסקה

י� מהסכומי� י� מהסכומי� י� מהסכומי� י� מהסכומי� שה� לעתי� קרובות גבוהשה� לעתי� קרובות גבוהשה� לעתי� קרובות גבוהשה� לעתי� קרובות גבוה, , , , ממשי! העוסק לחייב את הצרכ� בתשלומי�ממשי! העוסק לחייב את הצרכ� בתשלומי�ממשי! העוסק לחייב את הצרכ� בתשלומי�ממשי! העוסק לחייב את הצרכ� בתשלומי�, , , , כתוצאה מכ!כתוצאה מכ!כתוצאה מכ!כתוצאה מכ!
שכ� שכ� שכ� שכ� , , , , תופעות אלה פוגעות בצרכ�תופעות אלה פוגעות בצרכ�תופעות אלה פוגעות בצרכ�תופעות אלה פוגעות בצרכ�; ; ; ; שבה� התחייב בעת ביצוע העסקה לגבי אותו מוצר או שירותשבה� התחייב בעת ביצוע העסקה לגבי אותו מוצר או שירותשבה� התחייב בעת ביצוע העסקה לגבי אותו מוצר או שירותשבה� התחייב בעת ביצוע העסקה לגבי אותו מוצר או שירות

        . . . . הוא היה יכול להשיג תנאי� משופרי�הוא היה יכול להשיג תנאי� משופרי�הוא היה יכול להשיג תנאי� משופרי�הוא היה יכול להשיג תנאי� משופרי�, , , , בתנאי התחרות בשוקבתנאי התחרות בשוקבתנאי התחרות בשוקבתנאי התחרות בשוק

, , , , כדי להגביר ה� את התחרות בי� העוסקי� וה� את מודעות הצרכני� לעסקאות שעליה� ה� חותמי�כדי להגביר ה� את התחרות בי� העוסקי� וה� את מודעות הצרכני� לעסקאות שעליה� ה� חותמי�כדי להגביר ה� את התחרות בי� העוסקי� וה� את מודעות הצרכני� לעסקאות שעליה� ה� חותמי�כדי להגביר ה� את התחרות בי� העוסקי� וה� את מודעות הצרכני� לעסקאות שעליה� ה� חותמי�
להביא לידיעת הצרכ� את להביא לידיעת הצרכ� את להביא לידיעת הצרכ� את להביא לידיעת הצרכ� את ולקבוע בו כי על עוסק ולקבוע בו כי על עוסק ולקבוע בו כי על עוסק ולקבוע בו כי על עוסק , , , , ####1981198119811981אאאא""""התשמהתשמהתשמהתשמ, , , , רכ�רכ�רכ�רכ�מוצע לתק� את חוק הגנת הצמוצע לתק� את חוק הגנת הצמוצע לתק� את חוק הגנת הצמוצע לתק� את חוק הגנת הצ

או את המועד שבו תסתיי� ההטבה הכלולה או את המועד שבו תסתיי� ההטבה הכלולה או את המועד שבו תסתיי� ההטבה הכלולה או את המועד שבו תסתיי� ההטבה הכלולה , , , , המועד שבו תסתיי� התחייבותו לפי החוזה שביניה�המועד שבו תסתיי� התחייבותו לפי החוזה שביניה�המועד שבו תסתיי� התחייבותו לפי החוזה שביניה�המועד שבו תסתיי� התחייבותו לפי החוזה שביניה�
סעי% סעי% סעי% סעי%  ( ( ( (ואת יתרת מספר התשלומי� שעל הצרכ� לשל� עד למועד סיו� העסקה או ההתחייבותואת יתרת מספר התשלומי� שעל הצרכ� לשל� עד למועד סיו� העסקה או ההתחייבותואת יתרת מספר התשלומי� שעל הצרכ� לשל� עד למועד סיו� העסקה או ההתחייבותואת יתרת מספר התשלומי� שעל הצרכ� לשל� עד למועד סיו� העסקה או ההתחייבות, , , , בחוזהבחוזהבחוזהבחוזה

מאפשר לצרכ� לשקול מאפשר לצרכ� לשקול מאפשר לצרכ� לשקול מאפשר לצרכ� לשקול , , , , ומאיד! גיסאומאיד! גיסאומאיד! גיסאומאיד! גיסא, , , , מידע שמחד גיסא קל לעוסקי� לגלותומידע שמחד גיסא קל לעוסקי� לגלותומידע שמחד גיסא קל לעוסקי� לגלותומידע שמחד גיסא קל לעוסקי� לגלותו, , , , ))))לחוק המוצעלחוק המוצעלחוק המוצעלחוק המוצע) ) ) ) אאאא((((אאאא13131313
        ....את צעדיואת צעדיואת צעדיואת צעדיו

שלא תהיה הארכה אוטומטית של החוזה שלא תהיה הארכה אוטומטית של החוזה שלא תהיה הארכה אוטומטית של החוזה שלא תהיה הארכה אוטומטית של החוזה , , , , ))))1111המוצע בסעי% המוצע בסעי% המוצע בסעי% המוצע בסעי% ) ) ) ) בבבב((((אאאא13131313סעי% סעי% סעי% סעי% ((((עוד מוצע לקבוע במפורש עוד מוצע לקבוע במפורש עוד מוצע לקבוע במפורש עוד מוצע לקבוע במפורש 
וכי וכי וכי וכי , , , , פורשת לכ!פורשת לכ!פורשת לכ!פורשת לכ!אלא א� כ� הצרכ� נת� את הסכמתו המאלא א� כ� הצרכ� נת� את הסכמתו המאלא א� כ� הצרכ� נת� את הסכמתו המאלא א� כ� הצרכ� נת� את הסכמתו המ, , , , לאחר המועד שבו הסתיימה התקופה הקצובהלאחר המועד שבו הסתיימה התקופה הקצובהלאחר המועד שבו הסתיימה התקופה הקצובהלאחר המועד שבו הסתיימה התקופה הקצובה

עסקאות אלו טר� נקבעו א! הכוונה עסקאות אלו טר� נקבעו א! הכוונה עסקאות אלו טר� נקבעו א! הכוונה עסקאות אלו טר� נקבעו א! הכוונה . . . . החוק לא יחול על סוגי עסקאות המפורטות בתוספת הראשונההחוק לא יחול על סוגי עסקאות המפורטות בתוספת הראשונההחוק לא יחול על סוגי עסקאות המפורטות בתוספת הראשונההחוק לא יחול על סוגי עסקאות המפורטות בתוספת הראשונה
כמו כמו כמו כמו , , , , היא לקבוע סוגי עסקאות שביטול� ללא הסכמה מפורשת מצד הצרכ� עלול לגרו� לו נזקהיא לקבוע סוגי עסקאות שביטול� ללא הסכמה מפורשת מצד הצרכ� עלול לגרו� לו נזקהיא לקבוע סוגי עסקאות שביטול� ללא הסכמה מפורשת מצד הצרכ� עלול לגרו� לו נזקהיא לקבוע סוגי עסקאות שביטול� ללא הסכמה מפורשת מצד הצרכ� עלול לגרו� לו נזק

        ....התקשרות למת� שירותי טלפו� או שירותי� מצילי חיי�התקשרות למת� שירותי טלפו� או שירותי� מצילי חיי�התקשרות למת� שירותי טלפו� או שירותי� מצילי חיי�התקשרות למת� שירותי טלפו� או שירותי� מצילי חיי�

של של של של ) ) ) ) 2222((((ת לא יחולו על עסקה לתקופה קצובה כהגדרתה בפסקה ת לא יחולו על עסקה לתקופה קצובה כהגדרתה בפסקה ת לא יחולו על עסקה לתקופה קצובה כהגדרתה בפסקה ת לא יחולו על עסקה לתקופה קצובה כהגדרתה בפסקה מוצע שההוראות האמורומוצע שההוראות האמורומוצע שההוראות האמורומוצע שההוראות האמורו, , , , כמו כ�כמו כ�כמו כ�כמו כ�
ובלבד שסכומי התשלומי� שיחולו לאחר מועד סיו� העסקה נקבעו באופ� ברור ובלבד שסכומי התשלומי� שיחולו לאחר מועד סיו� העסקה נקבעו באופ� ברור ובלבד שסכומי התשלומי� שיחולו לאחר מועד סיו� העסקה נקבעו באופ� ברור ובלבד שסכומי התשלומי� שיחולו לאחר מועד סיו� העסקה נקבעו באופ� ברור , , , , המוצעהמוצעהמוצעהמוצע) ) ) ) דדדד((((אאאא13131313סעי% סעי% סעי% סעי% 

        . . . . ומפורט בעת ההתקשרות כ! שה� ידועי� מראש וברורי� לצרכ�ומפורט בעת ההתקשרות כ! שה� ידועי� מראש וברורי� לצרכ�ומפורט בעת ההתקשרות כ! שה� ידועי� מראש וברורי� לצרכ�ומפורט בעת ההתקשרות כ! שה� ידועי� מראש וברורי� לצרכ�

אחת לשישה אחת לשישה אחת לשישה אחת לשישה , , , , בתשלומי�בתשלומי�בתשלומי�בתשלומי�המשל� עבור עסקה מסוימת המשל� עבור עסקה מסוימת המשל� עבור עסקה מסוימת המשל� עבור עסקה מסוימת , , , , ב מוצע לחייב עוסק לשלוח לצרכ�ב מוצע לחייב עוסק לשלוח לצרכ�ב מוצע לחייב עוסק לשלוח לצרכ�ב מוצע לחייב עוסק לשלוח לצרכ�13131313בסעי% בסעי% בסעי% בסעי% 
העתק מהחשבוניות המתייחסות לתשלומי� ששיל� הצרכ� במהל! ששת החודשי� העתק מהחשבוניות המתייחסות לתשלומי� ששיל� הצרכ� במהל! ששת החודשי� העתק מהחשבוניות המתייחסות לתשלומי� ששיל� הצרכ� במהל! ששת החודשי� העתק מהחשבוניות המתייחסות לתשלומי� ששיל� הצרכ� במהל! ששת החודשי� , , , , חודשי� לפחותחודשי� לפחותחודשי� לפחותחודשי� לפחות

לאפשר לאפשר לאפשר לאפשר , , , , הוראה זו מוצעת לאור הנוהג שהשתרש לאחרונה בעיקר בתחומי התקשורתהוראה זו מוצעת לאור הנוהג שהשתרש לאחרונה בעיקר בתחומי התקשורתהוראה זו מוצעת לאור הנוהג שהשתרש לאחרונה בעיקר בתחומי התקשורתהוראה זו מוצעת לאור הנוהג שהשתרש לאחרונה בעיקר בתחומי התקשורת; ; ; ; שחלפושחלפושחלפושחלפו
, , , ,  לו לו לו לושחלק מהצרכני� אינ� מודעי�שחלק מהצרכני� אינ� מודעי�שחלק מהצרכני� אינ� מודעי�שחלק מהצרכני� אינ� מודעי�, , , , לצרכני� גישה למידע האמור באמצעות הטלוויזיה או האינטרנטלצרכני� גישה למידע האמור באמצעות הטלוויזיה או האינטרנטלצרכני� גישה למידע האמור באמצעות הטלוויזיה או האינטרנטלצרכני� גישה למידע האמור באמצעות הטלוויזיה או האינטרנט

, , , , ולכ� לדעת המציעה טר� הגיע הזמ� להחלי% את הניר במידע תצוגתיולכ� לדעת המציעה טר� הגיע הזמ� להחלי% את הניר במידע תצוגתיולכ� לדעת המציעה טר� הגיע הזמ� להחלי% את הניר במידע תצוגתיולכ� לדעת המציעה טר� הגיע הזמ� להחלי% את הניר במידע תצוגתי, , , , כ! שהמידע אינו זמי� לה�כ! שהמידע אינו זמי� לה�כ! שהמידע אינו זמי� לה�כ! שהמידע אינו זמי� לה�
                                """". . . . קבלות או חשבוניותקבלות או חשבוניותקבלות או חשבוניותקבלות או חשבוניות, , , , ולהסמי! את השר להסדיר משלוח הודעות תשלו�ולהסמי! את השר להסדיר משלוח הודעות תשלו�ולהסמי! את השר להסדיר משלוח הודעות תשלו�ולהסמי! את השר להסדיר משלוח הודעות תשלו�

ר הכנסת "ב דברי הצעת החוק של חברת הכנסת אורית נוקד אשר הוגשה ליו"רצ***
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 .  לבקשה'אינספח �נה כסומ, 22/05/06,והסגני* ביו* 

בעסקה "קובע כי , )ח"עסקה לתקופה קצובה תיקו� תשס( הגנת הצרכ�  לחוקא13סעי+  .27
לפי הרשאה לחיוב חשבו� , לתקופה קצובה שבה מחייב עוסק חשבו� של צרכ� בתשלומי,

, יודיע העוסק לצרכ�, )ב( ב14כהגדרתו בסעי+ , או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי
 ..." על מועד סיו, העסקה או ההתחייבותבתקופת ההודעה

א, , על העוסק להודיע לצרכ� על מועד סיו, העסקה ג, בחוזה, פרט לחובה כאמור .28
, וכ� בכל חשבונית או קבלה או הודעת תשלו,) ב(ג 14קיי, ובמסמ0 בכתב לפי סעי+ 

 לפני מועד סיו, העסקה או שלושה חודשי*בתקופה שתחילתה , הנשלחת לצרכ�
 . תההתחייבו

למעט חריגי, ( קובע כי אסור להארי0 את העסקה באופ� אוטומאטי 22' תיקו� מס .29
א, העוסק יציע לצרכ� , עוד קובע התיקו� כי החוזה בי� הצדדי, יואר0). שנקבעו בחוק

להארי0 את ההתקשרות ביניה, והצרכ� הודיע כי הוא מסכי, , בתקופת ההודעה
  . להארכה

כי יש לית� לצרכ� הודעה כי העסקה עומדת בפני , הוראות החוק מורות באופ� ברור .30
בכל , והסכמת הצרכ� למבצע כלל אינה מהווה הסכמה להארכת ההתקשרות, סיו,

מקו, בו מציע העוסק לצרכ� מבצע בתקופת ההודעה מבלי להודיע לו כי העסקה 
העסקה שנעשתה בהטעיה אי גילוי מועד סיו, העסקה , הקצובה עמו עומדת להסתיי,

מאחר ולו ידע הצרכ� כי העסקה , ימת מהווה אי גילוי פרט מהותי בעסקההמסתי
הקצובה שלו עומדת בפני סיו, ויש באפשרותו לחפש תנאי, טובי, יותר אצל ספק 

 .  בעסקה החדשהקשריתכ� כי כלל לא היה נ, שירות אחר

 הדי� יצחק קמחי הממונה על הגנת הצרכ� שלח ביו, –כא� ראוי לציי� כי עור0  .31
 לחוק הגנת הצרכ� שנכנס לתוקפו ביו, 22הנחייה לעוסקי, בעניי� תיקו� , 04/06/09
אי יידוע  וציי� במסגרת הנחייתו כי הנוהג אשר הושתת אצל העוסקי, בדבר 10/01/09

וכלשונה של  ונוגד את הוראות החוק פסול, הצרכ� כי העסקה הקצובה עומדת להסתיי,
 :  כדלקמ�ההנחיה שהועברה לעוסקי,

שכ� לא ניתנת לצרכ� הודעה כי העסקה עומדת בפני סיו� שכ� לא ניתנת לצרכ� הודעה כי העסקה עומדת בפני סיו� שכ� לא ניתנת לצרכ� הודעה כי העסקה עומדת בפני סיו� שכ� לא ניתנת לצרכ� הודעה כי העסקה עומדת בפני סיו� , , , , הג זה אינו עומד בהוראות החוקהג זה אינו עומד בהוראות החוקהג זה אינו עומד בהוראות החוקהג זה אינו עומד בהוראות החוקנונונונו"
עילה לתביעת פיצוי לדוגמא עילה לתביעת פיצוי לדוגמא עילה לתביעת פיצוי לדוגמא עילה לתביעת פיצוי לדוגמא """" כלל אינה מהווה הסכמה להארכת ההתקשרותכלל אינה מהווה הסכמה להארכת ההתקשרותכלל אינה מהווה הסכמה להארכת ההתקשרותכלל אינה מהווה הסכמה להארכת ההתקשרות, , , , והסכמת הצרכ� למבצעוהסכמת הצרכ� למבצעוהסכמת הצרכ� למבצעוהסכמת הצרכ� למבצע

היינו היינו היינו היינו , , , , במלוא מוב� המילהבמלוא מוב� המילהבמלוא מוב� המילהבמלוא מוב� המילההטעיית הצרכ� הטעיית הצרכ� הטעיית הצרכ� הטעיית הצרכ� , , , ,  ברצוני להודיעכ� כי אני רואה בנוהג זה ברצוני להודיעכ� כי אני רואה בנוהג זה ברצוני להודיעכ� כי אני רואה בנוהג זה ברצוני להודיעכ� כי אני רואה בנוהג זה)))) ידי הצרכ� ידי הצרכ� ידי הצרכ� ידי הצרכ�####עלעלעלעל
 מבלי להודיע לו כי העסקה הקצובה איתו  מבלי להודיע לו כי העסקה הקצובה איתו  מבלי להודיע לו כי העסקה הקצובה איתו  מבלי להודיע לו כי העסקה הקצובה איתו     בתקופת ההודעהבתקופת ההודעהבתקופת ההודעהבתקופת ההודעה מקו� בו מציע העוסק לצרכ� מבצע  מקו� בו מציע העוסק לצרכ� מבצע  מקו� בו מציע העוסק לצרכ� מבצע  מקו� בו מציע העוסק לצרכ� מבצע בכלבכלבכלבכל

אי אי אי אי , , , , היא עסקה שנעשתה בהטעיההיא עסקה שנעשתה בהטעיההיא עסקה שנעשתה בהטעיההיא עסקה שנעשתה בהטעיה) ) ) ) בי� א� היא קצובה ובי� א� לאובי� א� היא קצובה ובי� א� לאובי� א� היא קצובה ובי� א� לאובי� א� היא קצובה ובי� א� לאו((((העסקה החדשה העסקה החדשה העסקה החדשה העסקה החדשה , , , , עומדת להסתיי�עומדת להסתיי�עומדת להסתיי�עומדת להסתיי�
מאחר ולו מאחר ולו מאחר ולו מאחר ולו , , , , מהווה מבחינתי אי גילוי פרט מהותי בעסקהמהווה מבחינתי אי גילוי פרט מהותי בעסקהמהווה מבחינתי אי גילוי פרט מהותי בעסקהמהווה מבחינתי אי גילוי פרט מהותי בעסקה, , , , גילוי מועד סיו� העסקה הקצובה המסתיימתגילוי מועד סיו� העסקה הקצובה המסתיימתגילוי מועד סיו� העסקה הקצובה המסתיימתגילוי מועד סיו� העסקה הקצובה המסתיימת

מבלי להיות מחויב בתשלו� מבלי להיות מחויב בתשלו� מבלי להיות מחויב בתשלו� מבלי להיות מחויב בתשלו� ((((דע הצרכ� כי העסקה הקצובה שלו עומדת בפני סיו� ויש באפשרותו דע הצרכ� כי העסקה הקצובה שלו עומדת בפני סיו� ויש באפשרותו דע הצרכ� כי העסקה הקצובה שלו עומדת בפני סיו� ויש באפשרותו דע הצרכ� כי העסקה הקצובה שלו עומדת בפני סיו� ויש באפשרותו יייי
לחפש תנאי� טובי� יותר אצל ספק שירות לחפש תנאי� טובי� יותר אצל ספק שירות לחפש תנאי� טובי� יותר אצל ספק שירות לחפש תנאי� טובי� יותר אצל ספק שירות ) ) ) ) כלשהו בגי� יציאה מוקדמת או בתקופת התקשרות נוספתכלשהו בגי� יציאה מוקדמת או בתקופת התקשרות נוספתכלשהו בגי� יציאה מוקדמת או בתקופת התקשרות נוספתכלשהו בגי� יציאה מוקדמת או בתקופת התקשרות נוספת

  ".".".".יתכ� וכלל לא היה נקשר בעסקה החדשהיתכ� וכלל לא היה נקשר בעסקה החדשהיתכ� וכלל לא היה נקשר בעסקה החדשהיתכ� וכלל לא היה נקשר בעסקה החדשה, , , , אחראחראחראחר

  . לבקשה'בינספח � סומנה כ04/06/09ב הנחיתו של עור2 הדי� יצחק קמחי מיו* "רצ***
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     בטלותו של החוזה  בטלותו של החוזה  בטלותו של החוזה  בטלותו של החוזה ––––המסגרת החוזית המסגרת החוזית המסגרת החוזית המסגרת החוזית 

לתנאי בחוזה הקובע כי ההתקשרות בי� ",לחוק הגנת הצרכ� ) 2)(ג( א13כאמור בסעי+  .32
ויראו כאלו , לא היה תוק+ , הצדדי, תמש0 לאחר מועד סיו, העסקה או ההתחייבות 

 ".הוא נקבע בחוזה שהוא בטל באותו מועד

נדונה בהרחבה הסוגייה בדבר , 'עיריית ירושלי* ואח' מ נ" בית הרכב בע6705/04א "בע .33
 :המסגרת הנורמטית החולשת על די� זה וכדלקמ� פסלות, ובטלות, של חוזי, לרבות

 לחוק החוזי, ה, אפוא המקו, למציאת הפתרו� לבעיות הכלליות הנגזרות 30�31סעיפי,       "
קיקה נוספי, המעגני, בתוכ, הוראות כלליות לציד, עומדי, דברי ח. מבטלות החוזה
חוק עשיית : להל�( �1979ט"תשל, ובכלל זה חוק עשיית עושר ולא במשפט, הנוגעות לנושא

דבר השולל , כאמור,  לפקודת העיריות אי�203 בסעי+ ).774�773, פרשת זגוריוראו ; עושר
וצאתו מהמסגרת  לחוק החוזי, ואשר מצדיק את ה30�31או מייתר את הוראת סעיפי, 
  "בדר0 זו נל0 בהפעלת דיני החוזי,. הכללית של דיני החוזה הפסול

  :        ובהמש2 נקבע כי 
        
נקודת המוצא הראשונית נקודת המוצא הראשונית נקודת המוצא הראשונית נקודת המוצא הראשונית . ". ". ". " לחוק החוזי� קובע כאמור את חובת ההשבה ההדדית לחוק החוזי� קובע כאמור את חובת ההשבה ההדדית לחוק החוזי� קובע כאמור את חובת ההשבה ההדדית לחוק החוזי� קובע כאמור את חובת ההשבה ההדדית21212121סעי% סעי% סעי% סעי% """"

 לחוק החוזי� היא כי א� נתקבלה טובת הנאה על יסוד חוזה שבוטל  לחוק החוזי� היא כי א� נתקבלה טובת הנאה על יסוד חוזה שבוטל  לחוק החוזי� היא כי א� נתקבלה טובת הנאה על יסוד חוזה שבוטל  לחוק החוזי� היא כי א� נתקבלה טובת הנאה על יסוד חוזה שבוטל 21212121בסעי% בסעי% בסעי% בסעי% הטמונה הטמונה הטמונה הטמונה 
... ... ... ... נשמט הבסיס מכוחו נתקבלה טובת ההנאה ולפיכ! יש להחזירהנשמט הבסיס מכוחו נתקבלה טובת ההנאה ולפיכ! יש להחזירהנשמט הבסיס מכוחו נתקבלה טובת ההנאה ולפיכ! יש להחזירהנשמט הבסיס מכוחו נתקבלה טובת ההנאה ולפיכ! יש להחזירה, , , , ג� בכריתתוג� בכריתתוג� בכריתתוג� בכריתתומחמת פמחמת פמחמת פמחמת פ

' ' ' ' ננננ' ' ' ' פרגפרגפרגפרג    5393539353935393/03/03/03/03א א א א """"עעעע" (" (" (" ( אינה תלויה בשאלת האש� אינה תלויה בשאלת האש� אינה תלויה בשאלת האש� אינה תלויה בשאלת האש�,,,,כשלעצמהכשלעצמהכשלעצמהכשלעצמה, , , , הזכות היסודית להשבההזכות היסודית להשבההזכות היסודית להשבההזכות היסודית להשבה
        ))." ))." ))." ))." ''''פרשת פרגפרשת פרגפרשת פרגפרשת פרג: : : : להל�להל�להל�להל�) () () () (2005200520052005 ( ( ( (357357357357, , , , 337337337337) ) ) ) 5555((((ד נטד נטד נטד נט""""פפפפ, , , , מיטלמיטלמיטלמיטל

ה אשר נכרת בי� לאור האמור לעיל ייודגש כי במקרה שלפנינו הוכחה בטלותו של החוז .34
ולכ� לאור בטלותו , התובעת לנתבעת לאור הוראותיו הקוגנטיות של חוק הגנת הצרכ� 

חוק החוזי, מעניק את סעד ההשבה של אותה טובת הנאה אשר , היסודית של החוזה 
  . התקבלה מכוח חוזה בטל אשר נשמט הבסיס לקיומו

 התביעה כנגד הנתבעת בכ0 חלות, של דיני חוזי, במקרה שלפנינו מאדירות את עילות .35
� בחוזי, בטלי, נשנהגה לקחת לעצמה טובות הנאה מציבור לקוחותיה מקו, בו עסקי

  .  כוח הגנת הצרכ�מלאור אי העמידה בחובות החלות עליה מעיקר, 

    י דיני הנזיקין והחוזיםי דיני הנזיקין והחוזיםי דיני הנזיקין והחוזיםי דיני הנזיקין והחוזים""""י עפי עפי עפי עפ נזק בלתי ממונ נזק בלתי ממונ נזק בלתי ממונ נזק בלתי ממונ פיצויים בגין פיצויים בגין פיצויים בגין פיצויים בגיןוווואאאא//// ו ו ו וחחחח""""תשסתשסתשסתשס: : : :  תיקון תיקון תיקון תיקון––––פיצויים לדוגמאפיצויים לדוגמאפיצויים לדוגמאפיצויים לדוגמא

 .פיצויי* לדוגמא "אינ*" בלא הוכחת נזק"ציי� כי פיצויי*  ראוי ל,ראשית .36

 לא נית� לתבוע בתובענה ייצוגית פיצויי* ענות ייצוגיות קובע כילחוק תוב) ה(20סעי-  .37
 !!!כלל זה אינו חל על פיצויי* לדוגמאכאמור  .ללא הוכחת נזק

נות ג, שנקרא בשיטות משפט שו( פיצוי לדוגמא �מהות, של פיצויי, לדוגמא, כידוע .38
הוא פיצוי שעל המזיק לשל, לניזוק בסכו, שאינו משק+ הערכה של הנזק ) פיצוי עונשי

 את המזיק להענישאלא בא ,  ידי העוולה כמו הפיצוי התרופתי�שגר, המזיק לניזוק על

הפיצוי לדוגמא מרתיע ומחנ0 כנגד , על התנהגותו המזיקה ובכ0 לבטא סלידה ממנו
 . כ� מחזק את ההגנה על הזכויות הראויות�מעשי, הראויי, לגינוי ועל

 קט� כי אי� בהוראות סעי+ זה כדי 'וי� בסעי+ בדברי ההסבר להצעת החוק צו, ועודזאת  .39

 .  או לכל סעד אחר בשל אותה הפרה31לגרוע מזכותו של צרכ� לפיצויי, לפי סעי+ 

וע אותו ביחד י� כי מאחר ופיצוי לדוגמא הינו עונשי נית� לתבבדברי ההסבר צו,  כ��כמו .40
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 . ע, הפיצוי הנזיקי או ע, כל סעד אחר

תובענות ות לחוק החסי התיקיימת� כי במסגרת דברי ההסבר להצעת החוק יצוי .41
,  הוכחת נזק לבי� פיצויי, לדוגמא ונעשתה הפרדה ברורה בי� פיצויי, בלא,צוגיותיהי

 . היינו א0אינ* אשר 

*** �ו " התשס�)פיצוי לדוגמא) (21יקו� מספר ת(דברי* אילו נאמרו בהצעת חוק הגנת הצרכ
  לבקשה'יגנספח �ב כ" רצ2006

  כ� רכיב הנזק הוכח� על, והופר כלפיה החוקלתובעת נגר* נזק כספי, כאמור לעיל .42
עוסק עושה די� לעצמו ומפר ה הגדיר את המקרי, בה,המחוקק  , כ�� כמו,בעניינה

 קבע המחוקק 31כ0 שבסעי+ , כ� את הוראות חוק הגנת הצרבאופ� מפורש באופ� וספציפי
 .את זכות הצרכ� לקבל סעד בשל עוולה שנעשתה כלפיו

 : מקו, בו לפיצויי, לדוגמאוכלשו� הסעי+ יהא זכאי הצרכ� 

נקשרה עסקה בי� עוסק לצרכ� ועוסק היפר בקשר לאותה עסקה הוראה מהוראות החוק המפורטות נקשרה עסקה בי� עוסק לצרכ� ועוסק היפר בקשר לאותה עסקה הוראה מהוראות החוק המפורטות נקשרה עסקה בי� עוסק לצרכ� ועוסק היפר בקשר לאותה עסקה הוראה מהוראות החוק המפורטות נקשרה עסקה בי� עוסק לצרכ� ועוסק היפר בקשר לאותה עסקה הוראה מהוראות החוק המפורטות """"
בסכו� שלא יעלה בסכו� שלא יעלה בסכו� שלא יעלה בסכו� שלא יעלה , , , , ויי� אשר אינ� תלויי� בנזקויי� אשר אינ� תלויי� בנזקויי� אשר אינ� תלויי� בנזקויי� אשר אינ� תלויי� בנזק המשפט לפסוק בשל אותה הפרה פיצ המשפט לפסוק בשל אותה הפרה פיצ המשפט לפסוק בשל אותה הפרה פיצ המשפט לפסוק בשל אותה הפרה פיצ####רשאי ביתרשאי ביתרשאי ביתרשאי בית, , , , להל�להל�להל�להל�

 ביקש צרכ� כי העוסק יפסיק לחייבו בתשלומי� לאחר  ביקש צרכ� כי העוסק יפסיק לחייבו בתשלומי� לאחר  ביקש צרכ� כי העוסק יפסיק לחייבו בתשלומי� לאחר  ביקש צרכ� כי העוסק יפסיק לחייבו בתשלומי� לאחר ####בעסקה לתקופה קצובהבעסקה לתקופה קצובהבעסקה לתקופה קצובהבעסקה לתקופה קצובה ... ... ... ... ( ( ( (10,00010,00010,00010,000על על על על 

או לא נמסרה לצרכ� הודעה בכתב לפי או לא נמסרה לצרכ� הודעה בכתב לפי או לא נמסרה לצרכ� הודעה בכתב לפי או לא נמסרה לצרכ� הודעה בכתב לפי ) ) ) ) גגגג((((אאאא13131313מועד סיו� העסקה או ההתחייבות לפי סעי% מועד סיו� העסקה או ההתחייבות לפי סעי% מועד סיו� העסקה או ההתחייבות לפי סעי% מועד סיו� העסקה או ההתחייבות לפי סעי% 
 """" לאות� הוראות לאות� הוראות לאות� הוראות לאות� הוראותוהעוסק המשי! לחייב את הצרכ� בתשלומי� בניגודוהעוסק המשי! לחייב את הצרכ� בתשלומי� בניגודוהעוסק המשי! לחייב את הצרכ� בתשלומי� בניגודוהעוסק המשי! לחייב את הצרכ� בתשלומי� בניגוד) ) ) ) דדדד((((אאאא13131313סעי% סעי% סעי% סעי% 

 לחפות אי� בה, כדי, עצ, ההשבה של התשלומי, הפסולי, שנגבו מהתובעת, יצוי� כי .43
, לגרוע מזכאותה של התובעת לפיצויי, לדוגמאו על העוולה ועל הפרות הדי� השונות

� ב20/08/09בפסק די� מיו*  טענה זו נתמכת בתובענות שונות שנדונו בפסיקה בי� היתר
 �פורס, במאגר המשפטי (מ"חברת סלקו* בע'  יפרח רפאל נ3375/09) ירושלי*(תק 
ושיקוליו של  המשפט בפסק דינו את מהות, של הפיצויי, לדוגמא �סקר בית, ")נבו"

 : פיצויי, לדוגמא על עוסק וכלהל�להטיל המשפט בבואו �בית

". ". ". ". שיטת מצליחשיטת מצליחשיטת מצליחשיטת מצליח " " " "בבחינתבבחינתבבחינתבבחינת, , , , יצא כי פעמי� רבות השתל� לספקי� ולמשווקי� להפר את חוקי הגנת הצרכ�יצא כי פעמי� רבות השתל� לספקי� ולמשווקי� להפר את חוקי הגנת הצרכ�יצא כי פעמי� רבות השתל� לספקי� ולמשווקי� להפר את חוקי הגנת הצרכ�יצא כי פעמי� רבות השתל� לספקי� ולמשווקי� להפר את חוקי הגנת הצרכ�""""  
הרי יד הרי יד הרי יד הרי יד ) ) ) ) המקרה הרגילהמקרה הרגילהמקרה הרגילהמקרה הרגיל((((א! א� לא יתבע א! א� לא יתבע א! א� לא יתבע א! א� לא יתבע . . . . הרי יקבל את מה שיגיע לו ואולי מעט יותרהרי יקבל את מה שיגיע לו ואולי מעט יותרהרי יקבל את מה שיגיע לו ואולי מעט יותרהרי יקבל את מה שיגיע לו ואולי מעט יותר, , , , א� יתבע הצרכ�א� יתבע הצרכ�א� יתבע הצרכ�א� יתבע הצרכ�

וזאת לא נית� היה וזאת לא נית� היה וזאת לא נית� היה וזאת לא נית� היה , , , , כלכלית לכ� השתל� לעיתי� להפר את חוקי הגנת הצרכ�כלכלית לכ� השתל� לעיתי� להפר את חוקי הגנת הצרכ�כלכלית לכ� השתל� לעיתי� להפר את חוקי הגנת הצרכ�כלכלית לכ� השתל� לעיתי� להפר את חוקי הגנת הצרכ�. . . . החברה על העליונההחברה על העליונההחברה על העליונההחברה על העליונה
        . . . . לקבללקבללקבללקבל

פיצויי� ללא צור! בהוכחת פיצויי� ללא צור! בהוכחת פיצויי� ללא צור! בהוכחת פיצויי� ללא צור! בהוכחת הוגשה מטע� הממשלה הצעת חוק למת� הוגשה מטע� הממשלה הצעת חוק למת� הוגשה מטע� הממשלה הצעת חוק למת� הוגשה מטע� הממשלה הצעת חוק למת� , , , , 18181818/12/12/12/12/06/06/06/06ביו� ביו� ביו� ביו� , , , , מסיבות אלומסיבות אלומסיבות אלומסיבות אלו        
        ::::ובלשו� דברי ההסברובלשו� דברי ההסברובלשו� דברי ההסברובלשו� דברי ההסבר, , , , בדברי ההסבר הוסברה הבעיה בפירושבדברי ההסבר הוסברה הבעיה בפירושבדברי ההסבר הוסברה הבעיה בפירושבדברי ההסבר הוסברה הבעיה בפירוש. . . . נזקנזקנזקנזק

המחוקק מצא לנכו� להעניק הגנות יתרות לצרכ� בעסקאות צרכניות כדי להתגבר על כוחו העוד% של המחוקק מצא לנכו� להעניק הגנות יתרות לצרכ� בעסקאות צרכניות כדי להתגבר על כוחו העוד% של המחוקק מצא לנכו� להעניק הגנות יתרות לצרכ� בעסקאות צרכניות כדי להתגבר על כוחו העוד% של המחוקק מצא לנכו� להעניק הגנות יתרות לצרכ� בעסקאות צרכניות כדי להתגבר על כוחו העוד% של         
חולשת הצרכ� באה לידי ביטוי ג� בשלב מימוש זכויותיו בבית המשפט וגורמת לכ! שהצרכ� חולשת הצרכ� באה לידי ביטוי ג� בשלב מימוש זכויותיו בבית המשפט וגורמת לכ! שהצרכ� חולשת הצרכ� באה לידי ביטוי ג� בשלב מימוש זכויותיו בבית המשפט וגורמת לכ! שהצרכ� חולשת הצרכ� באה לידי ביטוי ג� בשלב מימוש זכויותיו בבית המשפט וגורמת לכ! שהצרכ� ............העוסקהעוסקהעוסקהעוסק

, , , , חולשה זו מבוססת על קשיי� שוני� שבה� נתקל הצרכ�חולשה זו מבוססת על קשיי� שוני� שבה� נתקל הצרכ�חולשה זו מבוססת על קשיי� שוני� שבה� נתקל הצרכ�חולשה זו מבוססת על קשיי� שוני� שבה� נתקל הצרכ�. . . . רוב מוותר מראש על מימוש זכויותיו אלורוב מוותר מראש על מימוש זכויותיו אלורוב מוותר מראש על מימוש זכויותיו אלורוב מוותר מראש על מימוש זכויותיו אלולללל
חוסר מיומנות הצרכ� בבית המשפט לעומת העוסק וכ� חוסר מיומנות הצרכ� בבית המשפט לעומת העוסק וכ� חוסר מיומנות הצרכ� בבית המשפט לעומת העוסק וכ� חוסר מיומנות הצרכ� בבית המשפט לעומת העוסק וכ� , , , , כגו� קשיי ההוכחה הנובעי� מפערי המידעכגו� קשיי ההוכחה הנובעי� מפערי המידעכגו� קשיי ההוכחה הנובעי� מפערי המידעכגו� קשיי ההוכחה הנובעי� מפערי המידע

        . . . . שיקולי עלות ניהול ההלי! המשפטי מול התועלת שבניהולו קרי הפיצוי הכספי שיושגשיקולי עלות ניהול ההלי! המשפטי מול התועלת שבניהולו קרי הפיצוי הכספי שיושגשיקולי עלות ניהול ההלי! המשפטי מול התועלת שבניהולו קרי הפיצוי הכספי שיושגשיקולי עלות ניהול ההלי! המשפטי מול התועלת שבניהולו קרי הפיצוי הכספי שיושג

כדי לשפר את הכדאיות כדי לשפר את הכדאיות כדי לשפר את הכדאיות כדי לשפר את הכדאיות , , , , יה פיצויי� גבוהי� יחסית שאינ� תלויי נזק וכדברי הצעת החוקיה פיצויי� גבוהי� יחסית שאינ� תלויי נזק וכדברי הצעת החוקיה פיצויי� גבוהי� יחסית שאינ� תלויי נזק וכדברי הצעת החוקיה פיצויי� גבוהי� יחסית שאינ� תלויי נזק וכדברי הצעת החוקוהפתרו� הוהפתרו� הוהפתרו� הוהפתרו� ה        
כדי להרתיע עוסקי� מניצול חולשתו של כדי להרתיע עוסקי� מניצול חולשתו של כדי להרתיע עוסקי� מניצול חולשתו של כדי להרתיע עוסקי� מניצול חולשתו של , , , , הכלכלית של הצרכ� ולעמוד על זכויותיו בבית המשפטהכלכלית של הצרכ� ולעמוד על זכויותיו בבית המשפטהכלכלית של הצרכ� ולעמוד על זכויותיו בבית המשפטהכלכלית של הצרכ� ולעמוד על זכויותיו בבית המשפט

        . . . . מבקשת ההצעה להעניק לצרכ� זכות לתבוע פיצויי� לדוגמאמבקשת ההצעה להעניק לצרכ� זכות לתבוע פיצויי� לדוגמאמבקשת ההצעה להעניק לצרכ� זכות לתבוע פיצויי� לדוגמאמבקשת ההצעה להעניק לצרכ� זכות לתבוע פיצויי� לדוגמא, , , , הצרכ� ומהפרת הוראות החוקהצרכ� ומהפרת הוראות החוקהצרכ� ומהפרת הוראות החוקהצרכ� ומהפרת הוראות החוק
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, , , , ייתה בבירור לשמש כשוט נגד העוסק וכאמצעי לעידוד הצרכ� לעמוד על זכויותיוייתה בבירור לשמש כשוט נגד העוסק וכאמצעי לעידוד הצרכ� לעמוד על זכויותיוייתה בבירור לשמש כשוט נגד העוסק וכאמצעי לעידוד הצרכ� לעמוד על זכויותיוייתה בבירור לשמש כשוט נגד העוסק וכאמצעי לעידוד הצרכ� לעמוד על זכויותיומטרת הפיצויי� המטרת הפיצויי� המטרת הפיצויי� המטרת הפיצויי� ה        
        ::::המטרה היאהמטרה היאהמטרה היאהמטרה היא

מרתיע ומחנ! כנגד מרתיע ומחנ! כנגד מרתיע ומחנ! כנגד מרתיע ומחנ! כנגד , , , , הפיצוי לדוגמאהפיצוי לדוגמאהפיצוי לדוגמאהפיצוי לדוגמא, , , , להעניש את המזיק על התנהגותו המזיקה וכ! לבטא סלידה ממנהלהעניש את המזיק על התנהגותו המזיקה וכ! לבטא סלידה ממנהלהעניש את המזיק על התנהגותו המזיקה וכ! לבטא סלידה ממנהלהעניש את המזיק על התנהגותו המזיקה וכ! לבטא סלידה ממנה        
פיצוי פיצוי פיצוי פיצוי  כ� מחזקת ההגנה על זכויות ראויות לפיכ! יהיה זה מוצדק לתבוע  כ� מחזקת ההגנה על זכויות ראויות לפיכ! יהיה זה מוצדק לתבוע  כ� מחזקת ההגנה על זכויות ראויות לפיכ! יהיה זה מוצדק לתבוע  כ� מחזקת ההגנה על זכויות ראויות לפיכ! יהיה זה מוצדק לתבוע ####מעשי� הראויי� לגינוי ועלמעשי� הראויי� לגינוי ועלמעשי� הראויי� לגינוי ועלמעשי� הראויי� לגינוי ועל

 """"תהיה ההרתעה חסרה והמזיקי� יתחמקו מאחריותתהיה ההרתעה חסרה והמזיקי� יתחמקו מאחריותתהיה ההרתעה חסרה והמזיקי� יתחמקו מאחריותתהיה ההרתעה חסרה והמזיקי� יתחמקו מאחריות, , , , לדוגמא במקרי� שבה� לא יעשה כ�לדוגמא במקרי� שבה� לא יעשה כ�לדוגמא במקרי� שבה� לא יעשה כ�לדוגמא במקרי� שבה� לא יעשה כ�

הציעה הנתבעת פיצוי לתובע בגי� האיחור , עוד יצוי� במסגרת התובענה כאמור לעיל .44
 המשפט העדי+ באופ� �אול, בית, החזר כספי וא+ שובר ארוחה זוגית, בביטול העסקה

 :ותו לפיצויי, כדלקמ�גור+ את גרסת התובע והכיר בזכא

בעניי� זה העדפתי את גרסת התובע כי ביקש לבטל את החבילה בינואר שכ� גרסתו נראית לי מדויקת בעניי� זה העדפתי את גרסת התובע כי ביקש לבטל את החבילה בינואר שכ� גרסתו נראית לי מדויקת בעניי� זה העדפתי את גרסת התובע כי ביקש לבטל את החבילה בינואר שכ� גרסתו נראית לי מדויקת בעניי� זה העדפתי את גרסת התובע כי ביקש לבטל את החבילה בינואר שכ� גרסתו נראית לי מדויקת "     
התובע א% טע� כי פעמי� רבות שוחח ע� אנשי� שוני� עד התובע א% טע� כי פעמי� רבות שוחח ע� אנשי� שוני� עד התובע א% טע� כי פעמי� רבות שוחח ע� אנשי� שוני� עד התובע א% טע� כי פעמי� רבות שוחח ע� אנשי� שוני� עד , , , , וא% נתמכת בהלטה שהציג לפניוא% נתמכת בהלטה שהציג לפניוא% נתמכת בהלטה שהציג לפניוא% נתמכת בהלטה שהציג לפני, , , , יותריותריותריותר

קשה להערי! כמה זמ� וע� מי קשה להערי! כמה זמ� וע� מי קשה להערי! כמה זמ� וע� מי קשה להערי! כמה זמ� וע� מי . . . . לדבריו דיבר ע� נציגי� רבי� ושוני�לדבריו דיבר ע� נציגי� רבי� ושוני�לדבריו דיבר ע� נציגי� רבי� ושוני�לדבריו דיבר ע� נציגי� רבי� ושוני�, , , , אשר הצליח לבטל את החיובאשר הצליח לבטל את החיובאשר הצליח לבטל את החיובאשר הצליח לבטל את החיוב
אלא הצור! בפעילות אינטנסיבית אלא הצור! בפעילות אינטנסיבית אלא הצור! בפעילות אינטנסיבית אלא הצור! בפעילות אינטנסיבית , , , , דיבר א! אני מקבל את גרסתו שלא הייתה זו טעות שטופלה מידיתדיבר א! אני מקבל את גרסתו שלא הייתה זו טעות שטופלה מידיתדיבר א! אני מקבל את גרסתו שלא הייתה זו טעות שטופלה מידיתדיבר א! אני מקבל את גרסתו שלא הייתה זו טעות שטופלה מידית

        ". ". ". ". וכי התובע זכאי לפיצויי�וכי התובע זכאי לפיצויי�וכי התובע זכאי לפיצויי�וכי התובע זכאי לפיצויי�, , , , בכל מקרה אי� חילוקי דיעות כי החוק הופרבכל מקרה אי� חילוקי דיעות כי החוק הופרבכל מקרה אי� חילוקי דיעות כי החוק הופרבכל מקרה אי� חילוקי דיעות כי החוק הופר. . . . מצידומצידומצידומצידו

 'ידנספח �כ סומ� 20/08/09חברת סלקו* מיו* ' ב פסק הדי� בעניי� יפרח רפאל נ"רצ***
  .לבקשה

  . לבקשה'טונספח �סומ� כ,ב פסק די� נוס- נשוא אותו עניי� "רצ***

            י דיני הנזיקין והחוזיםי דיני הנזיקין והחוזיםי דיני הנזיקין והחוזיםי דיני הנזיקין והחוזים""""ני עפני עפני עפני עפנזק שאינו ממונזק שאינו ממונזק שאינו ממונזק שאינו ממו            

  להטלתבמצטבר  תטע� א+התובעת, מבלי לגרוע מהאמור לעיל לגבי הטלת פיצויי, לדוגמא
  הפרתו של החוקבעניי�תובעת נזק שאינו ממוני בגי� עוגמת הנפש שנגרמה לפיצויי, בגי� 

 : וכדלקמ�י דיני הנזיקי� והחוזי*"עפ

 בגי� עוגמת זאת כמוב�,  ג, נזק שאינו ממוני הינו תטע� כי הנזק שנגר, להתובעתה .45
 . הרברגשות הכעס והזלזול , הנפש

 הרי שנזקי, מסוג זה הוכרו בפסיקה כבני תביעה, הבלתי ממוניי*לעניי� הנזקי,  .46
 .בתובענה הייצוגית

רווחה , נוחות, אבד� נכס, אבד� חיי,"� באופ� רחב כ מגדיר נזק לפקודת הנזיקי�2סעי-  .47

 ."וכל אבד� או חיסור כיוצאי, באלה, או חיסור מה,, טוב�גופנית או ש,

) 1(ד לט"פ, אלי גורדו�'  עיריית ירושלי, נ243/83א "ש העליו� בע"דינו של ביהמ�בפסק .48
  ):140' בעמ(הגדרת נזק נאמרו הדברי, הבאי, בהקשר ל, 113

 היא  היא  היא  היא ........בסיפא בסיפא בסיפא בסיפא  הגדרה זו רחבה היא ה� לעניי� הפגיעות הנזכרות ברישא וה� לעניי� אלה הנזכרותהגדרה זו רחבה היא ה� לעניי� הפגיעות הנזכרות ברישא וה� לעניי� אלה הנזכרותהגדרה זו רחבה היא ה� לעניי� הפגיעות הנזכרות ברישא וה� לעניי� אלה הנזכרותהגדרה זו רחבה היא ה� לעניי� הפגיעות הנזכרות ברישא וה� לעניי� אלה הנזכרות""""
ביסוד ההגדרה ביסוד ההגדרה ביסוד ההגדרה ביסוד ההגדרה . . . . ממוניממוניממוניממוני בי� ממוני ובי� שאינובי� ממוני ובי� שאינובי� ממוני ובי� שאינובי� ממוני ובי� שאינו, , , , בי� פיסי ובי� שאינו פיסיבי� פיסי ובי� שאינו פיסיבי� פיסי ובי� שאינו פיסיבי� פיסי ובי� שאינו פיסי, , , , כוללת את כל סוגי הנזקכוללת את כל סוגי הנזקכוללת את כל סוגי הנזקכוללת את כל סוגי הנזק

ה� על פגיעה בתחושות ה� על פגיעה בתחושות ה� על פגיעה בתחושות ה� על פגיעה בתחושות ; ; ; ; זק כספיזק כספיזק כספיזק כספיהיא משתרעת ה� על נזק פיסי וה� על נהיא משתרעת ה� על נזק פיסי וה� על נהיא משתרעת ה� על נזק פיסי וה� על נהיא משתרעת ה� על נזק פיסי וה� על נ. . . . עומדת המציאות המוחשיתעומדת המציאות המוחשיתעומדת המציאות המוחשיתעומדת המציאות המוחשית
. . . . שיש לה� ביטוי פיסישיש לה� ביטוי פיסישיש לה� ביטוי פיסישיש לה� ביטוי פיסי, , , , וה� על פגיעה בתחושות גופניות ונוחותוה� על פגיעה בתחושות גופניות ונוחותוה� על פגיעה בתחושות גופניות ונוחותוה� על פגיעה בתחושות גופניות ונוחות, , , , שיש לה� ביטוי פיסישיש לה� ביטוי פיסישיש לה� ביטוי פיסישיש לה� ביטוי פיסי, , , , גופניות ונוחותגופניות ונוחותגופניות ונוחותגופניות ונוחות
סבל סבל סבל סבל , , , , שלא לכלול בחובו שלילת נוחות גופניתשלא לכלול בחובו שלילת נוחות גופניתשלא לכלול בחובו שלילת נוחות גופניתשלא לכלול בחובו שלילת נוחות גופנית, , , , """"נזקנזקנזקנזק""""מבחינת היקפו של המושג מבחינת היקפו של המושג מבחינת היקפו של המושג מבחינת היקפו של המושג , , , , כ�כ�כ�כ�####עלעלעלעל, , , , לא היה מקו�לא היה מקו�לא היה מקו�לא היה מקו�
 """"....שאי� לה� ביטוי פיסישאי� לה� ביטוי פיסישאי� לה� ביטוי פיסישאי� לה� ביטוי פיסי, , , , נפשי ופחדנפשי ופחדנפשי ופחדנפשי ופחד



�    �  

 

 הגשה סופי �יס

17 

לחוק תובענות ייצוגיות קובע במפורש כי אי� מניעה לתבוע בתביעה ) ה(20סעי+ , כאמור .49
 :ייצוגית פיצוי בגי� נזק שאינו ממוני

    9999למעט בתביעה כמפורט בפרט למעט בתביעה כמפורט בפרט למעט בתביעה כמפורט בפרט למעט בתביעה כמפורט בפרט , , , , בית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויי� בלא הוכחת נזקבית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויי� בלא הוכחת נזקבית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויי� בלא הוכחת נזקבית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויי� בלא הוכחת נזק""""
        """"....זק ממו�זק ממו�זק ממו�זק ממו�ואול� אי� באמור כדי למנוע פסיקת פיצויי� בשל נזק שאינו נואול� אי� באמור כדי למנוע פסיקת פיצויי� בשל נזק שאינו נואול� אי� באמור כדי למנוע פסיקת פיצויי� בשל נזק שאינו נואול� אי� באמור כדי למנוע פסיקת פיצויי� בשל נזק שאינו נ, , , , בתוספת השניהבתוספת השניהבתוספת השניהבתוספת השניה

הרי שנזקי, בלתי ממוניי, , לחוק תובענות ייצוגיות) ה(20נוס+ על הוראת סעי+  .50
דינו של �כבתביעה דנ� הוכרו כראויי, להיתבע במסגרת תביעה ייצוגית ג, בפסק

 ):השופטת נאור' דינה של כב� לפסק11פסקה (ש העליו� בעניי� תנובה "ביהמ

אינני סבורה אינני סבורה אינני סבורה אינני סבורה ... ... ... ... תק� היא פגיעה באוטונומיה של הפרטתק� היא פגיעה באוטונומיה של הפרטתק� היא פגיעה באוטונומיה של הפרטתק� היא פגיעה באוטונומיה של הפרטהחדרת תוספת של סיליקו� לחלב בניגוד להחדרת תוספת של סיליקו� לחלב בניגוד להחדרת תוספת של סיליקו� לחלב בניגוד להחדרת תוספת של סיליקו� לחלב בניגוד ל""""
נזק לא ממוני נזק לא ממוני נזק לא ממוני נזק לא ממוני , , , , לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה, , , , לתובע נגר�לתובע נגר�לתובע נגר�לתובע נגר�. . . . כי רק נזק ממוני יכול להצדיק תביעה ייצוגיתכי רק נזק ממוני יכול להצדיק תביעה ייצוגיתכי רק נזק ממוני יכול להצדיק תביעה ייצוגיתכי רק נזק ממוני יכול להצדיק תביעה ייצוגית, , , , שעלינו לקבועשעלינו לקבועשעלינו לקבועשעלינו לקבוע

        ."."."."ודי בכ! כדי להכשיר את תביעתו כתביעה ייצוגיתודי בכ! כדי להכשיר את תביעתו כתביעה ייצוגיתודי בכ! כדי להכשיר את תביעתו כתביעה ייצוגיתודי בכ! כדי להכשיר את תביעתו כתביעה ייצוגית, , , , שאיננו עניי� של מה בכ!שאיננו עניי� של מה בכ!שאיננו עניי� של מה בכ!שאיננו עניי� של מה בכ!

ראה , פיצוי בהקשרי, שוני,�כבתהרי שזו הוכרה , לעניי� הפגיעה באוטונומיה של הפרט .51
 בהקשר של 574) 3(99על �תק, בית חולי, כרמל'  מיאסה עלי דעקה נ2871/93א "למשל ע

: להל� (673) 4(ד נז"פ, ראבי'  תנובה נ1338/97א "ע, ביצוע הלי0 רפואי ללא הסכמה
בהקשר של פגיעה ביכולתו של הצרכ� להחליט מה להכניס לפיו וממה ") עניי� תנובה"
 ):672�673' עמ(בעניי� דעקה נאמרו הדברי, הבאי, באשר לראש נזק זה . הימנעל

א� הנזק הכרו! בפגיעה א� הנזק הכרו! בפגיעה א� הנזק הכרו! בפגיעה א� הנזק הכרו! בפגיעה , , , , השאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניי� זה היאהשאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניי� זה היאהשאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניי� זה היאהשאלה הראשונה אשר יש להתייחס אליה בעניי� זה היא"
]. ]. ]. ]. נוסח חדשנוסח חדשנוסח חדשנוסח חדש[[[[כמובנו בפקודת הנזיקי� כמובנו בפקודת הנזיקי� כמובנו בפקודת הנזיקי� כמובנו בפקודת הנזיקי� ' ' ' ' נזקנזקנזקנזק''''בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא בכבודה של המערערת ובאוטונומיה שלה הוא 

נוסח נוסח נוסח נוסח (((( לפקודת הנזיקי�  לפקודת הנזיקי�  לפקודת הנזיקי�  לפקודת הנזיקי� 2222מוגדר בסעי% מוגדר בסעי% מוגדר בסעי% מוגדר בסעי% " " " " נזקנזקנזקנזק " " " "המונחהמונחהמונחהמונח. . . . יש להשיב לשאלה זו בחיוביש להשיב לשאלה זו בחיוביש להשיב לשאלה זו בחיוביש להשיב לשאלה זו בחיוב, , , , לדעתילדעתילדעתילדעתי
רווחה גופנית או רווחה גופנית או רווחה גופנית או רווחה גופנית או , , , , נוחותנוחותנוחותנוחות, , , , אבד� נכסאבד� נכסאבד� נכסאבד� נכס, , , , אבד� חיי�אבד� חיי�אבד� חיי�אבד� חיי�''''# # # # ומתייחסת לומתייחסת לומתייחסת לומתייחסת ל, , , , הגדרה זו היא רחבההגדרה זו היא רחבההגדרה זו היא רחבההגדרה זו היא רחבה). ). ). ). חדשחדשחדשחדש

        . . . . ''''וכל אבד� או חיסור כיוצאי� באלהוכל אבד� או חיסור כיוצאי� באלהוכל אבד� או חיסור כיוצאי� באלהוכל אבד� או חיסור כיוצאי� באלה, , , , או חיסור מה�או חיסור מה�או חיסור מה�או חיסור מה�, , , , ש� טובש� טובש� טובש� טוב

נית� פיצוי , כ0. ניתנה הגנה לאינטרסי, בלתי מוחשיי, רבי,, במסגרת הגדרה זו .52
נוכח .  הכרו0 בנזק גו+ שנגר, לניזוק� כאב וסבל ,  למשל� נזק לא רכושי בגי� 

ג, א, אי� , סבל ופחד, נפסק כי פגיעה בנוחות גופנית, רוחבה הניכר של הגדרה זו
עשויי, , וג, א, אי� ה, מתלווי, לפגיעה פיזית כלשהי, לה, כל ביטוי פיזי

 עניי� � להל� (, גורדו�' ושלי, נ עיריית יר243/83א "ע(להוות נזק בר פיצוי בנזיקי� 
על ... 'ג, ] נוסח חדש[מגנה פקודת הנזיקי� , על פי גישה זו). 139' בעמ, גורדו�

נקבע כי , לפיכ0). 141בעמוד , ש,(' בנוחותו ובאושרו, האינטרס של הניזוק בנפשו
למי שהוטרד כתוצאה מהלי0 פלילי אשר נבע כתוצאה מנקיטה רשלנית של הלי0 

עומדת זכות לפיצוי בגי� פגיעה זו כלפי הרשות התובעת , עה כנגדופלילי מוט
  ). ש,(

הלכו בתי המשפט בדר0 דומה , בשורה של פסקי די� שניתנו לאחר אותה פרשה .53
כ0 . ופסקו פיצויי, בגי� פגיעות באינטרסי, לא מוחשיי, של תובעי, בנזיקי�

י* עקב הפרת הנזק המוראלי ועוגמת הנפש שנגרמו לבעל זכות יוצרנקבע כי 
, לוי�' השופט ש, דינו של המשנה לנשיא� ראו פסק (הינו נזק בר פיצוי, זכותו
כ2 נפסק ג* לגבי הפגיעה בכבודו ). 432' בעמ, אורבו0'  הרשקו נ4500/90א "בע

הטבועה בעצ* אשפוזו בכפייה ושלא כדי� בבית חולי* לחולי , ובחירותו של אד*
להל� (, מדינת ישראל'  כרמלי נ558/84א "פסק דינה של השופטת נתניהו בע (נפש

הטבוע , נקבע כי הסבל שנגר* לאשה, באופ� דומה). 772' בעמ, ) עניי� כרמלי� 
ראו פסק  (מהווה נזק בר פיצוי, בעצ* העובדה שבעלה גירש אותה בעל כורחה
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 לפסק 9בפיסקה , מצראווה'  מצראווה נ1730/92א "דינו של השופט גולדברג בע
  ). הדי�

אשר מהווי, ראש נזק עיקרי , הדי� בפגיעה בכבודו של אד, וברגשותיוהוא  .54

 .McGregor On Damages at pראו (בעוולת התקיפה ובעוולה של כליאת שווא 

1024, 1026 H.(:  

, , , , כי יש לראות ג� בפגיעה בכבודו של אד� ובזכותו לאוטונומיהכי יש לראות ג� בפגיעה בכבודו של אד� ובזכותו לאוטונומיהכי יש לראות ג� בפגיעה בכבודו של אד� ובזכותו לאוטונומיהכי יש לראות ג� בפגיעה בכבודו של אד� ובזכותו לאוטונומיה, , , , על רקע זהעל רקע זהעל רקע זהעל רקע זה, , , , אני סבוראני סבוראני סבוראני סבור""""
משו� נזק בר פיצוי משו� נזק בר פיצוי משו� נזק בר פיצוי משו� נזק בר פיצוי , , , , פו שלא בהסכמתו המודעתפו שלא בהסכמתו המודעתפו שלא בהסכמתו המודעתפו שלא בהסכמתו המודעתהטבועה בביצוע פרוצדורה רפואית בגוהטבועה בביצוע פרוצדורה רפואית בגוהטבועה בביצוע פרוצדורה רפואית בגוהטבועה בביצוע פרוצדורה רפואית בגו

ברגשותיו של אד� כתוצאה מאי כיבוד זכותו היסודית ברגשותיו של אד� כתוצאה מאי כיבוד זכותו היסודית ברגשותיו של אד� כתוצאה מאי כיבוד זכותו היסודית ברגשותיו של אד� כתוצאה מאי כיבוד זכותו היסודית , , , , שלא כדי�שלא כדי�שלא כדי�שלא כדי�, , , , הפגיעההפגיעההפגיעההפגיעה. . . . בדיני הנזיקי�בדיני הנזיקי�בדיני הנזיקי�בדיני הנזיקי�
' ' ' ' נזקנזקנזקנזק''''והיא נכנסת לגדר הגדרת והיא נכנסת לגדר הגדרת והיא נכנסת לגדר הגדרת והיא נכנסת לגדר הגדרת , , , , מהווה פגיעה ברווחתו של אותו אד�מהווה פגיעה ברווחתו של אותו אד�מהווה פגיעה ברווחתו של אותו אד�מהווה פגיעה ברווחתו של אותו אד�, , , , לעצב את חייו כרצונולעצב את חייו כרצונולעצב את חייו כרצונולעצב את חייו כרצונו

ובי� שנראה בה משו� ובי� שנראה בה משו� ובי� שנראה בה משו� ובי� שנראה בה משו� , , , , ד�ד�ד�ד�של אשל אשל אשל א' ' ' ' נוחותונוחותונוחותונוחותו''''בי� א� נראה בה משו� פגיעה בבי� א� נראה בה משו� פגיעה בבי� א� נראה בה משו� פגיעה בבי� א� נראה בה משו� פגיעה ב, , , , זאתזאתזאתזאת. . . . האמורההאמורההאמורההאמורה
עמדנו על עמדנו על עמדנו על עמדנו על , , , , אכ�אכ�אכ�אכ�. . . .  לפקודה לפקודה לפקודה לפקודה2222כלשו� הגדרת נזק בסעי% כלשו� הגדרת נזק בסעי% כלשו� הגדרת נזק בסעי% כלשו� הגדרת נזק בסעי% ', ', ', ', אבד� או חיסור כיוצאי� באלהאבד� או חיסור כיוצאי� באלהאבד� או חיסור כיוצאי� באלהאבד� או חיסור כיוצאי� באלה''''

. . . . מרכזיותה של הזכות לאוטונומיה בעיצוב זהותו וגורלו של האד� בחברה בה אנו חיי�מרכזיותה של הזכות לאוטונומיה בעיצוב זהותו וגורלו של האד� בחברה בה אנו חיי�מרכזיותה של הזכות לאוטונומיה בעיצוב זהותו וגורלו של האד� בחברה בה אנו חיי�מרכזיותה של הזכות לאוטונומיה בעיצוב זהותו וגורלו של האד� בחברה בה אנו חיי�
מתבקשת המסקנה כי מתבקשת המסקנה כי מתבקשת המסקנה כי מתבקשת המסקנה כי . . . . ראינו את חשיבותה של זכות זו ליכולתו לחיות כפרט חושב ועצמאיראינו את חשיבותה של זכות זו ליכולתו לחיות כפרט חושב ועצמאיראינו את חשיבותה של זכות זו ליכולתו לחיות כפרט חושב ועצמאיראינו את חשיבותה של זכות זו ליכולתו לחיות כפרט חושב ועצמאי

        ..." ..." ..." ..." ''''בנוחותו ובאושרובנוחותו ובאושרובנוחותו ובאושרובנוחותו ובאושרו, , , , באינטרס של אד� בנפשובאינטרס של אד� בנפשובאינטרס של אד� בנפשובאינטרס של אד� בנפשו, , , , בלתי נפרדבלתי נפרדבלתי נפרדבלתי נפרד, , , ,  זו היא חלק חיוני זו היא חלק חיוני זו היא חלק חיוני זו היא חלק חיוניזכותזכותזכותזכות

הנזק שנגר, לתובעת הינו נזק שאינו יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי , לענייננו .55
כאשר בחשבו� , הרברגשות הכעס והזלזול ,  בגי� עוגמת הנפשזאת כמוב�, ממוני

, שיקולי, רחבי, של אינטרסי, השיקולי, אמור להילקח מעשהו של המזיק וג
  .ציבוריי,

    רשלנותרשלנותרשלנותרשלנות

 הוכלפי קבוצת הצרכני, אות ת כלפי התובעת הנתבעההתרשל, או במחדליה/ ובמעשיה .56
 .לשרת יא מבקשתה

מי מטעמה לא מילא , הוראות החוק ותקנו� החברה בכ0 שלמרות ה התרשלתהנתבע .57
ת המוטלות עליו מכוח� בקפידה אחר הוראותיו והפר בי� במעשה ובי� במחדל את החובו

 . של ההוראות

 פי החוק �או פיקחה כי מי מעובדיה או מנהליה נוהג על/לא וידאה והנתבעת ,  כ��כמו .58
 . ומקיי, את הוראותיו

. לקוחות וצרכני,עוסק כלפי בחובת זהירות מושגית המוטלת על ת  חייבתהנתבע .59
מפורשת על היותה של ת ג, בחובת זהירות קונקרטית בעניי� מת� הודעה  חייבתהנתבע

 הפרו את תברור כי הנתבע, מתיאור הנסיבות לעיל. תקופת ההתחייבות מגיעה לקיצה
 .חובות הזהירות כלפי הלקוחות והצרכני, הפרה גסה ובוטה

 עשיית עושר ולא במשפטעשיית עושר ולא במשפטעשיית עושר ולא במשפטעשיית עושר ולא במשפט

בנוהג . ת של התובעהלרבות על חשבונ, ה על חשבונ, של לקוחותית מתעשרתהנתבע .60
 החיובי, שנלקחו ביתר ללקוח כאשר מתנה החזר זה לפיו מחזירה אתהסחטני 

מקו* בו עסקינ� בחוזה שממילא בטל וממילא , בהתחייבות לעסקה קצובה חדשה נוספת
  .לא קמה לה הזכות והעוז בו נקטה לגבות כל תשלו* כאשר החוזה איבד מתוקפו
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ההפרש  ולא רק את  לצרכ�יובהר כי הסדר הכרונולוגי הכשר הוא השבת מלוא החיובי, .61
  . בי� מחיר המבצע לבי� מחיר המחירו�

הנתבעת לוכדת צרכני, לעסקאות חדשות ויוצרת מעי� אולטימאטו, לצרכ� כאשר אינה  .62
 . מותירה בידיו ברירה ויוצרת את ההתניה לפיה השבת הכספי, כרוכה בעסקה חדשה

ת ס0 להתעשר ולהגדיל א מנת �אי גילוי וכל זאת על, פועלת בהטעיה מכוונתהנתבעת  .63
  . לקוחותיה ולפגוע בתחרות הכלכלית ההוגנת

  אתלפצותת  הנתבעתחייב, לפיכ0.  שלא כדי� ועודנהתהיהי, תהתעשרות זו של הנתבע .64
 . בסכו, נזקיה,�י הקבוצה  ואת יתר חברתהתובע

     והסעדים הנתבעים והסעדים הנתבעים והסעדים הנתבעים והסעדים הנתבעיםחישוב הנזקחישוב הנזקחישוב הנזקחישוב הנזק

להציגו חשוב לזכור כי במסגרת בקשה לאשר תביעה כייצוגית אי� חובה לכמת הנזק ו .65
מח � תקבנק לאומי' שגיב נ 12904/00א " בש2033/00. א.כ0 ג, נפסק בת. במדויק
2003)4 (1249: 

אי� מוטלת עליו . קיומו של נזק אישי כתוצאה ממעשי ההטעיה" הראה"המבקש "
את , בשלב הדיו� בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, החובה להראות או להוכיח
  ".שיראה כי נגר� לו נזק" די בכ!"אלא ,  לכמתושיעור הנזק והיקפו ואי� עליו

יפורטו נזקי הקבוצה , אוז� והעי� בלבדולמע� סבר את ה, למעלה מ� הצור0, לפיכ0
  .להל�כ, י,המשוער

   567.821בס2 של   השבת הכספי, שנגבו שלא כדי� הינו האישיהנזקכי  תטע� תהתובע .66
י " פיצויי, בגי� נזק בלתי ממוני עפאו/ ומכוח חוק הגנת הצרכ� עתירה לפיצויי, לדוגמאו

 .תובענות ייצוגיותדיני הנזיקי� והחוזי, בהתא, לחוק 

 � כ הנמני, על ס0 של,פיצויי, לכל לקוחותיה של הנתבעתלתעתור התובעת , בנוס+ .67
 מנתח שוק המנויי, על שירותי הטלוויזיה הרב %38 � לקוחות המהווי, כ570,000

 .ערוצית בישראל

, התובעת בדקה ע, מוקד חברת האשראי לגבי זיכויי, בחשבונה, אותלמע� הגילוי הנ .68
  . מאת הנתבעתהתקבלה השבת הכספי* טר*ונכו� למועד הגשת כתב תביעה זה 

 להשיב את הנתבעת לחייב המשפט � בית יתבקש בותטע� התובעת לסעד הצהרתיכמו כ�  .69

 בלתי כשר באופ�,  שנגבומלוא התשלומי* את י הקבוצהלכל אחד מחברלתובעת ו

 ולא רק, מועד סיו* תקופת ההתחייבותחות בכל המועדי* הרלבנטיי* שלאחר מהלקו
את ההפרש בי� מחיר המצבע לבי� מחיר המחירו� כי א* את מלוא הסכו* מרגע בטלות 

 .  סעיפי החוקקיו* החוזה בשל אי עמידת הנתבעת ב

או פיצויי* בגי� /א ופיצויי* לדוגמ, בש* הקבוצה תבקש לעצמה ו התובעת,לאור האמור .70
, לכל לקוח בגי� ההפרות הבוטות שתוארו לעיל 1 5,000ס2 של מינימו* נזק לא ממוני ב

 כספי הקבוצההשבת יתווספו כאשר לסכו* זה (  258,000,0001 �היינו ס2 כולל של כ

 . )  מהל2 הדיו� בבקשהב תתברראשר ,  לעיל66 כאמור בסעי- הפרה פרטניתבגי� כל 
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�המשפט לעתור לסעדי* כדלקמ–תבקש בית מ,  כ��כמו .71: 

 או לא גילתה/את חברי הקבוצה ו ות הטעתה את התובעתלהצהיר כי הנתבע  .א
או כי הנתבעי, התרשלו כלפי /בהתא, לחוק הגנת הצרכ� ו, לה, גילוי הכרחי

או שהפרו את ההסכ, בינ, לבי� התובעי, /התובעי, וכלפי חברי הקבוצה ו
 . על חשבונ, שלא כדי�או שהתעשרו/וחברי הקבוצה ו

 ומהצגה של ממת� מידע כוזב ללקוחות החברה להימנע תלהורות לנתבע  .ב
 .מצגי, מטעי, כמפורט לעיל

חצי  ב לחוק בדבר משלוח דיווח13 סעי+ לעמוד בתנאיו של תלהורות לנתבע  .ג
 .שנתי אודות תשלומי, ששיל, הצרכ� עבור קבלת השירות

וק הגנת הצרכ� בכל המועדי,  לח22הודעה מסודרת כאמור בתיקו� , לתת  .ד
 . הרלבנטיי, לתקופת ההודעה ולסיומה של תקופת ההתחייבות

להוקיע את נוהג הטעיית הצרכ� בכ0 שלא ניתנת לצרכ� הודעה כי העסקה   .ה
בעסקאות הצרכניות  ולהעניק הגנה יתרה לצרכ� עומדת בפני סיו,

נתבעת העניש את ההרלבנטיות כדי להתגבר על כוחה העוד+ של הנתבעת ול
על התנהגותה המזיקה ולהרתיע ולחנכה על מעשיה הראויי, לגינוי ולחזק 

 . את ההגנה על זכויותיו הראויות של הצרכ� ולקוחות החברה

בעסקה למנוע את אותו אקט סחטני בו נהגה הנתבעת בקשירתו של הלקוח   .ו
 . חדשה ובהתניית השבת הכספי, בהתחייבות נוספת

  לדוגמא פיצוי�– מחברי הקבוצה  לכל אחדת לתובעת לשל,לחייב את הנתבע  .ז
או / בגי� מעשיה וי דיני הנזיקי� או החוזי,"או פיצוי שאינו ממוני עפ/ו

 .מחדליה כאמור לעיל

את התשלומי* את להשיב לכל אחד מחברי הקבוצה לחייב את הנתבעת   .ח
 באופ� בלתי כשר מהלקוחות בכל )מחירי המחירו� (מלוא התשלומי* שנגבו

  .רלבנטיי* שלאחר מועד סיו* תקופת ההתחייבותהמועדי* ה

 שאותו גובה החברה לאחר ,"מחיר המחירו�"להגדיר באופ� מפורש מהו   .ט
 כ0 שהצרכ� יבי� בגי� מה נגבי, ממנו התשלומי, ,מועד סיו, המבצע

 . החדשי,

או מהסעדי, כראויי, /בא, יראה נכו� בית המשפט הנכבד לאשר רק חלק מהעילות ו .72
 ולקבוצת הצרכני, אותה תיתבקש בית המשפט הנכבד להתיר לתובע, גיתלתובענה ייצו

  .באופ� שיוכלו לתבוע מלוא נזקיה,, לפצל סעדיה,,  לייצגת מבקשיאה

 התובענה הייצוגיתהתובענה הייצוגיתהתובענה הייצוגיתהתובענה הייצוגית

 ויתר חברי הקבוצה לפיצוי נזיקי ת התובעתזכאי, תאו מחדליה של הנתבע/בשל מעשיה ו .73
 .דיני עשיית העושר ולא במשפטאו מ/ ואו מכח חוק הגנת הצרכ�/ ואו חוזי/ו

שהפרה את הוראותיו  ת כל תובע כלפי הנתבע� לייצג תהתובע ת מבקשההקבוצה אות .74
 �בפרט בדבר ,  לחוק ומבלי לפגוע בכלליות האמור22של חוק הגנת הצרכ� לרבות תיקו

אי משלוח הודעה בדבר סיו* תקופת ההתחייבות וגביית תשלומי* בלתי כשרי* וכל 
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לע לרשתה של הנתבעת ונאל+ להתקשר בתקופת התחייבות נוספת על תובע אשר נק
המועדי*  �מנת לקבל השבה של התשלומי* שנגבו לאחר בטלות החוזה ע* הנתבעת

 והסתיימו לאחר כניסתו לתוק- של 10/01/09הרלבנטיי* הינ* עסקאות שקדמו ליו* 
 . 10/01/09קרי לאחר , 22' תיקו� מס

 בתוספת השניה 1משפט הנכבד בקשה זו בהתא, לסעי+  להגיש לבית הת רשאיתהתובע .75
  :יש לה, עילות המתאימות לדרישות סעי+ זה, הואיל ולאור כל האמור לעיללחוק 

בי� , � לקוחבי לונשבילעני�  קשרב, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, עוסקנגד ה תביע"
  ."תקשרו בעסקה ובי� א� לאוא� ה

דה או משפט המשותפות לכלל חברי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עוב .76
הינ� , בי� היתרו, שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש אפשרות סבירה , הקבוצה
  :כדלקמ�

  ? חברי הקבוצהאת ו הנתבעי, הטע,או מחדליה/ ו,הא, בפעולותיה  .א

 ?הא, התרשלו הנתבעי, כלפי חברי הקבוצה   .ב

  ?הא, התעשרו הנתבעי, שלא כדי� על חשבו� חברי הקבוצה  .ג

 ?הא, הפרו את הוראות חוק הגנת הצרכ�  .ד

 ? לחוק הגנת הצרכ�22הא, הפרו את הוראות תיקו�   .ה

יוני שביקש המחוקק ליצור בי� מעמדו הר, הא, טשטשו את האיזו� השוו  .ו
 ?של העוסק לבי� מעמדו הנחות של הצרכ�

 נרש, בגו+הינו מספק כאשר המחירו� לא , "מחיר מחירו�"הא, רישו,   .ז
 ?נספח המבצע

 ?, יש בנוהגה של הנתבעת סחטנות הצרכ� תו0 מניעי, כלכליי, מובהקי,הא  .ח

  ?ומה שיעורו, ר, לחברי הקבוצה נזקהא, נג  .ט

 מכל אחד �יתובענה ייצוגית היא הדר0 היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני .77
 :ואחד מהשיקולי, הבאי, לא כל שכ� ממשקל, המצטבר

 . רבמספר חברי הקבוצה גדול ופיזור,   .א

לכל אחד מחברי הקבוצה קיימת חוסר כדאיות בניהול הלי0 משפטי נפרד   .ב
 .הואיל והוא צפוי להוצאות וטרחה רבי, יחסית לסכו, העילה האישית

ג, א, היו חברי הקבוצה עומדי, על זכות, ונוקטי, הליכי, משפטיי,   .ג
 היה הדבר גור, עומס מיותר על בתי המשפט לעומת תנפרדי, כנגד הנתבע

 . אחד ומאוחד בשאלות המשותפות לכל חברי הקבוצה כמפורט לעילדיו�

 .הצור0 להימנע מפסיקות סותרות  .ד

לאישור תביעה זו כייצוגית קיי, יתרו� ברור של הרתעת עוסקי, מפני הפרת   .ה
הרתעה זו נחוצה באופ� כללי . החוק ונקיטת מעשי הטעיה כלפי הציבור הרחב
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.  אינהרנטי בי� העוסק ללקוחותשיוויו��בתחו, הצרכנות הטומ� בחוב, אי
חשיבותה של הרתעה זו מקבלת משנה תוק+ לנוכח המודעות הגוברת של 

א0 , הרשויות במדינה לצור0 במת� פיתרו� אכיפתי הול, מחד גיסא
, האכיפה�הגורמי, לתופעת תת, האמצעי, המוגבלי, העומדי, לרשות�

 . מאיד0 גיסא

לאישורה של תביעה זו כייצוגית יש נראה כי לא נגזי, א, נאמר ש, מבחינה זו  .ו
השלכות חברתיות רחבות והיא הולמת את האינטרסי, הציבוריי, של 

 .מדינת ישראל בשמירת החקיקה הצרכנית

לגבי חברי קבוצה רבי, אישורה של התביעה כייצוגית יגרו, להפסקת מרו6   .ז
ההתיישנות בתביעת, האישית ולכ0 שהנתבעי, יזכו מ� ההפקר בתו0 עשיית 

על ידי הקטנת הסיכו� הכרו0 בתביעות כתוצאה מחלו+ , שר ולא במשפטעו
הזמ� שבי� מחדליה, והפרת התחייבויותיה, לבי� המועד בו יוגשו תביעות 

 . א, וכאשר יוגשו–אישיות 

היעתרות בית המשפט הנכבד לבקשה זו תקד, את מטרת החקיקה   .ח
 . צרכנית בכללבתובענות ייצוגיות וה� את מטרות החקיקה בתחו, החקיקה ה

i.  המשפטזכות גישה לביתאישור התובענה כייצוגית יאפשר  ,
לפנות לבית בדר0 כלל לעמוד על זכויותיה ו האוכלוסיה המתקשל

 .המשפט כיחידי,

ii.  והנורמה אכיפת הדי� אישור התובענה כייצוגית יקד, מאוד את
 .�הרתעה מפני הפרתהראויה כמפורט לעיל ויתרו, רבות ל

iii. ייצוגית היא למעשה הדר0 היחידה העומדת בפני אישור התובענה כ
בגי� סעד הול,  שתאפשר לה, לקבל – רובה ככולה –חברי הקבוצה 

 ; על יד,פרת הדי�הפגיעה שנפגעו מהנתבעי, כתוצאה מה

iv.  ,ניהול אישור התובענה כייצוגית היא למעשה הדר0 היחידה לקיי
 . חברי הקבוצה כלפי הנתבעי,הוג� וממצה של תביעות, יעיל

 ה� על ינ, של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר0 הולמתיענקיי, יסוד סביר להניח כי  .78
 ; בת כוח, וה� על ידי תידי התובע

 פגיעה אישית עקב מחדלי ה נפגעתהתובע. ת עילה אישית נגד הנתבעתלתובע  .א
ה� ,  המאפשרת לה הזדהות מלאה ע, הקבוצה לגבי אותה פגיעהתהנתבע

 . מבחינה משפטית וה� מבחינה רגשיתמבחינה עובדתית ה�

 . ולקבוצה זהות אינטרסי, מלאה לגבי עילות התביעהתלתובע  .ב

 נכונות ונחישות לקיי, ת בעליא אמונה שלמה בצדקת התביעה והתלתובע  .ג
 .את ההלי0 המשפטי

ת  חברה הינתשכ� התובע, ענינ, של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו, לב  .ד
 . באופ� דומה לשאר חברי הקבוצה נזקה שסבלתקבוצה טיפוסי

לרבות , כ אי� מניעי, אחרי, אלא לקד, מטרות ראויות"או לבת לתובע  .ה
 .כמפורט בבקשה זו, והפרותיה את הדי�ת פיצוי על מחדלי הנתבע
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    סוף דברסוף דברסוף דברסוף דבר

  :להורות כדלקמ�מתבקש בית המשפט הנכבד , לאור כל האמור לעיל .79

 תלהתיר לתובע, "יתתובענה ייצוג"� כמפורט להל� כהתובענהלאשר את   .א
הכל , "ת מייצגתתובע"� כה ולאשר"תובענה ייצוגית"� כהלנהל את תביעת

 . לחוק2 בסעי+ הכהגדרת

, קבוצה�להגדיר תת, לחילופי�. תנוהל התובענה הקבוצה שבשמהלהגדיר את   .ב
אשר אינ� משותפות לכלל ,  מתעוררות שאלות של עובדה או משפטהשלגבי

 ורות על מינוי תובע מייצג או בא כוח מייצגלה,  ובמקרה כזהחברי הקבוצה
הקבוצה �ינ, של חברי תתישהדבר דרוש כדי להבטיח שענככל , הקבוצה�לתת

 .ייוצג וינוהל בדר0 הולמת

השאלות ואת עילות התובענה לפרט בהחלטה לאישור התובענה כייצוגית את   .ג
  .ל עובדה או משפט המשותפות לקבוצהש

  .י,נתבע הסעדי, הייצוגית אתלפרט בהחלטה לאישור התובענה כ  .ד

את לאשר  הנכבד משפטהבית יתבקש , ולש, הזהירות בלבד, לחילופי�  .ה
בתו0 הבטחת , אמורי,ה ייצוגית א+ א, לא התקיימו התנאי,כתובענה ה

אלה בדר0 של צירו+ תובע מייצג או בא כוח מייצג או  קיומ, של תנאי,
הבטחת ייצוג וניהול הוראות לש,  בהחלטתו ולית� או בדר0 אחרת, החלפת,

  .ת ובתו, לב של חברי הקבוצה בדר0 הולמ,עניינ

 הנכבד לאשר את משפטיתבקש בית ה, ולש, הזהירות בלבד, לחילופי�  .ו
לפי , לחוק התנאי, תתובעלא מתקיימי, לגבי ההתובענה כייצוגית ג, א, 

 .ת המייצגתבהחלטתו על החלפת התובעולהורות , �יהעני

, כמפורט בבקשה זו, ובסעדי,, פיצוי כספי תשלוב, תלחייב את הנתבע  .ז
לכל אחד מחברי הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או , בשיעור ובאופ� שיקבע

 : ובהקשר זהלסעד כאמור

i.  וכיח את זכאותו לפיצוי יהיה רשאי להכל חבר קבוצה להורות כי
 ולהורות כי תהתובעכ " בתצהיר שיוגש למשרד בכספי או לסעד אחר

) 1)(ב(20בהתא, להוראת סעי+ " ממונה"�ש כשמת תכ התובע"ב
 . לחוק

ii. על תשלו, פיצוי כספי בסכו, כולל ועל אופ� חישוב להורות  ,חילופי�ל
, בי� חברי הקבוצהחלוקתו להורות בדבר  וקבוצה חלקו של כל חבר

, הסכו, שתיוותר א, חבר קבוצה של יתרת, באופ� יחסי לנזקיה,
זכאותו לפיצוי או  וכיח אתלא ה, לא דרש את חלקו, אחד או יותר

 ,לא אותר או שלא נית� לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת, לסעד
ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא 

שנותרה יתרת סכו, ולהורות כי כל ; הסעד המגיע לו הפיצוי או
 .לאוצר המדינהתועבר , לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור

או לטובת , כולה או חלקה, ת� כל סעד אחר לטובת הקבוצהלהורות על מ  .ח
 .י�יכפי שימצא לנכו� בנסיבות הענ, הציבור
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 .הודעה לחברי הקבוצהפרסו, להורות על   .ט

א+ א, לא אושרה התובענה  ת המייצגתעל תשלו, גמול לתובעלהורות   .י
  .או שלא ניתנה הכרעה בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה הייצוגית

, הייצוגית ר הטרחה של בא הכוח המייצג בעד הטיפול בתובענהאת שכלקבוע   .יא
 .לרבות בבקשה לאישור

  

  
              _______________  
  ד"עו,  פדלו�� שרו� ענבר              
  תהמבקשכ "ב              


