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  :הסעדים להם עותרות התובעות

  :  הספציפי לו עותרות המבקשותסכום הסעד .1

  ; 52.56₪ :מ"כנגד חברת פלאפון תקשורת בע .1.1

  ; 24.26₪ :מ"כנגד חברת פרטנר תקשורת בע .1.2

 . 33.84₪: מ"כנגד סלקום ישראל בע .1.3

  . 110.36₪: כ"סה

 .סעד הצהרתי .2
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  בענה ייצוגיתבקשה לאישור הגשת תו
  
  

  :בית המשפט מתבקש בזאת להורות כדלקמןכבוד 

להתיר להכיר בתובענה אשר הגישו המבקשות כנגד המשיבות כתובענה ייצוגית ו  .א

 כתובענה ייצוגית בהתאם להוראות ות להגיש את התובענה נגד המשיבותלמבקש

  ").חוק תובענות ייצוגיות: "להלן (2006-ו"תשס, חוק תובענות ייצוגיות

  ; כמפורט בבקשהלהגדיר את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה  .ב

את כל הכספים , להורות למשיבות להשיב לחברי הקבוצה בשמם הוגשה התובענה  .ג

 ;מ בגין צריכת שירותיהן באזור אילת"מע"אשר גבו שלא כדין תחת הכותרת 

ח "להצהיר כי שירותיהן של המשיבות באזור אילת נכנסים בגדר הפטור שבחוק אס  .ד

 .מפורט בבקשה ובתובענהוכ

  ; בהוצאות הפרסוםותלרבות חיוב המשיב, להורות על אופן פרסום ההחלטה ונוסחה  .ה

  ; למען קבוצת התובעיםות בגין פעולותיהןלפסוק תשלום גמול מיוחד למבקש  .ו

  ;בהתאם למבוקש בבקשה זו, ד החתום מטה"לאשר את מנגנון שכר הטרחה לעו  .ז

מ "ט עורכי דין בצירוף מע"ירוף שכבקשה בצ בתשלום הוצאות הותלחייב את המשיב  .ח

 .כחוק

  

 .אלא אם צוין אחרת, ההדגשות אינן במקור, בציטוטים המובאים בבקשה: הערה

  

  

  :ואלה נימוקי הבקשה

 מבוא  .א

הגובות , עניינה של התובענה הינו הנזק אותו גורמות המשיבות למבקשות, כפי שיראה להלן .1

 –האחת , בשתי  טעונות עיקריות,  בניגוד לדין,"מ"מע"מן המבקשות סכומים תחת הכותרת 

 . כי לא ניתן לזהות את מקום השיחה והשניה כי השירות לא ניתן באילת

המערכת הסלולארית יכולה ובעצם חייבת לזהות את המקום בו נמצא , כפי שיפורט להלן .2

 . המכשיר הסלולארי המקבל את שירותיה

   124-08) א"ת( תמ וד השופט מגן אלטוביה בי כב"נפסק לאחרונה ע, בעניין מקום השירות .3

" מקום השירות"להגדרת  ביחס, מ" אגף המכס והמע–מדינת ישראל ' נ יהושע גווילי

 . "מקום צריכת השירות הוא מקום מתן השירות "למשתמש הסלולארי כי 
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מוגשת הבקשה להכיר בתובענה אותה הגישו המבקשות נגד , אשר על כן וכפי שיפורט בהמשך .4

, חוק תובענות ייצוגיות בתוספת השניה לחוק 1פ פרט "ע, כתובענה ייצוגית, יבותהמש

 .בקשר לענין שבינו לבין לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תביעה נגד עוסק, 2006- ו"תשס

 רקע עובדתי  .ב

, ")השירותים: "להלן(המשיבות מוכרות ללקוחותיהם שירותים שונים בתחום הסלולארי  .5

עבור מרבית . 'לשלוח מסרונים וכד, הל שיחות טלפון עם אחריםלרבות האפשרות לנ

 .השירותים גובות המשיבות תשלומים מלקוחותיהם

נרשמו כעוסק מורשה תושב אילת ,  על מנת למכור את שרותיהן לתושבי אילת- המשיבות 

מוכרות את שירותיהן , בהם הן קולטות לקוחות חדשים, ומפעילות מרכזי שירות באילת

המשיבות מנצלות .  השונים ובהם הן גם מוכרות מכשירים וציוד ללקוחות השוניםללקוחות

 .מרכזי שירות אלה גם למתן שירות תיקונים למכשירים

כפי שניתן .  למעלה משלש עשרה שנים1 הינה תושבת אילת ולקוחה של המשיבה 1המבקשת  .6

תם צרכה בסך  בגין השירותים או1 את המבקשת 1חייבה המשיבה , "1א"לראות בנספח 

גבתה ממנה המשיבה ,  צרכה שירותים אלה באזור אילת1ברם למרות שהמבקשת ,  328.47₪

 ".מ"מע"בסעיף  ₪ 52.56 גם סך של 1

 ".1א"ב ומסומן נספח "מצ,  חשבונית החיוב---- 

כפי שניתן לראות .  מזה כשלוש שנים2 הינה תושבת אילת ולקוחה של המשיבה 2המבקשת  .7

,  151.52₪ בגין השירותים אותם צרכה בסך 2 את המבקשת 2 המשיבה חייבה" 2א"בנספח 

 גם סך 2גבתה ממנה המשיבה ,  צרכה שירותים אלה באזור אילת2ברם למרות שהמבקשת 

 ".מ"מע"בסעיף  ₪ 24.26של 

 ".2א"ב ומסומן נספח "מצ,  חשבונית החיוב---- 

 למעלה 3וחה של המשיבה הינה תושבת אילת ולק, אשר שם נעוריה היה גואטה, 3המבקשת  .8

 בגין השירותים 3 את המבקשת 3חייבה המשיבה " 3א"כפי שניתן לראות בנספח . מעשר שנים

,  צרכה שירותים אלה באזור אילת3ברם למרות שהמבקשת ,  211.51₪אותם צרכה בסך 

 ".מ"מע"בסעיף  ₪ 33.84 גם סך של 3גבתה ממנה המשיבה 

 ".3א"נספח ב ומסומן "מצ,  חשבונית החיוב---- 

אותם , מ על השירותים ולמצער על חלקם"המבקשות פטורות מתשלום מע, כפי שייראה להלן .9

אשר בגינה מוגשת בקשה , י המבקשות"לפיכך הוגשה תביעה כנגד המשיבות ע, צרכו באילת

למרות היות המבקשות פטורות , "מ"מע"בשל גביית סכומי כסף תחת הכותרת , זאת

 .שרותי המשיבות באזור אילתמ על צריכת "מתשלום מע

עובר !  מסך הכנסות השוק הסלולארי 95%המשיבות מחזיקות במשותף כ , כפי שיראה להלן .10

 . להגשת תובענה זאת
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 או ביצוע השירותים השונים/אופן מתן ו .1ב

 .גובות תשלום מהתשלום עבור מרבית שירותיהן, הנתבעות, "3- א"- "1א"כנחזה בנספחים  .11

וכן מחשבונית הדוגמא " 3א"-"1א" נספחים –ראות בחשבוניות כפי שניתן ל,  זאת ועוד .12

מ ולכאלה שעליהן "לפרטים עליהם הן גובות מע, הנתבעות מפצלות את החשבוניות, ב"המצ

 .בין אם הפיצול נעשה באותה חשבונית ובין אם בחשבוניות נפרדות, מ"אין הן גובות מע

 הינה עוסק מורשה 2ה שהנתבעת  עבור מכירת ציוד בו נרא2 חשבונית של הנתבעת ---- 

 ".4א"ב ומסומן נספח "מצ, מ בגין מכירת הציוד"תושב אילת וכי אינה גובה מע

לצורך מתן , ב לבקשה זו"המצ, ר מידן"כפי שניתן לראות במפה המצורפת לחוות דעתו של ד .13

 34: כדלהלןותחנות ממסר מחזיקות הנתבעות אתרי בסיס , השירות הסלולארי באזור אילת

 . 3 של הנתבעת ם אתרי26 ו 2 של הנתבעת ם אתרי39, 1 של הנתבעת םריאת

לא , הנמצאים באילתבסיס הללא אתרי , ר מידן"כפי שיפורט להלן וכאמור בחוות דעתו של ד .14

 בהיותן תוכלנה הנתבעות לתת את השירות הסלולארי ללקוחותיהן בכלל ולתובעות בפרט

 .באילת

ארצית ") ן"מערכת רט: "להלן(ערכת רדיו טלפון נייד שרותי המשיבות מופעלים באמצעות מ .15

 :כדלהלן, המורכבת ובנויה ממרכיבים שונים הנמצאים באתרים שונים בארץ

המורכבות ממבנה בתוכו מותקן ציוד רדיו לשידור ולקליטה ובקר המבקר את תחנות בסיס 

 אשר, כמו כן מותקנת אנטנה על גג המבנה או על עמוד נפרד.  פעולת התחנה

תפקידה לשדר את קרינת הרדיו למשתמשים וכן לקלוט את קרינת הרדיו 

בצורה זו מתקיימת .  י המכשירים המצויים בידי המשתמשים"המשודרת ע

תקשורת רדיו בין המשתמשים המצויים גיאוגרפית בתא לבין תחנת הבסיס 

) point of access(באופן שתחנת הבסיס משמשת כנקודת הגישה , של התא

באמצעות תקשורת רדיו , וכאשר גישה זו נעשית , תמש לרשתשל המש

תקשורת זו . המתקיימת על בסיס מקומי בין תחנת הבסיס למכשיר המינוי

תחנות . מעניקה למשתמש את הניידות" תקשורת המייל האחרון"המכונה 

בהתאם לחלוקת תאי הכיסוי וקשורות למרכזי , הבסיס מפוזרות ברחבי הארץ

 .של הרשת באמצעות תקשורת נייחת) תים קרויים מתגיםלע(בקרה וניתוב 

בניגוד לתחנות הבסיס החייבות להתמקם פיזית בקרבה גיאוגרפית , מרכזי בקרה וניתוב

מרכזי הבקרה אינם , למינוים בתוך תאי כיסוי השטח כפי שתואר לעיל

חייבים להימצא פיזית בנקודות השרות ויכולים להיות מותקנים במקומות 

  .'ניהוליים וכדו, תשתיתיים,  על בסיס שיקולים כלכליים,כל שהם

ניתן לומר כי ללא אתר הבסיס לא תוכל המערכת ליצור קשר עם המכשיר הסלולארי 

  .והמכשיר הסלולארי לא יוכל ליצור קשר עם המערכת הארצית

 .המצורפת לבקשה זו ולכתב התביעה, ר ראובן מדן"לענין זה ראה חוות דעתו של ד
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עוצמות , על מנת להימנע מרמות קרינה גבוהות, ר מידן"ב של ד"וות דעתו המצכאמור בח .16

 .כ לרדיוס כיסוי של מספר מאות מטרים בלבד"מביאים אותם בד, השידור של אתרי הבסיס

מאפשרים שידור וקליטה , לפיכך ניתן לומר כי רוב מוחלט מכלל אתרי הבסיס באזור אילת .17

מיעוטם הזניח יתכן וייתן שירותים גם , לבדלמכשירים אשר נמצאים באזור אילת ב

 .למכשירים הנמצאים בסמוך לאזור אילת

המערכת המרכזית ,  הסלולארי למכשירם השוניםשירותיהעל מנת לספק את , כאמור לעיל .18

המערכת יודעת כל הזמן היכן . ומאתרת אותו באמצעות איתותיוהעת אחריו כל " עוקבת"

 ! נמצא המכשיר 

במהלך חודש , 2הציעה הנתבעת , מערכת לזהות את מיקומו של המכשירבשל יכולתה של ה .19

מבצע הנחות מיוחד לשיחות וצריכת , שדרות וישובי עוטף עזה,  לתושבי אשקלון03.2008

  .אשר נעשו מאותו אזורשירותים אחרים 

  ".1ב"ב ומסומן נספח "מצ, 2 פרסומה של הנתבעת ---- 

על מנת להציע לסטודנטים ,  הסלולארישיר השתמשה ביכולות איתור המכ3 הנתבעתגם  .20

והעניקה ללקוח הסטודנט "  מדברים מהקמפוס–זון - שירות סטודנט"תוכנית אשר נקראה 

  . תעריף מיוחד לשיחות אשר ניהל בעת היותו בשטח הקמפוס

  ".2ב"ב ומסומן נספח "מצ, 3 פרסומה של הנתבעת ---- 

,  בהסתמך על מקום ביצוע הפעולה-ם הנתבעות מסוגלות גם לאתר את המכשיר וג, ללמדנו .21

השונה מהתעריפים אותם משלם אותו צרכן באזורי שירות , לבצע חיוב בתעריף מיוחד

 .אחרים

אף המשטרה נעזרת ביכולות האיתור של , על פי הפרסומים השונים, לא זאת אף זאת .22

שיר בזמן או על מנת לבסס מקומו של מכ/או נעדרים ו/לאיתור חשודים ו, המכשיר הסלולארי

 .נתון

 :לסיכום פרק העובדות .23

 .המשיבות הינן עוסק מורשה תושב אילת .23.1

 .המשיבות מוכרות את שירותיהן במסגרת עבודתן במרכזי השירות שלהן באילת .23.2

 . הנמכר באזור אילתמ עבור מכירה של ציוד"המשיבות אינן מחייבות במע .23.3

רותיהן לצרכנים לא תוכלנה המשיבות לספק את שי, ללא אתרי הבסיס באזור אילת .23.4

 .באזור זה

ן יודעת לאתר את מיקומו של המכשיר וצריכה לעשות כן על מנת לספק "מערכת רט .23.5

 .לו את שירותיה

בהתאם , ן יודעת לעקוב אחר צריכת השירותים ולנהל את חיוביי הלקוח"מערכת רט .23.6

 .למקום צריכת השירותים על ידו
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 המסגרת הנורמטיבית  .ג

 מ"חוק המע .1ג

- ה"תשל ,חוקק חוק מס ערך מוסף, וצעה במערכת המיסים בישראלכחלק מרפורמה אשר ה .24

מטרת החוק היתה להפחית את היקף תשלום המיסים הישירים ולהמירו בהרחבת . 1975

 . 1בסיס המס במיסים עקיפים

המס יכול וישמש מנוף כתמריץ שלילי או חיובי " , עם זאת .25

מס בשיעור אפס על מוצרים או (ולהתערבות בפעילות המשק 

מס , כדוגמה אחת לכך, שירותים מסוימים או באזורים מסוימים

 1110/01ה "עמ( " והדברים ידועים) בשיעורים שונים וכיוצא בזה

) 2008פברואר  (1/מיסים כב ]פורסם בנבו[, פקיד שומה פתח תקוה' מועצה מקומית אריאל נ

 ).118' עמ,11- ה

בחקקו את , ולהביא למינוף אזור אילת, המחוקק ראה לנכון להתערב בפעילות המשק, ואכן .26

חוק : "להלן( 1985-ה"התשמ, )פטורים והנחות ממסים(חוק אזור סחר חפשי באילת 

 :כדלהלן, כדברי ההסבר לחוק. ")ח"אס

מטרתו של החוק המוצע היא לנצל את מיקומו " 

ל אזור אילת על מנת שיהיה מנוף לשגשוג הגיאוגרפי ש

  ".דבר שיתרום גם למשק המדינה , כלכלי של האזור

 :ח כדלהלן" בחוק אס4מורה סעיף , בהתאם למטרה זו .27

רשאי , באישור ועדת הכספים של הכנסת, שר האוצר" 

פטור , כולם ומקצתם, בתקנות לפטור ממסים עקיפים

 ושירותים טובין הנמכרים באזור אילת, מלא או חלקי

 :כמפורט להלן, הניתנים בו

 ...טובין שיוצרו בישראל  )1(

 "דרך כלל או מסוג מסויים , שירותים טעוני מס )2(

, עוסק בהקלות במס ערך מוסף ומפרט את אלה ביחס למכירת טובין, ח" לחוק אס5סעיף  .28

, הוא המהותי לעניינינו, בחוק) ה(5סעיף . למכירת קרקעות ולמתן שירותים באזור אילת

 :ורה כדלהלןמ

מתן שירותים באזור אילת בידי תושב אזור אילת יהא " 

  "...פטור ממס ערך מוסף

 אגף –מדינת ישראל ' בנדר נ  353/00ש "בהצגת עמדתו ב ע, כבוד היועץ המשפטי לממשלה .29

 : אומר בעניין מטרת החוק כדלהלן ) 28 פסקה 15' עמ( מ"המכס ומע

                                                        

1
  236' עמ, 1178ראה הצעת חוק  
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, רים בפרטומבנה תקנות הפטו, מבנה החוק בכלל "

המטרה העיקרית : משמעית-נותנים במקרה דנן תשובה חד

אותה באים הפטורים לקדם הוא מעבר אוכלוסיה ועסקים 

  "                      לאילת

בפסק דינה , ח והתקנות"עומדת על תכליתן של חוק אס, אף כבוד השופטת ורדה אלשייך .30

 :ד כדלהלן" בפס5בפסקה , ל"הנאהוד בנדר בעניין  

חוק אזור סחר חופשי אילת והתקנות שהותקנו מתוכו " 

, אולם... מכוונות בעיקר לגרום לשגשוג העיר אילת

. מטרה כללית ונרחבת זו ניתן להשיג ברכים רבות

 :לעניינינו רלוונטיות שתי דרכים

זאת בעיקר , עידוד מעבר אוכלוסייה ועסקים לאילת  .א

י כד, "אילתיים" ולעסקים לפרטיםי מתן הטבות "ע

למשוך לעיר הן אוכלוסיות איכותיות והן עסקים 

בייחוד מהסוגים החסרים , מבוססים ומצליחים

 .בעיר

 ..."  .ב

בחר להיטיב עם התושבים , רצה לעודד הגירה לאילתאשר המחוקק נמצאנו למדים כי  .31

 .העוברים לגור בעיר המרוחקת

מוש בטובין מחוץ לאזור אודות שי, ח"בחוק אס) ב(16 ו 8ראיה לכך ניתן לראות גם  מסעיפים  .32

 . או הוצאת הטובין אשר נרכשו באזור אילת אל מוחצה לו/אילת ו

ללא קשר עם ההטבה אשר הוא מעניק לתושבי , לו רצה המחוקק לעודד את העסקים באילת

 .אלא אך ורק את מקום הרכישה, לא היה צריך להתנות את מקום השימוש בטובין, העיר

 מקום בו נצרך –האם אילת , שימוש במערכת הסלולאריתעל השאלה מהו מקום השירות ב .33

ענה כבר , של המערכת" מוחות"וה" מתגים"או שמא המקומות בהם נמצאים ה, השירות

 :כדלהלן, )32פסקה ( יהושע גווילי בעניין 124-08) א"ת( תמ מגן אלטוביה בכבוד השופט 

ולא (ל כשירות "יש לראות את השיחות מחו, לשיטתי "

שירות , המוענק ליוזם השיחה) ס לא מוחשיכמכירת נכ

שעה . היינו במהלך השיחה, המתכלה בעת צריכתו

יש לראות , ל ומתכלה בעת צריכתו"שהשירות נצרך בחו

 ".ל"בו שירות שניתן בחו

 !הוא המקום בו נמצא הצרכן ,  במקרה של שיחה סלולארית–מקום צריכת השירות , ללמדנו .34

השירותים ; אף לצרכן" השייכת"מ הינה הטבה "ר ממעההטבה של הפטו, עינינו הרואות .35

בשיחות טלפון הינו מקום " מקום השירות"מ ו"של עוסק אלתי באזור אילת פטורים ממע

 .צריכת השירות
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גם בעניין זה תומך תצהירו של מר נחום גרשוני אשר שימש כמרכז איזור , לא זאת אף זאת .36

 ,,")מר גרשוני: "להלן(ח אילת "מ ואס"מע, סחר חופשי אילת ואף כיהן כסגן מנהל מכס

 :כאשר מר גרשוני מצהיר כדלהלן

, אינו מחייב כי כל אמצעי הייצור של השירות, ח"אעיר כי מתן שירות באס" 

אלא די כי צריכת השירות נעשית בתחום , ח בלבד"יהיו ממוקמים באזור אס

  "ח"האס

 :ומוסיף מר גרשוני בתצהירו כדלהלן .37

 כפי שמפורט בחוות –ר לנו שניתן לאתר את מקום השיחה ברור לי כי לו נאמ" 

היינו קובעים כי עקרונית השירות אכן נכנס לגדר , הדעת המצורפת לתביעה זו

  "הפטור שבחוק

, ניתן להבין מדוע חברת מירס, לאור דבריו הברורים של מר גרשוני ולאור האמור לעיל .38

מחייבת את לקוחותיה תושבי אילת אינה , המספקת שירותים סלולאריים כדוגמת הנתבעות

 .מ"במע

 ".1ג"ב ומסומן נספח "מצ,  חשבונית מירס---- 

ובהתאם ,  כאמור לעיל–ח וההטבות לתושבי אזור אילת "בהתאם לרציונל של חוק אס .39

, אשר אינה מייצרת באילת את שידוריה, חברת הוטאף , להגדרת החיוב על פי מקום השירות

אינה , את השירות לקבלת שידוריה המשודרים ברחבי הארץאלא אך נותנת לתושבי האזור 

 . מ על שירותים אלה"גובה מע

 ".2ג"ב ומסומן נספח "מצ,  חשבונית הוט---- 

, המובילה לאילת את החשמל המיוצר בתחנות כוח מחוץ לאזור אילת, גם חברת החשמל .40

 שירותיה  עבורמ"אינה גובה מע, באמצעות תשתיות הולכה הנמצאות מחוץ לאזור אילת

 .לתושבי אזור אילת

  ".3ג"ב ומסומן נספח " חשבונית חברת החשמל מצ---- 

 .מ בגין שירותיה הניתנים באילת" אינה מחייבת במעYESאף חברת  .41

  ".4ג"ב ומסומן נספח " מצYES חשבונית ---- 

 בו היא מודיעה לה כי 3 מכתב אל התובעת Smile 012אך לאחרונה שלחה חברת , זאת ועוד .42

 .  אותם היא צורכת012מ בגין שירותיה של "טורה מתשלום מעהינה פ

 ".5ג"ב ומסומן נספח " מצSmile 012מכתבה של   ---- 

אינה סותרת את עמדתה של , כפי שבאה לידי ביטוי לעיל, פרשנות החוק, כפי שיראה להלן .43

 . מ על שיחות סלולאריות באזור אילת"מהמדינה ביחס לאי חלות המע
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 של האיש אשר עמד באותה עת 01.06.2000יתן ללמוד ממכתבו מיום את עמדת המדינה נ .44

כ אלי "אל ח, שוחט) בייגה(מר אברהם ,  שר האוצר–בראש מערכת המיסים בארץ 

 .ח"העוסק בבקשה לתקן את תקנות אס, ר ועדת הכספים של הכנסת" יו–גולדשמידט 

 :כדלהלן, מבקש שר האוצר דאז, במכתבו .45

תאום עם החברות הסלולריות לפיכך מבקש אגף המכס ב" 

מ לשיחות מטלפון סלולרי שבוצעו "לבטל את הפטור ממע

 .באילת

אודה לך על העלאת התקנות על סדר יומה של ועדת 

 ". הכספים של הכנסת

 :כדלהלן, מצרף למכתבו את נוסח התקנה החדש המבוקש, שר האוצר .46

פטורים והנחות (בתקנות אזור סחר חופשי באילת . 1" 

 : יבוא15לאחר תקנה , 1985-ו"תשמה, ממסים

) ה(5כאמור בסעיף , פטור ממס ערך מוסף. א15  

לא יחול על שיחות טלפון באזור , לחוק

 " המתבצעות באמצעות טלפון סלולרי  , אילת

  ".ד"ב ומסומן נספח "מצ,  מכתבו של שר האוצר---- 

 !!!התקנות לא שונו בעניין זה  .47

על שיחות מטלפון סוברים כי ,  במשרד האוצרשר האוצר ואגף המכס, עינינו הרואות .48

  !!!מ"סלולארי באזור אילת חל פטור ממע

, מ"למרות שהשירות הסלולארי נכס בגדר הפטור ממע, למרות האמור לעיל, עינינו הרואות .49

למרות שהתובעות נהנו משירות הנתבעות בהיותן באילת ולמרות שבאפשרות הנתבעות 

גובות הנתבעות מהתובעות , צריכת שרותי הנתבעותלדעת היכן נמצאות התובעות בעת 

 .מ"כספים בסעיף מע

 איסור גביית מס שלא כחוק .2ג

האם רשאי , נשאלת השאלה. מ ניתן כהטבה גם לצרכן באילת"הוכח לעיל כי הפטור ממע .50

מ עבור השירותים "להתנדב למען אוצר המדינה ולגבות מע, עוסק בתחום אזור אילת

 ? אילת והמוצרים שהוא מוכר באזור

 :מר גרשוני עונה על שאלה זו בתצהירו כדלהלן .51

אינו נובע מרצונו של העוסק , מ לעסקות של עוסק רשום באילת"הפטור ממע" 

באופן , או מרצונו להפריד בין עסקאותיו, מ עבור המדינה"להתנדב לגבות מע
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, מ מלקוחותיו"מ ועבור אלו לא יגבה מע"שיחליט עבור אילו שירותים יגבה מע

  "א הפטור הינו חובה המעוגנת בחוקאל

מר אוסטר . עונה לשאלה זו בלאו רבתי, ח אילת"מ ואס"מע, מנהל מכס –גם מר יעקב אוסטר  .52

או מוצרים אשר /מ שגובה רשות הדואר גם על שירותים ו"קיבל תלונות מתושבים על מע

 . 'חלוקת פרסומות וכד, כגון מעטפות, מכרה באזור אילת

אלא נוזף , בח את רשות הדואר על התנדבותה להעשיר את קופת המדינהאינו מש, מר אוסטר

קבלנו תלונות מאזרחים כי : "  בו כתב כדלהלן28.03.2008ברשות הדואר במכתבו מיום 

  ". . ח.ס.מ שלא בהתאם לחוק א"למרות האמור בחוק נגבה מהם מע

  ".ה"ב ומסומן נספח "מצ,  מכתבו של מר אוסטר---- 

 :מורה כדלהלן, משק המדינה: בחוק יסוד) א(1עיף ס .לא זאת אף זאת .53

, מילוות חובה ותשלומי חובה אחרים לא יוטלו, מסים"

הוא הדין ; אלא בחוק או על פיו, ושיעוריהם לא ישונו

 ."לגבי אגרות

המשיבות אינן יכולות , אין כל דכפין יכול להחליט לגבות מס לטובת המדינה, ללמדך .54

מ מהמבקשות לטובת "וגובות מע, בון המבקשותלהחליט כי הן מתנדבות על חש

 .המדינה

או תשלומי /שינוי בעניין תשלומי מיסים ו, משק המדינה: יסודכי כאמור בחוק , עוד יוער .55

פנה שר האוצר בבקשה , לעיל 44 לפיכך כאמור בסעיף , י ובאמצעות החוק"חובה יתבצעו רק ע

 . והוראות החוק נותרו ללא שינויק לא שונה בעניין בקשתו של השרהחוברם , בעניין זה

היו , או על פיו/לגבות מס אלא בחוק ו הנתבעות אשר אינן יכולות תטענה התובעות כי, לפיכך .56

 .מ בגין שירותים אותם צרכו באזור אילת"מעמהן לגבות מ מנועות

 פקודת הנזיקין .3ג

 : בפקודת הנזיקין מורה כדלהלן3סעיף  .57

ובכפוף ,  המנויים להלן בפקודה זו הם עוולותםבריהד"

כל הנפגע או הניזוק על ידי עוולה  ―להוראות הפקודה 

שנעשתה בישראל יהא זכאי לתרופה המפורשת בפקודה מידי 

 ".עושה העוולה או האחראי לה

 הפרת חובה – בפקודה 63מפורטת בסעיף , אשר בגינן זכאי הניזוק לתרופה, אחת העוולות .58

 :להלןכד, חקוקה

פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה מ  )א("

 ―למעט פקודה זו  ―המוטלת עליו על פי כל חיקוק 

נועד לטובתו או להגנתו , לפי פירושו הנכון, והחיקוק
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וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או , של אדם אחר

 ..."; נזק שאליו נתכוון החיקוק המטבעו של

המועצה ' שלמה ועקנין נ 145/80א " ע מפורטים בההיסודות של הפרת חובה חקוק .59

 : כדלהלן32 בפסקה )1982 (113, )1(ד לז"פ, בית שמש ,המקומית

חמישה הם יסודותיה של העוולה בדבר הפרת חובה " 

. ב; חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק. א: חקוקה

המזיק הפר את . ג; החיקוק נועד לטובתו של הניזוק

. ה; ההפרה גרמה לניזוק נזק. ד; החובה המוטלת עליו

  ". הנזק אשר נגרם הוא מסוג הנזק אליו נתכוון החיקוק

לפיכך ולאור האמור לעיל תטענה התובעות כי משהוכח לעיל שהשירות אותו צורכות  .60

ח וכי הוראה חקוקה היא שלא "מ בחוק אס"המבקשות מהמשיבות נכנס לגדר הפטור ממע

עות עוולו להן בהפרת חובה חקוקה בגבותן מהן הרי הנתב, פ חוק"לגבות מס אלא ע

 .מ"תשלומים בסעיף מע

   הגנת הצרכןחוק .4ג

 :מורה כדלהלן, 1981א "תשמ,  הגנת הצרכןחוק ל2סעיף  .61

בכתב או ,  במעשה או במחדל–לא יעשה עוסק דבר   )א(  "

בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות 

 העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה –בעסקה 

בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ; ) הטעיה–להלן (

 :ענינים אלה כמהותיים בעסקה

)1(  ... 

  ,המחיר שנדרש בעברהמחיר הרגיל או המקובל או  )13(

  ... ";לרבות תנאי האשראי ושיעור הריבית

מ "או אי החיוב במע/נכלל גם החיוב ו" המחיר הרגיל והמקובל"המבקשות תטענה כי בגדר  .62

 .על מחיר המוצר

המבקשות תטענה כי המשיבות כי בין אם בדרך הצגת המחירים כפי שהם בחשבוניות ובין  .63

ב כי הן חייבות בתשלום והטעו אותן לחש, שבוניותאם במחדל  באי הפרדת הרישום בח

 .מ על השיחות והשירותים שהן צורכות  גם באזור אילת"המע

 נזקן של המבקשות  .ד

למרות , מ"המשיבות גבו מהמבקשות תשלומים תחת הכותרת מע,  לעיל8  -  6 כנחזה בסעיפים  .64

שהמבקשות היו זכאיות לשלם עבור השירותים אותן צרכו מבלי  לשלם , שמוכח בבקשהכפי 

 .מ"גם עבורם המע
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מבלי שהיו , מ"המשיבות הזיקו למבקשות בגובה הסכום אותו גבו תחת הכותרת מע, למעשה .65

 .או זכאיות לגבות סכומים אלה/רשאיות ו

ו לרשום את שיחותיהן אשר או פעל/המשיבות הזיקו למבקשות בכך שלא רשמו ו, זאת ועוד .66

נעשו הן חייבות , ככל ובשל הימנעותם מביצוע רישום השיחות כאמור, נעשו מאזור אילת

 .מ"לגבות את המע

 בסך 2 הזיקה למבקשת 2המשיבה ,  52.56₪ בסכום של 1 הזיקה למבקשת 1המשיבה , לפיכך .67

 . 33.84₪ בסך של 3 הזיקה למבקשת 3והמשיבה  ₪ 24.26של 

לאחר שהמשיבות גובות מהן סכומים , נזקן של המבקשות גדול עשרת מוניםמעשה יודגש כי ל .68

ברם מאחר ועובר להגשת , מיום היותן מנויות על שירותי הנתבעות, "מ"מע"תחת הכותרת 

בקשה זאת אין בידי המבקשות את סיכום תשלומיהן למשיבות במשך שבע השנים 

 .פיםהמצור" א"מפורט נזקן בהתאם לנספחי , האחרונות

 הנימוקים לאישור התובענה כתובענה ייצוגית  .ה

 :מפרט את מטרות החוק כדלהלן, חוק תובענות ייצוגיות ב1סעיף  .69

מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין הגשה "

לשם שיפור ההגנה על , וניהול של תובענות ייצוגיות

 :ובכך לקדם בפרט את אלה, זכויות

לרבות לסוגי , פטמימוש זכות הגישה לבית המש  )1(

 ;אוכלוסיה המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים

 ;אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו  )2(

 ;מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין  )3(

  ".הוגן וממצה של תביעות, ניהול יעיל  )4(

 :מורה כדלהלן ת ייצוגיות תובענוחוקל) א(8סעיף  .70

אם מצא , בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א("

 :שהתקיימו כל אלה

 

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ) 1(

ויש , או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה

אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת 

 ;  הקבוצה

ההוגנת תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה ו) 2(

 ;להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל ) 3(

; חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת
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הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על 

 ;החלטה בענין זה

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל ) 4(

 ".חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב

 

חוק : "להלן  (2006-ו"תשס, ולמת את מטרות חוק תובענות ייצוגיותהבקשה דנן ה .1ה

 ")תובענות ייצוגיות

 אשר בשל למבקשותגם , יקיים את זכות הגישה לבית המשפט, אישור הבקשה דנן ברי כי .71

 אל תוך היכלו של כבוד בית המשפט וודאי לא היו ניגשות, סכומה הפעוט של תביעתן האישית

לאור , ר להגשת בקשה זו לא הגישו כל תביעה בעילות שלעילאשר עוב, לחברי הקבוצה

כ כל "בהם יזכה בד, מורכבות התביעה מחד ומאידך לאור הסכומים הנמוכים יחסית למאמץ

 .אחד מחברי הקבוצה

יש בכדי לעזור באכיפת הדין והרתעת עוסקים אחרים , ברי כי בהגשת  התובענה וככל ותאושר .72

 . בבקשה דנןמהפרת החוק בנסיבות במופיעות

ברי כי הבקשה דנן מאפשרת לכבוד בית המשפט לתת את הסעד ההולם ולנהל את התביעה  .73

 .ניהול הוגן וממצה מבלי להיחשף לאלפי תביעות זהות

 הבקשה דנן מתאימה לדרישות החוק .2ה

לא תוגש תובענה ייצוגית אלא " מורה כי ,  בחוק תובענות ייצוגיות3סעיף  .74

בהוראת חוק  ה או בענין שנקבעבתביעה כמפורט בתוספת השני

 ...";מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית

מפרטת את העילות בגינן ניתן להגיש תובענה , התוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות .75

 : בתוספת מורה כדלהלן1סעיף . ייצוגית

בקשר , כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תביעה נגד עוסק"

ן אם התקשרו בעסקה ובין בי, לענין שבינו לבין לקוח

 .אם לאו

מי שמוכר נכס או נותן : " כדלהלן" עוסק" מגדיר 1981-א"תשמ, חוק הגנת הצרכן .76

  "כולל יצרן, שירות דרך עיסוק

וברי כי טענות המבקשות בגין גביית כספים , כאמור לעיל" עוסק"ברי כי המשיבות הינן  .77

עונות לדרישת , ה כאמור לעילי המשיבות ובמעשה הטעיי"המהווה הפרת חובה חקוקה ע

 . בקשר לעניין שבין עוסק לבין לקוח– תוספת בחוק 1סעיף 

כתובענה , מוגשת הבקשה דנן להכיר בתובענה אותה הגישו המבקשות כנגד המשיבות, לפיכך .78

 .ייצוגית בעניינים שבין עוסק ללקוח
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 הקבוצה בשמה מוגשת התביעה  .3ה

עוסק זכאי לנכות מהמס " , 1975-ו"תשל, מוסף חוק מס ערך ב) א(38בהתאם להוראות סעיף  .79

לפיכך מי שאינו עוסק ,  "שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין

את תשלום " לגלגל"או /אין באפשרותו לנכות ו, מ"או גם אם הינו עוסק אינו חייב במע/ו

 .מ ששילם שלא כדין באופן שלא יישא בו מכספו"המע

הקבוצה אשר אותה יתבקש כבוד בית המשפט לאשר ואשר בשמה מוגשת התובענה , לפיכך .80

מורכבת מאותם צרכנים אשר המחוקק הורה שייהנו משירותי המשיבות באזור אילת תהיה 

מ עבור שירותים אלה ואשר נושאים הם בכיסם את הוצאות הנזק אשר נגרם "מבלי לשלם מע

 :כדלהלן, י המשיבות"להם ע

או עוסקים אשר מקום מושבם באזור /תושבי אילת ות אשר הינם לקוחות הנתבעו .80.1

 .מ"אילת ואשר אין באפשרותם לנכות תשומות בשל עסקאות בהן שלמו מע

או אינם /ו" חבר בני אדם"אינם בגדר ולקוחות הנתבעות אשר התארחו באילת  .80.2

ולפיכך אף הם נושאים בהוצאה , "עוסק מורשה"מ כ"רשומים במשרדי המכס והמע

 .מכיסםזאת 

 הנזק אשר נגרם לקבוצה .4ה

אין בידי המבקשות את הנתונים המדויקים אודות גודל הקבוצה ואודות גובה הנזק אשר  .81

ל מצויים "אך ברי כי הנתונים אודות חברי הקבוצות הנ, י המשיבות כאמור לעיל"נגרם להם ע

רי בידי הנתבעות ויהיה בידן הן לאתר אותם והן לכמת את גובה הנזק לכל אחד מחב

 .הקבוצות לפיכך כבוד בית המשפט יתבקש להורות את גילויים במסגרת הליך

 :אודות המשיבות והשוק הסלולארי פורסם כדלהלן, יחד עם זאת .82

,  חברות בעלות רישיון הפעלת רדיו טלפון נייד4בישראל פועלות , עובר להגשת הבקשה דנן .83

 .שלושת המשיבות ולצידן חברת מירס

נפרט להלן את הנתונים אשר ,  השימוש בשירותים הסלולארייםעל מנת להבין את היקף .84

  : כדלהלן2008 ביחס לשנת 2010הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש פברואר י "פורסמו ע

 עם ילדים

  

 ללא ילדים כ"סה

שלושה ילדים  עד שני ילדים כ"סה

 ויותר

טלפון בעלות על 

 סלולרי אחד לפחות

 במשקי בית בישראל

90.7 85.7 96.6 97.7 94.7 

עבור חודשית הוצאה 
חשבון , ניידטלפון 

 במשקי בית שוטף
 לבישרא

330.6 260.6 413.1 429.4 384.4 

  ".ו"ב ומסומן נספח "מצ, ס" העתק פרסום הלמ---- 
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י מרכז המחקר והמידע בכנסת " ע2009אשר נערך בשנת , מניתוח שוק הסלולר בישראל .85

: תפלגות ההכנסות של החברות בשוק הסלולר כדלהלן היתה ה2006עולה כי בשנת , ישראל

 34.5% ב 3 והמשיבה 32% ב 2המשיבה ,  מסך ההכנסות בשוק29% החזיקה ב 1המשיבה 

אמנם אין בפנינו נתונים .  מסך כנסו בשוק4.5%חברת מירס מחזיקה ב . מסך ההכנסות בשוק

נסות להתפלגות נתח ברם נראה כי קיימת הלימה בין התפלגות ההכ, לניתוח נתונים אלה

 .השוק לכל אחת מן המשיבות

  ".ז"ב ומסומן נספח "מצ,  ניתוח שוק הסלולר בישראל---- 

 2008 ביחס לשנת 2010הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש פברואר בהסתמך על נתוני  .86

 :יקף הנזק של הקבוצה כדלהלןהמבקשות מעריכות את ה,  לעיל84 כאמור בסעיף 

לפיכך בהתאם ,  לעיל84 לפיכך בהתאמה לאמור בסעיף ,  בתי אב12,000באילת כ  .86.1

הנזק אשר נגרם לתושבי אילת בחודש אחד הינו לפחות כ , ל"לאמור בנתונים הנ

הוצאה חודשית  ₪ 330* אחד  מבתי האב לפחות מכשיר 90% * 12,000(₪  466,298

 ). משוק הסלולאר95% * 0.137* ממוצעת 

. 70% חדרי אירוח בבתי מלון וממוצע התפוסה השנתי עומד על כ 12,000באילת כ  .86.2

 מכשירים 8,000לפיכך ניתן להעריך כי בממוצע נמצאים ביום נתון באילת כ 

נגרם לאורחים לפיכך ניתן להעריך כי הנזק החודשי אשר ". אורחים"סלולאריים 

 שיעור תפוסה ובהנחה שבכל חדר 70% * 12,000( ₪  362,674באילת עומד על כ 

 95% * 0.137* צריכה ממוצעת  ₪ 330* יש מכשיר בהתאם לממוצע הארצי " תפוס"

 ).משוק הסלולאר

 כי הנזק במשך שבע השנים האחרונות עומד על ,על הצד הנמוך, ניתן להעריך, בהתאם לכך .87

 והמצוטט "ז"נספח בהתאם לכך ובהתאם לאמור ב. ₪ 69,633,648מ חת סכום שלא יפ

 מוערכת התובענה כנגד כל אחת מן המשיבות , מנת לסבר את העיןועללעיל   85 בסעיף

 :מסכום אשר לא יפחת מהאמור להלן

 .₪ 21,145,404: 1המשיבה  .87.1

 .₪ 23,332,764: 2המשיבה  .87.2

 .₪ 25,155,480: 3המשיבה  .87.3

ייצגו וינהלו את עניינם של כלל חברי , מתאימות להגשת התובענהכ "ובהמבקשות  .5ה

 ;הקבוצה בדרך הולמת ובתום לב

 : צוגיות מורה כדלהלןי בחוק תובענות י4סעיף  .88

אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור   )א("

 :תובענה ייצוגית כמפורט להלן
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עילה בתביעה או בענין כאמור אדם שיש לו   )1(

המעוררת שאלות מהותיות של עובדה , )א(3בסעיף 

או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם 

 ; בשם אותה קבוצה–קבוצת בני אדם 

)2.... ( 

כאשר אחד מיסודות העילה הוא , לענין סעיף זה  )ב(

 –נזק 

בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור   )1(

 די בכך שהמבקש יראה –) 1)(א(בסעיף קטן 

 ;כי לכאורה נגרם לו נזק

)2" ... ( 

שאלה מהותית של משפט המתעוררת בתובענה דנן הינה האם המשיבות רשאיות לגבות  .89

 .מ עבור שירותיהן הנצרכים באזור אילת"כספים תחת הכותרת מע

 .לעיל" 3ה " ברי כי שאלה זאת משותפת לכל חברי הקבוצה המוגדרת בפרק  .90

 .י המשיבות"המבקשות הראו לעיל את הנזק אשר נגרם להן ע .91

המבקשות הינן תושבות אילת ונמנות על חברי הקבוצה אשר נפגעו מאופן , זאת ועוד .92

נפגעים מהתנהלות זו בהווה וייפגעו אף בעתיד ככל וכבוד בית המשפט , התנהלות המשיבות

 .  דילא יאמר למשיבות

 . לחוק4כנדרש בסעיף , המבקשות רשאיות להגשת התובענה, אשר על כן .93

ד ותיק ומנוסה בייצוג לקוחותיו בתחום המשפט האזרחי "כ המבקשות הינו משרד עו"ב .94

עובר להגשת , או בחוות הדעת המצורפים/כנחזה בתצהירים ו. והמסחרי ופועל באזור אילת

 בתחומים שבמחלוקת בין המבקשות י מקצועכ המבקשת במומחים ובבעל"נעזר ב, התביעה

 .למשיבות

לפיכך הינו בעל עניין , כ של המבקשות מוכר וידוע באילת מעורה ומעורב בקורה בעיר"ב .95

לטובת רווחתם ולטובת העמקת קיום הוראות החוקים , לפעול לטובת תושבי אילת ואורחיה

 .ח ואשר יש מן העוסקים הבוחרים להתעלם מהם"הקשורים באס

 דבר אשר , בתל אביב סניף פעיל באילתומשרדלצד מ "לח, ככל ותאושר הבקשה, ת ועודזא .96

או /מ על מנת ליהנות מפסק דין ו"ככל ויצטרכו להתייצב בפני הח, יקל על חברי הקבוצה

 .'או להציג מסמכים וכד/או על מנת לתת תצהירם ו/הסדר פשרה ו

מ עבור השירותים "הפסיק לגבות מעכי מטרת התובענה הינה להביא את המשיבות ל, יודגש .97

 .מ שלא כדין עד כה"ולקבלת פיצוי עבור גביית המע, ח"הניתנים באס

בהגינות , לפיכך ברי כי יש סיכוי סביר שעניינם של חברי קבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת .98

 .ובתום לב
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 השאלות המשותפות לחברי הקבוצה .6ה

 :כדלהלן, הקבוצההתובענה דנן מעוררת שאלות המשותפות לכל חברי  .99

 .האם שירותי המשיבות באזור אילת נכנסים בגדר הפטור בחוק .99.1

 .האם ניתן לנהל רישום נפרד לשירותים הנצרכים באזור אילת .99.2

האם הפטור שבחוק הינו בגדר הטבה לעוסק או שהוא מהווה הטבה גם לתושבי  .99.3

 .אילת ולאורחיה

מ ובגין אלו הן "ה מעהאם המשיבות רשאיות להחליט בגין אילו שירותים הן תגבנ .99.4

 .יעניקו ללקוחותיהן את הפטור שבחוק

 .שאלות אלו משותפות לכל חברי הקבוצה וכי ההכרעה בהן היא הכרעה משפטיתברי כי  .100

י גורמים ברי סמכא הן " אשר ניתנו עלאור חוות הדעת והתצהירים המצורפים לתובענה .101

או מחיקת /ות לדחיית וח והן בתחום הטכני ולאור העיל"בתחום החוקים הנוהגים באס

נראה כי  סיכויי הצלחת התובענה הינם יותר , התובענות הקודמות בעניין התובענה דנן

 .מטובים

 הגשת התובענה הינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת .7ה

ח ולאור הזהות בעילת התובענה בין "לאור היקף המשתמשים בשירותי הנתבעות באזור אס .102

הינה הדרך היעילה להגשת , י הגשת התובענה כתובענה ייצוגיתכברי , מרבית המשתמשים

כמו ,  מאחר ותמנע מבול של תביעות אשר עימן יצטרך כבוד בית המשפט להתמודדהתביעה

 .גם המשיבות

 מאחר הגשת התובענה כייצוגית הינה הדרך ההוגנת לבירור התובענה, לא זאת אף זאת .103

ככל וחברי , לפיכך. ם מחלקי הארץ השוניםוהקבוצה מורכבת מתושבי אילת כמו גם תושבי

יוכלו אלה להגישן בבתי המשפט השונים ברחבי , הקבוצה יאלצו להגיש תובענות פרטיות

עלולה להביא גם לתוצאות , אפשרות זו מלבד זה שתביא לעומס רב על בתי המשפט. הארץ

 .סותרות

או לזכותם /יותיהם ומאחר ויתכן כי רבים מחברי הקבוצה אינם מודעים לזכו, זאת ועוד .104

 .יש באישור התובענה כייצוגית משום עשיית צדק עימם, להשבה מהמשיבות

עסקינן בקבוצה עליה נמנים עשרות אלפי לקוחות אם לא מאות , כאמור לעיל, זאת ועוד .105

אשר סכום התובענה לכל אחד מהם ולמצער לרבים הינו קטן וזניח באופן שלא , אלפים

 . בענהמצדיק את הטרחה בהגשת תו

מצדיקים אישור , לפיכך גודלה של הקבוצה והיקף התביעה הפועלת למען ולטובת כל חבריה .106

 .התובענה כייצוגית
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 ד והוצאות"שכר טרחת עו .8ה

לאור היקף התובענה .  מערכו של פסק הדין10%ד הינו "י לשכת עו"שכר הטרחה המומלץ ע .107

ישקול את , ט"ל גובה שכבבואו להכריע ע, מ כי כבוד בית המשפט"מבקש הח, ומורכבותה

 .ההיבטים והעובדות כדלהלן

בהכנת התובענה הייצוגית לפרטיה מתוך אחריות שזו תוכן מתוך רמת שקידה התואמת  .108

היה על התובע להשקיע מזמנו וממרצו , והולמת את חשיבות בירורה של הסוגיה שבתובענה

בות השקעת הזמן של ותוך סיכון כי השעות והימים הרבים שהשקיע לר, כפי שיפורט להלן

מ לקח גם את הסיכון שבפגיעה בשמו ובפרסומו ככל וחלילה "הח. ירדו לטמיון, עובדי משרדו

 .תידחה תובענה

בגיבוש , מ להשקיע זמן רב בבירור ההיבטים המשפטיים"בהכנת התובענה דנן היה על הח .109

וקים חוות הדעת המקצועיות ובפגישות עם אנשי מקצוע לבחינת ההיבטים השונים בח

 .הרלבנטיים לרבות היבטים טכניים והיבטים מיסויים

מ ערך פגישות רבות עם גורמים שונים על מנת לבחון את השלכות התובענה "הח, יתרה מזאת .110

על טובת הציבור וההשלכות שתביא קבלת התובענה כמו גם , על חיי המסחר בעיר אילת

 .ההשלכות שיהיו ככל וחלילה תידחה התובענה כנגד המשיבות

מ השקעת זמן רב הן לקיום הדיונים "ברי כי  בירור הבקשה והתובענה ידרשו מהח, זאת ועוד .111

כמו גם , או תגובות לבקשות הצדדים/או מתן תשובות ו/השונים והן לצורך הכנה לדיונים ו

 .  הגשת בקשות מטעם המבקשות

דולה אשר מ ישקף נאמנה הן את התועלת הג"ראוי כי שכר הטרחה של הח,  בנוסף לאמור .112

באשר , תצמח כתוצאה מהגשת התובענה לציבור צרכני המשיבות בכלל ולציבור באילת בפרט

פסק הדין המקבל את התובענה ואף פסק דין המאשר את הבקשה להכיר בתובענה כתובענה 

יהווה תמרור כלפי כלל הסוחרים הרואים בחוק קרדום לחפור בו על חשבון טובת , ייצוגית

 .יהתושבי אילת ואורח

בנוסף מתבקש כבוד בית המשפט לחייב את המשיבות בהוצאות שכר טרחה למומחים אשר  .113

 .צרפו את חוות דעתם לבקשה

 שיעור הגמול לתובעות הייצוגיות  .ו

, המבקשות לקחו על עצמן את העול לתבוע את זכותם של החברי הקבוצה כאמור לעיל .114

 .מ באזור אילת"ליהנות מן הפטור ממע

לבד מן הסיכון שבהגשת התובענה גם את הטרחה ,  עצמן המבקשותברי כי בכך לקחו על .115

 .הכרוכה בבירור התובענה הייצוגית

מתבקש כבוד בית המשפט לשקול הן את האמור , בבואו להכריע את הגמול המגיע למבקשות .116

לעיל והן את החשיבות לעודד אזרחים לפעול לשמירת האינטרסים הציבוריים ולשמירת 
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אזרח "אשר כוחם ועוצמתם מרתיעים ברגיל את ה, ותאגידים גדוליםספקים החוק על ידי 

 .עימם" מאבק"מלצאת ל" הקטן

כבוד בית המשפט מתבקש להכריע כי המבקשות יקבלו גמול ראוי אשר יהווה תמריץ  .117

 .לאחרים ללכת בעיקבותן

 סיכומם של דברים  .ז

ה ולאשר לאור כל האמור לעיל מתבקש כבוד בית המשפט להיענות לבקש, אשר על כן .118

 :התובענה כתובענה ייצוגית ולהורות כדלהלן

להכיר בתובענה אשר הגישו המבקשות כנגד המשיבות כתובענה ייצוגית ולהתיר  .118.1

למבקשות להגיש את התובענה נגד המשיבות כתובענה ייצוגית בהתאם להוראות 

  ").חוק תובענות ייצוגיות: "להלן (2006-ו"תשס, חוק תובענות ייצוגיות

  ;ת הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה כמפורט בבקשהלהגדיר א .118.2

את כל , להורות למשיבות להשיב לחברי הקבוצה בשמם הוגשה התובענה .118.3

מ בגין צריכת שירותיהן באזור "מע"הכספים אשר גבו שלא כדין תחת הכותרת 

 ;אילת

להצהיר כי שירותיהן של המשיבות באזור אילת נכנסים בגדר הפטור שבחוק  .118.4

 .קשה ובתובענהח וכמפורט בב"אס

לרבות חיוב המשיבות בהוצאות , להורות על אופן פרסום ההחלטה ונוסחה .118.5

  ;הפרסום

  ;לפסוק תשלום גמול מיוחד למבקשות בגין פעולותיהן למען קבוצת התובעים .118.6

  ;בהתאם למבוקש בבקשה זו, ד החתום מטה"לאשר את מנגנון שכר הטרחה לעו .118.7

ט עורכי דין בצירוף "רוף שכלחייב את המשיבות בתשלום הוצאות הבקשה בצי .118.8

 .מ כחוק"מע

ר "בתצהירו של מר נחום גרשוני ובחוות דעתו של ד, בקשה זו נתמכת בתצהירי המבקשות .119

 .ראובן מידן

 .מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה .120
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