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  בבית המשפט המחוזי 
  מרכז

  
  

  /11 צת"  
  

  בעניין:
  

  25610924אופק, ת"ז: -הדס מור .1
 

 035795566אליהו חאראר, ת"ז:  .2
  

  013486592ויקטור בן חמו, ת"ז:  .3
 

   514423987 מעדני ויקטור חיים בע"מ ח.פ .4

  

      
 47378: ר.מ, פינק אסף רכי הדין:עו וחםכאי ב יל ידע  

 ר.מ, איתן טלי או/ו 15042: ר.מ פינק יעקב או/ו
ו/או נועם  54817מ.ר  ,ו/או מילכה רוזנבלט  16598

  54799צוקר מ.ר 
  

  94230, ירושלים 34מרח' בן יהודה 
  02-6248710: פקס, 02-6248701: טלפון

asaf@pinklaw.co.il  
  

 

  

 המבקשים/נתבעים    
  

  -נגד-  
  
  

  

  

   520044314ח.צ  שורת בע"מ,פרטנר תק  
  

  , אזור תעשיה אפק, 8מרח' עמל 
  48103, מיקוד 435ראש העין, ת.ד. 

  

  המשיבה/נתבעת    
  

  

  

  

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  2006-לפי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

  

  

  ולא תעשה כספית + מתן צו עשה: הבקשהמהות 

  ₪ 600,000,000סכום התובענה לכלל הקבוצה המיוצגת: 

  ₪ 173.2 :1 מבקשת

  ₪  828 :2 מבקשת

   ₪ 21,150  :4-3מבקשים 
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  בית המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן:
לבקשה (להלן:  'Aכנספח לאשר את התובענה הייצוגית המצורפת לבקשה זו  .א

-חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו) כתובענה ייצוגית, בהתאם להוראות "התובענה"

, בכל שינוי שבית המשפט הנכבד יחליט עליו ביחס )"חוק התובענות"(להלן: 2006

 לבקשה.

  Aנספח 

 תובענה כי קובע אשר" התובענות חוק"ל) א(3 לסעיף בהתאם זו בקשה לאשר .ב

   ".השנייה בתוספת כמפורט בתביעה", היתר בין להגיש ניתן ייצוגית

" התובענות חוק"ל השנייה לתוספת 1 סעיף של בגדרו נכנסת זו בקשה כי לקבוע .ג

 :   ובעהק

 בקשר, הצרכן הגנת בחוק כהגדרתו, עוסק נגד תביעה. 1"
  ".לא אם ובין בעסקה התקשרו אם בין, לקוח שבין לעניין

  

, עיסוק דרך שירות נותן או נכס שמוכר מי" :הצרכן הגנת לחוק 1 סעיף לפי "עוסק"

  ".יצרן כולל

   

פי רישיון כללי הפועלת ל למתן שירותי טלפון סלולארי המשיבה הינה תאגיד מסחרי

  טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן) מטעם משרד התקשורת. למתן שירותי רדיו

  

המבקשים הם לקוחותיה של המשיבה אשר התקשרו איתה בעסקה למתן שירותים 

  סלולריים. 

 

(א) לחוק התובענות כי הקבוצה שבשמה תנוהל 14(א) וסעיף 10לקבוע לפי סעיף  .ד

וחותיה של המשיבה אשר התקשרו עמה באמצעות את לקהתובענה הייצוגית כוללת 

 פד אלקטרוניבאמצעות  על החוזה הוחתמוכן תת קבוצה של לקוחות שחוזה אחיד ו

 .ו/או באמצעות עסקה מרחוק ו/או התקשרו עם המשיבה בעסקת רוכלות

 

) לחוק התובענות, כי המבקשים יהיו התובעים 2(א)(14לקבוע, בהתאם לסעיף  .ה

 כוח הקבוצה הכללית המוצעת לייצוג.-כוחם בבקשה זו יהיו באי-הייצוגיים וכי באי

 

 ) לחוק התובענות כי עילות התובענה הן כדלהלן:3(א)(14לקבוע לפי סעיף  .ו

   :"חוק הגנת הצרכן") - (להלן 1981-חוק הגנת הצרכן, תשמ"אעילות לפי  )א

, על כך שהלקוחות נדרשו לחתום על חוזה בידיעה שהוא 2הטעייה לפי סעיף 

תוכן מסוים וגילו בדיעבד כי קיבלו על עצמם התחייבויות שונות וכובלות  בעל

  אשר גרמו להם נזק רב. 

, בעצם כך שהמשיבה מנצלת בשיטתיות את 3ניצול מצוקת הצרכן לפי סעיף 

פערי הכוחות המהותיים בינה לבין לקוחותיה ואת העובדה כי טלפון סלולרי 
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חתים, באופן עיוור את לקוחותיה על הינו מוצר בסיס במדינת ישראל, בכדי לה

  חוזים דרקוניים.  

, המשיבה (א)5דרישה לעריכת חוזה בכתב ומסירתו בעסקת רוכלות, לפי סעיף 

מחתימה את לקוחותיה בעסקאות רוכלות בבתי העסק או בביתם באמצעות 

  שימוש בפד אלקטרוני ומבלי למסור את החוזה. 

, אשר חל על כל (ב)5ת העתק לפי סעיף אי מתן הזדמנות סבירה לעיון ואי מסיר

החוזים האלקטרונים שעורכת המשיבה ובהם הלקוחות נדרשים לחתום מבלי 

לראות את החוזה, המשיבה שותלת את חתימתם והם אינם מקבלים העתק גם 

  לאחר החתימה. 

, המשיבה לא מגלה פרטים (ג)13חובת גילוי בעסקה מתמשכת לפי סעיף 

, אשר גורמים באופן עקבי לנזקים ללקוחותיה מזה מהותיים בפני הלקוחות

  שנים רבות.

שינויים של מסלולים בשיחות המשיבה ערכה ג, 14עסקת מכר מרחוק לפי ס' 

טלפוניות מבלי עמוד בדרישות החוק לרבות שליחת חוזה ומתן אפשרות לבטל 

  את העסקה ופיצוי יחסי בעסקה מתמשכת.

  

  : )"חוק החוזים" - (להלן 1973-תשל"גחוק החוזים (חלק כללי), עילות לפי  )ב

-ו 12חוזית לפי סעיפים -חוסר תום לב בתקופה הטרום חוזית ובתקופה הפוסט

, מאחר והמשיבה עושה שימוש בשיטות לא ראויות על מנת להחתים את 39

לקוחותיה, תוך שהיא מנצלת את הצורך שלהם בשירות ואת חוסר הידע 

יבה להתנער מהבטחותיה כלפי המקצועי. עם תחילת החוזה נוהגת המש

הלקוחות ונוהגת בשיטת "המצליח", תוך שהיא מקפיצה תעריפים ומוסיפה 

  חיובים ככל העולה על רוחה. 

, המשיבה גורמת ללקוחות לחשוב שהם לחוק החוזים 15הטעייה לפי סעיף 

נכנסים לחוזה מסוג מסוים ולמעשה מכילה עליהם תנאים מגבילים וכובלים 

  לפי שקלים מבלי ליידע אותם. רבים בשווי א

, המשיבה מנצלת את כוחה ואת הצורך בשירות ומחתימה 18עושק לפי סעיף 

את הלקוחות, שאין ביכולתם להבין ולגבש תמונה קוהרנטית על חוזים 

  שתנאיהם לא פרופורציונאלים ומוטים באופן חד לטובת המשיבה בלבד.

  

"חוק החוזים  -(להלן 1982-חוק החוזים האחידים, תשמ"געילות לפי  )ג

). החוזה האחיד מטעם המשיבה, על גרסאותיו השונות, כולל תנאים האחידים"

לחוק והן עולים כדי  3מקפחים מסוגים שונים, המקיימים את האמור בסעיף 

   .4חזקות קיפוח שונות לפי סעיף 

     

"חוק חתימה  -(להלן 2001 -חוק חתימה אלקטרונית, תשס"אעילות לפי  )ד

). המשיבה מחתימה את לקוחותיה על גבי פד אלקטרוני, ועושה ית"אלקטרונ

שימוש לא ראוי ולא הוגן בחתימות הלקוחות. המשיבה שומרת העתק 
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מהחתימה, שותלת את אותה חתימה במקומות רבים ושונים בתוך החוזה, מבלי 

מן הראוי  ליידע את הלקוח, ואינה מגנה בשום אופן על החתימה יקרת הערך. 

כי שימוש בזה בחתימה לאור הפגיעה והנזקים הרבים ללקוח, עולה כדי לציין 

   )."חוק העונשין" -(להלן 1977-בחוק העונשין, התשל"זזיוף כאמור 

  

  

 1968-הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח פקודתל 63לפי סעיף הפרת חובה חקוקה  )ה

  : )"פקודת הנזיקין"(להלן: 

  רכן, לחוק הגנת הצג 14(ג) 13, 2,3,5לפי סעיפים 

  לחוק החוזים,  39-ו 12,15,18סעיפים 

  לחוק החוזים האחידים,  4- ו 3סעיפים 

  סעיפים שונים בחוק חתימה אלקטרונית, 

  ,לחוק העונשין 418-ו 414סעיפים 

   שיון המשיבה.יסעיפים שונים מר

  

  

 1979- עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט חוקו) עילת עשיית עושר ולא במשפט 

, בכך שהמשיבה גובה מלקוחותיה שלא )ית עושר ולא במשפט""חוק עשי(להלן: 

כדין ובאופן בלתי ראוי מאות ואלפי שקלים בעבור התחייבויות אליהם הוכנסו 

בניגוד לדין וכן באמצעות חיובים מיותרים אשר נוהגת המשיבה להוסיף מבלי 

  שהתבקשה ובניגוד לסירוב מפורש של לקוחותיה, לחשבונותיהם החודשיים. 

  

) לחוק התובענות וכי 4(א)(14לתביעה ייצוגית זו בהתאם לסעיף  יםקבוע את הסעדל .ז

 :הסעד יהיה

  לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית. .1

להגדיר את הקבוצה המיוצגת לצורכי התובענה הייצוגית, כאמור  .2

 לעיל.

או לשנות את התנאים המקפחים בחוזה האחיד, על פי ו/לבטל  .3

 לחוק החוזים האחידים. 3עיף כאמור בסשל ביהמ"ש סמכותו 

להורות על פיצוי הלקוחות בשל קשירתם בחוזה אחיד מקפח  .4

על ידי המשיבה, בדרכים ובסכומים שימצא לנכון בית המשפט 

 הנכבד.

לבטל את כל התנאים שלא היו ידועים ולא צוינו מפורשות בפני  .5

הלקוח בעת החתמתו באמצעות חתימת אלקטרונית על החוזה 

 לא ניתן לראות בהם תנאי מקפח. גם אם ,האחיד
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לחוק הגנת הצרכן,  8לבטל בעסקאות רוכלות, כהגדרתן בסעיף  .6

את החוזה כולו מלבד התעריפים אשר נקבעו מראש, כתוצאה 

 מאי עמידת המשיבה בחובותיה על פי חוק בעסקאות מסוג זה.

החזרת כספי הלקוחות, אשר נגבו ביתר מחברי הקבוצה ותתי  .7

לומים עבור חיובים שלא הוסכמו בין הקבוצה, לרבות תש

הצדדים ושהחתימה הושתלה בהם, חיובים שלא כדין כתוצאה 

   מתנאים מקפחים שיש לבטלם וכדומה.

לאפשר לכל לקוח לבחור בין ביטול לאלתר של החוזה ובין  .8

המשך קיומו על פי התנאים החדשים, על פי שיקול בית 

תיה של , כולל משלוח הודעה לכלל לקוחוהמשפט הנכבד

 .המשיבה בדבר השינויים שבוצעו בהסכם

לבטל ולאסור על שימוש בחתימה אלקטרונית, לכל הפחות עד  .9

הוכחת השגת האמצעים הטכניים מצד המשיבה, שיאפשרו 

 נעילה של החתימה ושימוש חד פעמי בה.

לצוות את המשיבה ליתן לכל אחד מלקוחותיה, בכל סוגי  .10

למעמד  קודםחוזה, העסקאות ודרכי השיווק, עותק מן ה

 .ותוך מתן אפשרות לעיין בו בצורה ראויה וסבירה החתימה

  בעסקאות מרחוק ישר לאחר ההתקשרות בהסכם.ו

ג 14עסקאות מרחוק לחייב את המשיבה לעמוד בדרישות סעיף  .11

לחוק הגנת הצרכן כולל מתן פרטים לצרכן בדבר זכויותיו 

  לבטל את ההסכם.

ן וצודק בנסיבות העניין, לפי מבקש ולקבוצה כל סעד נכולליתן  .12

 שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד.

 

לקבוע כי ההחלטה בבקשה זו תפורסם באופן שייקבע על ידי בית המשפט הנכבד  .ח

 לחוק התובענות. 25בהתאם לסעיף 

 

 בהוצאות התובענה, בגמול למבקשים ובשכר טרחה לבאי כוחם. הלחייב את המשיב .ט

  

 לאישור הבקשה הגשת ליום נכון, הייצוגיות התובענות בפנקס המבקשים כ"ב בדיקת לפי

 שאלות המעלה תביעה או בקשה נרשמה לא, עצמה והתובענה הייצוגית התובענה

 התובענות בפנקס זו תובענה נשואות לשאלות הדומות במשפט או בעובדה מהותיות

  .הייצוגיות

  



6 
 

כסעד נוסף התבקש  יצויין כי קיימות מספר בקשות לאישור כנגד המשיבה אשר במסגרתן

ביטולו של תנאי מקפח כזה או אחר בחוזה האחיד של המשיבה אך במקרים אלו נדרש 

בדבר  12241-09-10ת"צ לרבות:  הביטול כפועל יוצא של עוולה ספיציפית של המשיבה.

מלקוחותיה שלא כדין, בעד שירותי תוכן המתקבלים אצל מנוייה סכומים שגובה פרטנר 

ת"צ  ;באמצעות מסרונים אותם הם לא ביקשו לצרוך ובעדם הם לא הסכימו לשלם

המשיבה בלבד נעילת המכשירים להגבלת השימוש בהם ברשת של בדבר  11630-05-10

וגביית התשלום בגין פתיחת המכשירים לשימוש חופשי, וזאת בניגוד להוראות הרישיון, 

 2168/08 ת"א  ;1981-וחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1982- חוק חוזים אחידים, תשמ"ג

ולל בכך שהנתבעת התחייבה כלפי התובעים לספק בתשלום הטעיית לקוחות והולכתם ש

שירות תיקונים תחת הכותרת "שירות אחריות ותחזוקה כולל" אשר אמור להוות הלכה 

למעשה ביטוח של המכשיר הסלולרי שרכשו מהנתבעת, אך הנתבעת נמנעה וכשלה 

ת רבות ועוד כהנה וכהנה בקשו ;םמלעמוד בהתחייבותה, אע"פ שגבתה מהתובעים תשלו

אחרות הממחישות את הבעיות החמורות בהתנהלותה של המשיבה ואת הניצול הציני 

 שבו היא מתייחסת למיליוני לקוחותיה.

  

 תקנות" להלן( הייצוגיות התובענות לתקנות) א(3 סעיף להוראות בהתאם כן כמו

 על לממונהו לממשלה המשפטי ליועץ ומהתובענה מהבקשה עותק מועבר"), התובענות

  .הצרכן נתהג
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  תוכן עניינים 
 הבקשהעניינה של  .א

  רקע עובדתי  .ב

  . המבקשים1  

  1מבקשת מס'     

    2מבקש מס'     

  3-4 מס' יםמבקש    
  . המשיבה2  

  . חוזה אחיד3  

  . חתימה אלקטרונית4  

  . תיאור ופירוט הנזק5  

  3-4מס'  יםמבקש,       2מבקש מס'   , 1מבקשת מס'     

  ון משפטיטיעג. 

  . עילות לפי חוק הגנת הצרכן1  

  הטעייה -2ס' 1.1    

  ניצול מצוקת הצרכן -3ס' 1.2    

  עריכת חוזה בכתב ומסירתו -(א)5ס' 1.3    

  אי מתן הזדמנות סבירה לעיון ואי מסירת העתק -(ב)5ס' 1.4    

  חובת גילוי בעסקה מתמשכת -(ג)13ס'  1.5    

  עסקת מכר מרחוק –(ג) 14ס'  1.6    

  ילות לפי חוק החוזים. ע2  

  חוסר תום לב - 39וס' 12ס' 2.1    

  הטעייה - 15ס' 2.2    

  עושק - 18ס' 2.3    

  . חוק החוזים האחידים3  

  כללי 3.1    

  חיובים ותעריפים 3.2    

  הגבלת שימוש בשירותים 3.3    

  הגבלת אחריות 3.4    

  שימוש בנתונים אישיים 3.5    

  התחייבות כלפי צד ג' 3.6    

  ניקניין רוח 3.7    

  התנתקות 3.8    

  סיכום 3.9    

  . חוק חתימה אלקטרונית4  

  . הפרת חובה חקוקה5  

  . עשיית עושר ולא במשפט6  

  התאמת התובענה כתביעה ייצוגיתד. 

  הגדרת הקבוצה והשאלות המשותפותה. 

  התקיימות התנאים לאישור תובענה ייצוגיתו. 

  הסעדים המתבקשיםז. 

  ח. סיכום
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  בקשההעניינה של  .א

בשלל מעשים חמורים הנעשים מעשים של יום יום על ידי א יזו הבקשה של עניינה 

המשיבה בבקשה זו. מבחינה עובדתית  שהינה חברת פרטנר תקשורת בע"מ

  החבורות אחת לשניה ככפתור ופרח. עילות ומשפטית מדובר על זוג 

החוזה אחיד שנוהגת המשיבה להחתים את לקוחותיה במשך במסדו של העניין 

אשר הינו חוזה אחיד בעל תניות מקפחות לרוב וניתן אף לומר כי רוב רובו השנים ו

  .תניות מקפחותבעל ינו השל ה"הסכם" 

בטפחות של בקשה זו מנהגה של המשיבה בשנים האחרונות להחתים את לקוחותיה 

עוד טרם שללקוח ניתנה  ,ך אחר בדרך של פד אלקטרונימעל ההסכם ועל כל מס

, ולעתים אף ת ההסכם שהינו בלאו הכי חוזה אחיד ומקפחבכלל הזדמנות לקרוא א

 . מבלי למסור ללקוח עותק ממסמך זה

  

  רקע עובדתיב. 

  . המבקשים1

  

  1מבקשת מספר 

ילדים. המבקשת הינה לקוחה של  4-, נשואה ואם לנס הריםהינה תושבת  1המבקשת  .1

 השנים האחרונות 13-המשיבה ב

 במרכזת שדרוג למכשיר הטלפון הנייד שלה ביצעה המבקשת עסק 29/4/2010-בתאריך ב .2

הציגה בפניה באופן כללי  1שירות של המשיבה. נציגת השירות אשר טיפלה במבקשת 

ביותר את החבילה שרכשה, תוך שהיא מתייחסת לדקות השיחה ולמספר הודעות 

 הטקסט העומדות לרשותה בלבד.

 סירבה המבקשת.שלל הטבות, לכולן  1בשלב זה הציעה נציגת השירות למבקשת  .3

 1, התבקשה המבקשת אשר ארך לא יותר ממספר דקות ספורות לאחר הסבר קצר זה .4

לחתום פעם אחת בלבד על לוח אלקטרוני על מנת לאשר את העסקה ולאחר חתימתה 

 קיבלה עותק מודפס.

 30, שכאמור ניתן לה רק לאחר שחתמה, כלל 1העותק של החוזה שקיבלה המבקשת  .5

ב קטן ומכילים סעיפים רבים בשפה משפטית ולא ברורה, חלופות עמודים הכתובים בכת

שונות, טבלאות סבוכות, וככלל בליל מידע אשר בלתי אפשרי להבין ממנו את פרטי 

חוזה ההתקשרות של  ההתחייבות, לא בעת הימצאותה במרכז השירות ולא לאחריו.

 .המבקשת עם המשיבה מצ"ב לבקשה זו ומסומן א'

 נספח א'

לא הציגה נציגת השירות בפני המבקשת נתונים או מגבלות כלשהן לגבי בשום שלב  .6

 התחייבות כזו או אחרת או אפשרויות ניתוק.
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יש באפשרותה לקבל תכנית בתנאים טובים כי  1לאחר מספר חודשים, גילתה המבקשת  .7

פנתה אל המשיבה  1המבקשת  .בעלהיותר, דרך המשיבה, אך במסגרת עבודתו של 

לעבור לתכנית אחרת עליה לשלם את מלוא התחייבויותיה למשיבה, הן  ונענתה שעל מנת

התחייבויות אלו נטען על ידי המשיבה היו חלק  על התכנית והן על המכשיר אשר רכשה.

מחוזה המבקשת עימה, אך המבקשת לא יודעה על כבילתה הבלתי מידתית למשיבה 

 בשום שלב עד אותה נקודת זמן.

בד כי היא מחויבת להישאר בתכנית המקורית, וכי מעבר מאחר והמבקשת גילתה בדיע .8

 לתכנית אחרת ידרוש ממנה להמשיך ולשלם במקביל גם את מלוא התשלום בתכנית זו

, נמנעה המבקשת מלעבור לתכנית בתנאים נוחים ₪העולה כדי מאות אם לא אלפי 

תרים נוספים, שהיו ממילא מיישקלים ומשתלמים יותר, מאחר ולא רצתה לשלם אלפי 

 את ההטבה בתכנית החדשה.

כי היא מחויבת בתשלום חודשי קבוע על  1לאחר שדרוג התכנית הבחינה המבקשת  .9

. המבקשת אשר חזרה והבהירה לנציגת השירות כי היא אינה מעוניינת fun toneחבילת 

העתק בכל הטבה או שירות תוכן שהוא, התקשרה לבטל את השירות בהקדם האפשרי. 

 מצ"ב כנספח ב' לבקשה. funtoneם חיוב עאחת מחשבונית 

 נספח ב'

 fun tone-את חוזה השדרוג והבחינה כי חבילת ה 1בעקבות כך, בדקה המבקשת  .10

עמודי החוזה. לא נאמר לה דבר על חיוב חודשי קבוע זה במעמד  30-מפורטת באחד מ

  חתימת החוזה.

 1יע למבקשת , התקשר נציג מטעם המשיבה והצ2010 בהמשך, בסביבות חודש יולי .11

באמצעות המכשיר הסלולארי שברשותה כהטבה.  "חבילת שירותי מידע ותוכן" לשימוש

המבקשת סירבה להטבה זו, אך לאחר מספר חודשים הבחינה כי היא מחויבת מדי חודש 

העתק מחלק מהחשבוניות בהן  לפני מע"מ עבור חבילה זו. שקלים 25.665בסכום של 

 ילה זו מצ"ב כנספח ג' לבקשה.חויבה המבקשת בתשלום עבור חב

 נספח ג'

למוקד השירות של המשיבה וביטלה פעמיים את  1מאז ועד היום, התקשרה המבקשת  .12

המדוברת. בכל אחד מן המקרים, הופסק החיוב לאותו שירותי המידע ותוכן ת חביל

המבקשת מקווה שהמשיבה בחודש העוקב.  לחייבהחזרה המשיבה חודש ולאחר מכן 

. חשבונית מהחיובים חלקזיכוי על חיוב זה ניתן רק על בה, אך ימים יגידו. הפסיקה לחיי

 ' לבקשה.1בה התקבל זיכוי מצ"ב כנספח ג

 '1נספח ג

המבקשת  ,שאחד מהם נולד זה מכבר ילדים 4- המבקשת הינה אישה עסוקה ואם ל .13

 המבקשת התייאשה מלהתקשר שוב ושוב למוקד המשיבה ולבקש את ביטול החיוב;

 הללפני מע"מ עבור חבילת תוכן שסירבה  שקלים 25די חודש סכום של משלמת מ

משנואשה המבקשת מטיפול בבעיה על ידי  מפורשות ולא עשתה בה שימוש מעולם.

 המשיבה פנתה המבקשת לבאי כוחה על מנת למצוא מזור ופתרון עקרוני לבעיה.
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רוני, כפי חמור מכך, למרות שהמבקשת חתמה פעם אחת בלבד על גבי הלוח האלקט .14

העמודים השונים שנמסרו  30מקומות שונים בתוך  5- שהתבקשה, מופיעה חתימתה ב

 שונים ולא על אחד.מסמכים  5לידה. וכך בעצם הוחתמה בלא ידיעתה על 

המבקשת לא קיבלה לידיה עותק של החוזה קודם לחתימה עליו והלכה למעשה נדרשה  .15

חלו לצוץ בעיות וחיובים מיותרים לחתום בצורה עיוורת על ההתחייבויות. לאחר שה

בחשבונה, חזרה המבקשת אל החוזה וניסתה להבין את מקור החיובים ואז גילתה כי 

רבים והתחייבויות אשר כובלות אותה אל המשיבה ואל דרקונים הוחתמה על תנאים 

 תשלומים שונים וכי אפשרותה להתנתק או לשנות את התכנית מוגבלת במספר דרכים.

אחר עסקת השדרוג התקלקל מכשירה של המבקשת עקב נפילתו לאמבטיה, כחודשיים ל .16

כאשר המבקשת ביקשה לרכוש מכשיר חדש וכן להחליף תכנית בעקבות כך הסתבר לה 

כי תאלץ להמשיך לשלם על המכשיר שהתקלקל וכן על קנסות יציאה מהתכנית בצורה 

על מנת להמשיך לנצל כזו שלא השתלם לה לעבור תכנית והיא מצאה מכשיר ישן בביתה 

את התכנית. או אז התברר לה הדרקוניות של ההסכם עליו היא הוחתמה ושלל התנאים 

 .המקפחים בו

עצם חתימת החוזה האחיד ותוכן התניות המקפחות בו, פגעה פגיעה קשה ומהותית  .17

. במסגרת כך, נפגע חופש ההתקשרות והחופש להתנתק של המבקשת, זכותה 1במבקשת 

ת בשל הפטור המורחב מאחריות של המשיבה לפי החוזה, שחורג הן לגשת לערכאו

מהוראות הרישיון והן מהחוק, זכותה לפרטיות, בשל הקשרים השונים שמקיימת 

המשיבה עם צדדים שלישיים מבלי ליידע על כך את לקוחותיה והן זכויות צרכניות רבות 

מלא על זכויותיה אחרות, לרבות זכותה לקבל עותק בכתב מן החוזה, לקבל מידע 

 והתחייבויותיה, זיוף החתימה וזלזול וניצול כללי במבקשת כלקוחה. 

  

 2מבקש מספר 

 ילדים, תושב היישוב מודיעין עילית. 2-הינו נשוי ואב ל 2המבקש  .18

 שנים. 13- המבקש הינו לקוח של המשיבה כ .19

 2כאשר קווים פעילים,  3קווי טלפון, מתוכם  7- על שמו של המבקש רשומים במשיבה כ .20

 קווים משמשים אותו ואת אשתו וקו נוסף מותקן ברכבו של המבקש.

לאחר , אז 2010בחודש אוקטובר היה מועד העסקה האחרונה בין המבקש למשיבה  .21

מטעם  הנציגשהמבקש פנה פעמים רבות וביקש לדבר עם מנהל שירות, חזרה אליו  

ת לו. יש לציין שמעבר ה את תנאי התוכנית הניתנתשינו מטעם שימור לקוחות המשיבה

לפרטים שסוכמו בטלפון והודעת טקסט בת שורה המציינת "בקשתך בוצעה בהצלחה", 

לא נשלח למבקש כל מסמך בכתב והוא לא התבקש לחתום על כל מסמך. יתרה מזו, על 

מנת לקבל העתק כתוב של החוזה החדש בינו לבין המשיבה, היה עליו לפנות במיוחד אל 

ביקשו ממנו לחתום על ויתור סודיות טרם ישלחו לו את החוזה, וגם  , אשרמוקד השירות

העתק מטופס זה  .זאת רק לאחר התעקשות של המבקש ובירורים של הנציג מול ההנהלה

 מצ"ב כנספח ד' לבקשה.

 נספח ד'
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בנוסף למספר התקשרויות שהתבצעו בין המבקש למשיבה אך ורק באמצעות הטלפון,  .22

התבקש המבקש לחתום על חוזה שדרוג  2008הלך שנת בשתי הזדמנויות שונות במ

 מכשירים/חידוש תכנית באמצעות פד אלקטרוני.

על כל אחד מן החוזים הללו התבקש המבקש לחתום פעם אחת בלבד, וחרף כך מופיעה  .23

מקומות שונים בכל חוזה לאחר שהושתלה שם באופן מלאכותי על ידי  3-חתימתו ב

ם בהם רואים בבירור כי החתימה הושתלה ושוכפלה העתק מהדפים הרלבנטיי המשיבה.

 מצ"ב כנספח ה' לבקשה.

 נספח ה'

במהלך שיחות  המבקש פעמים רבות נציגים במוקדי השירות של המשיבה התחייבו בפני .24

טלפון על הטבות שינתנו לו ותנאים של חבילות, ובמועד מאוחר יותר גילה כי המשיבה 

ייבה אותו עבור הטבות שהציעה לו ללא לא עמדה בתנאים אליהם התחייבו ואף ח

 תשלום.

אגורות לדקת שיחה  10כך למשל, אחד מתנאי התכנית של המבקש הוא תעריף מיוחד של  .25

על יושרה של המשיבה, ואינו בודק דרך קבע את כל שסמך  בינו לבין אשתו. המבקש 

ועד ממ כמעט שנתייםשחלפו , לאחר 2010החשבונות המגיעים אליו, הבחין בינואר 

 כי הוא מחויב בתעריף הגבוה כמעט פי ארבעה מכך דרך קבע. ,תההתקשרות בתכני

חשבוניות בהן רואים כי לא ניתנה כל הנחה עבור שיחות בין המבקש לאשתו  2העתק מ

 מצ"ב לבקשה כנספח ו'.

 נספח ו'

בשיחת טלפון עם נציג במוקד השירות של המשיבה דרש לבסוף המבקש את כל הפרטים  .26

לנציג ממחלקת שימור הלקוחות של המשיבה, אשר התחייב בפניו שיוחזר לו והועבר 

 הטבות נוספות.וכי הוא יקבל התשלום כולו 

כמה ימים לאחר מכן, חזרה בה המשיבה מהבטחתה להשיב למבקש את כספו.  יתרה  .27

מכך, החל הנציג מטעם המשיבה להתווכח עם המבקש על זכותו לקבל החזר ועל 

 להחזיר את הסכום המדובר. התחייבות המשיבה 

[שכן היה ידוע למבקש מהאזנה  כאשר הפנה המבקש את נציג המשיבה להקלטת השיחה .28

, טען הנציג, בצורה תמוהה משהו, שדווקא לתקליט בעת המתנה כי השיחות מוקלטות]

ההקלטה של השיחה המסוימת עימו אבדה. מניסיונו של המבקש, לדעתו המשיבה הבינה 

 גדול מאוד שיהיה עליה להחזיר ולכן התחרטה.  כי מדובר בסכום

בנוסף, נוהגת המשיבה כדרך קבע לסכם עם המשיב על הטבות שינתנו לו כלקוח עסקי  .29

 ולבסוף מסתבר לו כי הוא מחויב עבורן.

כך למשל, מאחר ובמקום עבודתו של המבקש קיימת בעיית קליטה קשה, ניתן למבקש  .30

מעיין שירות עקוב אחרי לטלפון קווי. בדיעבד כ"הטבה" שירות "צלצול כפול" שהינו 

יותר מדי חודש במשך  שקלים 6-8הסתבר למבקש כי הוא חויב על כך בסכום של בין 

 . משנתיים וחצי
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במקרה זה, כמו ביחס להטבות אחרות שהובטחו למבקש, כאשר ביקש להפסיק את  .31

בדרך קסם חודשיים ולאחר מכן  -החיוב לאלתר, היו מפסיקים לחייב במשך חודש

 ממשיכים לחייבו, על בסיס שיטת "המצליח".

זאת ועוד, בקיץ האחרון מסר המבקש את מכשיר הטלפון של אשתו לתיקון באחד  .32

מסניפי המשיבה. בעת המסירה קיבל לרשותו מכשיר טלפון חלופי ונתבקש לחתום על 

ע למועד טופס מסירה על גבי פד אלקטרוני. הטופס לא נמסר לו ולא נאמר לו דבר בנוג

 ההחזרה או בנוגע לקנס.

באותם ימים היה המבקש חולה ובסופו של דבר עבר ניתוח להסרת תוספתן בעקבותיו  .33

 ימים ושהה בביתו לשיקום כשבוע וחצי נוספים. 3היה מאושפז בביה"ח 

המבקש יצר קשר עם נציג המשיבה ליידע אותם כי לא יהיה באפשרותו לאסוף את  .34

מאחר והוא מתאושש מניתוח. במהלך הזמן שבו חיכה ב המכשיר מתיקון בזמן הקרו

אם לא יגיע באופן מיידי לאסוף לפיה  ת טקסט למכשירולתשובת המשיבה, קיבל הודע

החברה והמבקש לא יוכל לקבל את המכשיר, לאחר שלח חזרה אל יאת מכשירו הוא י

 שהמבקש התקשר הסתבר לו שלא רק שיחזירו את המכשיר לחברה אלא שהוא יאלץ

 .לרכוש מכשיר חדש

ונציגת השירות שחזרה אליו הסכימה לבסוף  המבקש יצר קשר פעם נוספת עם המשיבה .35

להשאיר את המכשיר בסניף, אך לא ציינה בפניו דבר אודות קנס. כך גם, בעת שהגיע 

 לאסוף את מכשירו, לא נאמר לו דבר על קנס על איחור בהחזרת המכשיר החלופי.

 שקלים 200-שבונית חודשית מנופחת גילה כי הוא חויב בכלבסוף, רק לאחר שקיבל ח .36

המבקש פנה למשיבה פעמים רבות וזאת  קנס בעקבות האיחור בהחזרת המכשיר החלופי.

 ₪.  100-הסכימה להשיב רק כ

דבר זה קרה בשנית בסמוך להחזרת המכשיר הראשון מסר המבקש מכשיר נוסף לתיקון,  .37

 –זכות על חיוב שהמכשיר המתין במרכז השירות ורק לאחר מלחמות רבות היו מוכנים ל

דבר  ,וזאת בטענה של המשיבה כי המבקש לא השיב את כל חלקי המכשיר החלופי

העתק מהחשבוניות בהן רואים חיוב שהתברר כטעות רק לאחר התעקשותו של המבקש. 

 זה וזיכוי חלקי בלבד מצ"ב כנספח ז' לבקשה.

 נספח ז'

נמצא מול נציג מטעם המשיבה הוא מסרב לחתום  בקשממעבר לכך, כמעט בכל פעם שה .38

. בכל פעם הוא נענה בשל חששות למהימנות החתימה והשימוש בה על הפד האלקטרוני

באותה התשובה, לפיה הוא מחויב לחתום אחרת אין תוקף לשינויים בהסכם בינו לבין 

 המשיבה. 

ר פעמים לעבור המבקש הינו לקוח של המשיבה כמעט מיום הקמתה. בעבר ניסה מספ .39

של מאות ואלפי לחברה אחרת, אך בכל פעם נתקל בדרישה לשלם סכומים גבוהים 

 כדי שיוכל להתנתק משירותי המשיבה ולכן ויתר על זכותו זו. שקלים

עצם חתימת החוזה האחיד ותוכן התניות המקפחות בו, פגעה פגיעה קשה ומהותית  .40

פש להתנתק של המבקש, זכותו . במסגרת כך, נפגע חופש ההתקשרות והחו2במבקש 

לגשת לערכאות בשל הפטור המורחב מאחריות של המשיבה לפי החוזה, שחורג הן 
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מהוראות הרישיון והן מהחוק, זכותו לפרטיות, בשל הקשרים השונים שמקיימת 

המשיבה עם צדדים שלישיים מבלי ליידע על כך את לקוחותיה והן זכויות צרכניות רבות 

ו לקבל עותק בכתב מן החוזה, לקבל מידע מלא על זכויותיו אחרות, לרבות זכות

 והתחייבויותיו, זיוף חתימתו וזלזול וניצול כללי במבקש כלקוח. 

  .'ח עם המשיבה מצ"ב לבקשה זו ומסומן 2חוזה ההתקשרות של המבקש  .41

 'חנספח 

 

המבקש חש כי מחד כל אימת אשר פנה למוקדי שירות על מנת להצטרף לחבילה חדשה,  .42

יתנה לו תחושה על ידי נציגי השירות כי התנאים המחייבים הם רק אלה שהוסברו בעל נ

כל אימת פה בינו לבין הנציג ואילו הניירות הן עניינים פורמליים פרוצדורליים. מאידך 

כמים על המבקש והמבקש פנה טלפונית סשנוצרו בעיות וחיובים בלתי מובנים ובלתי מו

"אנו לא  –י נציג השירות שענה לפנייתו ואף על ידי מנהלים וביקש לתקנם. נמסר לו על יד

יודעים מה נאמר לך בפגישה עם נציג השירות כאשר המצטרפת לאחת מהתכניות אך אנו 

 יודעים על מה חתמת וזה הדבר היחיד שמחייב".

  

 4-3מספר  יםמבקש

י עסק ילדים, תושב פסגת זאב. ברשות המבקש שלושה בת 5-הינו נשוי ואב ל 3המבקש  .1

לקוח של המשיבה כשנה, מאז הגיע הינו בתחום המסעדנות והבשר בירושלים. המבקש 

אל בית העסק שלו נציג מטעם המשיבה והציע לו לעבור, יחד עם כל הקווים הרשומים על 

 שמו, מחברה סלולרית אחרת אל שירותי המשיבה.

 רוכלות.הגעתו של הנציג אל המבקש היתה יזומה מטעם הנציג והיוותה עסקת  .2

הגיע נציג שירות בשם גל מורד מטעם המשיבה אל החנות של  2010בחודש פברואר  .3

בפסגת זאב. אשתו של המבקש שהייתה בחנות באותה עת, הפנתה את הנציג  3המבקש 

 והנציג נסע במיוחד לשם. 11אל הסניף הנוסף בהר חומה ברח' שאול אבי גור 

מכשירים סלולרים שבמסגרתה הוא  22-עסקה ל 3הנציג מטעם המשיבה הציע למבקש  .4

טען שישלמו את כל חובו לחברת סלקום, בה היה הלקוח מנוי באותה עת וכן יתנו לו 

הטבות והחזרים אשר יורידו את ממוצע סך החשבונית החודשית שלו לכמה מאות 

 שקלים עבור כלל המכשירים. 

ה בין סלקום כי מדובר במבצע בעקבות "המלחמ 3נציג המשיבה טען בפני המבקש  .5

לאורנג'" וכי המבצע מסתיים באותו יום ועליו להחליט כדי לא לפספס את ההזדמנות 

 החד פעמית. 

את יתרת חובו בסלקום במידה ויתנתק ויעבור לפרטנר,  3הנציג בירר עבור המבקש  .6

כי הסכום  3שקלים. יותר מאוחר התברר למבקש  20,000שעמדה באותה עת לדבריו על 

שקלים נוספים לסלקום, מעבר להחזרים שאורנג'  10,000כי עליו לשלם לא היה נכון ו
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התחייבו לכסות, שכן כחלק מהמעבר התחייבה המשיבה לכסות את הקנסות של 

 המבקש.

בירושלים עם כל  12ברח' זאב שרף  3עוד באותו ערב הגיע הנציג לביתו של המבקש  .7

ה. באותו ערב ככל הזכור מחשבים ניידים המוגדרים כמתנה מהחבר 2המכשירים ועם 

 למבקש לא הוחתם המבקש על כל מסמך.

שקלים.  5000-כעבור כחודש הגיעה החשבונית הראשונה מטעם המשיבה על סכום של כ .8

 10שקלים נוספים למשך  3000 -באותו חודש נאלץ המבקש לשלם כאמור לסלקום כ

משמעית של -אלף שקלים חדשים. וזאת על אף הבטחה חד 30חודשים סכום המסתכם ב

הנציג כי הסכום אשר יצטרך לשלם למשיבה לא יעלה על כמה מאות שקלים! והסכום 

 שקלים חדשים. 20,000לסלקום לא יעלה על 

מעיד על עצמו כאדם אשר לא נוהג לצבור חובות ומשלם תמיד בזמן גם כאשר  3המבקש  .9

מדי חודש  הדבר מעורר בו כעס רב ותחושת תסכול כמו במקרה זה ולכן ממשיך לשלם

 את החשבונות.

לפנות בשיטתיות לכל גורם מקרב המשיבה  3כבר מהחשבונית הראשונה החל המבקש  .10

אשר יוכל לסייע לו מול העוול שהוא חש שנגרם לו. מדי חודש עם הגעת החשבונית 

גל מורד מטעם המשיבה  לנציג השירותהחודשית על סך אלפי שקלים הוא היה פונה הן 

ת של המשיבה בטענות כי סכומים אלו לא הגיוניים ומנהל איתם והן אל מוקד השירו

 משא ומתן שיורידו לו חלק מן החיובים.

לעיתים, לאחר משא ומתן זה היה החשבון "מתכווץ" מאלפי שקלים לכמה מאות  .11

וממחישה את התנהלותה של  3בודדות, דבר שייצר גם תחושה קשה בקרב המבקש 

ספר חשבוניות של המבקש מצ"ב כנספח ט' דוגמא ממ המשיבה ב"שיטת מצליח".

 לבקשה.

 נספח ט'

, שכלל אינו זוכר את מעמד החתימה על החוזה, ואולי בכך יש כדי להעיד יותר 3המבקש  .12

מכל על ההתנהלות הקלוקלת של המשיבה אל מול לקוחותיה, קיבל עותק מן החוזה 

 המנופחים.לידיו, רק לאחר שפנה לנציג השירות ודרש זאת בעקבות החשבונות 

בעשרה מקומות שונים  3, מופיעה חתימת המבקש 4/2/2010-בחוזה הראשון מתאריך ה .13

 עמודי החוזה. 52על פני 

בשבעה מקומות שונים על  3מופיעה חתימת המבקש  8/2/2010-בחוזה השני מתאריך ה .14

 עמודי חוזה.  38פני 
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ככל הזכור למבקש יודגש כי מדובר על אותה החתימה אשר מושתלת בכל עמודי החוזה. ו .15

הוא הוחתם רק פעם אחת על גבי צג מחשב וזאת גם לאחר מספר ימים מקבלת 

 המכשירים.

על מנת להמחיש את התנהלותה של המשיבה יצויין כי אחד מהעובדים אצל המבקש  .16

פון. -בשם גדניאן ישי קיבל מכשיר מסוג סוני אריקסון וביקש לשדרג אותו למכשיר איי

וג המכשיר על חשבונו. אותו עובד פנה לנציג השירות מר גל המבקש לא הסכים לשדר

מורד והלז מבלי לקבל את אישורו או חתימתו של המבקש שדרג את מכשירו של מר ישי 

פון תולך חיוב המבקש בעלות הנוספת ובטענה כי הוא ידאג להחתים את מר -למכשיר איי

נציג המשיבה לשנות את חודשים לא טרח  שישהישי על הוראת קבע נפרדת. במשך מעל 

הוראת הקבע ורק בעקבות התערבות המבקש והבאת העובד עם הוראת קבע חתומה 

הועבר החיוב. דוגמא זו ממחישה את התנהלותה של המשיבה שהמרשה לעצמה לחייב 

 לקוח על חיוב שאיננו שלו.

כי בעת חלוקת המכשירים החליט על דעת עצמו נציג המשיבה אמצעות מר  יצויןעוד  .17

ורד להחתים את אחד העובדים של המבקש מר שי עמר על אחד ההסכמים וזאת מבלי מ

שמר עמר מורשה חתימה מטעם המבקש ומבלי לידע את המבקש וכמובן מבלי להסביר 

העתק מההסכם עליו הוחתם העובד מצ"ב כנספח  למבקש את המשמעויות של החתימה.

 י' לבקשה.

 נספח י'

פעמים  7-נציגים שונים מטעם המשיבה, נפגש מעל מ פעמים עם 50שוחח מעל  3המבקש  .18

במשרדו של נציג השירות בתלפיות, ומתעסק מדי חודש בהתנהלות מול המשיבה על מנת 

 להוזיל את העלויות.

לתבוע באופן פרטי את המשיבה על העוול הנגרם לו  3לפני מספר חודשים שקל המבקש  .19

ועלות תביעה כזו נאמדת בעשרות  ועל החיובים המיותרים, אך נאלץ לסגת מכך מאחר

 אלפי שקלים. 

עצם חתימת החוזה האחיד ותוכן התניות המקפחות בו, פגעה פגיעה קשה ומהותית  .20

במבקש. במסגרת כך, נפגע חופש ההתקשרות והחופש להתנתק של המבקש, זכותו לגשת 

לערכאות בשל הפטור המורחב מאחריות של המשיבה לפי החוזה, שחורג הן מהוראות 

הרישיון והן מהחוק, זכותו לפרטיות, בשל הקשרים השונים שמקיימת המשיבה עם 

צדדים שלישיים מבלי ליידע על כך את לקוחותיה והן זכויות צרכניות רבות אחרות, 

לרבות זכותו לקבל עותק בכתב מן החוזה, לקבל מידע מלא על זכויותיו והתחייבויותיו, 

 קש כלקוח. זיוף חתימתו וזלזול וניצול כללי במב

 .י"אעם המשיבה מצ"ב לבקשה זו ומסומן  3חוזה ההתקשרות של המבקש  .21

 י"אנספח 
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להעביר את פעילותו העסקית למסגרת של חברה  3לפני מספר חודשים החליט המבקש  .22

וחשבונות הטלפון של המבקש מול המשיבה אף הן הועברו במסגרת זו. על כן למען 

מעדני ויקטור חיים  4והן על ידי המבקשת  3מבקש הזהירות מוגשת בקשה זו הן על ידי ה

, שכן הנזקים המתוארים והתניות המקפחות בחוזה חלים הן על 514423987בע"מ ח.פ 

 .4והן על המבקשת  3המבקש 

  

  . המשיבה2

 

לפי  1998המשיבה הינה תאגיד מסחרי למתן שירותי טלפון סלולארי הפועלת החל משנת  .23

יו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן) מטעם משרד רישיון כללי למתן שירותי רד

 .התקשורת

מיליון  3- על לקוחותיה של המשיבה נמנים כיום יותר מעל פי הפרסומים השונים,  .24

לקוחות במדינת ישראל, לרבות המבקשים בבקשה זו. המשיבה מקיימת עם לקוחותיה 

 עסקאות למתן שירותי טלפון סלולרי ושירותים נלווים נוספים.

מיליון לקוחות בישראל, מחזור הפעילות שלו  9.1- מנה שוק הסלולר יותר מ 2008בשנת  .25

מסך הפעילות בשוק התקשורת. כך על פי  56%שהיוו  ש"חמיליארד  18.5- הסתכם ב

"ניתוח שוק הסלולר בישראל", מסמך מטעם מרכז המחקר והמידע של כנסת ישראל, 

. מסמך זה 1/6/2009-הכנסת בהכלכלה של  תלוועדהמחלקה לפיקוח תקציבי, שהוגש 

 .י"ב מצ"ב לבקשה זו ומסומן

 י"ב נספח

מכלל  32%היוותה הפעילות של המשיבה  2006עוד אנו למדים ממסמך זה כי כבר בשנת  .26

 הפעילות בשוק הסלולר, וכי מאז ועד היום חלקה בשוק זה נמצא במגמת עלייה מתמדת.

מתקיים באופן שוטף הן הקשר בין המשיבה ללקוחותיה וללקוחות פוטנציאלים  .27

 באמצעות נציגים פרונטאליים במרכזי השירות והן באמצעות מוקד שירות טלפוני.

המשיבה מפעילה מרכזי שירות בפריסה ארצית וכן פועלת באמצעות "רוכלים", נציגים  .28

מטעמה אשר מגיעים אל בתי הלקוחות ואל בתי עסק ומציעים לעבור אל שירותי הסלולר 

דרג את השירותים ו/או המכשירים הקיימים בתוך הרשת. עסקאת של המשיבה או לש

 לחוק הגנת הצרכן: 8רוכלות מוגדרת בסעיף 

קה לצרכן מאת עוסק, או מי מטעמו, שבא סהצעת ע -רוכלות" "
שלא לפי הזמנה למקום מגוריו, שירותו הצבאי, עבודתו, לימודיו 

של מי או לקרבתם, וכן לכל מקום שאינו בית עסק של העוסק או 
מקום הצרכן), או פניה יזומה של עוסק לצרכן  -מטעמו (להלן 

קום למבכל דרך שהיא, שבעקבותיה הגיע העוסק, או מי מטעמו, 
  הצרכן כדי לקשור עסקה.

 

שאין חולק כי הוא ענף מרכזי  ,המשיבה הינה המפעילה השנייה בגודלה בשוק הסלולר .29

בצורה יוצאת דופן בחברה  בכלכלה הישראלית. השימוש בטלפון סלולרי הוטמע

הישראלית, והפך לאמצעי התקשורת המרכזי של מרבית האוכלוסיה, מכל הגילאים, 

 אקונומיים.-העיסוקים והחתכים הסוציו
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הלכה למעשה, מספקת המשיבה שירות חיוני ללקוחותיה וככזו מחויבת לנהוג כלפיהם  .30

 רותי מותרות בלבד.במידת מה של אחריות והוגנות, גבוהה יותר מחברה המספקת שי

למען הסר ספק, נציין כי על פי כל דין, המשיבה, נציגיה והעובדים מטעמה הינו הך.  .31

פעולות נציגיה, על פי מדיניות המוכתבת מהנהלת המשיבה, הן למרכזי השירות 

הפרונטליים והטלפוניים, הן בפעילות ספקים מורשים והן ל"רוכלים", מהווים שליחות 

 , הקובע כי:1965-לחוק השליחות, תשכ"ה 2מתקיים סעיף מטעם המשיבה ולכן 

ופעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, ו, וחו של אדם כמותשל
  מחייבת ומזכה, לפי הענין, את השולח.

 

לא זו אף זו, המשיבה לרבות נושאי המשרה בה אחראים לעבירות השונות שמבצעים  .32

 לחוק: 25נציגיהם על פי חוק הגנת הצרכן. כאמור בסעיף 

מעביד, מרשה ונושא משרה בתאגיד חייבים לפקח ולעשות   א)(
בידי עובד  23ניתן כדי למנוע ביצוע עבירה כאמור בסעיף שכל 

מעובדיו, מורשהו, התאגיד או עובד מעובדי התאגיד, לפי הענין; 
) לחוק 3(א)(61קנס כאמור בסעיף  - המפר הוראת סעיף זה, דינו 

דירקטור,  -"נושא משרה בתאגיד" העונשין; לענין סעיף זה, 
בעל תפקיד האחראי  אומנהל פעיל, שותף למעט שותף מוגבל, 

  מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.

בידי עובד, מורשה, תאגיד  23נעברה עבירה לפי סעיף   ב)(  
או עובד מעובדי התאגיד, חזקה היא כי המעביד, המרשה או 

הפר את חובתו לפי סעיף קטן  נושא המשרה בתאגיד, לפי הענין,
  די למלא את חובתו.כ(א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שאפשר 

 

  . חוזה אחיד3

החוזה בין המשיבה ללקוחותיה ולמבקשים בפרט הינו חוזה אחיד. חוזה מסוג זה, אשר  .33

קובע תנאים המוחלים על כל לקוחות המשיבה ונובע כמו בתאגידים גדולים אחרים 

 טכני, הופך בידי המשיבה לכלי מקפח.מצורך מסוגה, 

בין בעיה אינהרנטית של חוסר איזון ביחסי כוחות קיימת  ,בחוזה אחיד בין כל שני צדדים .34

הצדדים לחוזה, כאשר צד אחד נמצא בעמדת הכתבת התנאים ולצד השני הלכה למעשה 

 םאאת הברירה האם לכרות את החוזה יש בידו אלא לכל היותר  ,אין יכולת להשפיע

 לאו.

ראוי לציין כי שוק הסלולארי בישראל הוא עצום בהשוואה לכל מדינה אחרת וכיום  .35

. שיבהלקוחותיה של המהם מיליון מנויים סלולארים, כאשר כשליש מהם  9-מדובר על כ

זאת ועוד, ההוצאה על תקשורת סלולארית היא ההוצאה הגבוהה ביותר של משק הבית 

מחזיקים במכשיר סלולארי,  המהאוכלוסיי 96.6%-הישראלי לאחר ההוצאה על אוכל וכ

מטף ועד זקן. טלפון סלולארי הפך להיות מצרך חיוני לכל אדם (תרבותית, חברתית 

ובעקבות המצב הביטחוני) ולמעשה ה"ברירה" היחידה של הלקוח הינה בין הספקים 

. 16/2/2010של ישיבת הוועדה לפניות הציבור מיום  47כך נלמד מפרוטוקול מס'  השונים.

 .י"ג ומסומן העתק הפרוטוקול מצ"ב לבקשה זו

 י"ג נספח

בישראל הינו בעייתי מאוד,  תחרף כך ונכון להיום, המצב של שוק התקשורת הסלולארי .36

עד כי על אף הרפורמות השונות, בפועל אין ללקוחות המשיבה אפשרות התניידות, בלא 
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, וכפועל יוצא על החוזה ושאר תנאים והם כבולים אל המשיבה שקליםלשלם אלפי 

 האחיד עליו הם נדרשים לחתום בעת כריתת החוזה.

לקוח. בין -במספר בעיות בהיבט של יחסי ספק חוזים אחידים מעצם אופיים מתאפיינים .37

היתר גודל הכתב, אורך החוזה, ההנחה כי החלק הארי של הלקוחות לא קורא ולרוב אינו 

שה מתחייב באופן עיוור על מנת לקבל מסוגל לקרוא ולהבין את תוכן החוזה ולמע

סימטריים, שילוב תנאים מקפחים המתאפיינים -שירות/מוצר מסוים, יחסי הכוחות הא

 בחוסר סבירות והגינות כלפי הלקוח ועוד כהנה וכהנה.

על רקע בעיות אלו ומתוך רצון לאזן במידת האפשר ולהבטיח את זכויתיו הבסיסיות של  .38

, 1982-המחוקק את חוק החוזים האחידים, תשמ"גהמתקשר בחוזה אחיד, חוקק 

 :1שכאמור בסעיף 

בחוזים  םק זה מטרתו להגן על לקוחות מפני תנאים מקפחיחו"
 אחידים."

בעוד שכאמור שוק התקשורת הסלולארית מתנהל באופן בעייתי ונמצא באופן עקבי  .39

טיבים במרכז הדיון התקשורתי ואנו עדים לניסיונות של גורמים ממשלתיים ורגול

 אחרים להסדיר ולהיטיב את מעמדו של הלקוח הממוצע.

טרם חל שיפור ממשי וניכר לעין אשר יוביל לאיזון הדרוש בין הלקוחות  ,אף על פי כן .40

 לבין המשיבה והחברות המקבילות ויאפשר תחרות ועמדת מיקוח סבירה ללקוח.

בה וכחיזוק לכך ניתן זאת ועוד, ניתן לראות כי בעיה זו אינה מאפיינת אך ורק את המשי .41

לראות את התהליך המשפטי ואת התביעה שהוגשה על ידי היועץ המשפטי לממשלה 

לבית הדין לחוזים אחידים בעקבות שורה של תנאים מקפחים בחוזה האחיד של חברת 

 סלקום תקשורת בע"מ.

העת לבחון בחינה קפדנית את החוזה האחיד מטעם  הלאור כל האמור, נדמה כי הגיע .42

ה, כפי שיעשה להלן ולדרוש את ביטול התנאים המקפחים הרבים ולקדם איזון המשיב

 ספק בין המשיבה למיליוני לקוחותיה.-סביר ביחסי הלקוח

כפי שיתואר בהרחבה להלן, החוזה האחיד בו עושה המשיבה שימוש אל מול לקוחותיה,  .43

על עצמן מתאפיין הן במבנה ובתצורה בעייתית והן במספר מגמות מקפחות החוזרות 

 במגוון תנאים.

מבחינת מבנה ותצורה, החוזה האחיד דנן מונה עשרות עמודים הכתובים בכתב קטן  .44

וצפוף. זאת ועוד, לשון החוזה היא בלתי נהירה וסבוכה וכוללת מונחים משפטיים 

ומקצועיים (מתחום התקשורת) רבים, אשר הופכים את  הבנת החוזה לבלתי אפשרית 

דקות לקרוא את החוזה  45-מעשה, לאדם ממוצע ייקח כעבור הלקוח הממוצע. ל

מתחילתו ועד סופו, וגם אז ספק אם יוכל לזקק מכך את כל התחייבויותיו וזכויותיו כלפי 

 .משפטיתשר מדובר בלקוח חסר השכלה כאבייחוד  המשיבה.

לא זו אף זו, חוזי המשיבה מתאפיינים בכך שבכל הקשור בתעריפים, מופיעות עשרות  .45

פות, תכניות מקבילות ועוד אופציות לכאן או לכאן. לקוח המקבל חוזה כזה, לאחר חלו

לו שבעצם במרבית המקרים לא קיבל הסבר מספק לגבי התעריפים החלים לגביו, אין 

 מעשה אפשרות לצפות את גודל החיוב או להשוות את החיוב החודשי שלו להתחייבות.

 לחוק החוזים האחידים קובע כי: 3סעיף  .46
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ת משפט ובית הדין יבטלו או ישנו, בהתאם להוראות חוק בי"

בשים לב למכלול תנאי החוזה  -אחיד שיש בו ה זה, תנאי בחוז
 משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי - ולנסיבות אחרות 

תנאי  - הוגן של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות (להלן 
  "מקפח).

 
ם רבים שניתן בהתחשב בנסיבות המתוארות לעיל, החוזה אחיד של המשיבה כולל תנאי .47

 4לקבוע כי הם תנאים מקפחים ורובם אף נכנסים בגדר חזקות הקיפוח שמונה סעיף 

 לחוק החוזים. 

המשיבה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מהתעריפים בכל עת ולשנות או  .48

ת הקיפוח בסעיף להסיר שירותים ולשנות את כללי השימוש בהם, באופן המקים את חזק

מהשירות הזכות לבטל את החוזה ולנתק את הלקוח . כן שומרת לעצמה המשיבה את )4(4

בכל עת ובמקרים מסוימים ללא כל הודעה מוקדמת באופן המקים את חזקת הקיפוח 

החוזית בנוסף לאחריות הנזיקית ובנוגע  האת אחריות הגבילמ . המשיבה אף)2(4בסעיף 

צד שלישי אשר לגבי שירותים ותכנים  העת, כולל את אחריותלכל תרחיש שיעלה על הד

באופן המקים את חזקות הקיפוח וזאת , המספק עבור לקוחותיה כאשר החיוב נעשה דרכ

תנאים מקפחים רבים שידונו בהרחבה בהמשך . כן קיימים )3(4-) ו1(4בסעיפים 

 .וזים האחידיםלחוק הח )8(4-) ו6(4המקימים בין היתר את חזקות הקיפוח בסעיפים 

  

 . חתימה אלקטרונית4

 ואצל סוכני המכירות הוסיפה המשיבה במרכזי השירות שלה בשנים האחרונות .49

טכנולוגיה המאפשרת החתמת הלקוחות על החוזים השונים באמצעות פד חתימה 

 אלקטרוני. 

לפי שיטה זו, מתבקש הלקוח של המשיבה לחתום על גבי פד חתימה אלקטרוני אשר  .50

 תימתו הישר אל המחשב של נציג השירות, שם היא מושתלת בתוך החוזה.קולט את ח

, היטיבו 18/11/2009-בכתבה שהתפרסמה באתר האינטרנט של "גלובס" בתאריך ה .51

 לתמצת את מהות הבעיה בשימוש שעושה המשיבה בטכנולוגיה זו:

  
"הפער בין הבטחות למימושן בפועל עמד מאז ומתמיד בלב 

ן לאורך זמן. חברות יתן מתקשר הצרכלונות מול חברות שאהת
מכלל התלונות של  30%-הסלולר הן "כוכבות" בתחום, כש

פי נתוני "אמון הציבור", עוסקות בדיוק -צרכנים נגדן, על
פה מול נציג שירות, -הפרטים נסגרים בעל - בפערים האלה

ובסוף החודש המספרים בחשבון שונים. לקוחות רבים נדרשים 
  על חוזה ללא שהות לקוראו.לחתום באופן מיידי 

  
לבעייתיות הזו נוספה לאחרונה הטכנולוגיה המאפשרת לחתום 

ומתן מול נציג החברה -על מסך, ולא על נייר: צרכן מנהל משא
וזאת מבלי שראה  - ומתבקש לשרבט את חתימתו על צג המחשב

את החוזה ומבלי שיש לו אפשרות לוודא כי החתימה מתייחסת 
בים מהצרכנים מעלים בתלונתם חשד לחוזה עליו סוכם. ר

לשימוש באותה חתימה בנספחים נוספים, או בחוזה שאינו 
  קשור כלל להסכמה."

 
החוזים שעל גביהם מחתימה המשיבה את לקוחותיה מונים עשרות עמודים ובנויים  .52

וכוללים בין טכנולוגי  בניסוח משפטי או , מאופייניםבמתכונת אחידה בכתב קטן וצפוף
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ות רבות וטבלאות סבוכות. כל אלו הופכים לבלתי אפשרית את היכולת של היתר חלופ

 לקוח פשוט להבין את התחייבויותיו וזכויותיו אל מול המשיבה.

, המבקשים וכלל לקוחותיה של המשיבה למעשה, מתבקשים בנוסף לכך וכנדבך שני .53

בלו העתק ומבלי שקי לאחר חילופי דברים בעל פה בלבדלחתום על גבי הפד האלקטרוני 

 של החוזה קודם לכן. 

הלכה למעשה, סבורים הלקוחות של המשיבה כי הם חותמים על חוזה המבוסס על  .54

ההסכמות עליהם הגיעו במהלך המשא ומתן, כאשר בעצם הם מוחתמים על שורה ארוכה 

של התחייבויות ואף חיובים נוספים, מבלי שהדבר צוין בפניהם או מבלי הזדמנות לראות 

והתחושה שנציג הלקוחות המחתים את הלקוח על העסקה נותן הינה כי  את החוזה.

 הדברים שנאמרו בעל פה הם המחייבים.

למיטב ידיעת המבקשים, גם אם לקוח מבקש לעיין בחוזה קודם לחתימתו, לא זו אף זו,  .55

 מציין בפניו נציג השירות כי הוא חייב להקים את החוזה ורק לאחר מכן יוכל להדפיסו.

שהינו  במקום אחד חתימת הלקוח בחוזה אחדאין מדובר על ד, במקרים רבים זאת ועו .56

 פראת חתימתו במסושותלת החוזה המוסכם לכאורה, אלא המשיבה מגדילה לעשות 

 חוזים ונספחים נוספים, מבלי שיידרש לחתום בשנית או מבלי לידעו על כך.

. 16/2/2010-בור מיום התופעה זו ידועה ועלתה גם היא במסגרת דיון וועדת פניות הצי .57

 לדבריו של עו"ד גל וולקוביץ', מארגון "אמון הציבור":

 

פה יש תופעה נוספת שאנחנו מקבלים תלונות שחלק "
מהחברות עושות הלבשה, אם אני חתמתי על חוזה אחד, 
מלבישות על חוזים אחרים, כאשר חשוב לציין, יש סעיף 

הגנת הצרכן לחוק  5שהרבה צרכנים לא מודעים אליו, סעיף 
שמחייב את החברות לאפשר לצרכנים לעיין בחוזה, לפני 
החתימה וגם למסור העתק אחרי החתימה והן לא מבצעות את 
זה, כולל חברת פרטנר. אני נתקלתי בזה באופן אישי. כאשר 
פה, כדאי אולי, חלק מהפתרונות מאקרו זה גם אפשר אולי 

שקל על  10,000לשקול הטלת פיצויים ללא הוכחת נזק בסך 
החברות וגם משרד התקשורת, הטלת עיצומים מנהליים 

  "אפקטיביים, כדי להרתיע את החברות.

 

עמודי  30בחמישה מקומות שונים על גבי  1המבקשת כך למשל, מופיעה חתימה של  .58

על גבי הפד  פעם אחת בלבדהחוזה שנמסרו לה וזאת חרף העובדה שנתבקשה לחתום 

מופיעה גם היא בשלושה מקומות שונים בחוזים בינו  2ש המבקהאלקטרוני. חתימתו של 

 10מופיעה  3המבקש לבין המשיבה, המונים כל אחד כעשרה עמודים. כך גם חתימת 

 פעמים נוספות בחוזה אחר. 7-פעמים על פני חוזה אחד ו

הפערים הגדולים בין ההבטחות למימושן ומצב שוק הסלולרי ככלל, הביאו לכינוס  .59

הציבור לישיבה שעניינה "פניות הציבור לגבי השרות שניתן על ידי חברות הוועדה לפניות 

העלייה הדרסטית במספר פניות עדה נידונה וכאשר בו. 16/2/2010-הסלולר", ביום ה

בהיקף  215%התרחשה עלייה של  2009הציבור הקשורות לחברות הסלולר. רק בשנת 

ות הרבות בהתנהלות המשיבה התלונות. נתון שיש בו לכשעצמו כדי להצביע על הבעי

 ומקבילותיה אל מול לקוחותיהם. 
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בדבריה בוועדה מתייחסת הגברת מיטל בשארי, מנהלת תחום טלקומוניקציה במועצה  .60

  הישראלית לצרכנות לבעייתיות שבחתימה האלקטרונית:

העסק לאחד הסניפים של - צרכן שמגיע קודם כל לבית"
יג השירות מבטיח לו נצהחברה, הוא נתקל מול נציג השירות. 

הבטחות כלשהן, והצרכן חותם. החתימה שלו היא אלקטרונית, 
הצרכן לא רואה על מה הוא חותם בדיוק. מבטיחים לו דברים, 

  ".מספרים לו סיפורים, והחוזה לא נמסר כמתחייב

 
 בהמשך הדיון עוסק יו"ר הועדה, ח"כ אורי מקלב גם הוא בנושא זה ומציין: .61

יא לכם בקצרה מכתב שהגיע עכשיו, תוך אני רק רוצה להקר" 
סבא, שהוא בחודש דצמבר -כדי הדיון בוועדה, ממר מוזס מכפר

סבא. -רכש מכשיר סמסונג בסניף בקניון ערים בכפר 2009
בתום כל תהליך הבחירה, ההסברים והשכנוע, ניגשתי לחתום 
על מסמכי הרכישה, והנה הגישו לי בדלפק המכירה עט ופד 

יך לחתום. שאלתי מה זה? אמרו לי שהם שעליו הייתי צר
שכללו את השיטה. המסמכים נמצאים במחשב, והחתימה היא 
דיגיטאלית. שאלתי איך אני אמור לראות על מה אני חותם? 

אין לך מה לדאוג, זה חוזה סטנדרטי. חתמתי באין  –אמרו 
  . ברירה והבעתי תרעומת שנותרה לי ללא מענה

  
ית כזו, ללא שהלקוח יכול לראות אני טוען כי חתימה דיגיטאל

את המסמכים עליהם הוא חותם, אינה לגיטימית ועומד בניגוד 
לרצון הצרכן וליכולתו לעמוד על התחייבויותיו בעתיד לפני 

  "החברה.

 

מבלי ליפות את המציאות, המשיבה מבקשת אמנם את חתימתו של הלקוח פעם אחת  .62

כנולוגיים העומדים לרשותה על מנת בלבד, אך הלכה למעשה עושה שימוש באמצעים הט

אותה על גבי התחייבויות שונות ונוספות באופן שעולה כדי ולשתול לשכפל את חתימתו 

 :1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 414זיוף לפי סעיף 

  מאלה: ת אח -ף" יו"ז

)1(  ...  

נה וובכ - ט ת הוספת פרט או השמטת פרבולר -מסמך  ויינש  )2(
כדין ובאופן הנחזה כאילו נעשה השינוי לרמות, או ללא סמכות 

  ;דיןכבסמכות 

בשם פלוני ללא סמכות כדין, או בשם מדומה, ך מסמ מתתיח  )3(
  בידי פלוני;  ךבאופן העשוי להיחזות כאילו נחתם המסמ

 

נציגי המשיבה, אשר פועלים מטעמה ובכפוף למדיניות החברה ובאמצעות האמצעים  .63

תם לשם כך, מוסיפים ללא סמכות וללא ידיעת הטכנולוגיים שמעמידה המשיבה לרשו

הלקוח את חתימתו במקומות שונים, בהעתקים מושלמים של חתימתו על הפד 

האלקטרוני באופן הנחזה כאילו הלקוח חתם ביודעין וקיבל על עצמו במודע את אותן 

 ההתחייבויות.

 לחוק העונשין קובע כי: 418סעיף  .64

 ף מסמך בכוונה לקבלשנה; זיי סרמא -מסמך, דינו  יףזיהמ"
שלוש שנים; ואם נעברה העבירה  סרמא -ותו דבר, דינו צעאמב

  "שנים.ש חמ סרמא - ירות, דינו חממ ותבנסיב

 
נציגי המשיבה מזייפים את חתימת הלקוחות במקומות שונים על גבי המסמך על מנת  .65

מקבלים  לכבול אותם להתחייבויות שונות ומתוך מניע כלכלי. בפועל, לקוחות רבים אינם
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את החוזה, גם לא עובר לחתימתם על הפד האלקטרוני, כך שרק לאחר שמתחילות 

להופיע בעיות רבות עם המשיבה, הם זוכים לראות את החוזה, ואותן חתימות, אשר 

 זוייפו, נזקפות נגדן, כאילו הסכימו במודע לתנאים הדרקוניים של חוזה המשיבה.

שהלקוחות ככלל,  םים שימוש בחוזה זה, ביודעזאת ועוד, מאחר והמשיבה ונציגיה, עוש .66

והמבקשים בפרט, לא חתמו עליו אלא חתימותיהם שוכפלו ללא ידיעתם (ועל תוקף 

מעשיהם עולים כדי החתימה הראשונה ותנאי החוזה נדון בהרחבה להלן), ניתן לומר כי 

 לחוק העונשין: 420שימוש במסמך מזויף כאמור בסעיף 

בדרך אחרת, ו ב משזוייף או משתאו מנפק מסמך מש גיהמ"
  "בידעו שהוא מזוייף, דינו כדין מזייף המסמך.

 
לפיכך, השימוש שעושה המשיבה בחתימה האלקטרונית, אינו חמור רק מבחינה צרכנית  .67

לקוחותיה, אלא מעלה חשש ואינו מהווה רק ניצול של מעמדה הרם אל מול מיליוני 

 ממשי לפלילים. 

 

  . תיאור ופירוט הנזק5

  

 1מס'  תמבקש

הינה לקוחה של המשיבה כמעט מיום היווסדה. המבקשת הוחתמה על חוזה  1ת המבקש .68

אחיד מקפח, מבלי שניתן לה העתק של החוזה קודם לכן ותוך שהתבקשה לחתום על פד 

פעמים על גבי אותו החוזה. המבקשת גילתה רק בדיעבד  5אלקטרוני ושתלו את חתימתה 

למשיבה, שבגללה נמנעה ממעבר לתכנית עדיפה, אצל  ₪על התחייבותה על סך אלפי 

המשיבה גם כן. יתרה מזאת, המבקשת חויבה בניגוד לבקשתה המפורשת וללא ידיעתה 

 .fun toneושירות שירותי מידע ותוכן על חבילת 

נאלצה להתקשר פעמים רבות למשיבה ולהתווכח ולדרוש זיכויים שונים  1המבקשת  .69

 ירפה אותה אליהם ללא הסכמה.וביטול שירותים שהמשיבה צ

 .1להלן סיכום הנזק שנגרם למבקשת  .70

 

 

המוערך הפיצוי סכום   סוג הנזק  מס"ד
  ליחידה

  סה"כ

  ₪  17.7  חודשים fun tone 5.90  *3 -חיוב יתר  1

  ₪  5.512  ₪  5.512  חבילת שירותי תוכן  -חיוב יתר  2
  הסכום נותר לשק"ד ביהמ"ש  קיפוח זכויות צרכניות  3
  הסכום נותר לשק"ד ביהמ"ש  נגרר מחתימה אלקטרונית נזק  4
  הסכום נותר לשק"ד ביהמ"ש  נזק נגרר מתניות מקפחות בח"א  5
  ₪  150  ₪   150  ואובדן זמן עגמת נפשטרחה   6

  

  

 ₪. 173.2 :1סה"כ נזק אישי למבקשת 
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 2מבקש מס' 

וי טלפון, קו 7הינו לקוח של המשיבה כמעט מיום היווסדה. ברשות המבקש  2המבקש  .71

במספר עסקאות שדרוג ועדכון של המבקש  פעילים ומשמשים את אשתו ואותו. 3מתוכם 

מול המשיבה, לא קיבל המבקש העתק כתוב של החוזה, בין אם העסקה בוצעה במרכז 

, 2008שירות או בין אם בוצעה דרך הטלפון. קבלה מאוחרת יותר של החוזים משנת 

 3-ד על גבי פד אלקטרוני, חתימתו מופיעה במעלה כי על אף שחתם פעם אחת בלב

מקומות שונים בכל חוזה. זאת ועוד, המבקש גילה בדיעבד כי הינו מחויב על תעריף גבוה 

משסוכם ועל הטבות שונות שהובטחו לו ללא תשלום וכן חויב בקנסות על לא עוול בכפו. 

ו וככלל התנהלות ניסיונות חוזרים ונשנים של המבקש ליצור קשר עם המשיבה עלו בתוה

 המשיבה גורמת לו עוגמת נפש רבה.

בזבז מאות שעות במהלך השנים בשיחות  נגרמה טרחה רבה והוא מבקשלכמו כן  .72

 טלפוניות עם הציגי השירות על מנת לבטל תוספות וחיובים לא נכונים.

 .2להלן סיכום הנזק שנגרם למבקש  .73

 

המוערך הפיצוי סכום   סוג הנזק  מס"ד
  ליחידה

  סה"כ

אג'  30אג'=  10-אג' 40  עלות דקת שיחה -חיוב יתר  1
 2,000כ – לדקת שיחה

  דקות

400  ₪  

  ₪  78  מדי חודש₪  5-8  חיוב יתר "צלצול כפול"  2
השארת  קנסות מיותרים -חיוב יתר  3

  מכשיר
200 ₪  200  ₪  

  הסכום נותר לשק"ד ביהמ"ש  קיפוח זכויות צרכניות  4
  ום נותר לשק"ד ביהמ"שהסכ  נזק נגרר מחתימה אלקטרונית  5
  הסכום נותר לשק"ד ביהמ"ש  נזק נגרר מתניות מקפחות בח"א  6
  ₪  150  ₪  150  ואובדן זמן  עגמת נפשטרחה   7

  

  ₪. 828 :2סה"כ נזק למבקש 

 

 4-3' מס יםמבקש

מכשירים סלולריים. למרות  22התקשר עם המשיבה בעסקת רוכלות לגבי  3המבקש  .74

₪  10,000קום אותה עזב, התברר לו מאוחר יותר כי נותרו שהובטח לו כיסוי יתרתו בסל

נוספים עליהם לא נאמר לו דבר, ששולמו לבסוף מכיסו. חיובי המבקש מדי חודש היו 

ים ממגיעים לאלפי שקלים, וכהוכחה לשיטת ה"מצליח" בה נוקטת המשיבה, היו מצטמצ

חיובים במקרים בהם נחרד והתעקש למאות שקלים בלבד לאחר שהוסרו מהם ה

פעמים על גבי כל אחד משני החוזים ברשותו,  10-המיותרים. חתימת המבקש מופיעה כ

חוזים שקיבל רק לאור פנייה מיוחדת למרכז השירות, לאחר החיוב החודשי הראשון ולא 

במעמד חתימת החוזה. המבקש שוחח עשרות פעמים עם נציגי השירות הטלפוני, ביקר 

לו ביצע את העסקה ומכלה זמן רב מזמנו מדי חודש תכופות במשרד נציג השירות אצ

 בניסיון להתמודד עם המשיבה, דבר הגורם לו תסכול, כעס ועגמת נפש רבה.
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נגרמה עגמת נפש רבה עקב ההתעסקות הבלתי פוסקת מול המשיבה,  3-4ים למבקש .75

המבקש איבד זמן רב בפניות טלפוניות ובהגעה פיזית לפגישות עם נציגי המשיבה וטרח 

 עבר לנדרש על מנת לטפל בחיוביו מול המשיבה.מ

העביר את פעילותו  3התרחשות האירועים קרו הן בשלב הראשון והן לאחר שמבקש  .76

 .4העסקית והתקשרותו מול המשיבה לחברה שבבעלותו הלא היא המבקשת 

 .3-4להלן סיכום הנזק שנגרם למבקשים  .77

  

 הפיצוי סכום  סוג הנזק  מס"ד
  המוערך ליחידה

  סה"כ

דמי עזיבה לסלקום, בניגוד להסכם מול   1
  המשיבה

10,000  ₪  10,000  ₪  

  ₪  11,000  לחודש ₪  1,000  יתר  יחיוב  2
  הסכום נותר לשק"ד ביהמ"ש  קיפוח זכויות צרכניות  3
נזק נגרר מחתימה אלקטרונית ועסקת   4

  רוכלות
  הסכום נותר לשק"ד ביהמ"ש

  ר לשק"ד ביהמ"שהסכום נות  נזק נגרר מתניות מקפחות בח"א  5
  ₪ 150  ₪  150  ואובדן זמן עגמת נפשטרחה   6

  

  ₪  21,150 :3-4סה"כ נזק למבקשים 

  

  יעון משפטיג. ט

  

  . עילות לפי חוק הגנת הצרכן1

  

  הטעייה -לחוק הגנת הצרכן 2. סעיף 1.1  

 ) לחוק הגנת הצרכן קובע כי:1(א)(2סעיף  .78

בעל  במעשה או במחדל, בכתב או –לא יעשה עוסק דבר   א)(  .2
 –פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

הטעיה);  –העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה (להלן 
בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים 

  סקה:עב

  הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות;  )1(

...  

התועלת  השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות,  )4(
  שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם;

...  

השימוש הקודם שנעשה בנכס או היותו חדש או   )15(
  משופץ;

...  

  תנאי אחריות לנכס או לשירות;  )17(

...  

  תנאי הביטול של עסקה.  )21(
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המשיבה תאגיד של המשיבה הינה "עוסק" מתוקף היותה  כאמור בפתיחת הבקשה .79

טלפון סלולארי הפועלת לפי רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון מסחרי למתן שירותי 

 נייד בשיטה התאית (רט"ן) מטעם משרד התקשורת.

המבקשים הם לקוחותיה של המשיבה אשר התקשרו איתה בעסקה למתן שירותים  .80

  סלולריים. 

 ההטעיהור סבהתקשרותה של המשיבה עם המבקשים עברה המשיבה באופן חמור על אי .81

 וא מוגדר בחוק הגנת הצרכן.כפי שה

 לתקשורת ישראלית חברה, בזק' נ ברזני 5712/01 א"בדנ אנו למדים האיסור חומרת על  .82

   ) :"ברזני פרשת" -להלן( 385) 6(נז ד"פ, מ"בע

  
 איסור של לאו על עובר ועוסק, התנהגות על הוא האיסור"

 אך – במחדל או במעשה – עושה שהוא דבר אם גם הטעיה
 מאותו כלל הוטעה לא איש אם גםי קר, צרכן" ותלהטע עלול"

 עוסק, לחוק) 1)(א(23 סעיף וכהוראת, מכך כנדרש. שעשה דבר
 צרכן להטעות העלול דבר עשה" אם לעונש וצפוי עבירה עובר

 בהוראת הנדרש ההתנהגות סטנדרד". 2 סעיף להוראות בניגוד
 חוק בהוראות המקובל מן הוא גבוה סטנדרד) א(2 סעיף

  ."אחרות
  

המשיבה פועלת בשיטתיות באופן אשר מונע מלקוחותיה לקבל תמונה מלאה של  .83

מקבלים עם המשיבה, חוזה ב מתקשריםזכויותיהם והתחייבויותיהם. לקוחות אשר 

התנהלות זו מאפיינת את המשיבה ומי  .סקירה כללית בלבד החסרה מידע קריטי רב

יכים, חוזי שדרוג מכשירים מטעמה הן בחוזי התקשרות ראשוניים והן בחוזים ממש

  והחלפת תוכניות שימוש.

המשיבה מונעת הלכה למעשה מלקוחותיה לקבל אינפורמציה מפורטת וברורה לגבי  .84

 התחייבויותיהם כלפיה וכלפי המכשיר או תוכנית השימוש שרכשו. 

מקבלים לידיהם את החוזה עליו הם חתמו, אלא לאחר  אינםהלקוחות יתרה מכך,  .85

 ם על הלוח האלקטרוני.שהתבקשו לחתו

גם לאחר קבלת החוזה, מדובר כאמור במסמך ארוך וסבוך אשר האפשרות לזקק ממנו  .86

 את הזכויות והחובות העומדות לרשותך כלקוח היא חלקית בהחלט.

מוצג ללקוח מצג שווא לפיו הינו עתיד  זאת ועוד, קודם לחתימה על הלוח האלקטרוני .87

ע"פ, כאשר בפועל הינו מוחתם על יותר מחוזה לחתום רק על הפרטים שסוכמו עימו ב

אחד, ומאשר בכך את הסכמתו לשורה של תנאים והתחייבויות שלא הוצגו לפניו, כאשר 

 חתימתו מושתלת באופן אוטומטי במקומות שונים.

פ"ד ארד נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ,  2837/98ברע"א כדברי ביהמ"ש  .88

 :600)1נד(

כוזבת. ההטעיה נוצרת כאשר קיים פער  הטעיה היא הצהרה" 
בין הדברים הנאמרים (או המוסתרים) לבין המציאות. הטעיה 
יכולה ללבוש שתי צורות: האחת, הטעיה במעשה על דרך של 
מצג שווא הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות; 

גילוי פרטים מקום שיש -השנייה, הטעיה במחדל, קרי: אי
  ".חובה לגלותם
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לחתום פעם אחת בלבד על הלוח האלקטרוני, לאחר  1ל, התבקשה המבקשת כך למש .89

מקומות  5-תיאור כללי בלבד של העסקה, ולאחר מכן גילתה כי חתימה הושתלה ב

הוצג מצג בו כביכול יחסכו לו אלפי  3לגבי מבקש מספר  . 2, וכך גם למבקש מספר שונים

 זה ועוד.שקלים בחשבון החודשי כאשר בפועל לא התרחש חסכון 

ע"י נציגת השירות, לא כלל כל התייחסות  ם, התיאור הכללי שנמסר להשצויןכפי בנוסף  .90

לתכנית או למכשיר  יםשהיא למשך ההתחייבות או להגבלת אפשרות המעבר של המבקש

 אחר. 

קיים קשר סיבתי הדוק בין ההטעייה שמבצעת המשיבה שמובילה ל"חתימה עיוורת" על  .91

צאה מכך נגרמים ללקוחותיה נזקים במאות ואף אלפי ש"ח החוזה עימה, כאשר כתו

כתוצאה מנזקים ישירים לחוזה כגון, תקופת התחייבות שלא הוזכרו, שירותי תוכן או 

מידע שלא מצויינים אך טמונים בין דפי החוזה, התחייבות לא רק לתכנית אלא גם 

 ל"מינימום שימוש" וכדומה. 

  

 של הצרכן צול מצוקתוני - לחוק הגנת הצרכן 3סעיף . 1.2

 (ב) לחוק הגנת הצרכן קובע כי:3סעיף  .92

במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה,  -לא יעשה עוסק דבר " 
או בכל דרך אחרת, שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן, בורותו, או 

עליו, הכל כדי לקשור עסקה  הפעלת השפעה בלתי הוגנת
קבלת  בתנאים בלתי מקובלים או בלתי סבירים, או לשם

 "המקובלת. תמורה העולה על התמורה
 

המשיבה בהתנהלותה אל מול מיליוני לקוחותיה מתנהלת באופן שיש בו ניצול בורותם  .93

 והפעלת השפעה בלתי הוגנת על הלקוח.

לקוחותיה לחתום באמצעות חתימה אלקטרונית המשיבה, באופן אקטיבי מחייבת את  .94

תוקף לחוזה, זאת מבלי שהלקוח מקבל על החוזים, וטוענת שמבלי חתימתם לא יהיה 

 את החוזה לידיו או מקבל הזדמנות נאותה לעיין בו.

זאת ועוד, המשיבה מנסחת את חוזיה באופן שללקוח הממוצע אין כל אפשרות להבין  .95

 ממנו, גם אם היה ניתן לו במועד, את התחייבויותיו השונות וזכויותיו.

חלקית בלבד של תוכן החוזה מנציג , לקוחותיה של המשיבה מקבלים תמצית בנוסף .96

כתוכן החוזה עליו הם השירות, אשר מציג בפניהם מידע מסוים מאוד, המוצג להם 

 עתידים לחתום.

שפעה בלתי בעשותה כן, מנצלת המשיבה את מצוקת הצרכן, את בורותו ומפעילה עליו ה .97

 עסקה בתנאים בלתי סבירים.הוגנת וזאת כדי לקשור 

פרופ' אורנה דויטש  , מתייחסת442שפט (תשס"ג), בעמ' בספרה, מעמד הצרכן במ .98

 לחוק הגנת הצרכן: 3סעיף  למצוקה לפי
"המצוקה אינה חייבת להתייחס למצבים קיצוניים שבהם 
בהיעדר התקשרות ייגרם נזק חריף. נראה שדי בכך שמדובר 
במוצר או בשירות בסיסי אשר הצרכן נזקק להם, ואין בנמצא 

  "חלופות סבירות בנדון.
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רבות נאמר כבר על חומרת מצב השוק הסלולרי בישראל. הלכה למעשה, לקוח של  .99

על מנת  שקליםהמשיבה הינו בגדר "לקוח שבוי" ואלא אם ייבחר לשלם מאות ואלפי 

 להתנתק, אין באפשרותו לעבור לחברה מקבילה הנותנת את אותו שירות.

וחות, המהווים כשליש מיליון לק 3-נדמה שעצם העובדה שרק למשיבה ישנם יותר מ .100

מיליון המנויים הסלולריים בישראל מצביעה על כך שמדובר בשירות בסיסי ביותר  9-מ

 אשר הצרכן זקוק לו. 

 זאת ועוד, מנצלת המשיבה את בורותו של הלקוח ואף תורמת לשימור בורות זו.  .101

המשיבה מוסרת ללקוחותיה את החוזים רק לאחר סיום העסקה ולאחר שחתימתם  .102

ה לאורך החוזים השונים.  הלקוחות מקבלים כאמור לעיל, מידע חלקי ביותר הושתל

ואילו החוזים עצמם הם בני עשרות עמודים, כוללים חלופות שונות והתחייבויות שלא 

 מוזכרות בשום מקום אחר.

בחלק מן המקרים, לא מוסרת המשיבה ללקוח את החוזה בכלל, גם לא לאחר  .103

יחד עם החוזה שלה, את החוזה של אדם  1המבקשת  שהוחתם עליו. כך למשל, קיבלה

קיבל עותק מהחוזה רק לאחר שביקש זאת לאחר  3ומבקש  אחר שהיה לפניה בתור.

כי בעסקאות רוכלות מופיעים נציגיה של המשיבה עם  ויצויןחודש מקיום העסקה! 

אף הוא לא קיבל  2המבקש מספר  מחשב נייד ללא אפשרות להדפיס את ההסכם!!!!!!

ותק מההסכם ורק לאחר תחינות ושיחות טלפון רבות ואף התניה של ויתור סודיות ע

 טרחו לשלוח לו את ההסכם.

מאופן התנהלות הדברים, הן במרכזי השירות של המשיבה והן בקרב זאת ועוד,  .104

נציגיה המגיעים לבתי ולבתי העסק של לקוחותיה, עולה כי המגמה היא ליצור עמימות 

 הלקוח, תוך מסירת מידע חלקי בלבד.  רבה ככל הניתן בקרב

כי היא מנועה מלעבור לתכנית אחרת במסגרת שירותי  1המבקשת כך למשל, גילתה  .105

המשיבה, אלא אם תמשיך ותשלם את מלוא התשלומים הן עבור המכשיר שברשותה והן 

 עבור התכנית אליה התחייבה.

 :לספרה 443, בעמ' אורנה דויטשהמלומדת עוד יפים לעניינו דבריה של  .106

"באשר לסוגיית ההשפעה הבלתי הוגנת ציינתי לעיל את 
העובדה כי בדיני החוזים הכלליים לא קיימת כיום עילה 
עצמאית בעניין זה. ההקנייה של עילה זו בהקשר הצרכני 
דווקא, ולא בהקשרים אחרים, עשויה להצביע על השקפה של 

יב את המחוקק בדבר קיום תלות של הצרכן בעוסק, באופן המחי
הדין בזהירות מיוחדת מפני החשש לניצול לרעה של אמון זה 

  ידי העוסק"- על

 
בין המשיבה ללקוחותיה פער כוחות מובהק. מחד עומד הלקוח אשר מנסה לפלס את  .107

דרכו בין סבך התוכניות, חבילות השירותים והתוכן והמכשירים השונים, אשר לא 

ומחירים. מנגד נמצא נציג השירות עומדת לרשותו אפשרות אמיתית להשוואת תנאים 

מטעם המשיבה, אשר עבר הכשרה ארוכה ויסודית, בקיא הן בכל הפרטים האמורים 

לעיל, יודע היטב מהן ההתחייבויות השונות ומתורגל היטב בטכניקות המכירה השונות. 

נציג זה, הוא אשר בהתאם למדיניות המשיבה, מחזיק באינפורמציה כולה ובוחר איזו 

 העביר לידי הלקוח.ממנה ל
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במצב כזה, אין ללקוח אלא לתת אמון בנציג השירות שהוא מקור האינפורמציה  .108

מבחינתו. אין ספק שבהתנהלותה השיטתית כפי שתואר לעיל ויתואר עוד להלן, מנצלת 

 המשיבה את האמון הזה.

לחוק הגנת הצרכן דורש כי העסקה תהיה בתנאים בלתי מקובלים או בלתי  3סעיף  .109

 ם. סבירי

 :444, עמ' אורנה דויטש .110
" חוק הגנת הצרכן אינו דורש חריגה של התנאים בהיקף בלתי 
סביר מהמקובל, אלא די בכך שהתנאים חורגים מהמקובל ותו 
לא. על זה יש להוסיף כי המחוקק אינו רואה בתנאים הנוהגים 

אף אם תנאים מסוימים מקובלים, עדין  ;בדרך כלל כסוף פסוק
ים אלה דרך כור היתוך נורמטיבי ולאפשר ניתן להעביר תנא

  לצרכן הסתלקות מהחוזה אם הדרך המקובלת איננה ראויה."
  

אמור להלן תחת עילת העושק, לאור מצב השוק כיום ולאור הבעייתיות הרבה כ .111

העולה מהתנהלות כלל חברות הסלולר כלל ומחוסר האפשרות הריאלית לניוד בין 

ים המקובלים בחברות המקבילות ועל בית המשפט החברות, אין טעם להשוות בין התנא

 לקבוע קביעה נורמטיבית ביחס לתנאים האמורים בבקשה זו. 

  

  עריכת חוזה בכתב ומסירתו -לחוק הגנת הצרכן (א)5. סעיף 1.3

 

 :לחוק הגנת הצרכן קובע כי (א)5סעיף  .112

 
היה לשר יסוד סביר להניח כי הדבר דרוש למניעת   א)(  .5

צוקת הצרכן, רשאי הוא לקבוע בתקנות, לגבי הטעיה או ניצול מ
סוגי עסקים או שירותים, כי עוסק חייב לערוך חוזה בכתב עם 

  .תהצרכן, ולציין בו את הפרטים שנקבעו בתקנו

  ...  ב)(  

 

-תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן) תשס"ח .113

 , קובעות כי:2008

העוסק לצרכן, במועד עשיית  בעסקה ברוכלות יספק  .1
העסקה, חוזה בכתב, בשפה שבה נעשתה העסקה, שבו ימסור 

  .2את הפרטים האמורים בתקנה 

בעסקה ברוכלות חייב העוסק למסור לצרכן פרטים   (א)   .2
  אלה:

שם העוסק, מספר הזהות שלו וכתובת העוסק בארץ   )1(
ר ובחוץ לארץ; היה העוסק תאגיד, גם את סוג התאגיד, מספ

  זהותו ומקום רישומו;

  התכונות העיקריות של הנכס או השירות;  )2(

  מחירו הכולל של הנכס או השירות ותנאי התשלום;  )3(

אם הנכס או השירות אינם ניתנים במועד עשיית   )4(
  מועד מסירת הנכס או מתן השירות; –העסקה 

  פרטים בדבר האחריות לנכס או לשירות;  )5(

רכן לבטל את החוזה בהתאם פרטים בדבר זכות הצ  )6(
  (א) לחוק;14להוראות סעיף 

 200בעסקה באשראי, אם סכום העסקה עולה על   )7(
את המחיר במזומן ואת המחיר באשראי  –שקלים חדשים 
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לרבות שיעור הריבית על פי חישוב שנתי, וכן פרטים בדבר 
לתקנות הגנת  5-ו 2הצמדה ודרך חישובה, כאמור בתקנות 

באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), הצרכן (מכירות 
  .1983- התשמ"ג

הפרטים האמורים בתקנת משנה (א) יופיעו בחוזה   (ב)  
  בסמוך זה לזה בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות.

 

 לחוק הגנת הצרכן: 8"עסקת רוכלות" כהגדרתה בסעיף  .114

  
קה לצרכן מאת עוסק, או מי מטעמו, שבא סהצעת ע - רוכלות" "

לפי הזמנה למקום מגוריו, שירותו הצבאי, עבודתו,  שלא
לימודיו או לקרבתם, וכן לכל מקום שאינו בית עסק של העוסק 

מקום הצרכן), או פניה יזומה של  - או של מי מטעמו (להלן 
עוסק לצרכן בכל דרך שהיא, שבעקבותיה הגיע העוסק, או מי 

 קום הצרכן כדי לקשור עסקה.לממטעמו, 
 

אותם מייצגת קבוצה זו מדובר בעסקאות רוכלות במסגרתן הגיע  בחלק מהמקרים .115

נציג מטעם המשיבה אל בית מגוריהם או עבודתם של הלקוחות ובמסגרת ביקורו הציע 

להם להצטרף למעגל לקוחותיה של המשיבה או לשדרג את החבילה או המכשיר 

  שברשותם.

להגדיל את מעגל  ודוק הביקורים מתבצעים ביוזמת המשיבה אשר מנסה בדרך זו .116

 , ואין מדובר בביקורים ביוזמת המבקשים.לקוחותיה

לתקנות הגנת הצרכן, בעסקה מסוג זה, על העוסק (או שולחו) למסור  1על פי סעיף  .117

 ללקוח חוזה בכתב במועד שבו נעשתה העסקה.

(א) לחוק הגנת הצרכן, המסמיך את השר לקבוע תקנות 5דגש לכך נמצא בלשון סעיף   .118

 מפורשות:ובו נאמר 

"...עוסק חייב לערוך חוזה בכתב עם הצרכן, ולציין בו את 

 הפרטים שנקבעו בתקנות."

במקרים רבים, לא טורחים עובדי המשיבה לערוך חוזה בכתב עם הלקוחות ויתרה  .119

 מכך אינם מוסרים עותק מן החוזה, הגם שלאחר חתימתו, לידי הלקוח.

ונמסר ללקוח חוזה בכתב כקבוע  ת רוכלות לא נערךאוהלכה למעשה מקום בו בעסק .120

 .מעיקראבחוק, ניתן לראות בחוזה זה חוזה בטל 

ניתן לראות כיצד לא עמדה המשיבה באף אחת מהדרישות  3כך במקרה של המבקש  .121

הוחתם על חוזה ההתקשרות בחנותו אך לא נמסר לו העתק בכתב מן  3בתקנות. המבקש 

פנה מיוזמתו על נציג המשיבה  החוזה במועד עשייתו, אלא רק מאוחר יותר כאשר

 בעקבות חשבונות מופקעים שהחלו להגיע ואשר חרגו מהאמור בחוזה.

לא נמסרו המחירים הכוללים והפרטים בדבר זכותו לבטל את החוזה,  3למבקש  .122

עמודים שרבות עוד ידובר על מבנהו וניסוחו היה מעלה מידע  52וספק אם עיון בחוזה בן 

 קנות.קוהרנטי, כפי שדורשות הת

שהמשיבה  3יתרה מזאת כאמור לעיל, רק לאחר חתימת החוזה, גילה המבקש  .123

 10,000הטעתה אותו בנוגע לקנס היציאה מהחברה הסלולרית שעזב וכי נותר לו חוב של 

 שקלים שנאלץ לשלם מכיסו, בניגוד להבטחת המשיבה לכסות את קנס היציאה שלו. 
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רכז השירות של המשיבה, בשל יוזמת בקבוצה זו יש לכלול אף לקוחות שהגיעו למ  .124

 המשיבה על מנת להצטרף אליה או לקבל שירות כלשהוא.

  

 אי מתן הזדמנות סבירה לעיון ואי מסירת העתק  – (ב) לחוק הגנת הצרכן5. סעיף 1.4

 ההסדר הקבוע בסעיף ב, הינו כללי ומחמיר יותר. כאמור:  .125

ת לו עוסק, העומד לחתום על חוזה עם צרכן, חייב לת  ב)("
הזדמנות סבירה לעיין בחוזה לפני חתימתו, וכן למסור לו עותק 

  "ממנו לאחר החתימה.

, במצב הנוכחי, המשיבה ו/או מי מטעמה פועלים בצורה שיטתית באופן שבו הלקוח .126

לעיין  שהיא, לבטח לא הזדמנות סבירה,הזדמנות  כל  מקבל, לא בכל סוג של עסקה

 בחוזה לפני חתימתו. 

חתום על גבי פד אלקטרוני, לאחר שניתן לו הסבר חלקי וכללי על הלקוח נדרש ל .127

עיקרי התכנית (אשר במרבית המקרים אינו מכיל כל מידע על התחייבויותיו למשיבה, 

אפשרויות הניתוק והמעבר שלו). את החוזה הוא מקבל רק לאחר שחתם, כאשר חתימתו 

 מושתלת במס' מקומות שונים על פני עמודים רבים. 

המנוסחים בצורה בני עשרות עמודים, , חוזי המשיבה הינם חוזים אחידים כאמור .128

מסורבלת, כתובים באותיות קטנות וצפופות, בשפה שחלקה משפטית בלתי מובנת 

ת וחלופות רבות, באופן אשר יוצר בלבול וחלקה עמומה, כוללים בתוכם טבלאות שונו

  וזכויותיו. להבין מתוך החוזה את חובותיו אצל הלקוח לא מאפשר לו

 30מסמך בן  1כך למשל, לאחר שחתמה על הפד האלקטרוני, נמסר לידי המבקשת  .129

החתימה מעלה  שתילתעצם פעמים.  5עמודים, אשר חתימתה מתנוססת על גביו 

לכשעצמה תהייה לגבי התוקף או הקבילות של חתימה זו, או איזו חתימה היא בכלל 

 החתימה המקורית.

החוזה קודם שהוחתמה עליו, קריאה סבירה שלו  1שת גם אילו היה נמסר למבק .130

הייתה נמשכת לפחות כארבעים וחמש דקות, זמן אשר לא היה ניתן לה ממילא באחד 

לקרוא  דקות 45- לקח כ 2למבקש מספר  ממוקדי השירות העמוסים לעייפה של המשיבה.

 את ההסכם מבלי לרדת לעומקם של דברים!

י הלקוחות את החוזה קודם לחתימתם, לאור אורך ומכאן, שגם אילו היו מציגים בפנ .131

(ב) לחוק הגנת הצרכן, למתן הזדמנות 5ומבנה החוזה, לא היה  עונה זה על דרישת סעיף 

 .סבירהעיון 

לו היתה המשיבה מעוניינת להביא לידיעת לקוחותיה את ההסכם  .יתירה מזאת .132

ת חוזים וכן להכין הציב עמדה מסודרת עם דוגמאוטרם חתימתו היתה המשיבה יכולה ל

דף מסודר המרכז את כל התנאים המגבילים בהסכם וזאת על מנת לאפשר ללקוחותיה 

 להבין ולדעת על מה הם חותמים.

בהם מצוי הלקוח בתחנת שירות ובכל  קל וחומר לאור העובדה כי בחלק מהמקרים .133

ושוב גם בעסקת  המקרים בהם מדובר על עסקת רוכלות לא נמסר עותק מההסכם.

 כלות יכלה המשיבה לצייד את סוכניה עם דוגמת הסכם ו/או עם מדפסת!רו
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יתרה מזאת, למיטב ידיעת המבקשים, גם במקרה בו מבקש הלקוח לעיין בחוזה  .134

בקשתו על ידי הנציג מטעם המשיבה בטענה כי  נדחיתקודם לחתימה, במרבית המקרים 

  הדפיס ממנו עותק. על מנת לולהחתים את הלקוח עליו הוא חייב להקים את החוזה 

דקות לקרוא את ההסכם של המשיבה  45-מבדיקה שעשו המבקשים יש צורך ב .135

קריאה ראשונית ושטחית וזאת מבלי לקחת בחשבון זמן נוסף לבירור סעיפים לא ברורים 

 ללקוח וכן סעיפים אשר בהם קיימת ברירת מחדל ללקוח לבחור בין אפשרויות שונות

הרחבת ביטוח הסכמה לויתור על מסירת  ,ות מסוג מסויםהיקפים שונים של חביל כגון

 .וכדומה פרטים לצדדים שלישיים, תוספות שירות שונות

לעומת זאת במרכזי השירות לעתים רבות מצוי הלקוח מול נציג השירות לא יותר  .136

אם  –מסירת הציוד וחתימה על אמצעי תשלום  ,מרבע שעה וזמן זה כולל שיחה עם הנציג

 ללקוח הזדמנות סבירה לקרוא את החוזה? כן מתי ניתנה

כי העתק ההסכם מונח בפני כמובן מאליו חמור מכך, החוק כניסוחו היום מניח  .137

הצרכן טרם חתימה עליו ועל כן מושם דגש על מסירת העתק מההסכם לצרכן לאחר 

הלקוח כלל איננו עומד בפני ההסכם טרם החתימה חתימה עליו. כפי שהוצג לעיל כיום 

 –לשון אחר החוק איננו לוקח בחשבון מצב אבסורדי בו החתימה היא על אוויר  עליו!!

 כלומר מבחינת הלקוח אין הסכם כתוב טרם חתימה.

  

  חובת גילוי בעסקה מתמשכת -ג לחוק הגנת הצרכן13 . סעיף1.5

חוזי ההתקשרות בין המשיבה למבקשים השונים, הינם עסקאות מתמשכות כהגדרת  .138

 גנת הצרכן:ג(א) לחוק ה13סעיף 

עסקה לרכישה של טובין או שירותים  –"עסקה מתמשכת" 
באופן מתמשך, לרבות כל שינוי בעסקה או תוספת לה שאינם 
מהווים עסקה חדשה, והכל בין אם העסקה היא עסקה 
לתקופה קצובה ובין אם היא לתקופה בלתי קצובה, ולמעט 

  "עסקה להספקת גז בין צרכן גז לספק גז

 
דע חלקי, הכולל תיאור כללי בלבד של תוכנית השימוש של הלקוח מכאן שבמתן מי .139

ואינו כולל מידע אודות משך ההתחייבות ואפשרויות הניתוק, לא מבצעת המשיבה את 

 ג(ב):13חובותיה בעסקאות מסוג זה כפי שנקבע בסעיף 

עוסק העומד להתקשר עם צרכן בעסקה מתמשכת, חייב   (ב)
  ת בעסקה, פרטים אלה:לגלות לו, בעל פה, טרם ההתקשרו

זכות הצרכן לבטל עסקה מתמשכת ודרכי ביטולה, לרבות   )1(
זכותו כאמור לעניין עסקה לתקופה בלתי קצובה, וכן הצורך במסירת 

  ד(ב);13פרט מזהה לשם ביטול בהתאם להוראות סעיף 

  את משך העסקה ומועד סיומה; –בעסקה לתקופה קצובה   )2(

לשלם בשל הביטול, ככל  פירוט תשלומים שעל הצרכן  )3(
שישנם, לפי תנאי העסקה המתמשכת, ודרך חישוב התשלומים 

  כאמור, ככל שנקבעה;

הכתובת ומספר הטלפון של העוסק, וכן מספר הפקסימיליה   )4(
וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, אם קיימים, שבאמצעותם ניתן 

  למסור לעוסק הודעת ביטול.

בכתב, יכלול העוסק את נערכה העסקה המתמשכת בחוזה   (ג)  
הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב) גם בחוזה שנחתם עם הצרכן; 
נערכה העסקה המתמשכת בעל פה, ימסור העוסק לצרכן, לא יאוחר 
ממועד הספקת הטובין או השירותים, מסמך בכתב הכולל את 
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הפרטים האמורים; הפרטים יופיעו בחוזה או במסמך בכתב בסמוך 
  חדת ובאותיות ברורות וקריאות.אחד לשני, בהבלטה מיו

 

אשר חתמה עם המשיבה על חוזה שדרוג המכשיר ותוכנית השימוש,  1המבקשת  .140

גילתה לאחר מספר חודשים, כאשר ביקשה לעבור לתכנית אחרת, במסגרת השירותים 

שמציעה המשיבה, כי אין באפשרותה לעשות כן וכי עליה להשלים את מלוא התשלומים 

 עבור התכנית, למשך חודשים רבים. הן עבור המכשיר והן

ממעבר לתכנית אחרת ומשתלמת יותר שהוצעה לה  1כתוצאה מכך, נמנעה המבקשת  .141

 של בעלה. עבודתובמסגרת 

כמו כן לא קיימת כל הבלטה בהסכם שמסרה המשיבה למבקשים בעניין הסעיפים  .142

 .ועוד כהנה וכהנה חריגות מדרישות החוק לחוק 13האמורים בסעיף 

ן המשיבה כי העסקה בינה לבין המבקשים ובין לקוחותיה ככלל הינה עסקה אם תטע .143

ביטול העסקה,  ךבעל פה, מחויבת היא לפרט בכתב את כל האמור לעיל לרבות הזכות ודר

 משך העסקה וסיומה, פירוט התשלומים בשל ביטול וכדומה.

אך למעשה המבקשים ורבים מלקוחותיה של המשיבה לא מקבלים ולו חלק מן  .144

ים של המבקש םהיהמידע אשר דורש הסעיף בעסקאות מסוג זה וכפי שניתן לראות במקר

, מגלים הם על קנסות היציאה הכבדים ועל ולקוחות רבים נוספים של המשיבה 1-3

המגבלות הרבות רק בשלב מאוחר יותר, כאשר מתחילים "לצוץ" החיובים המיותרים 

 והחשבונות המנופחים.

ה מקפידה להחתים את כל לקוחותיה באמצעות פד זאת ועוד, מאחר והמשיב .145

אלקטרוני על חוזה כתוב, ואף טורחת ומשכפלת את חתימתם כך שתופיע במספר 

 חשיבות גדולה בחוזים כתובים. רואה מקומות על גבי החוזה, אנו למדים כי המשיבה

אשר בכל פעם שסירב  2 כך גם, ניתן ללמוד מהתנהלות המשיבה אל מול המבקש .146

על חוזה, נאמר לו שמדובר בתנאי ייסודי להחלת ההסדר החדש (תנאי שהמשיבה לחתום 

עצמה אינה עומדת בו כאשר הוא משרת את האינטרסים שלה, למשל כאשר היא סוגרת 

 עסקאות שדרוג באמצעות פנייה טלפונית ללקוחותיה).

לט מיותר לציין בשלב זה, כי חוזי המשיבה אינם כוללים את התנאים האמורים במוב .147

אלא כוללים לכל היותר סעיפים כפי שדורש הסעיף מפורשות, ובאותיות ברורות, 

חלקיים ולא ברורים אשר חבויים עמוק בתוך החוזה, בין עשרות  עמודים ומאות 

 .סעיפים

 

  עסקת מכר מרחוק -ג לחוק הגנת הצרכן 14סעיף  1.6

  

 סקה שלאבסעיף זה הגדיר המחוקק תנאים מיוחדים במקרים בהם מתבצעת הע .148

 (ו):14בנוכחות משותפת של הצדדים לעסקה כהגדרת סעיף 

התקשרות בעסקה של מכר נכס או  -עסקת מכר מרחוק" "
שיווק  של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות

  מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה; 
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 החוק מגדיר תנאים מיוחדים לעסקה שכזו וביניהם:  .149

  ק מרחוק חייב העוסק לגלות לצרכן פרטים אלה לפחות:בשיוו  א)(  ג.14

  ;ץהשם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לאר  )1(

  התכונות העיקריות של הנכס או של השירות;   )2(

  מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים;   )3(

  מועד ודרך הספקת הנכס או השירות;  )4(

  בתוקף; התקופה שבה ההצעה תהיה   )5(

  פרטים בדבר אחריות לנכס;   )6(

פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה, בהתאם להוראות   )7(
  ן (ג). טסעיף ק

בעסקת מכר מרחוק יספק העוסק לצרכן בכתב, בעברית או בשפה שבה   ב)(  
נעשתה הפניה לשיווק, לא יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות, מסמך הכולל 

  פרטים אלה: 

  ); 2(- ) ו1רטים האמורים בסעיף קטן (א)(הפ  )1(

   מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על  )2(
  העסקה; 

ופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה, אה  )3(
  בהתאם להוראות סעיף קטן (ג); 

  שם היצרן וארץ ייצור הנכס;   )4(

  מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות;   )5(

  נוספים החלים על העסקה. תנאים   )6(

 

שינויים של מסלולים בשיחות טלפוניות מבלי עמוד בדרישות החוק המשיבה ערכה  .150

לרבות שליחת חוזה ומתן אפשרות לבטל את העסקה ופיצוי יחסי בעסקה מתמשכת. כן 

נמנעה המשיבה ממתן מידע למבקשים על כך שבכל עסקה שהם ביצעו "מרחוק" קיימת 

יום ולאחר מכן קיימת אפשרות לבטלה במידה והיא עסקה  14ך אפשרות הן לבטלה תו

 מתמשכת אף לאחר מכן ולקבל פיצוי יחסי.

שינה ו/או שדרג את חבילת השירות שלו באמצעות  2במספר מקרים המבקש  .151

  ג(ב).14מעולם לא קיבל המבקש מסמך בכתב כדרישת סעיף הטלפון ועם זאת 

י המשיבה תבטל את העסקה או לכל כ 2בהמשך כאשר ביקש המבקש  .יתירה מזאת .152

הפחות תעדכן אותה לפי הפרטים אשר התקיימו בשיחה סירבה המשיבה וטענה כי הוא 

  חודש ושוב בניגוד לחוק. 18כבול להסכם עד תום ה

 

 . עילות לפי חוק החוזים2

 

  . חוסר תום לב 2.1

  

חוזי -ום לב משווע הן בשלב הטרוםהכוללת של המשיבה לוקה בחוסר ת ההתנהלות .153

 והן במהלך ביצוע החוזה עצמו. 

 לחוק החוזים קובע כי: 12סעיף  .154

  
משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך ב"

  "מקובלת ובתום לב.



34 
 

 
 לספרה: 615גבריאלה שלו בעמ' פרופ' כדברי  .155

  
ד "את עקרון תום הלב ניתן להפעיל גם כלפי חוזים אחידים, לצ

גם כאשר טענת  12עילת הקיפוח ובנוסף אליה....חל סעיף 
הלב מוסבת כלפי שלב כריתת החוזה. את המונח -חוסר תום

יש לקרוא ככולל בחובו את עצם הכריתה,  12"לקראת" בסעיף 
  בשלב כריתת החוזה." 12ולפיכך חל סעיף 

 
ולה כדי החתמת המבקשים ויתר מיליוני לקוחותיה, על חוזים אחידים מקפחים, ע .156

חוסר תום לב מובהק. המשיבה דורשת מלקוחותיה לחתום על גבי פד אלקטרוני, מבלי 

לאפשר להם לראות עותק של החוזה קודם לחתימה עליו, כאשר בחלק מן המקרים היא 

 אינה מוסרת עותק אפילו לאחר החתימה על החוזה. 

מבלי לציין עובדי המשיבה מזכירים פרטים בודדים בלבד מתוך החוזה בעל פה,  .157

מפורשות את מסכת ההתחייבויות, התשלומים והזכויות הדרקוניות שהמשיבה דורשת 

כגון מחיר  םספציפיילעצמה. הלכה למעשה, יודעים לקוחות המשיבה אך ורק על פרטים 

 דקת שיחה או שליחת הודעת טקסט ומוסתר מהם, ביודעין, מידע מהותי אחר. 

מול הזמן הקצר שיש לכל לקוח אל מול נציג עשרות העמודים שמונה כל החוזה אל  .158

השירות, מעידים על חוסר תום לב אינהרנטי והיעדר כוונה כלשהי מצד המשיבה לאפשר 

 ללקוחותיה להבין על מה הם חותמים.

לצערם של המבקשים ניתן לומר כי הצורה בה בנויים מרכזי השירות של המשיבה  .159

באופן בלתי נמנע לאי מתן המידע  וכמות נציגי השירות העומדים לרשותה גורמים

 הבסיסי הנדרש ללקוח טרם חתימת ההסכם, באופן העולה כדי חוסר תום לב.

יתרה מכך, צירוף התנהלותה הכללית של המשיבה לעובדה שחתימת הלקוח  .160

פעמים ולעיתים גם ביותר מעשרה מקומות שונים,  3מושתלת בכל חוזה כזה לפחות 

מתן אפשרות ריאלית ללקוח לעבור על החוזה היא חלק מעלה חשש חמור בהרבה, כי אי 

משיטת פעולה סדורה ומתוכננת בקפידה אשר מאפשרת את ההתחייבויות האין סופיות 

 המשיבה בחוזה.ואת הזכויות הבלתי סבירות בעליל שמקנה לעצמה 

זאת ועוד, נדמה כי חוסר תום הלב של המשיבה בשלב הכריתה מתקשר בקשר ישיר  .161

 בשלב החוזי. 39תום הלב החמור שלה לפי סעיף  והדוק לחוסר

 לחוק החוזים קובע כי: 39סעיף  .162

  
יום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום בק"

  "לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה.
 

החוזה של  ונלווה להיות בלתי נפרד והינולפי סעיף זה  ה של המשיבהחוסר תום לב .163

 ד הכולל תניות מקפחות רבות.חוזה אחי

זאת ועוד, עצם ההתנהלות של המשיבה אל מול לקוחותיה לאחר תחילת החוזה  .164

נגועה בחוסר תום לב קיצוני. השימוש שעושה המשיבה בשיטת "המצליח" בכל הנוגע 

להוספת חיובים ללקוחות לאחר תחילת מועד החוזה, הינה בלתי ראויה במיוחד כאשר 

ת הנותנת שירותים למיליוני לקוחות מתוקף רישיון שניתן לה מדובר בחברה ציבורי

 מטעם משרד התקשורת.
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כדרך קבע, נוהגת המשיבה להוסיף חיובים ושירותים שונים, גם במקרים שהתבקשה  .165

מפורשות לא לעשות כן, מבלי ליידע את הלקוח על כך. הלקוח אשר מגלה על כך במקרה 

ר תקופה, נאלץ לפתוח ב"מלחמה קטנה" על הטוב בחשבונית החודשית ולעיתים רק לאח

 מנת להסיר את החיוב לצמיתות ולקבל את הזיכוי המגיע לו.

, חוזרת המשיבה לחייב את 1פעמים רבות, כפי שניתן לראות במקרה של המבקשת  .166

 בקשה מפורשות להפסיק וגם לאחר מספר פניות. הקיבלהלקוח גם לאחר ש

לקוחותיה בתעריף גבוה בהרבה מאשר  כמו כן, פעמים רבות מחייבת המשיבה את .167

לאשתו יחול תעריף מיוחד  2סוכם בחוזה עימם. כך למשל, נקבע כי בשיחות בין המבקש 

 אג' לדקה וחרף כך הוא חויב במשך זמן רב בתעריף גבוה פי כמה וכמה. 10של 

דרך פעולה נוספת המבהירה את חוסר תום הלב הנלווה לכל פעולה מפעולותיה של  .168

חיוב של אלפי  3. כאמור, מדי חודש קיבל המבקש 3עולה במקרה של המבקש המשיבה, 

, בניגוד לחוזה עימו, ולאחר ריב ותחינות לנציג השירות, היה משתנה באופן שקלים

מאחר וידוע לכל כי המשיבה הינה גוף בודדים.  שקליםמפליא סכום החשבונית למאות 

יעור כה משמעותית, אינה חסד, אלא כלכלי, ברור כי הפחתת סכום החשבונית בש-רווחי

הלכה למעשה הסרת כל אותם החיובים הלא מוצדקים שהמשיבה נוהגת "לשרבב" 

 לחשבוניות של לקוחותיה, בהיקפים משתנים. 

  

  הטעייה .2.2

 לחוק החוזים קובע כי: 15סעיף  .169

את הטעיה שהטעהו וצשהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא ת מי"
י לבטל את החוזה; לענין זה, הצד השני או אחר מטעמו, רשא

גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג - לרבות אי -"הטעיה" 
  "או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.

 

  בעת ההתקשרות עם המשיבה, חתמו המבקשים על חוזה מול המשיבה. .170

המבקשים גילו רק לאחר מספר חודשים כי החוזה עליו נתבקשו לחתום כלל מגבלות  .171

 התחייבויות מהותיות שלא צוינו בפניהם בעת גיבוש החוזה.ו

בין היתר לא צוינו בפני המבקשים סעיפים מפורשים בדבר משך ההתחייבות, סוגי  .172

התשלומים, האפשרות להחליף מכשיר או חבילה לפני תום החוזה, האפשרות לעבור 

דשיים קבועים כגון לספק אחר וכו'. כמו כן, לא צוינו בפני המבקשים שורה של חיובים חו

, תשלומי ביטוח וכדומה, המגיעים לכדי עשרות שקלים funtoneחבילת גלישה, חבילת 

לאחר מספר חודשים עם קבלת חשבונית מדי חודש. על כל אלו ועוד גילו המבקשים 

מנופחת או חמור מכך, רק בעת שניסו לשנות מאפיין של השירות (מכשיר, חבילה ועוד) 

 ם מכך.וגילו כי הם מנועי

יש לציין כי המבקשים וכמותם רבים מלקוחותיה של המשיבה לא היו נכנסים  .173

ביודעין לחוזה אשר מטיל עליהם מגבלות קשות וקובע את חיובם בסכומים של מאות 

 עבור כל שינוי.  שקליםואלפי 
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בדיעבד כי כאשר חתמה על חוזה השדרוג התחייבה  1המבקשת כך למשל, גילתה  .174

וספים וכי בכל שינוי שהוא, אפילו במסגרת המשיבה, יהיה עליה בעצם לשנה וחצי נ

 להמשיך ולשלם עבור עסקה זו.

בדיעבד כי נקבעו לה בחוזה שורה של חיובים חודשיים,  1זאת ועוד, גילתה המבקשת  .175

זאת חרף הצהרתה החוזרת בפני נציגת השירות כי אין היא מעוניינת בכל שירות תוכן או 

מעבר לשירותים הבסיסיים ביותר של קבלת והוצאת שיחות  תבכל אפשרות טכנולוגי

 1וקבלת ושליחת הודעות טקסט. הדבר לא עצר את המשיבה מלחייב את המבקשת 

בשירותי תוכן שונים ובחבילת אינטרנט למשך חודשים רבים ולחזור ולחייבה גם לאחר 

 חיוב זה.שתי בקשות מטעם המבקשת להפסיק 

ין הצדדים תקף מטעמי גמירת דעת ומסוימות, רק מאחר וכאמור לעיל, החוזה ב .176

לגבי התוכן שהוצג למבקשים מפורשות ולא לגבי עשרות עמודיו של החוזה עליו נדרשו 

לחתום ללא אפשרות לעיין בו וללא אפשרות ריאלית להבין אותו, יש בכל חיובים אלו 

 משום הטעייה. 

ות באשר לתוכן החוזה הצגת המידע החלקי באשר לתוכן החוזה גרם למבקשים לטע .177

כפי שרואה אותו המשיבה. ללא מצג שווא זה מטעם המשיבה, היו נמנעים המבקשים 

 מכריתת החוזה כפי שהוא הוצג בפניהם בדיעבד. 

לחוק  15ו הטעיית המשיבה הינה הטעייה במחדל כאמור בסיפא של סעיף נבעניינ .178

 החוזים:

אשר לפי דין, לרבות אי גילוין של עובדות  -"לעניין זה הטעייה
  לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן."

 
פרופ' לחוק החוזים. כדברי  12של המשיבה נגזרת מחובתה לפי סעיף חובת הגילוי  .179

לקראת קודיפיקציה של המשפט  :החלק הכללי -דיני חוזים גבריאלה שלו בספרה, 

 :319עמ'  .האזרחי

החובה לנהוג בדרך  לחוק החוזים קובע כידוע את 12"סעיף 
ומתן לקראת כריתתו של חוזה.  לב במשא-מקובלת ובתום

מחובה כללית זו נגזרת גם חובת גילוין של עובדות מהותיות 
 12במהלך המשא ומתן. הפרתה של חובת הגילוי לפי סעיף 

  ."15פי הסיפא של סעיף - מהווה הטעיה על

 
להליך  12ועה בסעיף מאחר ומדובר בחוזה אחיד, מתייחסת חובת תום הלב הקב .180

הכריתה עצמו. נציגיה של המשיבה, בעומדם אל מול המבקשים והצגת העסקה מולם, לא 

מסרו להם פרטים מהותיים הנוגעים לטיב החוזה אליו הם נכנסים, כגון משך החוזה, 

 . שקליםהאפשרות לצאת מן החוזה או לשנות את תנאיו והתחייבויות שונות בשווי אלפי 

פנידר, חברה להשקעות פתוח ובנין  7/81דברי השופט שמגר בע"א  יפים לעניינו .181

  :696, בעמ' 673) 4פ"ד לז( ,נ' דוד קסטרו בע"מ

של  יש נסיבות, בהן חובה על הצדדים לנקוט פעולה אקטיבית"

במיוחד כאשר ברור לבעל ]), ו11[ 323/80ע"א גילוי (השווה: 
שבין מנהלי המשא ומתן, שקיים פער ממשי בין הכוונה  המידע

פי המצב המשפטי - השגה על-של הצד השני לבין מה שהוא בר
  "והעובדתי לאמיתו.
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המשיבה היא אחת מחברות הסלולר הגדולות ביותר בישראל ולה מיליוני לקוחות,  .182

לב משווע. למשיבה כוח צרכני רב על פני  ים מהותיים עולה כדי חוסר תוםאי גילוי פרט

הלקוח, נציגיה עוברים הכשרה יסודית ושולטים שליטה מלאה בתנאי התוכניות השונות, 

 החבילות הנוספות, אפשרויות השדרוג, הניתוק והמעבר לחברה אחרת. 

יתרה מזו, לאור הבקיאות היתרה שמפגינים נציגיה של המשיבה בבואם לנסות  .183

כלקוח, לפי פילוחים שונים, תמוהה ביותר  ורות נוסף, באשר לצרכישיללקוח למכור 

"קמצנותם" על אינפורמציה מהותית הנוגעת להתחייבויות המבקשים בבואם לכרות 

 עימה חוזה.

זאת ועוד, החוזים המדוברים הינם חוזים אחידים, כפי שיפורט להלן, שאורכם  .184

ף מסחרי עוצמתי כדוגמת המשיבה, עשרות עמודים. במקום זה בו עומד הלקוח אל מול גו

 היה עליה להבהיר למבקשים את כלל תנאי החוזה המחייבים או מגבילים אותם.

. שבה בד"כ אין החוק מכיר כהטעיה מדובר בטעות בכדאיות העסקהיודגש כי אין  .185

 5027רונן סויסה נ' חברת זאגא בגוש  2469/06לעניינו יפים דברי השופטת חיות בע"א 

 :12פסקה  ,בע"מ 1חלקה 

על דרך השלילה ניתן לומר כי טעות שיש בה כדי לעוות את "
תמונת הציפיות, הסיכונים והשיקולים המסחריים שעמדו 
לנגד עיניי המתקשר בחוזה, איננה טעות בכדאיות העסקה גם 

  "אם יש לה השלכות כלכליות המקרינות על שווי הממכר.

 
צג שווא של הסיכונים והשיקולים אי הגילוי מטעם המשיבה ייצר אצל המבקשים מ .186

המסחריים שעמדו בפניהם. המשיבה נמנעה ממסירת מידע מהותי לאופי העסקה כגון 

משך החוזה והתחייבויות נוספות אשר הן אמנם בעלות השלכות כלכליות, אך בעיקר יש 

 בהן כדי להשפיע על האיזון הכולל של החוזה.

  

 . עושק2.3

 לחוק החוזים קובע כי: 18סעיף  .187

שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר  מי"
ת או יקשר, חולשתו השכלית או הגופנמתמטעמו את מצוקת ה

חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן 
  "המקובל, רשאי לבטל את החוזה.

 

 ): 341גבריאלה שלו (עמ'  כדברי פרופ' .188

יון המנחה את "ההצדקה להתערבות זו היא מוסרית, והרע
  הוראת העושק הוא רעיון של מוסק וצדק חברתי."

 
למשיבה חוזה עם כל אחד מלקוחותיה. החוזה הוא חוזה אחיד אשר בחלק הארי של  .189

המקרים, הלקוח אפילו אינו מודע לכלל תנאיו ובדרך כלל מגלה כי הוא כבול 

בי.  ישנו קשר בהתחייבויות שונות ומשונות רק כאשר הוא חוקר לגבי כך באופן אקטי

בלתי נתין להפרדה בין חוסר האלטרנטיבות המוצג ללקוח והמניפולציות הרבות 

התקשרותו בחוזה כובל, בלתי מאוזן ובלתי הוגן שלמרבית מתנאיו המופעלות עליו לבין 

  הכובלים והיקרים הוא לא מודע ואין בידו אפשרות אמיתית להתוודע. 
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נאלץ להתמודד אל מול נציג כאלו ואחרים,  לקבלת שירותיםהבא לכרות חוזה לקוח  .190

מספר חודשים, מקבל מידע כללי ביותר על תוכן  שירות מיומן וממולח שעבר הכשרה בת

חוזה בלתי נהיר החוזה ובדרך כלל לא נאמר לו דבר על כבילתו למשיבה, נדרש לחתום על 

וסף המצב ולכך מתו אותו הוא מקבל לכל המוקדם לאחר שחתם עליו בן עשרות עמודים

מאפשר ניידות לקוחות בין  איננושל שוק הסלולר ככלל בישראל כיום, אשר  החמור

 הרשתות השונות או כוח מיקוח צרכני.

הלקוח נתון באופן מוחלט ל"חסדיה" של המשיבה,  ובלית ברירה ובחוסר ידיעה  .191

 מקבל עליו את החוזה כפי שניתן לו.

ואף מנצלת באופן אקטיבי את  המשיבה עושקת את לקוחותיה בכך שהיא מודעת .192

 חוסר ניסיונם ואת מצוקתם כלקוחות בשוק הסלולרי. 

הלקוחות הן באמצעות טלפון, הן במהלך ביקורם אל המשיבה פונה מיוזמתה  .193

במרכזי השירות והן באמצעות נציגים המגיעים לביתם ולמקום עבודתם. בפנייתה הינה 

את התכנית שלהם ובכך כובלת מציעה להם לשדרג את המכשיר שברשותם או לשפר 

אותם אליה. המשיבה מחתימה את לקוחותיה באמצעות פד אלקטרוני על חוזים שאין 

 הם רואים ולא מודעים לתנאיהם הכובלים. 

המצוקה וחוסר הניסיון של לקוחות המשיבה הינם קיצוניים. חמור הוא המצב לפיו  .194

ם אשר לגביהם נפל פגם למשיבה מיליוני לקוחות אשר נמצאים רובם ככולם בחוזי

 בגמירת דעתם בעת ההתקשרות.

אחד המבחנים לקיומה של מצוקה הוא העדר אלטרנטיבה ממשית סבירה  .195

הקואופרטיב  - נ' שלב אשר רבינוביץ 11/84להתקשרות בחוזה הנדון. כאמור בע"א 

 :533) 4פ"ד מ(, המאוחד להובלה בע"מ

מצוקה  אחד המבחנים המוצעים לבחינת הקושיה, אם קיימת"
שעולה כדי עושק, טמון בשאלה, אם למתקשר הייתה 

 העסקהממשית, שבאמצעותה ניתן למנוע את  אלטרנטיבה
  "הנוכחית.

 

למשיבה מיליוני לקוחות אשר מצבם באמת מידה צרכנית הוא חמור בהחלט. הם  .196

נתונים לחסדיהם של נציגיה של המשיבה, אשר מוסרים להם מידע חלקי ביותר לגבי 

 ם והתחייבויותיהם, בצורה המשרתת באופן מובהק את אינטרס המשיבה. זכויותיה

ל אפשרות כללקוחות, כפי שניתן ללמוד מהמקרים של המבקשים בבקשה זו,  אין  .197

 אמיתית לנהל משא ומתן על תוכן החוזה ולהתעקש על תנאים מסוימים. 

 המערכת של המשיבה הינה מערכת מתוחכמת ומיומנת הכורתת חוזים אחידים .198

בשרשרת ומותירה את כל כוח המיקוח בידיה. לקוח אשר בא לכרות חוזה, מוחתם על 

גבי פד אלקטרוני מבלי שניתנת לו האפשרות לעיין כלל בתוכן החוזה והוא נדרש לעשות 

 זאת אך ורק על סמך המידע שנמסר לו בעל פה מהנציג של המשיבה.

מומחיות וניסיון רב  הלקוח מצידו רואה בנציגי המשיבה דמות מקצועית בעלת .199

בתחום התקשורת. כתוצאה מכך, הלקוח רוכש אמון בנציגי המשיבה, דבר המוסיף 

 למערכת היחסים הבלתי מאוזנת בעליל בין המשיבה ללקוחותיה.
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יתרה מזו, החוזה הוא בן עשרות עמודים, ומנוסח באופן בלתי מובן וספק אפילו אם  .200

 ויות והחובות של לקוח מסוים.משפטן מיומן יוכל לתמצת ממנו את כלל הזכ

המבחן ליסוד החמישי והאחרון של עילת העושק הוא ש"תנאי החוזה גרועים במידה  .201

 בלתי סבירה מן המקובל". מדובר במבחן אובייקטיבי המצריך השוואת תנאי החוזה

 לתנאים מקובלים המופיעים תדיר בחוזים מהסוג המדובר.

דה היטב על חומרת מצבו של הלקוח העלייה החדה בכמות תלונות הצרכנים מעי .202

הסטנדרטי בשוק הסלולר. היטיב לומר זאת יו"ר הועדה לפניות הציבור, מר אורי מקלב 

 :16/2/2010-בדיון מיוחד שהתקיים בנושא מיום ה

 

רשימת התלונות היא רחבה מאוד, והתלונות הן במגוון של "
נושאים. הדבר הראשון שיש עליו תלונות בתקופה האחרונה 

אני רוצה להדגיש, לאו דווקא ביחס, בשירות למנוי או ללקוח, ו
במהירות או ביחס. אנחנו מדברים על החלק המהותי והחלק 
המהותי זה הבטחות שניתנו ולא מומשו, שיש פערים גדולים 

פה לאחרי זה לחיוב בפועל, יש בעיות -מאוד בין הבטחות בעל
ב בלי גדולות של עם סיום תקופת המבצע, ממשיכים לחיי

שאנשים מודעים לכך. יש חישוב מוטעה של חשבונות ועד 
שהלקוח לא ער לכך ולא מגיע, לא מתקנים אותו וכשהוא מגיע, 
אז הזמן הגיע להפסיק את התשלום, כשאנחנו יוצאים מנקודת 
הנחה שיש הרבה חיובים מוטעים בחשבונות. יש הוספת 

צון שירותים כמו נושא של גלישות, חבילות גלישה ללא ר
מתן חוזים -הלקוח, זה דברים שיש בהם, הם מפורטים, אי

מפורטים לצרכנים, קנסות גבוהים ויש לנו הרבה תלונות על 
חיובים של טלפונים לחוץ לארץ שמגיעים לסכומים מאוד מאוד 
גדולים, אנשים שהיו והשתמשו, ולקחו אתם מכשיר, או שלא 

איך זה היו ויש להם חיובים מחוץ לארץ שהם לא יודעים 
  "נעשה.

 

מתיאור חלקי ותמציתי זה של הבעיות הרבות בהתנהלות חברות הסלולר אל מול  .203

לקוחותיהם, עולה כי, אין טעם בהשוואה החוזים שעורכת המשיבה אל מול לקוחותיה 

 לבין חוזים שעורכות החברות המקבילות. 

) 1, פ"ד לו(וןנ' נעימה קיקא חי סאסי 403/80יפים לעניינו דברי השופט טירקל בע"א  .204

 : 769, בעמ' 762

 -, אמר השופט שמגר 681] הנ"ל, בעמ' 1[ 719/78בע"א "
היסוד השלישי שבעילת העושק, "תנאי החוזה  בפרשו את

 "גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל

כי "אם לא הוכח קיומו של תנאי שהוא מקובל, כפשוטו, בשל  -
ת דמותו של המשפט א-תדירותו ואימוצו לרוב, יעצב בית

התנאי המקובל ואז יחפוף מושג זה, ... את הצודק וההוגן לדעת 
המשפט". לדברים אלה אני מצטרף, בכל הכבוד. כאשר - בית

מופר האיזון בין הערכים המוחלפים בין העשוק לבין עושקו עד 
כדי כך, הרי נעלה מכל ספק, שנתקיים כאן יסוד זה של עילת 

שהיחס בין הערכים נוטה  העושק. לכך יש להוסיף, כי ככל
יותר לרעתו של העשוק, ייטה בית המשפט לשעות יותר 
לשוועתו גם לגבי יסודותיה האחרים של עילת העושק, ואף 

  "בעניינו כך.

  

על כן נדמה כי ראוי במקום זה כי בית  המשפט המכובד יקבע תנאי דמיוני במקור  .205

 :348גבריאלה שלו בספרה בעמ' לחוק. כדברי פרופ'  18ההשוואה המתחייבת על פי סעיף 
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"בקביעת תנאי דמיוני כמקור ההשוואה המתחייבת על פי סעיף 
ממלא בית המשפט, נוסף על תפקידו השיפוטי, גם תפקיד  18

חינוכי של עיצוב נורמות צודקות והוגנות...הנורמות - חברתי
שיעצב בית המשפט, על פי מבחני ההגינות העסקית, יעלו 

סרי המקובל בחיי המסחר והעסקים ובכך בוודאי את המדד המו
  ".יגשימו את מטרת המחוקק ואת רוח ההוראה הנדונה

 
מיליון מנויים סלולרים ומתוקף נסיבות  9- מעצם העובדה שבישראל קיימים כ .206

החיים בישראל, ניתן לראות בשירות שמספקת המשיבה שירות בסיסי. על בסיס כל אלו 

לחוק החוזים ועל כך  18אים הקבועים בסעיף אין אלה להצביע על התקיימות כל התנ

 המשיבה מנצלת את תלות לקוחותיה ואת חוסנה הכלכלי וגודלה על מנת לעשוק אותם.

 18זאת ועוד, מאחר ובאותם חוזים כובלת המשיבה את לקוחותיה לתקופות של בין  .207

  חודשים לשלוש שנים, כאשר כל פעילות ולו הכי קטנה מחדשת את תקופת ההתחייבות,

לא קיימת ללקוחותיה אפשרות אמיתית להתנייד לחברות סלולריות אחרות וזאת מבלי 

 בתשלומים שונים ומשונים. שקליםלשלם למשיבה אלפי 

לסיכום, ניתן לראות כי מדיניות המשיבה בכל הנוגע לאופן החתמת לקוחותיה היא  .208

, 2,3בסעיפים  צדדית. על פי חוק הגנת הצרכן, מפרה המשיבה את העילות-דרקונית וחד

 18- ו 15, 12,39(ג) לחוק. על פי חוק החוזים, מפרה המשיבה את העילות בסעיפים 13-, ו5

לחוק החוזים. המשיבה אף מפרה שורה של סעיפים מחוק העונשין העוסקים בזיוף, 

 ופועלת בניגוד ברור לחוק חתימה אלקטרונית.  418-ו 414לרבות סעיפים 

 
 

  . חוק החוזים האחידים3

 כללי 1.3

 :לחוק קובע כי 1סעיף ים האחידים הינו חוק צרכני מובהק. חוק החוז .209

"חוק זה מטרתו להגן על לקוחות מפני תנאים מקפחים בחוזים 
  ."אחידים

לחוק חוזים אחידים, הסמכות לדון בביטול תנאי מקפח בחוזה אחיד  16על פי סעיף  .210

 . טולבית המשפ נתונה לסמכותו של בית הדין לחוזים אחידים

הזכות לתבוע הוכרה מעלה כי במשפט הישראלי בפסיקה ובספרות עיון במקורות  .211

. עילות אלה הינן חוזים אחידיםחוק באמצעות חוק התובענות הייצוגיות, גם בעילות של 

לתוספת השנייה בחוק  1לקוח כאמור בסעיף -באופן אינהרנטי עילות שעניינן יחסי עוסק

 ואם את עילת התביעה עליה מבוססת בקשה זו.התובענות הייצוגיות, ובאופן הת

פרידמן נ' הולמס פלייס  3482-11-09ת"צ מיכל נד"ב ביפים לעניינו דברי השופטת  .212

  :אינטרנשיונל בע"מ

סמכות בית הדין לחוזים אחידים מוגבלת לביטול או לשינוי "
תנאי מקפח. בתובענה ייצוגית, לעומת זאת כמו גם בתביעה 

משפט, עשויות להיות לביטול או לשינוי אישית המוגשת לבית ה
תנאי מקפח השלכות נוספות. למשל בענייננו אם הייתה מתקבלת 
הטענה הייתה המבקשת זכאית להשבה. כן יכולות להיות לביטול 

  או לשינוי השלכות כמו אכיפה, פיצוי וכיוב'.

בקשה לבית הדין לחוזים אחידים יכול להגיש רק גוף מאלה 
בעוד שתובענה  חוק החוזים האחידיםב 16המנויים בסעיף 
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חוק החוזים ייצוגית יכול להגיש כל "לקוח". ספק אם תכלית 
   "היא לשלול זכות זו. האחידים

בית הדין לחוזים אחידים לבין בית הליך בכי קיים הבדל משמעותי בין ושם אל לב י .213

משפט רגיל. תפקידו של בית הדין לחוזים אחידים מתמצה בקביעה פורמאלית על 

בית הדין אינו  ;סעיפים מקפחים בחוזה אחיד. מדובר בשלב הראשוני והבסיסי בלבד

סעדים שונים המגיעים לצד עוסק בנגזרות ובהשלכות של קביעתו, בייחוד בכל הקשור ל

 הנפגע.

אינו מוסמך לעסוק במתן סעדים אופרטיביים, הרי לחוזים אחידים היות ובית הדין  .214

ת זו, שכבכל יריבות משפטית, הסמכות להענקת סעדים מסורה לבית המשפט. במסגר

 להורות על מגוון סעדים כגון: ביטול, השבה, ביצוע בעין וכיוצא באלה.בית המשפט כל יו

לחוק חוזים  16ר על כן, מדובר בהליך עצמאי, המנותק מן ההליך המוסדר בסעיף אש .215

אחידים. לאור זאת, גם מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה בבקשה דנן איננו זהה 

למעמדו בהליך על פי חוק חוזים אחידים, היות ומדובר בשתי מטרות שונות: הכרזה 

ל בתביעה לסעדים אופרטיביים דקלרטיבית (בתביעה ע"פ חוק חוזים אחידים) מו

ההוראות על פי חוק חוזים אחידים המתייחסים למקומו ולתפקידו של  .בקשה דנן)ב(

יתירה מזאת, היועץ המשפטי לממשלה רלוונטים רק להליך על פי חוק חוזים אחידים. 

ביחוד לאור תקנות התובענות הייצוגיות אשר הרחיבו את תפקידו ומעמדו של היועמ"ש 

ונים ממשלתיים אחרים בהליך התובענה הייצוגית, אין כל מניעה כי היועמ"ש ושל ארג

 יביע את דעתו בעניין הסעיפים המקפחים וזאת תוך כדי ניהול הליך התובענה הייצוגית. 

יוזכר גם כי הלכה למעשה, חוק התובענות הייצוגיות מאפשר להגיש תובענה בכל  .216

 עוסק ללקוח. עילה ובלבד שנושא התביעה הינו עניין שבין

כלל לקוחותיה של המשיבה מוחתמים בחתימה אלקטרונית על חוזים אחידים  .217

חוזים אלו רצופים בתניות  ארוכים ומסועפים המפרטים את תנאי התקשרותם לכאורה.

 מתוכן.מייצג קשה זו  רק מדגם מקפחות רבות, אשר מפאת קוצר היריעה נפרט בב

לבטל ולתקן  בית המשפטבסמכותו של  חוק החוזים האחידים והן הפסיקה מכירים .218

. במקרה דנן, "פרון הכחוליהע"תניות מקפחות בחוזה אחיד, באמצעות יישום עקרון 

כפועל יוצא מאותן תניות מקפחות נגרם למבקשים וללקוחותיה של המשיבה ככלל, נזק 

ממשי, אשר מצדיק לא רק את ביטול התנייה המקפחת, אלא גם פיצויים ממשיים על 

 אלו. נזקים

כך למשל, התניות הכובלות הרבות בחוזה האחיד, אשר הלכה למעשה לא מאפשרות  .219

ללקוח להתנייד לחברה אחרת, או אף לעבור לתכנית אחרת במסגרת המשיבה, כפי 

ודוק עצם העובדה כי  שיפורט להלן, הינן מקפחות ושוויון עולה כדי מאות ואלפי ש"ח.

המפחית את סכום הקנס בעזיבה תוך כדי  קוןבתי, המחוקק התערב בעניין זה לא מכבר

 מדובר על תניה מקפחת!היה מוכיחה כי  תקופת החוזה

לא זו אף זו, פעמים רבות נגרמים ללקוחות המשיבה נזקים בגובה מאות ש"ח  .220

קחת בחשבון עוד מבלי ל וזאתבעקבות התקשרויות לא מתוכננות עם גורמים שלישיים 

בניסיון לפתור "תסבוכות" מעיין אלו אל מול נציגיה את אובדן הזמן ועגמת הנפש הרבה 
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זאת במקרים בהם מחברים צדדים שלישיים שהינם נותני תוכן סלולרי את  של המשיבה.

 הלקוחות של המשיבה לשירות תוך ביצוע הגבייה דרך החשבון של הלקוח אצל המשיבה.

ה לאור התנהלותה הכללית של המשיבה ובפרט התנהלותה בכל נושא החתימ .221

מתן החוזה העומדות בלב בקשה זו צורמת במיוחד לשון החוזה, אי האלקטרונית ו

 המנוסחת בגוף שני, כפנייה אישית אל הלקוח. 

זאת ועוד, החוזה למרבה האבסורד נפתח בפסקה המדגישה בפני הלקוח שזהו מסמך  .222

 הכולל מידע ותנאים משפטיים חשובים וממליץ לו לקרוא אותו בעיון:

י ההתקשרות שלך עמנו. מסמך זה כולל מידע "אלו הם תנא
  ותנאים משפטיים חשובים. אנא קרא אותו בעיון:

  
במסמך זה יש הרבה מידע. אולי תחשוב שהמסמך לא כל כך 
מעניין, אבל חשוב שתקרא אותו כי יש בו את תנאי ההסכם 

, את תנאי orangeשלך לקבלת שירותי תקשורת ברשת 
(אם רכשת מכשיר חדש), ההסכם שלך לרכישת מכשיר חדש 

את התנאים שחלים על מכשירך ברשת שלנו (גם אם לא רכשת 
את המכשיר מאיתנו) וגם את התנאים החלים על שירותי 
האחריות והתחזוקה (אם רכשת שירות זה או אם הוא כלול 

  בתכנית שלך) ומידע חשוב נוסף."
  

ח ובחשיבות אכן, נדמה כי המשיבה בעצמה מכירה בחשיבות הצגת החוזה ללקו .223

המידע שהוא מכיל. אך למצער, התנהלות המשיבה או מי מטעמה היא כזו אשר מנהיגה 

מדיניות במסגרתה הלקוח מקבל את החוזה אך ורק לאחר שחתימתו הושתלה בתוכו 

 והעניין מנוי וגמור.

חומרה שבקיומן של תניות מקפחות בחוזים אחידים מטעם ל התנהלות זו מוסיפה .224

 .ל מיליוני לקוחותיההמשיבה, החלים ע

מבנהו של החוזה ואורכו מוסיפים גם הם לחומרה שבמעשיי המשיבה. בשום מקום  .225

לאורך החוזה, לא מופיע פירוט חד משמעי, ברור ובשפה פשוטה הכולל במרוכז את כלל 

 אליו. ספציפית קוח ורלוונטיות התעריפים, התשלומים וההתחייבויות אשר חלות על הל

לה, התעריפים, ההחזרים, ההטבות, כיסויים כאלו או אחרים פירוט החבי ,משמע .226

ם מקום במרוכז ועל והתשלומים עבור החלפת תכנית/מכשיר או ניתוק לא מופיעים בשו

הלקוח לנסות ולדלות אותם מתוך הטקסט המסועף והמבלבל של החוזה ומתוך 

עם  1ת לחוזה של המבקש 18-20עמ' לבקשה זו מצ"ב החלופות הרבות המוצגות לו. 

 .י"ד ומסומנים המשיבה

 י"דנספח 

בחוזה האחיד של  הולמת לעניינו אמירת היועמ"ש בבקשה לביטול תנאים מקפחים .227

 ):4(עמ'  8מטעמו שהוגשה לבית הדין לחוזים אחידים בירושלים, בסעיף  חברת סלקום

בהתחשב בטיבו של חוזה התנאים הכלליים להתחברות לרשת "
הלקוח הרגיל ממילא אינו יכול המשיבה, מורכבותו ובכך ש

להשפיע על תוכנו, סביר להניח שחלק גדול של החותמים על 
החוזה לא יקראו את החוזה. סביר שלקוחות רבים אף אינם 
יודעים עברית,  או שאינם מסוגלים לרדת לסוף משמעותם של 
חלקים נרחבים של החוזה, גם אם יקראו אותו מתחילתו ועד 

  סופו."

  .ט"ו מור מצ"ב לבקשה זו ומסומןכתב התביעה הא
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  ט"ו נספח
 

אמירה זו ממחישה בתמציתיות את עומק ורוחב הקיפוח, השזור כחוט השני לאורך  .228

חוזה אחיד זה ומהווה הבסיס לקביעת חזקת קיפוח בנוגע לתנאים רבים שהינם גורפים 

 ורחבים מדי ולא מותירים בידי הלקוח אפשרות מעשית לבטלם.

, מס' 1על פי חוזה המבקשת  פרטנית של הסעיפים המקפחיםנעבור כעת לבחינה  .229

 כנספח א'לבקשה זו  כאמור . העתק החוזה מצ"ב6גרסה מס'  4716סימוכין 

מבדיקת ב"כ המבקשים עולה כי קיימים שינויי גרסאות קלים בחוזי המשיבה אך  .230

 גרעין החוזה נותר בעינו ולא השתנה.

פט הנכבד יפעיל את סמכותו לפי חוק יודגש כי בקשת המבקשים הינה כי בית המש .231

החוזים האחידים, יבחן את התניות המקפחות בחוזה האחיד של המשיבה יבטל או יתקן 

סעיפים אלה, ולא פחות מכך יפסוק לקבוצה פיצויים עקב הנזקים שנגרמו לקבוצה עקב 

ני סעיפים אלו. ברם יודגש בקשת הסעד של ביטול התניות המקפחות או שינויין עומד בפ

 עצמו גם מבלי לפסוק פיצויים או אכיפה בעניין.

 

 חיובים ותעריפים 3.2
  

בשורה של תנאים בחוזה האחיד, שומרת לעצמה המשיבה את הזכות לשנות את כל  .232

וגורפת כלפי התעריפים בכל עת, ללא שום מגבלה ומנהיגה מדיניות גבייה מגבילה 

 לקוחותיה. 

חברת קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' ליונל אריה  294/91ע"א השופט ברק ב .233

) יצק תוכן למונח "קיפוח" בהקשר של חוזה 1992( 529-528, 464) 2(קסטנבאום, פ"ד מו

  אחיד:

"מבחן הקיפוח 'הוא מבחן ההגינות והסבירות'... תנאי הוא 
ו הגנה על אינטרס (כלכלי או אחר) של ספק מקפח, אם יש ב

מעבר לנתפס כראוי בסוג זה של התקשרות...'המבחן בכללותו 
הוא כללי וסתמי למדי ומשאיר מקום נרחב לשיקול דעת 

  "המשפט'...- למועצה או לבית

 

מקנה לה זכות בלתי מוגבלת לשנוי שיבה התניות המרכזיות המופיעה בחוזי המאחת  .234

 :ריכוז מס' תנאים בפתח החוזה )5(עמ'  ת "השירותים שלנו"תחכאמור  תעריפים.

  
אם לא הסכמנו אחרת בתכנית התעריפים, אנו יכולים להעלות "

על השינוי מראש נו נודיע חכל אחד מהתעריפים מדי פעם ואנ
 - ובכתב. אם תמשיך להשתמש בשירותים אחרי השינוי

  התעריפים החדשים יחולו."
  

ים מפרט שורה של תנאים אשר חזקה עליהם כי הם לחוק החוזים האחיד 4סעיף  .235

 מקפחים. 

 ) קובע כי:4סעיף קטן ( .236
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קנה לספק זכות לקבוע או לשנות, על דעתו בלבד, מ"תנאי ה
ולאחר כריתת החוזה, מחיר או חיובים מהותיים אחרים 
המוטלים על הלקוח, זולת אם השינוי נובע מגורמים שאינם 

  בשליטת הספק"

 

הוא כפול. ראשית, התנאי בחוזה האחיד שלה מתיר לה לשנות חטאה של המשיבה  .237

"כל אחד מהתעריפים" ו"מדי פעם" וכך למעשה מתיר לה חופש מוחלט לשנות ולהעלות 

אפשרות לצפות כל מתיר ללקוח מותיר לא לפי ראות עיניה, דבר ש את התעריפים השונים

סיכמנו אחרת בתכנית "אלא אם כן של הסעיף נקבע כי רישא אמנם באו להתנגד לכך. 

, שכן הלקוח אינו זוכה לקבל את החוזה או תכנית מדובר בלעג לרש. התעריפים"

 התעריפים ולכן אינו יודע שיש בידיו אפשרות להגביל אפשרות זו.

 -"אם תמשיך להשתמש בשירותים אחרי השינוישנית, בהמשך הסעיף נקבע כי  .238

יים. הלא  שמיד בסעיף לאחר מכן . ובכך חמור הדבר שבעתהתעריפים החדשים יחולו"

 נקבע כי:

  

"אם בתכנית התעריפים שלך כוללת תקופת התקשרות  
ליך להישאר מחובר לרשת לתקופה זו (או לשלם עמינימלית, 

את התשלום שנקבע בתכנית התעריפים כדי להתנתק לפני סוף 
   " )התקופה

 

אין בידיו שום משמע, גם לקוח אשר קיבל את ההודעה מראש על שינוי התעריף,  .239

ברירה אלא לקבל את השינוי. שהרי האלטרנטיבה העומדת בפניו היא מעבר תכנית או 

ידרש להמשיך ולשלם למשיבה אלפי ימעבר לחברה מקבילה, שני מקרים שבהם הוא 

 במצטבר על התחייבויותיו.  שקלים

 :נאמר ,10, בעמ' פרידמן נ' הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ 3482-11-09ת"צ ב .240

"בחינת הקיפוח לא תעשה בהתייחס לתנאי הנבחן בפני עצמו, 
אלא "בשים לב למכלול תנאי החוזה הספציפי ולנסיבות אחרות" 

האחידים. על נסיבות אלה יימנו,  חוק החוזיםב 3כאמור בסעיף 
ם לחוזה, מהות החוזה ותקופת בין היתר, היחסים שבין הצדדי

) בעמ' 1994( לוסטהויז וטנה שפניץ חוזים אחידיםהחוזה (ורדה 
  (להלן: "לוסטהויז"))." 69
  

חודשים  36-חודשים עבור לקוח פרטי ו 18החוזים בין המשיבה ללקוחותיה הינם בני  .241

ר לקוח עסקי, כאשר הלקוח מתבקש להתחייב עבור תכנית, המכשיר שרכש, מינימום עבו

שימוש במכשיר ועוד כהנה וכהנה חיובים והתחייבויות. זאת ועוד, כל שינוי במהלך 

תקופה זו, שדרוג המכשיר או עדכון פרטי התוכנית מביא באופן אוטומטי להתחדשות 

 תקופת ההתחייבות של הלקוח.

ר לעיל, ולאור העובדה כי הלקוח אינו מקבל מידע קונקרטי על לאור כל האמו .242

התחייבויותיו וזכויותיו מטעם המשיבה ופעמים רבות מוצא עצמו נלחם בטחנות רוח 

במסגרת ניסיון להבין מקור חיוב כזה או אחר, נדמה שברורה כשמש מערכת היחסים 

 הבלתי שוויונית בין הצדדים לחוזה.

כל שביכולתה על מנת לשמר את עמדת הנחיתות הקיצונית זאת ועוד, המשיבה עושה  .243

של לקוחותיה ואת התנהלותה כתאגיד כלכלי עצום שאינו בוחל באמצעים. כראייה לכך 
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ניתן לראות את החסרת המידע החיוני על ידי נציגיה, אי מסירת החוזה, החתמה על 

ת בלתי ברורה, חוזים מבלי להציגם בפני הלקוח, אורך החוזה והשימוש בלשון משפטי

ים במסגרת פירוט התעריפים יהכללת מגוון חלופות והמון נתונים שאינם רלוונט

והשירותים. כל אלו אינם מאפשרים ללקוח הממוצע, ככל שירצה, לעמוד באופן שוויוני 

 מול המשיבה.

חוזים ורדה לוסטהויז וטנה שפניץ, "המלומדות יפים לעניינו האמור בספרן של  .244

 :76, עמ' 1994, (תשנ"ד) אחידים

"אין דומה חוזה למכירת מוצרי מותרות לחוזה למכירת מצרך 
חיוני. אמנם יש להפעיל את מבחן הסבירות וההגינות לגבי כלל 
החוזים והנכסים, אולם כאשר מדובר בנכס חיוני שהלקוח חייב 

  להיזקק לו, הבדיקה צריכה להיות מחמירה יותר"

 

צרך חיוני. הן המצב הביטחוני והן בהיבט במדינת ישראל הוא מ יסלולארטלפון  .245

 אין אדם מצעיר ועד בא בימים שאין ברשותו טלפון סלולרי.כמעט והתרבותי, 

הם יוצאי  16/2/2010הנתונים, כפי שהם מופיעים בדוח הועדה לפניות הציבור מיום  .246

 דופן. בישראל היקף צרכני הסלולארי הוא קרוב לתשעה מיליון מנויים. היקף שימוש זה

 הוא גדול לאין ערוך ממדינות אחרות באירופה או מארצות הברית.

זאת ועוד, סקר של המועצה לצרכנות שמוזכר בפרוטוקול קובע כי היקף ההוצאה  .247

הגדול ביותר מעל המזון של משפחה ישראלית הוא על חשבונות טלפון סלולארי.  מהסקר 

 טלפון סלולארי. מתושבי המדינה מחזיקים ב 96.6%עולה הנתון המדהים לפיו 

בהיקפים כאלו הן של שימוש במכשיר והן בהיקף ההוצאה, נדמה כי אין חולק כי   .248

מדובר בשירות חיוני וככזה המשיבה אינה עומדת במבחן הסבירות וההגינות המתחייב 

 ממעמדה. 

מספר סעיפים נוספים לאורך החוזה מהווים גם הם תנאים מקפחים בכך שהם  .249

גורפות הקשורות בקשר ישיר לכיסו של הלקוח ומנגד לא מתירים למשיבה זכויות 

 מותירות ללקוח כל מוצא. כך למשל:

 לחוזה מופיע התנאי הבא: 1בסעיף  .250

מורכב מהמסמך הזה, מתכנית  orange"ההסכם בינך לבין 
התעריפים שלך, מלוח התעריפים הכללי שלנו, ומכל שאר 

ים, המסמכים והמקומות בהם מפורטים כללי השימוש ומחיר
  כולל מסמכים כאלה שיהיו קיימים בעתיד"

  

 לחוזה: 4.2כך גם שורה של תנאים תחת סעיף  .251

פי הוראות כל - "אם תפר את ההסכם אנו נממש את הערובה על
דין, אבל ניתן לך הודעה מוקדמת בכתב על כך שבכוונתנו לפתוח 

  בהליכי מימוש"
 

תתבצע  שהינו צעד חמור  – על הליכי מימוש הודעההמשיבה אפילו לא מגדירה כי  .252

 דואר רשום.ב

 

 מופיע התנאי הבא: 4.3ואם בכך אין די, בסעיף  .253
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"אלא אם הוראות הדין מונעות זאת מאיתנו, אנחנו רשאים 
לקבוע תעריפים חדשים או לעדכן את התעריפים שלנו מדי פעם 
(ונפרסם על השינוי הודעה בכתב זמן סביר מראש). למרות 

ריפים בה אתה מתחייב להישאר זאת, אם בחרת בתכנית תע
מנוי שלנו לתקופה מסוימת, ונשארת מנוי שלנו במשך 
התקופה, באותה התקופה התעריפים יקבעו לפי תכנית 
התעריפים שלך (יש בה הוראות לגבי עדכון תעריפים). בכל 
התכניות (גם אלה בהן אתה מתחייב להישאר מנוי שלנו 

שינויים בתעריפים לתקופה מסוימת), יכולים לפעמים להיות 
 בגלל נסיבות חיצוניות, כמו הוראות של משרד התקשרות,
שינויים בחוקים ובתקנות, החלטות של בתי משפט, או שינוי 
בתעריפים של חברות אחרות. גם במקרים כאלה אנו נוכל 

  לשנות את התעריפים, כפוף להוראות הדין."

 
כן את תכניות התעריפים שומרת לעצמה את האפשרות לעדעצם העובדה כי המשיבה  .254

 שיונה:י(ב) לר75.5עצמן הינה בניגוד לאמור בסעיף 

"התעריף לכל שירות יקבע ביום ההתקשרות ויהיה אחיד ונקוב 
  בשקלים חדשים למשך כל תקופת ההתקשרות."

 
הלכה למעשה, שומרת לעצמה המשיבה, על חשבון הלקוח, תרתי משמע, את הזכות  .255

מהתעריפים, להוסיף חיובים ולקבוע את שיטת ואמצעי לשנות בכל רגע נתון כל אחד 

הרבה העולה ממכלול  תלבעייתיוהתשלום. כל אלו באופן המקפח את הלקוח ובשים לב 

 תנאי החוזה ומנסיבות כריתתו כפי שפורט לעיל בהרחבה.  

  

 הגבלת שימוש בשירותים 3.3

האפשרות של  ניתן לראות במספר סעיפים לאורך החוזה, כיצד המשיבה מגבילה את .256

לקוחותיה לעשות שימוש בשירותים השונים, וכן מסירה מעצמה כל אחריות לגבי שיבוש 

המשיבה מצפה סיבות טכניות או כל סיבה אחרת, תוך שעקב או הפסקת שירות מסוים, 

 שלם את מלוא המחיר עבור השירות.יהלקוח כי 

 לחוזה נאמר: 3.1בסעיף  .257

כיסוי נרחב,  "למרות המאמצים שאנו עושים כדי לתת
השירותים שלנו זמינים אך ורק בטווח הפעולה של תחנות 
הבסיס (אנטנות) ברשת בארץ...מסיבות שונות (כולל קשיים 
בקבלת היתרים להצבת תחנות בסיס), יתכן גם שלא נוכל 
להמשיך ולספק כיסוי של הרשת באזורים בהם יש כיסוי בזמן 

  בחשבון..."שהתקשרנו בהסכם זה. עליך להביא עובדה זו 

 
) לחוק החוזים 1(4תנאי זה הינו גורף ורחב ומקים את חזקת הקיפוח לפי סעיף  .258

האחידים. המשיבה מציינת כי פרטים על הכיסוי ניתן לקבל במרכזי השירות, אך 

לטענתנו, בכך אין די ועל המשיבה לציין מה קורה במקרה שבו ישנה בעיית כיסוי רשת 

 ממושכת. 

לקוח "להביא עובדה זאת בחשבון", אפשר לראות בסעיף זאת ועוד, בכך שעל ה .259

ביל את זכות הלקוח להשמיע טענה זו בפני הערכאות המשפטיות במידת הצורך ובכך גכמ

 .)8(4מקים התנאי גם את חזקת הקיפוח לפי סעיף 

כבר בעמוד סעיפים נוספים.  פרהגבלת השימושים בשירותי המשיבה מופיעה במס .260

 הכותרת "שירותים שלנו" מצהירה המשיבה כי:הראשון של ההסכם, תחת 
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".... אבל תמיד קיימת אפשרות שלא יהיה כיסוי, או שלא כל 
השירותים יהיו זמינים, או שיהיו ניתוקים. לא כל השירותים 

  זמינים בכל מכשיר או בכל מקום"
  

את האפשרות שלא לספק את שירותיה  עצמה סת למעשה המשיבה בפניורבמילים אלו פ

חוסר המידתיות בסעיף זה, בלתי מוגבל של מכשירים ובלי כל הגבלה של מקום.  במספר

   כל אלו זועקים מבין השיטין בצורה בולטת. –ההכללות והסרת האחריות 

  

שומרת לעצמה המשיבה את הזכות לבטל או להוסיף , 2.3בסעיף , במקום נוסף .261

על הלקוח לשלם עבור  שירותים ולשנות את כללי השימוש החלים לגביהם, וכן נאמר כי

 השירותים למרות מגבלות ברשת.

מדובר בתנאי גורף המאפשר למשיבה לשנות כל תנאי מתנאי החוזה ולהחליט שהיא  .262

מבטלת שירותים שהם חיוניים או מהווים את סיבת ההתקשרות של לקוח מסוים עם 

 דים.) לחוק החוזים האחי2(4- ) ו1(4המשיבה ובכך מקים חזקות קיפוח לפי סעיפים 

לנמען,  הנאמר כי הלקוח מחויב גם על הודעת טקסט שלא הגיע 4.3זאת ועוד, בסעיף  .263

נאמר כי על הלקוח לקבל את רשות אורנג' על מנת לאפשר לאדם אחר לעשות  4.6בסעיף 

גם סעיפים אלו מקימים  .SIM-שימוש במכשיר וכן כי אסור לשנות כל פרט בכרטיס ה

 חזקות קיפוח דלעיל.

 :2.2מכל מבין סעיפים אלו הינו התנאי המופיע תחת סעיף אולי חמור  .264

איננו חייבים להקצות לך מספר טלפון מסוים (אלא אם "
הסכמנו מפורש אחרת). אנו רשאים לשנות את מספר הטלפון 

טכניים ורגולטורים (כולל לפי החלטת משרד שלך מטעמים 
התקשורת), ואיננו מתחייבים לשמור לך מספר שהוקצה לך 

אם תוותר עליו או כאשר יסתיים או יבוטל ההסכם  בעבר
  בינינו."

 
 נדמה כי דברי היועמ"ש בכתב התביעה נגד חברת סלקום ממצים לעניין זה: .265

" מספר הטלפון המוקצה ללקוח על ידי החברה הוא למעשה 
הפרט המשמעותי ביותר בשירות הניתן ללקוח ולמנוי זיקה 

ת מספר הטלפון חזקה למספר הטלפון הנייד שלו. באמצעו
שהוקצה לו מתקשר הלקוח לאחרים ואחרים מתקשרים אליו. 
שינוי במספר הטלפון של הלקוח עשוי להסב לו פגיעה קשה, 
ועל כן על החברה לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע עד כמה 
שניתן החלפת המספר שהושאל ללקוח. לפיכך, האפשרות של 

להיעשות כחריג סלקום להחליף או לשנות את המספר צריכה 
בלבד, ועל סלקום לפצות את הלקוח אף אם הדבר נעשה בשל 

 צורך מוצדק."
 

) לחוק החוזים 2(4משכך, מקים תנאי זה את חזקת הקיפוח הקבועה בסעיף  .266

 .האחידים
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 הגבלת אחריות 3.4

לחוזה האחיד מגביל את אחריותה הנזיקית והחוזית של  המשיבה, עובדיה  8.1סעיף  .267

עמה לכל נזק, מלבד נזק ישיר שנגרם עקב הגבלת השירותים או הפסקתם ונזק או מי מט

הנובע מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה של פרטנר, עובדיה או הבאים בטעמם. סעיף 

ולא  פטור נזיקי בלבדמקנה למשיבה ו שיתכןלחוק התקשורת,  40זה מרחיב על סעיף 

) 6(4), 1(4ת חזקות הקיפוח לפי סעיפים מגביל את אחריותה החוזית. בכך מקים הסעיף א

 ) לחוק החוזים האחידים.8(4- ו

לחוק  41הגבלת האחריות בהמשך הסעיף מרחיבה גם את הקבוע בסעיף  .זאת ועוד .268

 התקשורת. לשון הסעיף:

על חסינות, עובדיו וכל הבאים מטעמו, לא ישאו באחריות ב
   -לנזק שנגרם 

ם נלווים, אי אספקת שירותי בזק ושירותי בעק  )1(
השהייתם, הגבלתם או הפסקתם, הנובעות מפעולה מכוונת 
של בעל חסינות ככל שזו דרושה לשם ביצוע פעולת בזק או מתן 

  שירות בזק;

עקב טעות במתן שירות בזק, טעות במסר בזק או   )2(
או איחור במסירתו,  השמטה ממנו, אי מסירת מסר בזק

מוטעה במדריך מסירת מסר בזק למען בלתי נכון או רישום 
מנויים או בפרסום אחר של בעל החסינות, אלא אם הדבר נגרם 

  ברשלנות חמורה.

  

 בחוזה האחיד, מרחיבה המשיבה את הפטור הניתן לה ומגבילה את אחריותה בנוסף:  .269

"במקום שבו נגרם הנזק עקב הפעלת אמצעים למניעת הונאה, 
במידה הדרושה לצורך איתור ההונאה והפסקתה כמו כן 

טנר, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל פר
נזק שייגרם כתוצאה מנסיבות מעבר לשליטתנו, ובכלל זאת כוח 
עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר 
הציבורי, מחסור במקורות סבירים לאספקה של ציוד חיוני 
למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת אחר או מגבלות 

וטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות שה
הרשת שאין בהן כדי חריגה מתנאי הרישיון, מגבלות צבאיות 
או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, או עילות אחרות שאינן 
בשליטתה של פרטנר, הכל בכפוף לכך שהמקרים האמורים 

ותנו אין באפשראינם בשליטתנו ושעל אף מאמצינו הסבירים 
  ."ולעמוד בהתחייבויותינ

  
לחוק התקשורת.  41סעיף זה חורג בצורה ניכרת מהחסינות הקבועה בסעיף  .270

החסינות שמעניקה לעצמה המשיבה, לא מבוססת על דבר והינה גורפת ורחבה באופן 

 ). 8(4- ) ו6(4), 1(4המקים את חזקות הקיפוח  על פי סעיפים 

ה את הלקוח אל הרישיון, כחל גם הוא בנוסף מפנה המשיב 3.1-ו 5.1, 4.6בסעיפים  .271

 ךבר את האוזן נציין כי רישיון הרט"ן של המשיבה הינו באורשלתנאי החוזה. על מנת ל

עמודים הכתובים באופן שניתן להבנה ככל הנראה רק לאדם שהינו בעל השכלה  130

משפטית במקביל למומחיות בתחום התקשורת וכי הוא מתווסף לחוזה האחיד של 

 משיבה שמונה עשרות עמודים ובלתי אפשרי להבנה לאדם הממוצע ממילא. ה
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"הוראות ההסכם חלות בכל מקרה שאתה לחוזה קובע כי  7.1לא זו אף זו, סעיף  .272

 משתמש בשירותים שלנו."

נוסח הסעיף הוא גורף ורחב ומאפשר למשיבה למעשה לחייב את הלקוח  .273

סף, לאור האמור לעיל ולאור אורכו ואופיו בהתחייבויות שונות שאין הוא מודע להם. בנו

של חוזה אחיד ככלל, והנסיבות לכריתת החוזה האחיד עם המשיבה בפרט. לפיכך 

הדרישה מהלקוח להתחייב או להסכים לקבל על עצמו תנאי שאינו מודע אליו מקימה 

 ) לחוק החוזים האחידים. 6(4) ו4(4), 1(4את חזקות הקיפוח בסעיפים 

 האחרון בחוזה האחיד מטעם המשיבה קובע כי: לבסוף, התנאי  .274

"בעצם חתימתך על מסמך זה הינך מאשר כי קראת והבנת את 
  תוכנו והינך מעוניין לרכוש את המכשיר על אף האמור בו."

 
נדמה כי תנאי זה יש בו כדי להמחיש את עוצמת התנהלותה המקפחת של המשיבה  .275

לראות את החוזה וללא ידיעתם על כך אל מול מיליוני לקוחותיה, אשר מוחתמים מבלי 

 שקראו והבינו את תוכן החוזה. התנהלות זו עולה כדי אבסורד.

  

  שימוש בנתונים אישיים 3.5

המשיבה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף ולתעד כל מידע אודות הלקוח, לרבות  .276

איסוף ועיבוד נתונים על השיחות והמסרים שהלקוח שולח ומקבל, השירותים בהם הוא 

משתמש ומיקומו בארץ ובעולם ואף מעבירה מידע זה אל "פרטנר פתרונות תקשורת 

 6.2פתרונות תקשורת" ולצדדים שלישים למטרות מסריות. כאמור בסעיף  - נייחים

 לחוזה האחיד:

"כדי לספק את השירותים וכדי לספק לך שירותים מותאמים 
בצע אישית, אנחנו צריכים לאסוף ולעבד נתונים על השיחות שת

ושתקבל, על המסרים שתשלח ותקבל, ועל שאר השירותים 
שתשתמש בהם וגם על מיקומך בארץ או בעולם (כל עוד 

). כפוף להוראות  הדין, פרטנר מכשירך פועל ומחובר לרשת
תשתמש בנתונים למטרות חיוב על השימוש בשירותים, לשם 
ניהול הרשת ושיפורה, כדי לספק לך שירות מותאם אישית, 

לספק לך שירותים ומוצרים שתזמין או שתשתמש בהם, כדי 
כדי למנוע גניבה והונאה ולמטרות אבטחה, כדי לספק לך מידע 
על השירותים שלנו ולהעניק לך הטבות שונות למטרות 

  שיווקיות, כדי לטפל בתלונות ולמטרות סטטיסטיות שונות."

 
"כדי לספק שירותים מסוימים, אנחנו צריכים להעביר לצדדים 

מספר הטלפון   תשלישיים מידע, העשוי לכלול, בין השאר, א
ואת המיקום שלך. אל תשתמש בשירותים כאלה אם אינך 
מסכים להעברת המידע לאחרים. למרות זאת, אנחנו יכולים 
להשתמש בפרטים המאפשרים לזהות את מכשירך ולהעבירם 
לספקים שלנו, כדי לאפשר לך לקבל תכנים המותאמים אישית 

ולהעדפותיך, אבל במקרים כאלה לא נעביר ישירות  לצריך
  לספקים כל מידע שעשוי לזהותך באופן אישי בלי הסכמתך."

 
הוא רחב וגורף ומאפשר לחברה לאגור כל מידע על  6.2נוסח כל התנאים תחת סעיף  .277

הלקוח ולעשות שימושים משימושים שונים במידע המגיע אליה, הכולל גם מידע על 

 של הלקוח, המהווה מידע רגיש לפי חוק הגנת הפרטיות. חיוביו הכספיים 



50 
 

 7167/99א לחוק הגנת הפרטיות וכאמור בפסיקת ביהמ"ש בע" 11על פי סעיף  .278

), חובה 19.11.01( ) בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'1998די.בי.אס שירותי לווין (

סר ומה להודיע אדם שמבוקש ממנו מידע מהי המטרה לשמה הוא מבוקש, למי יימ

מטרת המסירה. התנאי לעיל, מאפשר למשיבה להעביר מידע רגיש רב בנוגע להרגלי 

השימוש של הלקוח כאשר היא מסתפקת ב"הרשאה מכללא" ומעבירה את האחריות על 

אי העברת המידע אל הלקוח, בציינה כי "אל תשתמש בשירותים כאלה אם אינך מסכים 

הם אותם שירותים וכאשר בפועל אין להעברת המידע לאחרים", מבלי לציין מה 

 באפשרות הלקוח לדעת האם ספק של שירות מסוים הינו המשיבה או צד שלישי.

אינו הוא שירותים אלו וכי יבחר להימנע מקבלת הלקוח כי לא זו אף זו, גם בהנחה  .279

מעוניין בהעברת מידע הנוגע אליו לצדדים שלישיים, שומרת לעצמה המשיבה את הזכות 

ידע שיאפשר "קבלת תכנים מותאמים אישית" מבלי להעביר פרטים מזהים. להעביר מ

"פשרה" זו אינה מהווה אפילו חצי נחמה, מאחר וגם נתוני הצריכה הינם נתונים אישיים 

ומאחר שהתאמת תכנים אישית הינה שיטת מכירות מסחרית נפוצה והלכה למעשה 

 נם.סוחרת המשיבה במידע אודות לקוחותיה גם בניגוד לרצו

"מה אנחנו יכולים לעשות עם המידע  6.2הגדילה המשיבה לעשות ותחת כותרת סעיף  .280

בכתב מאוחר יותר), "אם לא סימנת אחרת בטופס (או תבקש זו שלך", הוסיפה את האמירה 

של תנאים, שרובם ככולם  ומיד לאחר מכן מפרטת שורה ארוכה  ."...אנו נהיה רשאים:

ידע של הלקוח לצד שלישי, כפי שצוין לעיל וכפי שניתן תנאים מקפחים שעניינם מסירת מ

 לראות בהעתק החוזה מצ"ב.

זה בטופס זה, או מודע ספק אם ישנו לקוח של המשיבה אשר חלקרוא ולא להאמין.  .281

לעצם האפשרות שלו לסרב לאיסוף מידע אודותיו ואודות הרגלי הצריכה שלו והעברתו 

 לצדדים שלישיים.

, תחת "הגנה על 66.2בה את תנאי רשיונה, כאמור בסעיף בעשותה כן, מפירה המשי .282

 פרטיות המנוי":

"...בעל הרשיון, עובדיו, שלוחיו וכל מי מטעמו אינם רשאים לגלות 
רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען של מנוי או כל מידע 
אחר הנוגע אליו, לרבות פרטי החשבון, תנועת שיחות, זמניהן ויעדן 

  למנוי או למי שהסמיך המנוי לכך." לאדם כלשהו פרט
  

  .שיון המשיבהימתוך ר 52עמ'  ,ט"זכנספח מצ"ב 
  ט"ז נספח

 
לחוזה האחיד של  6.2כל בר דעת יבין כי אין ולו שמץ של "בקשת אישור" בסעיף  .283

המשיבה. שהרי, בקשת אישור עמוק בתוך קרביו של חוזה ארוך ומסועף, כאשר הלקוח 

ה, במקרה הטוב, ולעולם לא, בחלק לא מבוטל של מקבל ממנו העתק לאחר החתימ

 המקרים, אי אפשר לראות בו בקשת אישור.

יתרה מזו, אין ללקוח כל יכולת לדעת שאישורו מתבקש (או שבכוחו לסרב על דרך  .284

השלילה כנוסח החוזה), וככל הידוע למבקשים המשיבה ומי מטעמה לא מציינים בפני 

ו את האופציה שיעשה שימוש במידע פרטי הלקוחות את האפשרות לסרב, או אפיל

 שלהם.
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כמו כן יפים לעניינו הדברים האמורים בהתייחסות היועמ"ש להעברת מידע לצדדים  .285

שלישיים בתביעה שהוגשה לבית הדין לחוזים אחידים כנגד חברת "סלקום ישראל 

 :39בע"מ", בסעיף 

 עיף זליגה של מידע פרטי של הלקוח"בנוסף, מאפשר הס
ישיים אותם  הלקוח אינו מכיר ומהם אף הלאה, צדדים של

מאחר שהחברה אינה מתחייבת כי אותם צדדים שלישיים 
ישמרו על המידע האמור. על החברה להסביר ללקוחותיה מהו 
המידע הנצבר על פי החוזה, ולאפשר להם לקבל החלטות בדבר 
השימוש בו בידי החברה ולאילו מטרות. מקל וחומר שהחברה 

העביר מידע מהסוג המתואר לעיל לצדדים שלישיים לא יכולה ל
מבלי הסכמה מפורשת ומדעת של הלקוח. לאור כל האמור 

) 1(4לעיל, מקים הסעיף את חזקות הקיפוח הקבועות בסעיפים 
   ) לחוק."6(4-ו

 
 התנאי הבא:מופיע  2.1תחת סעיף  .286

-תישאר תמיד שלנו. אנו משאילים לך את ה SIM-"הבעלות ב

SIM הסכם זה בתוקף. אנו רשאים לתכנת את ה רק כל עוד -

SIM  ולקרוא מידע מתוכו גם כאשר הוא בידך. עליך להחזיר לנו

  אם נבקש זאת." SIM-את ה

 
 לחוק החוזים האחידים קובע כי:  3סעיף  .287

"בית המשפט ובית הדין יבטלו או ישנו, בהתאם להוראות חוק 
החוזה בשים לב למכלול תנאי  -זה, תנאי בחוזה אחיד שיש בו

משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי  - ולנסיבות אחרות
תנאי  - הוגן שח הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות (להלן

  מקפח)."
  

הוא בעצם "המוח" של הטלפון, הוא מכיל את מספרי הטלפון,  SIM-כרטיס ה .288

חר. , תמונות ומידע אישי אההגדרות האישיות ובמקרים מסוימים את הודעות הטקסט

מאפשרת לזהות את מיקומו של הלקוח וכן  SIM-בנוסף, קריאת מידע מתוך כרטיס ה

 את הרגלי הצריכה שלו, מידע בו עושה המשיבה שימוש מסחרי.

 
גם לאחר  SIM-מתנייה זו עולה כי, לקוח לעולם לא יהיה הבעלים של כרטיס ה .289

- מתוך כרטיס השיסיים את כל התחייבויותיו. בנוסף למשיבה אפשרות לקרוא מידע 

SIM גם כשהוא בידי הלקוח או לדרוש את החזרתו ללא כל תנאי מגביל או הגדרה ,

 בחוזה.

כל אלו מהווים יתרונות בלתי הוגנים של המשיבה על לקוחותיה וכן ניצול של חוסר  .290

 השוויון של הלקוח העומד מול הספק המוביל בתחומו ונדרש לחתום על מגבלות שונות. 

ו לבחון את נסיבות החוזה, עלינו לקחת בחשבון את הסיטואציה יתרה מכך, בבואנ .291

שבה הוא נערך. בדרך כלל מדובר בתהליך שאורך לא יותר מעשר דקות ומתנהל בין 

הלקוח לבין נציג מטעם המשיבה, שעבר הכשרה מקצועית ממושכת. הנציג מתאר את 

מבלי לראות את ביותר ולאחר מכן נדרש הלקוח לחתום  םהמינימאלייפרטי ההתקשרות 

 החוזה. 

וללקוחות אחרים, תוארו בפניה  2למבקש ,  ובדומה 1משיבה ה לשקרה במכך  .292

הפרטים הבסיסיים ביותר. לאי הסדרים ובהתחייבויות השונות והמשונות היא הבחינה 
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רק כאשר התחילו לצוץ בעקביות בעיות וחיובים לא מוכרים לה בחשבונית החודשית וכן, 

 תכנית. כאשר ניסתה להחליף

 

 צד ג'התחייבויות כלפי  3.6

תופעה נוספת המאפיינת את החוזה האחיד של המשיבה היא תופעת הפטור  .293

 מאחריות והעברת אחריותה לצד שלישי.

 נאמר: 4.3לחוזה, תחת סעיף  7כך למשל בתחתית עמוד  .294

   
"המחיר ותנאי הרכישה של מוצרים ושירותים של צדדים 

ים באמצעותנו (כלומר, שלישיים (ספקים שונים) הנרכש
- שהספק מחייב אותך על המוצר או השירות באמצעות חשבון ה

orange  שלך, למרות שלא קנית את המוצר או השירות
ידי אותם ספקים, ועליך לברר אותם לפני -מאיתנו), קובעים על

הרכישה או הזמנת השירות. אתה מסכים שנחייב אותך על 
  ונך אצלנו."מוצרים ושירותים כאלה באמצעות חשב

  

 נאמר:לחוזה האחיד  5.1סעיף ב .295

ייתכן שתוכל לגשת לתכנים של צדדים שלישיים שאינם "
כלולים בפורטל התוכן שלנו. תכנים אלה, המסופקים ישירות 

ידי צדדים שלישיים, אינם באחריותנו, גם אם נספק - על

) אל תכנים אלה מתוך פורטל התוכן hyperlinksקישוריות (
תשלום עבור תכנים אלה הוא באמצעות חשבונך שלנו וגם אם ה

אצלנו... כדי לברר את התנאים והמחירים החלים על תכנים של 
  צדדים שלישיים, פנה לספקים הרלוונטים..."

  
  

 קובע כי:לחוק החוזים האחידים ) 1(4סעיף  .296

"תנאי הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות 
לא אותו תנאי, או המסייג שהייתה מוטלת עליו על פי דין אילו

באופן בלתי סביר את האחריות שהייתה מוטלת עליו מכוח 
  החוזה אילולא אותו תנאי."

 

בשני הסעיפים לעיל מסייגת המשיבה את אחריותה באופן גורף ובלתי סביר לגבי  .297

שירותים אשר ניתנים למכשירים ולחשבונות שלה למרות שאין ספק שהם מתבצעים דרך 

ם. יתרה מזו, התשלום עבור יוהטלפוני םהפרונטאלייבאמצעות נציגיה  הפורטל שלה או

כל אותם שירותים ומוצרים מבוצע באמצעות החשבון הקיים של הלקוח אצל המשיבה, 

 דבר אשר מדגיש את חוסר הסבירות מהתנערותה המוחלטת מאחריות לגבי חיובים אלו.

ירות או המוצר שהוא חמור מכך, פעמים רבות אין ללקוח כל דרך לדעת מתי הש .298

מקבל מגיע ישירות מהמשיבה ומתי מדובר בצד שלישי, במיוחד כאשר השירות נמכר 

 דרך נציג המשיבה או לחילופין הגישה אליו היא דרך פורטל המשיבה.

רק לאחר הגעת החשבון החודשי המנופח שמלווה בדרך כלל בפנייה אל המשיבה,  .299

מפנה אותו אל חברות שונות. תופעה זו מגלה הלקוח כי היא מתנערת מכל אחריות ו

בעיקר בקרב השימוש בטלפונים של קטינים אשר קונים מגוון תוכניות ושירותי נפוצה 

 תוכן, מבלי לדעת לעלותן הגבוהה.
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 :ב) לחוק החוזים האחידים עוסק 3(4סעיף  .300

 "תנאי המקנה לספק זכות להעביר את אחריותו לצד שלישי."

אי המקנה לספק זכות להעביר את אחריותו לצד שלישי לפי סעיף זה חזקה כי תנ .301

הינו תנאי מקפח ולכן הוא בטל. התנהלות המשיבה אף חמורה מכך מאחר והיא אינה 

יוצרת הבחנה בין שירותיה לשירותי צד שלישי וכי אין הלקוחות מודעים להתנערותה 

 מאחריות, מאחר והם אינם מקבלים את החוזה, כאמור לעיל.

ם המצוטטים לעיל מתנערת המשיבה באופן מוחלט מאחריות כלפי בשני הסעיפי .302

לקוחותיה ובעצם מעבירה אחריות זה אל צד שלישי, ספקים מסחריים המספקים 

 מוצרים נלווים, שירותי תוכן וכו'. 

כלל השירותים והמוצרים המצוינים מחויבים באמצעות החשבונות אשר מגישה  .303

הווים תשלום לחברה חיצונית. חמור מכך, המשיבה ללקוחותיה, מבלי לציין שהם מ

במרבית המקרים אותם מוצרים נמכרים באמצעות המשיבה ובמרכזי השירות שלה או 

לחילופין הגישה אליהם היא דרך פורטל המשיבה, אך המעבר אליהם נעשה מבלי ליידע 

 את הלקוח כי הוא מקבל שירות מגוף חיצוני.

אלצים לגלות כי המשיבה "אינה למרבה הצער והתסכול של הלקוחות, הם נ .304

שלא בצדק, אך  שקליםאחראית" לחיובים אלו, גם כאשר הם מגיעים כדי עשרות ומאות 

 ורק עם קבלת החשבון המנופח.

כמי שרכישת המוצרים נעשית בסניפיה, ההרשמה לשירותים דרך הפורטל שלה  .305

תנער ובעיקר, החיוב דרך ההרשאות שנתנו לה הלקוחות, לא יכולה המשיבה לה

 מאחריותה כלפי מיליוני הלקוחות בעניין זה.

לחוזה האחיד מסירה המשיבה מעצמה כל אחריות לשירותי תוכן שנמסרו  8.2בסעיף  .306

על ידי ספק אחר, לתוכנם, לשלמותם, למהימנותם או לדיוקם. כמו כן בתנאי נוסף תחת 

"כולל תים, אותו סעיף מסירה מעצמה המשיבה אחריות  וחיובים לגבי התכנים והשירו

כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה 

גם סעיף זה מקים את הפרת זכויות".  -לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי

 ) לחוק החוזים האחידים.3(4-)ו1(4חזקות הקיפוח הקבועות בסעיפים 

אחיד כי באפשרותה להמחות לצד לחוזה ה 9מגדילה המשיבה לעשות וקובעת בסעיף  .307

שלישי את זכויותיה לגבות כספים, באופן חד צדדי ועוד קובעת כי הוראה זו היא הוראה 

כאמור בתביעה שהוגשה על ידי היועמ"ש לבית הדין לחוזים אחידים, בסעיף מהותית. 

75: 

"הוראה זו מתנה על זכותו של  הלקוח להמחות את זכויותיו  
- לחוק המחאת חיובים, התשכ"ט 1סעיף  לפי החוזה לאחר לפי

. הוראה זו גם אינה מוצדקת במקרים בהם הלקוח נותר 1969
החייב בחיובים לפי החוזה כלפי החברה. בנוסף, הסעיף נוגד 

א.לוי השקעות  49/96את עקרון ההדדיות כפי שנקבע בע"ש 
ובניין בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' (טרם פורסם). 

עיל, יש בסעיף להביא לקיפוחו של הלקוח והוא לאור האמור ל
 ) לחוק."6(4אף מקים את חזקת הקיפוח הקבועה בסעיף 
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 קניין רוחני 3.7

 סעיף הבא:-"יצירות עצמאיות" נמצא התת 5.2לחוזה האחיד, תחת סעיף  12בעמ'  .308

"כמו כן, בכך שאתה מאחסן ברשת שלנו יצירות עצמיות, אתה 
זכויות רישיון להעתיק, להפיץ,  נותן לפרטנר ולגופים אחרים

לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור, להעמיד לרשות הציבור, 
לשכפל, לערוך, לתרגם ולשנות את עיצוב היצירות העצמיות 

והזכות  ;לפרסם את שמך בקשר ליצירות העצמיות שלך ;שלך
להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה לכל צד שלישי, 

  לוגים, בכל העולם, ולתמיד."והכל ללא תשלום תמ
  

נדמה כי כאשר עיצב המחוקק את חוק החוזים האחידים, תניות מסוג זה הם  .309

 .לתנאי מקפחששימשו לו מודל 

"תנאי בחוזה לחוק החוזים האחידים מגדיר כתנאי מקפח  3כאמור לעיל, סעיף  .310

ל להביא אחיד שיש בו...משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלו

 לידי קיפוח לקוחות."

"צלצולי טלפון שתלחין, תמונות שתצלם והודעות יצירות עצמיות מוגדרות בחוזה:  .311

 ".תמונה שתצייר

 "פרטנר אינה טוענת לבעלות על יצירות עצמיות שלך"אמנם המשיבה מציינת כי  .312

אך בפועל מתירה לעצמה לעשות בהם כל שימוש שהוא, לרבות להמחות את זכויותיה 

 . "בכל העולם, ולתמיד"צד שלישי ושוללת מלקוחותיה כל זכות לתמלוגים והכל ל

מכשירי הטלפון הסלולרי משתכללים מדי יום ומכילים פונקציות רבות מעבר  .313

לאפשרות להוציא ולקבל שיחות. הטלפון הסלולרי של לקוח כלשהו, משמש אותו לעוד 

שב כיס וכו'. תנאי זה בחוזה האחיד מגוון שימושים, כגון יומן, מצלמה, נגן מוסיקה, מח

מקפח את לקוחות המשיבה בצורה חמורה. המשיבה אמנם אינה דורשת לקבל בעלות, 

אך הלכה למעשה קובעת כי זכותה לעשות כל שימוש שהוא ביצירות העצמיות של 

 .הלקוח, מבלי שתשמר לו כל זכות לעשות דבר בנדון

זים האחידים, יש לבחון את התנאי לחוק החו 3זאת ועוד, בהתאם לקביעה בסעיף  .314

  "בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות". בחוזה האחיד 

 לפיו: 5.2סעיף נוסף, המצוי בחוזה תחת סעיף -לפיכך, חשוב לציין תת .315

לגבי יצירות עצמיות, תחול עליך  5.2אם יתברר כי הפרת את חיוביך שבסעיף "

 ."נו עקב כךחובה לפצות אותנו על הנזקים שיגרמו ל

משמע, במצב בו המשיבה עושה שימוש למשל בתמונה אישית שצילם לקוח, תוך ציון  .316

שמו או לא, או חמור מכך, מעבירה את האפשרות לעשות שימוש זה לגורם שלישי, לקוח 

 שיבקש למנוע את השימוש בכך, ייאלץ לפצות את המשיבה על נזקיה.

, לקוחותיה 2-ו 1כי בדומה למבקשים  כאמור, בבחינת הנסיבות, יש לחזור ולהדגיש .317

של המשיבה מתבקשים לחתום על החוזה המדובר לאחר הסבר קצר וחסר של התכנית 

שלהם (הכולל בדרך כלל את חבילת השיחות וחבילת ההודעות ותו לא) ומבלי שקיבלו כל 

 אפשרות לבחון את החוזה.
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 התנתקות 3.8

שורים לביצוע ההתקשרות בינה התנהלות המשיבה אינה מקפחת רק בתנאים הק .318

סימטרית לטובתה גם בכל הקשור -לבין לקוחותיה, אלא מנהיגה מדיניות מקפחת וא

 להתנתקות משירותיה.

 כך למשל, במסגרת הנקודות העיקריות המפורטות בפתח החוזה נקבע כי: .319

"אם תכנית התעריפים שלך כולל תקופת התקשרות מינימלית, 
קופה זו (או לשלם את התשלום עליך להישאר מחובר לרשת לת

 שנקבע בתכנית התעריפים כדי להתנתק לפני סוף התקופה)." 
כמו כן, בהמשך הסעיף, נאמר כי גם בהנחה שהניתוק מהרשת נעשה ביוזמת  .320

 המשיבה, עדין יידרש הלקוח לשלם את חובותיו. 

שומרת לעצמה המשיבה את הזכות לנתק את הלקוח מהרשת בגלל מגוון  4.2בסעיף  .321

 ת.סיבות, ואף תוכל לעשות כן בנסיבות מסוימות ללא כל הודעה מוקדמ

בזכות המשיבה לנתק לקוחות ללא הודעה  72שיון המשיבה מכיר בסעיף יבעוד שר .322

מוקדמת במקרים מסויימים מאוד, מרחיבה המשיבה זכותה זו ואף קובעת, בניגוד 

לחיבור רק בתנאים  דמי חיבור מחדש ולהסכים שיון כי היא רשאית לגבותילתנאי הר

 י"ז.ומסומן  שיון המשיבהימתוך ר 61עמ' לבקשה שנקבע בעת החיבור מחדש. מצ"ב 

  י"ז נספח

בכך המשיבה מקנה לעצמה כרטיס יציאה חד צדדי בכל עת מחוזה זה, תוך שלילת  .323

השירות החיוני מהלקוח (לעיתים ללא הודעה מראש), כאשר היא מתנה את החיבור 

 תציב היא בעת החיבור מחדש. הסכמה לתנאים שמחדש בדמי חיבור וב

) לחוק 6(4-) ו2(4עקב כך, מקיימים סעיפים אלו את חזקות הקיפוח לפי סעיף  .324

 החוזים האחידים.

 

 סיכום 3.9

 סיכום הסעיפים המקפחים על פי הנושאים השונים:להלן יובא  .325

חיובים   נושא
  ותעריפים

הגבלת 
שימוש 

  בשירותים

הגבלת 
  אחריות

שימוש 
נים בנתו

  אישיים

התחייבויות 
  כלפי צד ג'

קניין 
  רוחני

  התנתקות

סעיפים 
  מקפחים

"השירותים 
  שלנו"

סעיף   3.1סעיף 
8.1  

סעיף 
2.1  

סעיף   4.3סעיף 
5.2  

"השירותים 
  שלנו"

סעיף    2.3סעיף   1סעיף 
8.2  

סעיף 
6.1  

  4.2סעיף     5.1סעיף 

סעיף   4.3סעיף   4.2סעיף 
4.6  

סעיף 
6.2  

      8.2סעיף 

סעיף   4.6סעיף   4.3 סעיף
5.1  

      9סעיף   

סעיף   2.2סעיף   
3.1  

        

סעיף     
7.1  
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לסיכום, ניתן לראות שהחוזה האחיד עליו מחתימה המשיבה את לקוחותיה כולל  .326

 4מספר רב של סעיפים מקפחים אשר מקימים את מגוון חזקות הקיפוח המנויות בסעיף 

לחוק החוזים  3ת הקיפוח הכללית על פי סעיף לחוק החוזים האחידים ואף עולות כדי עיל

 האחידים. 

הלות המשיבה ולאור ההבנה ההולכת והגוברת של לאור החומרה הרבה בהתנ .327

מתבקש בית המשפט הנכבד , בהתקשרות עם המשיבה חשיבות ההגנה על זכויות הצרכן

 להידרש באופן מעמיק לחוזים אלו ולבטל לאלתר את הסעיפים המקפחים הרבים.

סעדים ל בקשה עם כרוך יד בידבנסיבות דנן, כאשר ביטול הסעיפים המקפחים ור, כאמ

 הינה המסגרת הנאותה לכך.ייצוגית התובענה הרי שהאופרטיביים, 

חיזוק לכך נובע מהתנהלותה הכללית של המשיבה, בה החוזה המקפח הינו נדבך  .328

, בעושק, בזיוף מרכזי, אך מתווספים אליו נדבכים נוספים הכרוכים בהטעיית הלקוח

 חתימתו ובהפרת סעיפים רבים ומהותיים מחוק הגנת הצרכן.

 

  אלקטרונית. חוק חתימה 4

לקוחות המשיבה נדרשים לחתום על פד אלקטרוני, חתימתם מוזנת למחשב של נציג  .329

פעולה זו נעשית מבלי שהלקוחות קיבלו הזדמנות  המשיבה ומושתלת לאורך המסמך.

החתימה, ללא שנתבקשו  להם תוכנו ועיקרי התחייבויותיהם. לעיין בחוזה ומבלי שהוצג

להציג כל אמצעי זיהוי וככזו המושתלת באופן מלאכותי לאורך החוזה ובמסמכים שונים 

 המצורפים אליו. 

התנהלות זו של המשיבה מעלה שאלות קשות בנוגע לתוקף החתימה. יתרה מכך, אם  .330

 4תקבל מסמך החתום על ידו לפחות לקוח חותם פעם אחת על פד אלקטרוני ולבסוף מ

 פעמים, איזו מהחתימות היא החתימה המקורית? והאם בכלל יש כזו?

חשוב לציין כי הלקוח מתבקש לחתום פעם אחת בלבד, לכאורה על העסקה  .331

שהוסברה לו בעל פה על ידי נציג השירות ובפועל חתימתו מושתלת, בלי ידיעתו, לאורך 

 ויות שונות ומשונות אליהן הוא לא מודע.כל החוזה ומטילה עליו התחייב

חוק חתימה אלקטרונית וריבוי אמצעי האבטחה והזהירות המפורטים בו ממחיש  .332

בצורה הטובה ביותר את ההתנהלות הבלתי סבירה של המשיבה אל מול מיליוני 

 לקוחותיה. 

 לחוק חתימה אלקטרונית מוגדר "חתימה אלקטרונית מאובטחת" מהי: 1בסעיף  .333

חתימה אלקטרונית  -אלקטרונית מאובטחת" תימה "ח
  שמתקיימים בה כל אלה:

  א ייחודית לבעל אמצעי החתימה;הי  )1(

  יא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה;ה  )2(

יא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית ה  )3(
  ;מהשל בעל אמצעי החתי

וני יא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרה  )4(
  " לאחר מועד החתימה;
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בניגוד לאופן שבו מחתימה המשיבה את לקוחותיה, לפי החוק, על מנת שחתימה  .334

תחשב מאובטחת היא צריכה כזו המופקת באמצעי חתימה הנתון לשליטתו וכזו 

 שמאפשרת זיהוי במסמך אחר החתימה.

מות ברור לכל שהמשיבה לא מקיימת את דרישות סעיף זה, מאחר והיא עושה בחתי .335

 של לקוחותיה כבשלה.

בהמשך קובע החוק שורה של נהלים ברורים וקפדניים העוסקים במהי חתימה  .336

 מאושרת, מי מוסמך להיות גורם מאשר ומי מוסמך לכהן כרשם הגורמים המאשרים.

לחוק קובע כי רשם הגורמים המאשרים יהיה אדם הכשיר להיות שופט  9כך, סעיף  .337

המאשר לא ינפיק תעודה קובע כי הגורם  18ם. סעיף שלום שימונה על ידי שר המשפטי

רים לזהות את המבקש, לבדוק את אמצעי בילאחר שנקט אמצעים ס אלקטרונית לפני

אימות החתימה שבידיו ולבדוק כי הפרטים שבבקשה להנפקת התעודה נכונים ומלאים, 

בטלות,  ינהל מאגר של תעודות אלקטרוניות שהנפיק וכן מאגר של תעודות אלקטרוניות

ואף הוראות טכניות בדבר המערכות האלקטרוניות בהן עליו להשתמש על מנת למנוע 

 חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב.

אמנם אין המשיבה מחויבת בכללים נוקשים אלו בהתנהלותה אבל מתוקף היותה  .338

יליוני לקוחות החברה הסלולרית המרכזית בישראל המקיימת קשרים חוזיים על מ

הנסמכים על שירותיה ותולים בה את מבטחם, מצופה ממנה לנהוג באופן ראוי וסביר, 

 במיוחד בהיבטים החוזיים הכובלים אליה את הלקוחות ולא לנצל את כוחה.

 

 . הפרת חובה חקוקה5

 קובע: לפקודת הנזיקין 63סעיף  .339

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

והחיקוק, לפי  —למעט פקודה זו  —ו על פי כל חיקוק עלי
פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, 

נזק ה וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של
אין האדם האחר זכאי בשל  םשאליו נתכוון החיקוק; אול

ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי 
  תכוון להוציא תרופה זו.פירושו הנכון, ה

ענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו ל
של פלוני, אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו 

אדם בכלל או - ם של בניתאותו פלוני או לטובתם או להגנל ש
  "אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני.-של בני

 

. התנהלות המשיבה חוק הגנת הצרכןתיה כעוסק על פי המשיבה מפרה שורה מחובו .340

הינה כזו אשר מונעת מלקוחותיה באופן שיטתי קבלת תמונה מלאה של זכויותיהם 

וחובותיהם כלפי המשיבה. לקוחות המשיבה נדרשים הלכה למעשה לחתום על חוזה 

בין  באופן עיוור, כאשר עותק ממנו ניתן להם אך ורק לאחר החתימה. ישנו קשר ישיר

התנהלות זו לבין נזקים רבים העולים מן החוזה ונגרמים מאוחר יותר ללקוחות. 

המשיבה הלכה למעשה מכופפת את ידי לקוחותיה, אשר נסמכים עליה לקבלת מוצר 

 צדדי לטובתה.- בסיסי ומחתימה אותם שלא בידיעתם על חוזה דרקוני וחד
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לות המשיבה הן בתקופה המשיבה מפרה שורה מחובותיה על פי חוק החוזים. התנה .341

הטרום חוזית והן במימוש זכויותיה לפי החוזה נגועה בחוסר תום לב אשר פושה בכל 

חלקה טובה ובכל ממשק בין המשיבה ללקוחותיה. גם לפי חוק החוזים, עולה התנהלות 

המשיבה כדי הטעיית המבקשים ואף לאור מעמדה, חיוניות השירות וגריעות תנאי 

 שמדובר בעושק.החוזה, ניתן לומר 

החוזה האחיד בו עושה המשיבה שימוש, כולל שורה ארוכה של תניות מקפחות  .342

  חוק החוזים האחידים.בניגוד לקבוע ב

בנוסף לכך, האופן שבו עושה שימוש המשיבה בהחתמת לקוחותיה על פד אלקטרוני,  .343

ה של מבלי מתן אפשרות לעיין בחוזה, אינו פסול רק מבחינה צרכנית, אלא מהווה הפר

חוק ואף עולה כדי עבירה פלילית על פי הקבוע בחוק החתימה האלקטרונית האמור ב

 העונשין.

לבסוף, הפרה המשיבה שורה של סעיפים מתוך הרישיון שניתן לה על ידי משרד  .344

הקובע  55.2התקשורת. אל רשימת הסעיפים שהופרו והוזכרו לעיל יש להוסיף את סעיף 

רטנר ללקוחותיה לא יעמדו בסתירה להוראות כל דין או כי תנאי הסכם ההתקשרות בין פ

קובע כי הסכם ההתקשרות יהיה  55.3שיון. כן הפרה פרטנר את סעיף ילהוראות הר

 כשהוא ערוך בצורה ברורה ונוחה לקריאה ולהבנה. בכתב

  

 עשיית עושר ולא במשפט. 6

פר כפי שתואר בבקשה זו בהרחבה יתרה, המשיבה עושה עושר ולא במשפט במס .345

מישורים: ראשית, כבילת הלקוח לתקופה ממושכת מבלי ידיעתו והטלת דמי עזיבה 

גבוהים שלא בצדק. שנית, המשיבה נוקטת בשיטת ה"מצליח" וגם אם בכך יוטל ספק, 

אין כל ספק בנוגע לעובדה שמרבית החיובים המיותרים והמוטעים (גם אם בתום לב..) 

 יסיה של המשיבה.לא מוחזרים ללקוחות ומשתלשלים הישר לכ

סת ההסכמים ואי הקצאת המשאבים הנדרשים על מנת שנציגיה בנוסף באי הדפ .346

על מה הוא חותם חוסכת המשיבה סכומי  יביןיקדישו את הזמן הנדרש על מנת שהלקוח 

 ח אדם, בנייר ובציוד ובשטח.וכסף רבים בהקצאת משאבי כ

הן עבור התחייבויות שונות  על ידי גביית תשלומים שלא כדין ובחוסר תום לב, בנוסף .347

מתעשרת המשיבה  ומשונות והן עבור שירותי תוכן ותקשורת שונים שלא נתבקשה לתת

 .  שלא כדין

- עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט חוקלפי  עושר ולא במשפט בכך עשתה המשיבה .348

 .)"חוק עשיית עושר ולא במשפט"(להלן:  1979

   

  התאמת התובענה כתביעה ייצוגית .ד

 

"בתביעה כמפורט (א) לחוק קובע כי תובענה ייצוגית ניתן להגיש בין היתר, 3 סעיף .349

  בתוספת השנייה".
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 לתוספת השנייה לחוק הקובע: 1תובענה זו נכנסת בגדרו של פרט   .350

תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, "

  "בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו.

 הינה תאגיד מסחרי למתן שירותי טלפון סלולארי הפועלת לפי רישיון כללי  המשיבה .351

  למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן) מטעם משרד התקשורת.  

  המבקשים הם לקוחותיה של המשיבה אשר התקשרו איתה בעסקה למתן שירותים   .352

 סלולריים.   

 ) לחוק:1(א)(4לפי סעיף  .353

(א), המעוררת שאלות 3בתביעה או בעניין כאמור בסעיף  "אדם שיש לו עילה

מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת 

  בשם אותה קבוצה". –בני אדם 

קיימת למבקשים עילת תביעה אישית נגד המשיבה (כמתואר לעיל) ועילה זו מעוררת  .354

קוחות אשר התקשרו עם שאלות משותפות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל הל

השנים האחרונות ו/או הוחתמו על ידה על גבי פד  7המשיבה בחוזה אחיד במהלך 

  אלקטרוני.

  

 הגדרת הקבוצה והשאלות המשותפות .ה
  

קבוצת בני האדם אשר להם שאלה משותפת של עובדה או משפט בעילת תביעה זו  .355

זה אחיד. בתוך כוללת את כלל לקוחותיה של המשיבה אשר התקשרו עמה באמצעות חו

קבוצה אשר הוחתמה על פד אלקטרוני ו/או התקשרה בעסקת -קבוצה זו קיימת תת

  .ו/או באמצעות עסקה מרחוק רוכלות

 

  התקיימות התנאים לאישור תובענה ייצוגית .ו

  

) לחוק: "התובענה מעוררת שאלות של עובדה או משפט המשותפות לכלל 1(א)(8סעיף  .356

 שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה". חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה 

 השאלות העובדתיות והמשפטיות הן: .357

האם המשיבה מחתימה את לקוחותיה על הסכמים ללא מתן העתק  .א

 מההסכם טרם חתימתו ותוך שימוש בפד אלקטרוני.

האם המשיבה שותלת חתימה זו במקומות בהסכם אשר הלקוח לא חתם  .ב

 עליהם.

 האחיד של המשיבה.האם קיימות תניות מקפחות בחוזה  .ג

האם ללקוחות המשיבה נגרם נזק עקב התנהלותה של המשיבה [יודגש כי  .ד

 קיימת עילה חוזית לביטול התניות המקפחות גם ללא הוכחת נזק].
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  שאלות אלו משותפות לכלל חברי הקבוצה. .358

"אפשרות סבירה" כי התובענה תוכרע לטובת הקבוצה. העובדות נתמכות  קיימת .359

לות מחלוקת של ממש, יתירה מזאת עמדתו של היועץ המשפטי ראיות ואינן מעב

שנותחו בבקשה זו הינן תניות מקפחות לממשלה בהליך דומה מראה בבירור כי התניות 

  הגורמות נזק רב לחברי הקבוצה.

לפיכך, על סמך העובדות ולשון החוק, קיימת אפשרות סבירה ואפילו למעלה מזה,  .360

  הקבוצה.שהמחלוקת תוכרענה לטובת המבקש ו

) לחוק: "תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת 2(א)(8סעיף  .361

  בנסיבות העניין".

הנזק שספג כל לקוח הינו קטן באופן יחסי ולכן מהווה חסם בפני הגשת תביעה  .362

אישית ע"י כל אחד ואחד מחברי הקבוצה, עקב העלויות הגבוהות שבניהול הליך משפטי 

  עצמאי. 

התביעות הנובע מהגשת תביעה אישית ע"י כל אחד מחברי הקבוצה יהווה עומס  ריבוי .363

למשיבה מיליוני לקוחות,  כבד על מערכת המשפט במדינת ישראל ובזבוז משאבים אדיר.

אשר רובם ככולם נפגעו במידה כזו או אחרת מהתנהלותה הקלוקלת. הגשת תובענה 

לקוחות המשיבה. יתירה מכך לקוח ייצוגית הינה הדרך הראויה להביא לשיפור מעמד 

מצוי לא יפתח בהליך של ביטול תניות מקפחות בחוזה אחיד, שכן מדובר בהליך ארוך 

ויקר ולעתים רבות לקוח בודד יגיש תביעה רק בעת התרחשות נזק גדול ולא בגין תניות 

  מקפחות בעלות פוטנציאל נזק.

 ייוצג הקבוצה חברי כלל של נםעניי כי להניח סביר יסוד קיים: "לחוק) 4)(א(8 סעיף .364

  ".הולמת בדרך וינוהל

ומדובר במשרדי עורכי דין עם  ייצוגיות תובענות בניהולניסיון  יםהמבקש כוח באיל .365

 .ותק רב וניסיון בכל תחומי המשפט

 ייצוגיות לתובענות בקשות של רב מספר המבקשים כוח באי הגישו האחרונות בשנים .366

 תובענה לאישור בקשות המבקשים כוח באי הגישו כןהצר הגנת בתחום. שונים בתחומים

 צ"ת": פקאן- בר דנונה" המוצר אריזת בעיצוב הטעייה עבור שטראוס חברת  נגד ייצוגית

 . ועוד גרופ שטראוס' נ בורמד רפאל 15469-07-10

 על הגנה בתחום ייצוגיות תובענות של רב מספר המבקשים הכוח באי הגישו, כן כמו .367

ניתן בה פסק דין לטובת הקבוצה הינה עסקה   אשר אחת בקשה, ותהבנקא בדיני צרכן

 2522/08 א.בת 2008-ב הפועלים בנק של המחשוב מערכת מקריסת הנפגעים בפיצוי בדיון

 בנק, לאומי בנק נגד לאישור תובענה ייצוגית בקשות 5הוגשו  כן. 4947/08 א"בש

 רישומי של הסרתם אי בענייןובנק דיסקונט  הפועלים בנק ,טפחות מזרחי בנק, ירושלים

 חברי כל של עניינם כי להניח סביר יסוד קיים כי נראה, כן על. הבנקים ידי על שעבודים

 . הולמת בדרך וייוצג ינוהל הקבוצה
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"קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג  ) לחוק:5(א)(8סעיף   .368

  וינוהל בתום לב."

עניינים ועניינם של כלל חברי הקבוצה ינוהל תוך אין כל ניגוד  יםבקשלמ .א

  .ההקפדה על יושר והגינות, על מנת לתקן את העוול שנעשה לחברי הקבוצ

  על כן, עניינים של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב. .ב

  

  

 הסעדים המתבקשים .ז
  

  לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן הסעדים הבאים: .369

  התובענה כתובענה ייצוגית. לאשר את  .א

 להגדיר את הקבוצה המיוצגת לצורכי התובענה הייצוגית, כאמור לעיל. .ב

לבטל ו/או לשנות את התנאים המקפחים בחוזה האחיד, על פי סמכותו של  .ג

 לחוק החוזים האחידים. 3ביהמ"ש כאמור בסעיף 

להורות על פיצוי הלקוחות בשל קשירתם בחוזה אחיד מקפח על ידי  .ד

 ה, בדרכים ובסכומים שימצא לנכון בית המשפט הנכבד.המשיב

לבטל את כל התנאים שלא היו ידועים ולא צוינו מפורשות בפני הלקוח בעת  .ה

החתמתו באמצעות חתימת אלקטרונית על החוזה האחיד, גם אם לא ניתן 

 לראות בהם תנאי מקפח.

זה לחוק הגנת הצרכן, את החו 8לבטל בעסקאות רוכלות, כהגדרתן בסעיף  .ו

כולו מלבד התעריפים אשר נקבעו מראש, כתוצאה מאי עמידת המשיבה 

 בחובותיה על פי חוק בעסקאות מסוג זה.

החזרת כספי הלקוחות, אשר נגבו ביתר מחברי הקבוצה ותתי הקבוצה,  .ז

לרבות תשלומים עבור חיובים שלא הוסכמו בין הצדדים ושהחתימה 

מקפחים שיש לבטלם  הושתלה בהם, חיובים שלא כדין כתוצאה מתנאים

 וכדומה.

לאפשר לכל לקוח לבחור בין ביטול לאלתר של החוזה ובין המשך קיומו על  .ח

פי התנאים החדשים, על פי שיקול בית המשפט הנכבד, כולל משלוח הודעה 

 לכלל לקוחותיה של המשיבה בדבר השינויים שבוצעו בהסכם.

עד הוכחת השגת לבטל ולאסור על שימוש בחתימה אלקטרונית, לכל הפחות  .ט

האמצעים הטכניים מצד המשיבה, שיאפשרו נעילה של החתימה ושימוש חד 

 פעמי בה.

לצוות את המשיבה ליתן לכל אחד מלקוחותיה, בכל סוגי העסקאות ודרכי  .י

למעמד החתימה ותוך מתן אפשרות לעיין  קודםהשיווק, עותק מן החוזה, 

ר ההתקשרות ובעסקאות מרחוק ישר לאח בו בצורה ראויה וסבירה.

 בהסכם.
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ג לחוק הגנת 14בעסקאות מרחוק לחייב את המשיבה לעמוד בדרישות סעיף  .יא

 כולל מתן פרטים לצרכן בדבר זכויותיו לבטל את ההסכם. ,הצרכן

ליתן הוראות בדבר אופן פרסום ההחלטה בבקשה זו לכשתתקבל, לקבוע את  .יב

 נוסח פרסום ולחייב את המשיבות בהוצאות הפרסום.

 לחוק. 22תשלום גמול הוגן למבקש, בהתאם לאמור בסעיף להורות על  .יג

, בהתאם לאמור בסעיף יםשל המבקש י כוחםלקבוע את שכר הטרחה של בא .יד

 לחוק. 23

ליתן המבקש ולקבוצה כל סעד נכון וצודק בנסיבות העניין, לפי שיקול דעתו  .טו

 של בית המשפט הנכבד.

 סיכום  .ח

 וא פשוט.ה ,על אף הפירוט הרב בה ,עניינה של בקשה זו .370

בהתנהלות פסולה ובלתי חוקית של המשיבה אשר בוחרת לכבול את לקוחותיה  מדובר .371

 בחוזה אחיד בעל תניות מקפחות ביותר. 

  מקפחות לרוב לא טורחת המשיבה להראות התניות הזה בעל החוזה את ה ,לא זו אף זו .372

 החתימה עליו. טרםללקוח  

 פד אלקטרוני מבלי שיראה על מה הוא המשיבה מחתימה את הלקוח על ,ואם בכך לא די  .373

   על ידי שכפול חתימתו מתו במקומות שונים ומשונים בהסכם, חותם ושותלת את חתי 

 ללא הסכמתו וללא ידיעתו.  

  חמור מכך בעסקאות רוכלות ובעסקאות מרחוק המשיבה אף לא טורחת למסור עותק  .374

שנתן הסכמתו המילולית  מההסכם ללקוח אף אחרי שחתם על הפד (בעסקת רוכלות) או 

 בעסקה מרחוק.

  התנהלות פסולה זו גורמת ללקוחות המשיבה נזקים כבדים ביותר וללקוחות עומדת  .375

 הזכות לקבל פיצוי כספי על הנזקים.  

 זכות לבקש מבית המשפט הנכבד לבטלעומדת ללקוחות ה ,ב מכךשובנוסף ולא פחות ח .376

   הנוהג הפסול הקשור לחתימה על הפד ואת ו/או לשנות את הסעיפים המקפחים בחוזה  

  לקוחות המשיבה לא ימשיכו להינזק על מנת להביא למצב כי האלקטרוני, וזאת  

  מהתנהלות המשיבה. 

 המבקשים סבורים כי אין הליך יותר מתאים מתובענה ייצוגית על מנת להביא מזור   .377

 ללקוחות בעניין זה בייחוד בהקשר של ביטול התניות המקפחות.  

וזאת בהתאם בקשה זו והתובענה הנלווית אליה מוגשת לבית המשפט המחוזי מרכז   .378

לתקנות סדר הדין האזרחי בו נקבע כי "תובענה שאינה כולה במקרקעין, תוגש  3לסעיף 

מקום מגוריו או מקום עסקו של  )1לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה: (

האמור בתקנת משנה (א), היו לעסקו של  ) נקבע כי "על אף1(א3הנתבע;" וכן בסעיף 

התובע מספר סניפים, והיה אחד מהם בתחום השיפוט שבו מצוי מקום מגוריו או מקום 

עסקו של הנתבע, תוגש התובענה לבית משפט באותו תחום שיפוט". כתובתה של הנתבעת 

ור , אז8מרח' עמל עם המבקשים ובכל פרסומיה הינה:  כפי שהיא מופיעה בהסכמים שלה
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. העיר ראש העין מצויה בתחום שיפוטו 48103, מיקוד 435תעשיה אפק, ראש העין, ת.ד. 

 של בית המשפט המחוזי מרכז. 

 מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו. .379

  

  

 

      אסף פינק, עו"ד

יםב"כ המבקש  


