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  י#עהתוב
  נגד

  
  מ"בע החברה הישראלית לתקשורת בזק
   פתח תקוה1בזל ' מרח

  הנתבעת
  
  

  וכ� צו עשה כספית :מהות התביעה

  ח"ש  88.32 :סכו# התביעה האישית

  ח"ש 44,100,000 :סכו# התביעה לכלל חברי הקבוצה
  
  
  
  

  כתב תביעה
  )�2006ו"יות התשסחוק תובענות ייצוגל לתוספת השנייה 4או /ו 1 פרט י" עפתובענה ייצוגית(

  
שהיה שהינו או כל מי ": מוגשת בזה תובענה ייצוגית כנגד הנתבעת בש� כל מי שנכלל בקבוצה שהגדרתה היא

עבור שירותי# נלווי# כהגדרת מונח זה ,ביחס לקו הטלפו� האמור,תשלו# ממנו הבעל קו טלפו� של הנתבעת ונגב
  "לרבות הפסקת שירות מלא או חלקיק  בגי� התקופה שבה היה הקו מנותק ניתו,בכתב התביעה

  הגדרות

  :לצרכי תובענה זו נשתמש במונחי� הבאי�

לשיחות  או ג� לשיחות יוצאות בלבד, הטלפו�קותקופה במהלכה מנותק   �" ניתוק תקופת ה"
בי� א� באופ� זמני ובי� באופ� סופי הקרוי ,נכנסותוג� לשיחות יוצאות 

  ."הפסקת שירות"

יהא , בקו הטלפו�הרשות להשתמש הנגבה מדי חודש בעבור מסוי�סכו�   �" תשלו# קבוע"
 וסכומו נקבע על פי סוג תשלו� חובהתשלו� זה הוא .סוג הקו אשר יהא

  .קו קל או קו מוזל ,קו וירטואלי,קו רגיל:קו הטלפו�

 ג קו הטלפו� של המנוי או בקשר אליו"עשנית� להוסי�  שירותי� שוני�   �" שירותי# נלווי#"
על פי העדפותיו , בי תשתית האינטרנט המשולבת בקו הטלפו�או על ג

שירותי� אלה ניתני� תמורת תשלו� של סכו� .האישיות של המנוי
שירותי� אלה ה� . או עבור מקב� שירותי�חודשי מסוי� לכל שירות

  :בי� היתר את השירותי� הבאי�,רבי� ומגווני� וכוללי�

שירות , תא קולי: כדוגמת , הצמודי� לקו הטלפו� שירותי�    �"על גבי קו הטלפו�שירותי# " 
מנגינה ,אל חיוג ,הקלטת שיחות,שירות שיחת מפגש, שיחה מזוהה

  .ועודבהמתנה  

מוזלות לתקופות או יעדי� שיחות עבור זכות לתשלו� חודשי    �"מסלולי שיחות" 
זכות לשיחות  י�המקנ יעדי� נבחרי� ימסלול:  כדוגמת ,מוגדרי�
 י� מופחתפי� תעריי מסלולאו טלפו� מסוימי�  למספרימוזלות
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 מסלולי או) צהריי� ולילה, בוקר (שעות היו� השונות ב לשיחות
 לרבות ) סו� שבועאוימי חול  ( השוני� השבועיימתערי� מופחת ל
  ."לייט נט"שירות הידוע כ

בהתא� גישה לרשת האינטרנט תשתית עבור  דשיתשלו� חו  �"אינטרנטל  גישהתשתית"
   .י הלקוח"ה ע שנבחרות הגלישהמהירל

  ג "ע # נלווי#שירותי"   
 תשתית האינטרנט  גבישירותי� נלווי� על תשלו� חודשי עבור �"אינטרנטתשתית ה

 לרשת אלחוטית למשל(שירותי אחזקה ,אנטי ווירוס:כדוגמת

wow net (, שירות שמירת מידע  .  

 לתשלו� הקבוע כהגדרתו מעבר� חודשי מסוי� הוא שה� כרוכי� בתשלוהמשות� לכל השירותי� הנילווי�   
או  היק� השימוש בקו ל קשוראינו תשלו� זה  .) ללא שירותי� נילווי�#" קו ערו� " שכנגדו מקבל הלקוח(לעיל 

  .בשירות הנלווה עצמו 

 ה�,השירותי� הנלווי� על גבי קו הטלפו� כולל ה� את" שירותי� נלווי�"לצרכי תביעה זו המונח ,להסרת ספק  
  .ג תשתית האינטרנט"שירותי� הנלווי� עהה� את תשתית האינטרנט וה� את ,את מסלולי השיחות

  הסעדי# הנתבעי#

תשלו� עבור שירותי� המורה לנתבעת לחדול מלגבות עשה מת� צו  וכ� תשלו� סכו� ההחזר כהגדרתו להל�
  . נלווי� בגי� תקופת הניתוק

  . ת הניתוק תקופ� נלווי� במהל% שירותי בגי�השנגבכל תשלו�  – "סכו# ההחזר"

  # קוד-הערה בעניי� הלי
 2519/06. א.א תביעה במסגרת ת"י התובעי� כנגד הנתבעת לבית המשפט המחוזי בת"יצוי� כי בעבר הוגשה ע

חלק מ� הטענות הנטענות כא� "). ההלי- הקוד#: "להל�) (24480/06א "בש(ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית 
  . תובעי� במסגרת ההלי% הקוד�נטענו לטעמ� של ה

  
 בשלב המתקד� �וכי העלאתבהלי% הקוד� אינ� חלק מכתב התביעה  דנ�תביעה הנשוא י הטענות כהנתבעת טענה 

  . של ההלי% הקוד� מהווה הרחבת חזית
  

 התובעי� בהלי% ומיסכה, ובכדי שהמחלוקת לא תעכב את הדיו� בהלי% הקוד�י הנתבעת "מבלי להודות בנטע� ע
  . ד� שכל הטענות הקשורות לשירותי� הנלווי� אינ� חלק מ� התביעה בהלי% הקוד�הקו

  
טענה כי היא גובה את בבמסגרת ההלי% הקוד� הודתה הנתבעת ברוב עובדות התביעה דנ� לרבות ,מכל מקו�

  .התשלו� עבור השירותי� הנלווי� בגי� התקופה בה הקו מנותק
  

   מבוא

 שמספר רב של � אלא שהעובדות ה.להיות גאה בו זהו עניי� לא רצויאי תשלו� במועד אינו עניי� שיש   .א
הסיבות לכ% יכולות להיות קושי כלכלי .אינ� משלמי� את החשבו� במועדלקוחות הנתבעת 

ע� .מחלוקת בי� הלקוח ובי� הנתבעת בדבר אחריותו של הלקוח לתשלו� החוב ועוד,טעות,שיכחה,זמני
כפי שנקבעו ,כל זכויותיה של הנתבעת. שנקבע איננה רלבנטיתהסיבה לאי תשלו� החשבו� במועד,זאת
אי� ,תהא סיבת אי התשלו� אשר תהא # מאיד%.עומדות לה תהא סיבת אי התשלו� אשר תהא,בדי�

  . לנתבעת כל זכות לגבות תשלו� שלא הותר לה לגבותו

 

עדו  למדי אשר נוהמחוקק סנקציות רחבות קבע מאחר והתופעה של אי תשלו� במועד היא תופעה נפוצה  .ב
סנקציות אלה כוללות את הזכות לנתק את קו  .לפצות ולשפות את הנתבעת בגי� נזקיה והוצאותיה

 בעמלה בגי� חיבור ,בהוצאות גבייה,  בריבית פיגורי� את הלקוחיביחולהטלפו� שהחשבו� בגינו לא שול� 
 . ועוד) דמי חידוש קשר(הקו שנותק 

 

של  עניינה . בכ% שהנתבעת לא הסתפקה בסנקציות נרחבות אלההורתה ולידתה של תובענה זו היא  .ג
 .תובענה זו בהתנהגות המאפיינת בעל מונופולי�

 ולעשות ככל  והכללי�התקנות,כפי שיפורט בהרחבה להל� הנתבעת נוהגת להתעל� מהוראות החוק  .ד
  .העולה על רוחה תו% משלוח יד לכיסי לקוחותיה משל לית די� ולית דיי�
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 לאבה� מחייבת הנתבעת את לקוחותיה שמבי� החיובי� הרבי� מסוימי� חיובי� בסקינ� בתובענה זו ע  .ה
  .הטלפו� שלה� באופ� זמני או סופיי / ואשר כתוצאה מכ% ניתקה הנתבעת את קו במועד� חשבונו אתפרע

  : כדלקמ�,למיטב ידיעת התובעי�, דר% התנהלותה של הנתבעת כאשר אי� חשבו� נפרע במועדו היא  .ו

  ניתוק ראשוניחשבו� מנותק הקוה ימי� מ� היו� שנקבע לתשלו� ללא שנפרע 21 #כולפי� כאשר ח  
ג� לשיחות (  ניתוק מלאחשבו� מנותק הקוה ימי� נוספי� מבלי שנפרע 10בחלו� . )לשיחות יוצאות(

  .)הפסקת שירות( סופי מנותק הקו ניתוקמיו� הניתוק המלא  ימי� 60כאשר חולפי� . )תנכנסו

מבקש הלקוח לשל� את חובו ולחבר את הקו מחדש נגבי�  כלשהוא במהל% תקופת הניתוק בשלבכאשר 
, ריבית פיגורי� : כגו�וכ� תשלומי� נוספי�בגי� תקופת הניתוק  )כהגדרתו לעיל(תשלו� הקבוע ה ממנו

התשלומי# : " יכונו להל�להא(" חידוש קשר"ח עבור " ש26.60וס% של  דמי גביה בסכו� קבוע
   .)"הנוספי#

 לתשלומי� הנוספי� מעבר,גובהו במה שזיכו אותה הוראות הדי�אלא שהנתבעת אינה מסתפקת   .ז
בגי� מלוא התקופה בה היה קו עבור השירותי� הנלווי� מלוא התשלומי� ג� את ,והתשלו� הקבוע

  .)החל מיו� הניתוק הראשוני:קרי (הטלפו� מנותק

היה , ק קו הטלפו� שהחשבו� בגינו לא שול�יצוי� כי במקביל לשלבי� השוני� ההדרגתיי� של ניתו  .ח
מנתקת , )ג� א� הוא נמצא בכתובת אחרת(ובבעלותו של אותו לקוח קו טלפו� נוס� אחד או יותר 

 �� שולמו /של אותו לקוח ג� א� החשבונות בגינו) או הקווי� הנוספי�(הנתבעת את קו הטלפו� הנוס
כאשר משול� החשבו� שלא . ופ� ובאות� שלבי�ניתוק הקו הנוס� נעשה באותו א. ומשולמי� כסידר�

ג� לגבי קווי� אלה נוהגת הנתבעת באותו אופ� וגובה את .שול� מחברת הנתבעת מחדש את כל הקווי�
   . מלוא התשלו� עבור השירותי� הנלווי� בגי� התקופה בה היה הקו מנותק

תביעה דנ� עסקינ� בגביית ב.  בתביעה דנ�ונאינ� מעניינ,לרבות התשלו� הקבוע,תשלומי� הנוספי�ה  .ט
  .הל% תקופת הניתוקמ בעבור השירותי� הנלווי�התשלו� 

  .מ"יוער כי כל הסכומי� הנזכרי� לעיל ולהל� אינ� כוללי� מע  .י

  בעלי הדי�

 לרבות במהל% שני� רבות במש% של הנתבעת ות לקוחיווה מדינת ישראל י ותושביאזרחי� ה� התובע .1
אול�   הוא עור% די� במקצועו ובעיסוקו1 התובע .וח של הנתבעת עדיי� לק1התובע .התקופה הרלבנטית

 .ובא כוחו שותפי� במשרד עורכי די� 1התובע ). מ"הח(י בא כוחו "ייצוגו העיקרי בתביעה זו יהיה ע
יובהר כי . התובעי� הגישו בעבר תביעות ובקשות לאישור� כייצוגיות כנגד הנתבעת וכנגד נתבעי� אחרי�

 .מ שלא ייטע� כי הוסתרו מבית המשפט" נפקות אול� ה� הוספו עלפרטי� אלה אי� כל

 .הנתבעת היא חברה ציבורית מואגדת ורשומה לפי חוקי מדינת ישראל .2

#ב"תשמ) בזק ושידורי�(הנתבעת היא בעלת רישיו� לאספקת שירותי בזק לפי הוראות חוק התקשורת 
  )."חוק הבזק": להל� (1982

 לפחות משוק הטלפוניה הנייחת וככזו היא בעלת 80% #תבעת בכ מחזיקה הני�למיטב ידיעת התובע .3
הנתבעת הוכרזה על ידי הממונה על ההגבלי� העסקיי� כבעלת מונופולי� בשוק זה עוד . מונופולי� בשוק זה

 .1995בשנת 

 .תקנותיו והכללי� והצווי� שנקבעו על פיו, פעילותה של הנתבעת מפוקחת ומוסדרת באמצעות חוק הבזק .4

 עובדתיהרקע ה

 . לקוחות של הנתבעתבזמני� הרלבנטיי�התובעי� היו   .א .5

 03#6051839:  בעליה� של קווי טלפו� של הנתבעת שמספריה� ה�יה בזמני� הרלבנטיי� ה1התובע   .ב
 )."הקו השלישי": להל� (04#9511106 #ו) "הקו השני": להל� (04#9511107, )"הקו הראשו�": להל�(

יוער כי מספרו של הקו הראשו� השתנה מאז  . בגינו לא שולמוהקו הראשו� הוא הקו שחשבונות
 .קרות האירועי� המתוארי� להל�
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  .09#7941295 של קו טלפו� של הנתבעת שמספרו הוא ו בעליבזמני� הרלבנטיי� יה ה2התובע   .ג

 1התובע 

 לא 2006 אפריל 20 ועד ליו� 2005 ביחס לתקופה דצמבר 1חשבונות הטלפו� בגי� הקו הראשו� של התובע  .6
הנתבעת החלה ).ג� חשבונות עוקבי� לחשבונות אלה לא שולמו א% אי� ה� רלבנטיי� לתובענה זו (שולמו

 .בהליכי ניתוק לגבי קו זה

 הודעה לפיה 9.5.06 ביו� 1 נשלחה אל התובע 1במקביל לשלבי� השוני� של ניתוק הקו הראשו� של התובע  .7
 נשלחה אל 31.5.06ביו� ).  שהחשבונות בגינו נפרעולמרות(עומדת הנתבעת לנתק את קו הטלפו� השני 

 ).שג� בגינו נפרעו החשבונות( הודעה זהה ביחס לקו השלישי 1התובע 

 המהווי� חלק בלתי נפרד מכתב תביעה "ב "�ו" א"ב ומסומני� כנספחי� "העתקי הודעות הנתבעת מצ
  .זה

 בעניי� מועדי 199 הנתבעת במוקד טלפונית מפי נציגת  ועל פי מה שנמסר1למיטב הבנתו של התובע  .8
 אפריל 26 ביו� )לשיחות יוצאות ונכנסות( ניתוק מלא  נותק1הקו הראשו� של התובע ,הניתוקי� השוני�

 נותקו ג� שני במקביל. לער2006% יוני 26 יו� לאחר מכ� ביו� 60) הפסקת שירות( ונותק סופית 2006
 16 #  הקו השני בוצע בו הראשוני שלניתוק .ועד�הקווי� האחרי� למרות שכל חשבונותיה� שולמו במ

מכא� שהניתוק המלא . לער2006% ליוני 7 #של הקו השלישי בוצע בהראשוני  ולער% וניתוק 2006למאי 
 בהתאמה ואילו 2006 ליוני 17 # ו 2006 למאי 26ביחס לכל אחד מהקווי� השני והשלישי היה במועדי� 

  . לער2006% ליולי 26יו� הניתוק הסופי ביחס לקו השני היה ב

הקווי�  ו כל את החוב שנצבר בגי� קו הטלפו� הראשו� וכתוצאה מכ% חובר1 פרע התובע 2006 יולי 30ביו�  .9
 : מנותקי� ה�1של התובע השני והשלישי התקופות במהלכ� היו קווי הטלפו� .מחדש 

  .)ימי� 75כ "סה( 2006 יולי 30  ועד יו� 2006 למאי 16 מיו�: הקו השני

 .)ימי� 53כ "סה( 2006 יולי 30 ועד יו� 2006 ליוני 7 מיו�: הקו השלישי

 את הסכומי� ,בי� היתר,)לתשלומי� הנוספי�ותשלו� הקבוע לבנוס� ( נדרש לשל� ושיל� בפועל 1התובע  .10
  :הבאי�

  8.42של  ס%  2006החודשי� מאי ויוני בגי�  : השירותי� שיחת מפגש ושיחה מזוההעבור – בגי� הקו השני
  .ח"  ש8.64  ס% של 2006ובגי� החודשי� יולי ואוגוסט ח "ש

ח ובגי� החודשי� "  ש3.38  ס% של 2006בגי� החודשי� מאי ויוני  :עבור מסלול לייט נט – בגי� הקו השלישי
  . סכו� זהה2006יולי ואוגוסט 

שלו� עבור ת 1 של התובע ל" הנמשמעות האמור לעיל היא שהנתבעת גבתה בגי� כל אחד מ� הקווי�
  . בגי� תקופה ארוכה בה היה הקו מנותק וזאת שלא כדי� השירותי� הנלווי�

 חלק בלתי נפרד המהווי� בהתאמה "ו" עד "ג"ב כנספחי� "ל מצ"העתקי החשבונות בגי� התשלומי� הנ
  .מכתב תביעה זה

  2התובע 

 . �לא שול 2004יולי #יוני ביחס לתקופה 2 הטלפו� בגי� הקו של התובע חשבו� .11

 או 2004 בתחילת חודש אוקטובר )לשיחות יוצאות(  ניתוק ראשונינותק הקו 2התובע והבנת למיטב ידיעת 
  .ותרלער% בוצעה הפסקת שי 2004 לדצמבר 29 #ובבמחצית אוקטובר ניתוק מלא  ,בסמו% לכ%

קו  ה את החוב שנצבר בגי� קו הטלפו� וכתוצאה מכ% חובר2 פרע התובע  לער2005% פברואר 22ביו�  .12
 .מחדש

 תא קולי ועבור עבור )לתשלומי� הנוספי�לתשלו� קבוע ובנוס� ( נדרש לשל� ושיל� בפועל 2התובע  .13
 היה ל% רובההמתקופה ב( 2005  מר�31ועד  2004 דצמבר 29 בגי� התקופה ,בי� היתר, שירות שיחה מזוהה

 2005 פברואר 22ביו�  למותר לציי� שהחוב ששול� .ח"ש 26.18של ס% ) הקו בסטטוס של הפסקת שירות
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בגי� התקופות בה� היה הקו מנותק ניתוק ראשוני או מלא ל " השירותי� הנלווי� הנעבורכלל ג� תשלו� 
  .2004מאז תחילת אוקטובר 

בגי� כל תא קולי ועבור שירות שיחה מזוהה  עבור 2משמעות הדבר היא שהנתבעת גבתה מ� התובע  .14
  !!!מישה חודשי# כמעטכחהתקופה בה היה קו הטלפו� מנותק במש% 

ה הס%  והחשבו� במסגרתו נגבבמהל% תקופת הניתוק לתקופות קודמותהעתקי חשבו� מסכ� המתייחס 
  . חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זהי�המהוו בהתאמה" ח" #ו "ז"י� כנספחב " מצח" ש26.18 ל של "הנ

 )הנפסד ( כהרגלהנתבעתבתה ה גה בתקופות אלוג� ותנוספג� במהל% תקופות ל היה מנותק "קו הטלפו� הנ .15
במהל% שנת  2מבקש ה י"הוס� עאשר  שירות –עבור השירותי� הנלווי� לרבות ג� עבור תשתית האינטרנט 

2005.  

 28 # ו 2006 פברואר 2 עד 2006 ינואר 25עקב אי תשלו� במהל% התקופות  נותק 2קו הטלפו� של התובע  .16
 תשלו� מלא בעבור השירותי� 2גבתה הנתבעת מהתובע  2006בגי� חודש ינואר .2006 אפריל 10מר� עד 

וכ� עבור תשתית גישה לרשת האינטרנט בס% של  1 7.21תא קולי ושיחה מזוהה בס% כולל של ,שיחת מפגש
תא , תשלו� מלא בעבור השירותי� שיחת מפגש2 גבתה הנתבעת מהתובע 2006בגי� חודש מר�  . 68.231

בגי�  . 60.541וכ� עבור תשתית גישה לרשת האינטרנט בס% של  1 7.21קולי ושיחה מזוהה בס% כולל של 
תא קולי ושיחה , תשלו� מלא בעבור השירותי� שיחת מפגש2 גבתה הנתבעת מהתובע 2006חודש אפריל 

  . 68.621וכ� עבור תשתית גישה לרשת האינטרנט בס% של  1 7.21מזוהה בס% כולל של 

תא קולי ושיחה מזוהה וכ� ,בעבור השירותי� שיחת מפגש 2 משמעות הדבר היא שהנתבעת גבתה מ� התובע
  . בגי� התקופות בה� היה קו הטלפו� מנותק ניתוק חלקי או מלאעבור תשתית גישה לרשת האינטרנט

 בהתאמה" יא"עד " ט"י� כנספחב "ל מצ"העתקי שלושת החשבונות במסגרת� נגבו הסכומי� הנ
  .י� חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זההמהוו

  ראות הדי�הו

א% ורק את התשלו� הקבוע ,התשלומי� הנוספי� לבדמ, מותר לגבותנתבעתל #הוראות הדי� ברורות  .17
  .תקופת הניתוק ולא מעבר לכ%גי�  ב) מונח זה לעילכהגדרת(  

עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי , הפסקה( תקנות הבזק ,חוק הבזק:� הי� הרלבנטיהחיקוקי� .18
: להל� (#1986 ז" התשמ,)שירותי החברה(כללי הבזק , )"תקנות ההפסקה": להל�( #1985ה"התשמ, )בזק

תקנות ": להל�() תשלומי� בעד שירותי בזק) (בזק ושידורי�(ותקנות התקשורת ) "כללי הבזק"
 )."התשלומי#

ניתוק שירות שלא לפי בקשת " תחת הכותרת תולתקנות ההפסקה קובע) 2)(א(6 # ו)א(6 ות משנהנתק  .א .19
 :כדלקמ�" מנוי

החברה רשאית ללא הודעה מוקדמת לנתק מרשת הבזק הציבורית כל קווי מנוי או כל   )א(  .6"
  � א# התקיי# אחד מאלה, ציוד בזק אחר הנמצא ברשות המנוי

המנוי לא פרע את חשבו� התשלומי# והחובות שחויב בה# בעד שירות בזק   )2(
  ; שחלפו עשרי# ואחד ימי# מהמועד שנקבע לתשלומ#לאחר

הפסקת שירות שלא לפי בקשת " תחת הכותרת לתקנות ההפסקה קובעות) ד(7 #ו) א(7תקנות משנה   .ב
  :כדלקמ�" מנוי

, החברה רשאית להפסיק כל שירות בזק למנוי לאחר שנתנה לו הודעה מוקדמת בכתב  )א(  .7"
  ).ב (�ו) 3(עד ) 1)(א(6במקרי# המנויי# בתקנה 

 בנוס1 על כל תשלו# שהוא – ישל# המנוי ,שעד למועד הפסקת השירותבעד התקופה   )ד(
  . " ג# את התשלו# הקבוע–חב בו לפי כל די� 

  :ק קובע כדלקמ�זלכללי הב) א(10כלל   .ג

והשירות , מנוי ישל# את התשלו# הקבוע כל עוד החברה נכונה לתת לו שירות בזק  )א(  .10"
 . " לתקנות ההפסקה7 תקנה לא הופסק לפי



 6 

 התשלו# שמנוי משל# בעד הרשות לקבל –" תשלו# קבוע": בתקנות התשלומי� מופיעה ההגדרה  .ד
 ".שירות בזק

 נלווי# ושירותי# טלפו�  שירות�"טלפוניה שירות"":מופיעה  ההגדרה הנתבעתברישיו�  1סעי� ב  .ה

  "זה לשירות

 �נלווי� ואחרי� כמפורט בנספחי ,תי� בסיסיי� לרשיו� הנתבעת קובע כי היא תספק ג� שירו4סעי
  .הרשיו�

 3בסעי� .לרשיו� מוזכרי� השירותי� תא קולי ותשתית גישה לרשת האינטרנט" א" לנספח 2בסעי�   .ו
 כאמור י� נלווי� אשר רבי� מה� רלבנטיי� לענייננו סוגי שירות61מפורטי� לרשיו� " א"לנספח 

 .תביעה זהבהגדרת המונח שירותי� נלווי� במבוא לכתב 

 . לחוק הבזק קובע כי על בעל הרשיו� לפעול בהתא� לתקנות ולכללי�) א (11סעי�   .ז

  .  לרשיו� ברור שהוראות התקנות והכללי� ה� בעלות אופי קוגנטי 56.2 ובעיקר 44.1מסעיפי�   .ח

 טענות התובעי#

 למצב של הפסקת עד כניסתו(בגי� תקופה בה הקו מנותק לגבות אמנ� התובעי� יטענו כי הנתבעת זכאית  .20
איננה זכאית לגבות עבור : אחר קריסכו� איננה זכאית לגבות כל א% התשלו� הקבועאת ) שירות

תקופה חלק מבגי� או , ניתוק חלקי או מלא בגי� תקופה בה הקו מנותקאו איזה מה� השירותי� הנלווי� 
הא #  את התשלו� הקבועהמחוקק קבע במפורש כי הנתבעת תהיה זכאית לגבות במהל% תקופת הניתוק. זו

 .  אילו רצה המחוקק להתיר למשיבה לגבות ג� את מחיר השירותי� הנלווי� היה מציי� זאת! ותו לא

ג� לגבות ,ימוש בקו טלפו�שלא לאפשר ג� תה כל כוונה שהנתבעת תהיה זכאית יהתובעי� יטענו כי לא הי
אינ� ,למותר לציי�,ותי� הנלווי� אשר וג� לגבות עבור השיר בגי� אותה תקופהאת התשלו� הקבועבגינו 

  .מסופקי� כלל ללקוח בזמ� שהקו מנותק

ארוכה קבוע בגי� תקופה את התשלו� ההדברי� מקבלי� משנה תוק� א� נזכור כי בנוס� לאפשרות לגבות 
זכות התקנות ג� ב הוקנו לנתבעת ) יו�91 (שעד לכניסת החשבו� לסטטוס של הפסקת שירותשל ניתוק 

עיכוב הריבית פיגורי� בשיעור גבוה המפצה אותה למעשה על : ת גבייה מגוונות כדלקמ� עמלולגביית 
ח המפצה " ש10סכו� קבוע של ,נזקיהלכיסוי  או אי כיבוד המחאהעמלות החזרת הוראת קבע ,תשלו�ב

 עבור והזכות לגביית דמי חידוש קשר מעל ומעבר לדרוש בגי� הוצאות משלוח מכתבי התראה לחייבי�
  .  תיה לניתוק וחיבור הקו הוצאו

הורתה ולידתה של תובענה זו היא בכ% שהנתבעת לא הסתפקה בכל אלה ושלחה את ידה הארוכה אל כיס 
התשלו� עבור השירותי� לוטשת עיניה אל ונגזרת האסורה לה את ה ג� חומדתלקוחותיה תו% שהיא 

  . בגי� תקופות ארוכות ביותר בה� הקו מנותקהנלווי� השוני�

ההסכ� בי� .בר בהפרה חמורה של הוראות ההסכ� בי� הצדדי� ושל הוראות הדי� והוראות הרשיו�מדו   .21
 את הוראות נתבעתמשהפרה ה. הצדדי� קובע כי הנתבעת תפעל בהתא� להוראות הדי� והוראת הרשיו�   
  .או את הוראת הרישיו� הפרה  ג� את ההסכ�/הדי�  ו  

  

 את א% ורק לגבות בעת שהקו מנותקכי הנתבעת זכאית  שפורומת באופ� ברור והוראות הדי� קובע   .22
  .התשלו� הקבוע ולא מעבר לכ%  

  

ת תשתיעבור לרבות ג� בפועל גובה הנתבעת ג� את התשלו� עבור השירותי� הנלווי� השוני� , נוכפי שראי   .23
 .אינטרנט לרשת ההגישה   

 

 הקו אלא רק על כ% שהנתבעת אי� לתובעי� טרוניה על כ% שהשירותי� הנלווי� מנותקי� כאשר מנותק   .24
להסרת ספק יובהר כי בעת שהקו מנותק לא נית� לעשות שימוש . ממשיכה לגבות את התשלו� בעבור�  
ג� בתא הקולי לא , כיוצא בזה. בשיחת ועידה או שיחה מזוהה למשל שהרי לא נכנסות או יוצאות שיחות  
ודעה בתא הקולי וא� לא נית� להוציא שכ� א� לא נכנסות שיחות לא נית� להשאיר ה, נית� להשתמש  
למותר לציי� שג� למסלולי החיוב השוני� אי� .מ לשמוע הודעות"שיחות לא נית� להתקשר לתא הקולי ע  
 .משמעות כאשר לא נית� לקיי� שיחות  
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א� נשללה הגישה  מדוע יש לשל� .כאשר הקו מנותק אי� אפשרות להתחבר לרשת האינטרנט ,להסרת ספק   .25
 .התשובה מ� הסת� היא על מנת להעשיר את קופתה של המשיבה?העבור גיש  

 

הלקוח . למותר לציי� שדר% פעולתה של הנתבעת גורמת להפליה חמורה בי� לקוחות שוני� של  הנתבעת   .26
בגי� כל חודש בו היה הקו  1 4 #בכ  ) כמוב�כדי� שלא ( מחויב ,שרכש שירות של תא קולי בלבד לדוגמא  
) שלא כדי�, שוב(� תשתית גישה לאינטרנט יחויב וגות של תא קולי  רוח  שרכש ג� שילק, לעומתו. מנותק  
 .קו מנותקהבגי� אותו חודש במהלכו היה  1 70 #בס% של מעל ל   

  

כ% למשל כאשר .  הפניית המשאבי� של הנתבעתג�יצוי� כי כאשר קו טלפו� מנותק  פוחתת  , מעל לצור% .27
 ).  פסבוחר(י הנתבעת משאבי� לצור% גישה שכזו "� עאי� גישה לרשת האינטרנט לא מוקצי

 ה� בשלב הטרו� חוזי וה� בשלב החוזי וכ� ניצול הלקוחות היא הטעיית  הנתבעתיה שלתופעולמשמעות  .28
פולי� על ידי הממונה נוהנתבעת הוכרזה כבעלת מו, כאמור. לרעה של מעמדה של הנתבעת כבעלת מונופולי�

הוראות הדי� המופרות ה� .בהפרת חוזה והפרת חובה חקוקה כאמור דובר כמו כ� מ.על ההגבלי� העסקיי�
 . וכ� הוראות הרשיו�ות התקנות והכללי� שהוזכרו לעילאבזק והורההוראות חוק 

 לקוחותיהכי משמעות האמור היא התעשרות שלא כדי� של הנתבעת על חשבונ� של  בעיקר נויטע י�תובעה .29
עת אשר חייבת בחובת ההשבה של כל הסכומי� שנגבו על ידה שלא  עושר ולא במשפט על ידי הנתבועשיית

הגבייה גורמת ,הגבייה בגי� השירותי� הנלווי� בזמ� שהקו מנותק היא גבייה שלא כדי�.כדי� כאמור
ברור שהתקיימו כא� התנאי� .להתעשרות הנתבעת והיא על חשבו� הלקוח ממנו נגבה התשלו� הנדו�

 . א במשפטלקיומה של עילת עשיית עושר ול

התובעי� יטענו כי את אות� הוראות המקנות למונופול כוח כה רב יש לפרש בזהירות רבה על מנת שלא  .30
תאפשרנה הוראות אלה לבעל המונופולי� לדרוס ולרמוס את זכויות הלקוחות שה� לרוב אזרח קט� ונטול 

 .אמצעי�

קנות יש לפרש הוראות אלה לרעת לאור מעורבותה הברורה והידועה של הנתבעת בקביעת הכללי� והתג� 
 .הנתבעת ולטובת הלקוחות

 אשר חוקקו ונקבעו קוגנטיותה� הוראות כללי� בובתקנות ו בחוק הבזק  כי ההוראותנו עודיטע י�התובע .31
תנית פטור או הקלה ביחס , התניה,  ולפיכ% כל הסכמה חוזיתי� דוגמת התובעהלקוחותלטובת ולהגנת 

  . בטלות או לחילופי� דינ� להתבטל,הינ� חסרות כל תוק� אליה�

המתירות בי� הצדדי� או הסכמה ככל שתעלה הנתבעת טענות המהוות הסתמכות על הוראות הסכ�  .32
 : את הטענות הבאות, בי� היתר, י� התובענו לנהוג כפי שנהגה יטעלכאורה לנתבעת

: להל� (1982 #ג "תשמ, ההסכ� הוא בגדר של חוזה אחיד כהגדרת מונח זה בחוק החוזי� האחידי�  .א
והוא כולל תנאי� מקפחי� כהגדרת המונח בחוק החוזי� האחידי� ולא ") חוק החוזי# האחידי#"

 .את אישורו של בית הדי� לחוזי� אחידי� י�קיבל למיטב ידיעת התובע

 לעיל כל תניה עליה תסתמ% הנתבעת ואשר בית המשפט ימצא כי היא בחזקת 'אק "לאור האמור בס  .ב
 .או דינה להתבטל/או לא תקפה ו/ ובטלה, תנאי מקפח

אות� הוראות עליה� מנסה הנתבעת להסתמ% ה� בחזקת תניות הנוגדות את תקנת הציבור לפיכ%   .ג
 .או דינ� להתבטל/או לא תקפות ו/הינ� בטלות ו

מונופולי�  עסקיי� כבעלתההגבלי�  הלעג� כי הנתבעת הוכרזה על ידי הממונה נו יטע י�התובע  .א .33
  .ירותי טלפוניה נייחתשלעניי� אספקת 

אלא להתקשר  כל ברירה י� כי לאור היותה של הנתבעת מונופולי� לא היתה לתובענויטע י�התובע  .ב
  . טלפוניה נייחתע� הנתבעת בהסכ� לאספקת שירותי

 עוד כי הנתבעת ניצלה לרעה את כוחה המונופוליסטי תו% הסתמכות בלתי נאותה נויטע י�התובע  .ג
 כל ברירה אלא להיות י� ושאי� לתובעשל ממשובדה שאי� בנמצא חלופה ובלתי הוגנת על הע

  . בהסכ� ע� הנתבעתי�קשור

בכ% , בי� היתר,  כי ניצולה לרעה של הנתבעת את כוחה המונופוליסטי מתבטאנויטע י�התובע  .ד
שהנתבעת פעלה באופ� המנצל לרעה את מעמדה בשוק והעלול לפגוע בציבור ומבלי לגרוע מכלליות 
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, מחירי מכירה בלתי הוגני� של השירות שבמונופולי�תנאי ומור לעיל הנתבעת קבעה למעשה הא
  .איכות השירות המסופק לו וופגעה בציבור מבחינת רמת מחיר השירות המסופק לו

א� לדו� ע� הנתבעת על  י� יכולי� התובעונתבעת לא הישל ה ג� כי לאור המונופולי� נו יטעי�התובע  .ה
  . לקבל� כמות שה� או לוותר על השירותה� אלא שהיה עלי� ביניהתנאי ההתקשרות

 כי לאור היותה של הנתבעת מונופולי� דינה של כל טענה דוגמת אלה הנזכרות נויטע י�התובע  .ו
 �  . להידחות על הס�, תועלה על ידי הנתבעת א� # לעיל זהברישא לסעי

כמו ג� לגבי , י�לגבי התובע.  של הנתבעתוחותיהלקלעיל נכו� ג� לגבי כל שאר   כי האמורענו יטי�התובע .34
אול� לגבי הנתבעת יחסית מהווה הפגיעה שנפגע פגיעה זעומה ,  של הנתבעת לבדולקוחותיהכל אחד משאר 

  .מדובר בפגיעה אשר העשירה את קופתה שלא כדי� במיליוני� רבי� של שקלי�

, כבעלי חוזהשל חברי הקבוצה תיה�  כי האמור והמתואר לעיל מהווה פגיעה בזכויונויטעי� התובע .35
חברי  וכצרכני� ולאור מחדלה של הנתבעת לתק� את הפגיעה שפגעה הנתבעת בזכויותיה� של כלקוחות
  מ� הנתבעתתשלו� סכו� ההחזרלקבלת , י� זכאי� חברי הקבוצה שתהיה מיוצגת על ידי התובעהקבוצה

 .המבוקשצו הוכ� להוצאת 

 הנזק לתובעי#

 מנותק הינו הסכו� השניהקו  בזמ� היותו של התשלו� עבור השירותי� הנלווי�י� גביית  בג1הנזק לתובע  .36
 16 החל מיו� 2006 ימי� בחודש מאי 15תקופה של בגי� עבור השירותי� שיחת מפגש ושיחה מזוהה שנגבה 
  2006הסכו� שנגבה עבור אות� שירותי� בגי� חודש יוני  , )4.21*15/31(ח "ש 2.03 וזאת בס% של למאי

 2006 ימי� בחודש יולי 30ח וכ� הסכו� שנגבה עבור אות� שירותי� בגי� תקופה של " ש4.21וזאת בס% של 
  ).4.21*30/31(ח " ש4.06 יולי וזאת בס% של 30מתחילתו ועד ליו� 

 מנותק הינו ילישהקו הש בגי� גביית התשלו� עבור השירותי� הנלווי� בזמ� היותו של 1הנזק לתובע  .37
 ליוני וזאת 7 החל מיו� 2006 ימי� בחודש יוני 23גבה עבור מסלול הלייט נט בגי� תקופה של הסכו� שנ
 ימי� בחודש יולי 30וכ� הסכו� שנגבה עבור אותו שירות בגי� תקופה של   )1.69*23/30(ח " ש1.29בס% של 

  ).1.69*30/31(ח " ש1.63 יולי וזאת בס% של 30 מתחילתו ועד ליו� 2006

 2.92בגי� הקו השני ,)2.03+  4.21+ 4.06(ח " ש10.30 הואבגי� הקו הראשו�  1האישי של התובע ס% כל נזקו  .38
  . 13.221כ "ובסה) 1.29 + 1.63(ח "ש

 מנותק הינו קו הטלפו� שלוגביית התשלו� עבור השירותי� הנלווי� בזמ� היותו של   בגי�2הנזק לתובע  .39
 2005 וינואר 2004דצמבר ,ה בגי� החודשי� נובמברהסכו� שנגבה עבור השירותי� תא קולי ושיחה מזוה

 החל 2005 ימי� בחודש פברואר 22וכ� בגי� תקופה של )  25.321(לחודש  1 8.44במלוא� בס% של 
הסכו� שנגבה עבור השירותי�  , )8.44*22/28(ח " ש6.63 לפברואר וזאת בס% של 22מתחילתו ועד ליו� 

 7.21*5/31(ח " ש1.16 וזאת בס% של 2006 ימי� בחודש ינואר 5תא קולי ושיחה מזוהה בגי� ,שיחת מפגש
ח " ש0.69 וזאת בס% של 2006 ימי� בחודש מר� 3הסכו� שנגבה עבור אות� שירותי� בגי� תקופה של ,)
 וזאת בס% 2006 ימי� בחודש אפריל 10והסכו� שנגבה עבור אות� שירותי� בגי� תקופה של   )7.21*3/31(

  ).7.21*10/31(ח " ש2.32של 

 2006 ימי� בחודש ינואר 5בגי� תקופה של  ח" ש11           הנזק בגי� הגבייה עבור תשתית גישה לאינטרנט הוא 
בגי� תקופה  ח" ש22.13 #ו   )60.54*3/31 (2006 ימי� בחודש מר� 3בגי� תקופה של  ח" ש5.85 , )68.23*5/31(

   ).68.62*10/31 (2006 ימי� בחודש אפריל 10של 

 ).25.32 + 6.63 + 1.16 +0.69 + 2.32 +11+ 5.85 + 22.13(ח " ש75.10 הוא 2כל נזקו האישי של התובע ס%    .40

 .לעיל ח כמפורט" ש88.32 הוא  יחדס% כל נזק� האישי של התובעי� .41

 הנזק לחברי הקבוצה

הערכת התובעי� . ח" ש44,100,000להערכת התובעי� הנזק הנומינלי לחברי הקבוצה מסתכ� בס% של  .42
 ומתבססי� על פרסומי� בכלי תבססת על הנתוני� הבאי� כאשר המספרי� ה� הערכה למיטב הידיעהמ

 :התקשורת



 9 

: ת שכותרתוסשבמרכז המחקר והמידע של הכנהציבור על פי מסמ% רקע שהוגש לועדה לפניות   .א
חברות , רשויות מקומיות, חברת החשמל: ניתוק משירותי# חיוניי# בעקבות חובות וחיבור מחדש"
 נותקו 2003 לשנת נכו�) "בי"ב כנספח " עמודי� רלבנטיי� מציהעתק ("וחברות הסלולר" בזק"גז ה

 מנותקי� קוד�הלפי עדותה של המצהירה מטע� הנתבעת בהלי% .  קווי בזק550,000 # כבניתוק מלא
 "). גי"ב כנספח "מצ העתק העמוד הרלבנטי מפרוטוקול העדות( קוי� 3,000 עד 2,000 מדי יו�

 .#900,000 שנה מוער% בכ בכלמספר הקווי� שהיו מנותקי� ניתוק כלשהוא ב, ר האמור לעיללאו  .ב

לפי פרסומי� שוני� בכלי התקשורת מספר מנויי האינטרנט של הנתבעת הוא כשליש ממספר   .ג
 .לכ� לכשליש מ� הקווי� המנותקי� הוצמד שירות של תשתית גישה לאינטרנט.לקוחותיה

ממנו עבור נגבו ימי� ו 10היה מנותק בממוצע למש%  קווי� 900,000אחד מאות� בהנחה שכל   .ד
כ נגבו ביתר "בסה ).25*10/31( 1 8 #לחודש הרי שנגבו ממנו ביתר כ 1 25שירותי� נלווי� בממוצע 

 ח" מיליו� ש6.3 #בשנה אחת כ 

 .ח" ש מיליו�44.1 הוא בשבע השני� האחרונות  כל הנזק לקבוצה ס%  .ה

שכ� הנתוני� הדרושי� לצור% חישוב  בלבדעל בסיס השערה בוצעה י� יש להבהיר כי הערכת התובע  .ו
ובשלב המתאי� ידרשו בידי המשיבה מצויי� כמוב� הנתוני� מכל מקו� .הנזק אינ� נחלת הכלל 
  .התובעי� את חשיפת�

 הסעדי# הנתבעי#

צו עשה וכ�  השבת סכו� ההחזר ה� לכל אחד ואחד מחברי הקבוצה י� המגיעי�לאור האמור לעיל הסעד .43
  . כאמור לעיל לחדול מדר% פעולתההמורה לנתבעת

  אחרית דבר

  .לבית משפט נכבד זה סמכות עניינית ומקומית לדו� בתביעה זו .44

 . כותרות תביעה זו אינ� מהוות חלק ממנה .45

 :  אשר על כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד .46

 י�י הקבוצה את הסעד לדו� בתביעת חברי הקבוצה ולפסוק לחבר,לזמ� את הנתבעת לדי�  .א
 .י�המבוקש

 כל חומר ונתוני� י� להורות לנתבעת להגיש ולמסור לתובע#יצוגית יבמסגרת הדיו� בתובענה ה  .ב
חישוב סכו� ,  א� יוכחש על ידי הנתבעת#קביעת גודל הקבוצה , שבידיה לצרכי ברור התביעה

 .או כל פרט או נתו� אחר, ההחזר

 של �צוגית לרבות לעניי� גמוליה לגבי התובענה הילית� את הסעדי� שנתבקשו בגו� התביע  .ג
 .ד המייצגי� את הקבוצה"ט עוה" ושכה�הוצאותי, י�התובע

  .�ילית� כל סעד אחר או  נוס� שיהיה צודק ונכו� בנסיבות העני  .ד
  
  
  
  ד"עו, עדי קסטנבאו#    

  י#כ התובע"ב
 בזק גביית שירותי� נלווי� בזמ� ניתוק


