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  :מבוא. א

  

,  ללקוחותיה שאות( מבצעת המשיבה, הוצאות גביהבחיוב  עניינה– והבקשה לאשרה כייצוגית –תביעה זו  .1

הסתירה  תו� שהמשיבה ,לאומיי(�או חשבונות בגי� מת� שירותי בזק בי�/ חשבו� ו(המאחרי( בתשלו

�וזאת במטרה אחת ויחידה , הוהפרה בכ� את הוראות רשיונ, את שיעור( של הוצאות הגביה, מלקוחותיה 

  .המבקש, ולענייננו, ל חשבו� הצרכ�להפיק רווחי( שלא כדי� ע

 

לערו� הסכ( התקשרות בינה לבי� , שעל המשיבה, קבעו באופ� מפורש, הוראות רשיונה של המשיבה .2

 . את שיעור הוצאות הגביה,בצורה ברורה, בי� היתר, לכלול בי�, וכי על הסכ( ההתקשרות, לקוחותיה

  

אות( פרסמה באתר , בדמות של שני מסמכי(, בינה לבי� לקוחותיה" הסכ( התקשרות"המשיבה ערכה  .3

ההסכ( היחיד "שהנ( , אות( קבעה היא, "תנאי שירות"והשני " תנאי( כלליי("האחד : האינטרנט שלה

 ".שנער� בי� הצדדי(

  

המכוני( אצלה , סמכי(בשני המשעת ,  את מנוחתה של המשיבההטרידוממש לא , הוראות הרישיו� .4

 .את שיעור הוצאות הגביה, לכלול ולציי� כלל,  הרבעל א/ כל המלל, לא טרחה היא, "הסכ( התקשרות"

  

א/ בריבית , בנוס/ להוצאות הגביה, מחייבת המשיבה, כי בגי� איחור במועד התשלו(, מבואר בזה .5

 .וכ�  בהפרשי הצמדה, פיגורי(

  

 .לאומיי( של המשיבה��עשה שימוש בשירותי הבזק הביהמבקש  .6

  

נכו� , ל"בגי� כל השיחות שבוצעו לחו, מ"בצירו/ מע 0 71.39ס� של , כ נותר המבקש חייב למשיבה"סה .7

 .1.3.08, ליו(

  

אשר דרשה כי ישל( לידי , מאת באת כח המשיבה, פניה לראשונה, המבקש קיבל בסו/ חודש אוקטובר .8

 .ח" ש413.72המשיבה ס� של 

  

לו צורפו , מכתב דרישה, וקיבל לידיו, לקבל לידיו פירוט בגי� דרישת התשלו(, יבההמבקש דרש מידי המש .9

בצירו/  0 71.39ל בעלות של "שפרטו שיחות לחו, אשר לכאורה נשלחו לכתובת המבקש,  חשבוניות8

 .מ"מע

  

גי� ב, מ"בצירו/ מע 0 10הוצאות גביה בס� של , נדרש המבקש לשל( לידי המשיבה, ובנוס/ לו, בגי� החוב .10

 . 413.720כ ס� של "ובסה, ועד ליו( מכתב הדרישה, כל חודש שחל/ מיו( היווצרות החוב

  

" הסכמי ההתקשרות"ולא טרחה היא כלל לפרט ב, הפרה את הוראות רישיונה, כי המשיבה, לאור העובדה .11

, הרי שאי� עומדת לזכותה כלל, שתדרוש היא מלקוח המאחר בתשלו(, את שיעור הוצאות הגביה

או /ו, לכל חודש איחור, מ"בצירו/ מע 0 10רות לחייב את לקוחותיה בסכו( של הוצאות גביה של האפש

 .לריבית פיגורי( וכ� בהפרשי הצמדה, וזאת בנוס/ כאמור. כל סכו( אחר בגי� הוצאות גביה
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לאשר את לעשות שימוש בסמכותו וש הנכבד מתבקש בזאת "ביהמ:  לקבל� אישתואר לעילמצב דברי( את  .12

 ויתר  המבקש ולפסוק לטובת,לדו� בה ולהכריע בה לטובת המבקש,  כייצוגיתיהול התובענה כתובענהנ

 :כדלקמ�,  לנכו� לפסוק הנכבדש"בנוס/ על כל סעד אחר שיראה ביהמ,  את הסעדי( הבאי( הקבוצהחברי

  

 .למשיבה בגי� הוצאות גביהששילמו חברי הקבוצה הסכומי( כל השבת להורות על   )א(

  

או , כלפי העתיד, חיוב חברי הקבוצה בהוצאות גביה מ, לחדול לאלתרלמשיבהו המורה צלהוציא   )ב(

ובאופ� , יצויי�, כ� ששיעור הוצאות הגביה, שלה" הסכמי ההתקשרות"להורות לה לתק� את 

 .ברור

  

 . מיוחד למבקש גמוללפסוק  )ג(

  

י הכולל  וזאת באחוזי( משווי הפיצו הדי� המייצגי( שכר טרחה לעורכית על תשלו(ולהור  )ד(

 .מ כדי�"והכול בתוספת מע, שייפסק לטובת חברי הקבוצה

  

  

  :א� זה כלל( של דברי( ולהל� פירוט(
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  הצדדי(. ב

  

  

 .לאומי(�אשר קיבל מהמשיבה שירותי תקשורת בי�, הינו לקוח של המשיבההמבקש  .13

 

ק פי( המרכזיי( הפועלי( בשו הגוהינה אחד משלושת, ה הרשומה בישראלא/ היא חבר, המשיבה .14

, ופועלת היא מכוח רישיו� כללי למת� שירותי בזק בי� לאומיי(, לאומית במדינת ישראל�התקשורת הבי�

 .2.6.04שנית� לה ביו( 

  

�  . לבקשה זו"ג"כנספח ב " מצמאתר רש( החברות עמוד רלוונטי 

  
  רקע עובדתי. ג

 

ובכלל זאת , אלמציעות חברות התקשורת בישר,  הטכנולוגיהע( התפתחות, במהל� השני( האחרונות .15

, במחירי( אטרקטיביי( ביחס למחירי( אשר היו נהוגי(, מת� שירותי בזק בי� לאומיי(, כמוב� המשיבה

 .לאומיות לתחרות�טר( פתיחת שוק השיחות הבי�

 

ובהתא( לרישיו� כללי ,  והמשיבה013, הנ� בזק בינלאומי, שהגדולות שניה�, קמו מספר חברות, א( הזמ� .16

 .לאומיי( לציבור� היו לספק שירותי בזק בי�רשאיות, שנית� לה(

 

ח "ובנסיו� לצבור לקוחות ע, עסק בהזמנת לקוחות חדשי(, המשיבהרסומיה של כי מרבית פ, יודגש .17

 .ל"תו� שהיא מציינת בהבלטה מחיריה( האטרקטיביי( של השיחות לחו, המתחרות

  

, או בענייני בני משפחתו, ענייניול ב"ובחר לבצע את השיחות לחו, התרש( מפרסומי המשיבה, א/ המבקש .18

 .באמצעות המשיבה

 

והתקשר , 2007החל מחודש ינואר , לאומיי( של המשיבה�המבקש עשה שימוש בשירותי הבזק הבי� .19

 .באמצעות המשיבה, בעיקר לצרפת, ליעדי( שוני(

  

כל אשר סכו( המצרפי של , או חלק מה�/לא שולמו החשבונות ו, אשר לא ברורה למבקש, בשל תקלה .20

 .מ"בצירו/ מע 0 71.39עלה , השיחות

  

נכו� , ל"בגי� כל השיחות שבוצעו לחו, מ"בצירו/ מע 0 71.39ס� של , כ נותר המבקש חייב למשיבה"סה .21

 .1.3.08, ליו(

  

אשר דרשה כי ישל( לידי , מאת באת כח המשיבה, פניה לראשונה, המבקש קיבל בסו/ חודש אוקטובר .22

 .ח" ש413.72המשיבה ס� של 

  

לו צורפו , מכתב דרישה, וקיבל לידיו, לקבל לידיו פירוט בגי� דרישת התשלו(, קש דרש מידי המשיבההמב .23

בצירו/  0 71.39ל בעלות של "שפרטו שיחות לחו, אשר לכאורה נשלחו לכתובת המבקש,  חשבוניות8

 .מ"מע
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 .חשכו עיניו של המבקש, עת קיבל החשבוניות .24

  

הרי שדרישתה של , מ"בצירו/ מע 0 71.39ס "חות שער� עמד עשעלות כל השי, כי, מהחשבוניות עולה .25

413.720�המשיבה ממנו היה לא פחות מ . 

  

הוצאות גביה , צירפה המשיבה, 2007כי לכל חשבונית החל מחודש דצמבר , לימד, עיו� מדוקדק בחשבוניות .26

 .מ"מע+  0 10ס "ע

  

וזאת אפילו לא , מ"מע+  0 10ס "גביה עכוללות רק הוצאות , החשבוניות בגי� אותו חודש, בשלב מסויי( .27

 .כי המשיבה ניתקה את השירות, זאת בשל העובדה, נעשה כל שימוש בשיחות

  

� . לבקשה זו"ד"כנספח ב "העתק מכתב הדרישה מצ 

  

�  . לבקשה זו"�8ה "– "�1ה"כנספח ב "העתק החשבוניות שצורפו למכתב דרישה מצ 

  

 .תחת מחאה, המבקש שיל( את מלוא דרישת החוב לידי המשיבה .28

  

� . לבקשה זו"ו"כנספח ב "העתק אישור בגי� התשלו( מצ 

 

שיהא , את שיעור הוצאות הגביה, בשלב ההתקשרות, ולא יכל היה לדעת, כי המבקש לא ידע, מבואר בזה .29

 . מקו( בו יאחר במועד התשלו(, עליו לשל(

 

כפי שמחייבות הוראות , בדבר שיעור הוצאות הגביה, ובהעדר פירוט בהסכ( ההתקשרות, בנסיבות אלא .30

 .לחייב בסכו( כשלהו בגי� הוצאות גביה, אינה זכאית כלל, הרי שהמשיבה, הרישיו�

 

מ בגי� כל "מע+  0 10בס� של , כי המשיבה חייבה בגי� הוצאות הגביה, ובמאמר מוסגר יאמר, זאת ועוד .31

דרישת הוצאות גביה כל , ודבכל הכב. אפילו לא ביצעה או נקטה בפעולה כלשהי לגביית החוב, חודש איחור

לא סבירה ולא , ל" הנה חסרת תו–ובהעדר כל פעולה לש( גבית החוב , ביחס לגובה החוב הנמו�, גבוהות

 .מידתית

  

  הטיעו� המשפטי. ד

  

 כללי  .א
  

 . נועד להסדיר באופ� ממצה את הדיני( החלי( על הגשת תביעות ייצוגיות בישראל– צוגיותחוק תובענות יי .32

 

אכיפת הדי� והרתעה "וכוללות בי� השאר את המטרות של , 1ד החוק מפורטות בו בסעי/ המטרות שביסו .33

ניהול "וכ� " מת� סעד הול( לנפגעי( מהפרת הדי�", "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "מפני הפרתו

 ."הוג� וממצה של תביעות, יעיל
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או בענייני( ,  בתוספת השניה לחוקחוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני( המנויי( .34

 :לחוק) א(3כאמור בסעי/ . בה( נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש תביעה ייצוגית

  

 או בעני� שנקבע כמפורט בתוספת השניה לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה  "

 "בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

  

העילות הקבועות , לענייננו. ללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגיתהתוספת השניה לחוק כו .35

 : לתוספת היא הרלוונטית1סעי/ 

  

בקשר לעני� שבינו לבי� , כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, תביעה נגד עוסק"  

  ".בי� א( התקשרו בעסקה ובי� א( לאו, לקוח

 

, לענייננו. אי( להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכ4סעי/  .36

 :לחוק) 1)(א(4רלוונטי סעי/ 

  

המעוררת שאלות מהותיות , )א(3 אד( שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי+ "

 בש( –של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי( הנמני( ע( קבוצת בני אד( 

 ";אותה קבוצה

 

 עילת ועל המבקש להראות כי עומדת ל,  להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגיתעל מנת להיות זכאי(, כלומר .37

וכ� כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה , תביעה באחד הענייני( המנויי( בתוספת השניה

 .ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי(

 

וכי עילת התביעה , המשבה עילת תביעה כנגד ועל המבקש להראות כי עומדת ל, וליישו( לענייננו .38

 .מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חברי קבוצת התובעי(

  

 לכאורה עילת ש כי עומדת לו"ע את ביהמ לשכנ תביעה ייצוגית על המבקשבשלב של הבקשה לאישור  .39

כ� השופטת שטרסברג כה� �עמדה על. א� אי� להעמיד בהקשר זה דרישות מחמירות, תביעה אישית

 ):דינה� לפסק19פסקה  (312) 2(ד נא"פ, טמפו' מ נ"מג� וקשת בע 2967/95 א"בע
  

להיות ,  מבחינת נטל ומידת ההוכחה54 כי על המבח� למילוי התנאי( שבסעי/ , נראה לי"

ועליו לשכנע את בית , ולגבי כל התנאי( הנדרשי( מהתובע, אחיד לכל סעיפיו המשניי(

כי הוא ממלא , פי האמור בכתב התביעה בלבדהמשפט במידת הסבירות הראויה ולא על 

שהראשונה בה� היא קיומה של עילה אישית , א ולענייננו54  אחר כל דרישות סעי/ לכאורה

משו( שאלה , לעני� מידת השכנוע, אי� להעמיד דרישות מחמירות מדי). א(א54 ' כאמור בס

דבר העלול , המקדמיעלולות להטיל על הצדדי( ועל בית המשפט עומס יתר בבירור הנושא 

לכפילות בהתדיינות ולרפיו� ידי( של תובעי( ייצוגיי( , לגרו( להתמשכות המשפט

את כל אלה יש למנוע על ידי קריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידת ההוכחה . פוטנציאליי(
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שמצד אחד שלא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד שני לא יטיל , הנדרשי( מהתובע הייצוגי

  ". מדיעליו נטל כבד

כאמור . ברמה לכאוריתחוק תובענות ייצוגיות קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק , בנוגע להוכחת הנזק .40

 :לחוק) 1)(ב(4בסעי/ 

  

" � די בכ/ שהמבקש יראה כי –) א(1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד( כאמור בסעי+ קט

 ." נגר( לו נזקלכאורה

 

 :הקובע כי, לחוק) א(8 התנאי( לאישור תביעה ייצוגית מנויי( בסעי/ .41
  

  :א( מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .8

  

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל  )1(

  ;  ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, חברי הקבוצה

עה במחלוקת בנסיבות תובענה ייצוגית היא הדר/ היעילה וההוגנת להכר )2(

� ;העני

קיי( יסוד סביר להניח כי ענינ( של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר/  )3(

 ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה; הולמת

קיי( יסוד סביר להניח כי ענינ( של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו(  )4(

  .לב

 

נראה כי עומדת , בשלב הראשו�. שהדיו� משלב זה יחולק לשני שלבי(הרי , בהתא( להוראות שפורטו לעיל .42

נעמוד על התקיימות , בשלב השני. וכי נגר( לו לכאורה נזק, המשיבהלמבקש עילת תביעה אישית כנגד 

 . לחוק8התנאי( לאישור התביעה כייצוגית המנויי( בסעי/ 

 
 
   הפרת חובה חקוקהמכוח עוולת תביעהת עיל  .ב

  

 : הנזיקי� קובע באופ� הבא לפקודת63סעי/  .43

  

 -פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי( חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק מ )  א(

נועד לטובתו או להגנתו של אד( , לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק-למעט פקודה זו 

נזק שאליו נתכוו�  הוההפרה גרמה לאותו אד( נזק מסוגו או מטבעו של, אחר

האד( האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה  אי� (אול; החיקוק

  .התכוו� להוציא תרופה זו, לפי פירושו הנכו�, א( החיקוק, זו
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א( לפי , עני� סעי/ זה רואי( חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל  )ב(

אותו פלוני או לטובת( או ל פירושו הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

אד( מסוג או הגדר שעמ( נמנה אותו �אד( בכלל או של בני�בני( של תלהגנ

  .פלוני

 

ש העליו� על "עמד ביהמ, 139' בעמ, 113) 1(ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקני� נ 145/80א "בע .44

קיו( חובה המוטלת על המזיק ) א: (שהינ(, היסודות הנדרשי( לצור� קיו( עוולת הפרת חובה חקוקה

ההפרה ) ד(, המזיק הפר את החובה המוטלת עליו) ג( החיקוק נועד לטובתו של הניזוק )ב(מכוח חיקוק 

 .הנזק אשר נגר( הוא מסוג הנזקי( אליו נתכוו� החיקוק) ה(גרמה לניזוק נזק 

 

בזק (וזאת מכח חוק התקשורת , לאומיי(�הוענק למשיבה רישיו� כללי למת� שירותי בזק בי�, 2.6.04ביו(  .45

 .1982 –ב "התשמ, )ושידורי(

  

 : להוראות הרישיו� קובע48.4סעי/  .46

  
  :אלה את ,ברורה בצורה ,היתר בי� ,יכלול ההתקשרות הסכ("

 
  ;שירות טיב מדדי לרבות ,למנוי השירות תנאי   )א (

 
  ;לשירות משירות מעבר תנאי לרבות ,הרשיו� בעל משירותי ההתנתקות תנאי   )ב (
 
  ;תעריפי( תוכניות בי� מעבר תנאי לרבות ,קשרותההת ליו( נכו� התעריפי( תוכנית   )ג (

 
  69 בסעי+ כאמור הגביה והוצאות הצמדה הפרשי ,הפיגורי( ריבית שיעור  )ד (
  
  ובכתב מראש למנוי הודעה מת� לאחר תעשה בתערי+ העלאה כל כי הקובע תנאי)  ה (

 
  ;סוכי(סכ ויישוב תלונות נציב לעניי� 53 -ו 52 בסעיפי( הקבועי( הפרטי(   )ו (

 
 המפורט השירותי( ולסל לתעריפי( הנוגעות ההוראות בי� סתירה של במקרה כי הקובע תנאי   )ז (

  ;הרשיו� הוראות יגברו ,זה לעניי� הרשיו� הוראות לבי� בהסכ(         

 
 לפיה והבהרה ,ההתקשרות הסכ( את לשנות הרשיו� לבעל להורות המנהל סמכות בדבר הודעה)  ח  (

  ."כאמור לשינוי הסכמה מהווה ההתקשרות בהסכ( הרשיו� בעל ע( המנוי תקשרותה         
  

 : להוראות הרישיו� קובע48.5סעי/  .47

  

 ."ונספחיו ההתקשרות הסכ( של עותק למנוי ימסור הרשיו� בעל   "

  

 : להוראות הרישיו� קובע69סעי/  .48

  
  בתשלומי( פיגור .69"

 
    תשלומי( על גביה והוצאות הצמדה הפרשי ,פיגורי( ביתרי בתשלו( לקוח לחייב רשאי הרשיו� בעל 69.1
 ההתקשרות בהסכ( או הלקוח שקיבל בחשבו� לפירעונ( שנקבע במועד שילמ( לא שהלקוח שירותיו בעד

  ."התשלו( מועד" -להל�) העניי� לפי ,שביניה(
  

 .הגביה והוצאות הצמדה הפרשי ,הפיגורי( ריבית שיעורי את ההתקשרות בהסכ( יציי� הרשיו� בעל69 2.
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 1 שבסעי+ "וריבית הצמדה הפרשי" בהגדרת הקבוע השיעור על יעלה לא הפיגורי( ריבית שיעור 69.3

 שנקבע המועד שבי� התקופה בעד הצמדה הפרשי בתוספת , 1961 - א"התשכ ,והצמדה ריבית פסיקת לחוק

�  .החוב של בפועל פירעונו מועד לבי� לפירעו

 
 שלא ללקוח שסיפק שירות בעד תשלו( על גביה הוצאות בתשלו( לקוח יבלחי רשאי הרשיו� בעל 69.4

 ממועד לפחות ימי( ( 14 ) עשר -ארבעה שחלפו ובלבד ("החוב סכו(" - להל�) התשלו( במועד שול(

 שניתנה חיוב לשל( האשראי כרטיסי חברת או הבנק סירוב מחמת תשלו( אי של במקרה למעט ,התשלו(

 ביחס מידתי ויהיה סביר יהיה הרשיו� בעל שיגבה הגביה הוצאות שיעור ;תולגבו הרשאה הרשיו� לבעל

 "גביה הוצאות" ,זה לעניי� .כאמור החוב סכו( גביית לש( לנקוט הרשיו� בעל על אשר ולפעולות החוב לגובה

 לערכאות פנייה קוד( החוב סכו( גבית לש( מטעמו מי או הרשיו� בעל שמבצע משפטי טיפול לרבות –

  ".שיפוטיות         

 

� . לבקשה זו"ז"כנספח ב "העתק העמודי( הרלוונטיי( מהרישיו� הכללי של המשיבה מצ 

 

שכ� היא לא , ת הרישיו� להוראו69.2 �ו) ד (48.4יפי(  הפרה את הוראת סעהמשיבה, כפי שיובהר להל� .49

 .את שיעור הוצאות הגביה, בשני מסמכי ההתקשרות היחידי(, ציינה כלל

 

וחלק( , הנ( ברוב( מזדמני(, לאומיי( של המשיבה�עושי( שימוש בשירותי הבזק הבי�הלקוחות אשר  .50

 .מנויי( בתוכניות שונות

 

וא/ בטופסי ההרשמה לקבלת שירותי תקשורת , המשיבה מבהירה ברחבי אתר האינטרנט שלה .51

 סמייל הנה בכפו+ לתנאי( הכלליי( כפי שמפורסמי( באתר 012ההתקשרות ע( "כי , בינלאומיי(

 ". NET.012.WWW:  בכתובת012האינטרנט של 

 

הראשו� : מפרסמת המשיבה שני מסמכי התקשרות, בכתובת המצויינת, באתר האינטרנט של המשיבה .52

 ".תנאי שירות"והשני " תנאי( כלליי("

  

 : בי� היתר,נקבע, "תנאי( כלליי(" למסמ� ה1.3� ו1.2סעי/  .53

  

ההתקשרות הכלליי( בי� החברה לבי� המנוי ותקנו� השירות  המפרטי( את תנאי, הכלליי( תנאי(ה 1.2"

 . שנער/ בי� הצדדי(הינ( ההסכ( היחיד  כפי שמופיע במשרדי החברה

 

שאינה כלולה בהסכ( זה לרבות ,  בכתב ובי� בעל פההסכמה בי� החברה לא תהיה מחויבת לכל הצהרה או 1.3

 .ה"לאחר תחילת הסכ( ז, ידה בהודעה בכתב למנוי�כ� נעשו על�א( אלא, כל דבר פרסו( מטעמה

  

ה( ההסכ( היחיד או מסמ� " תנאי השירות"ו" התנאי( הכלליי("כי , מבהיר המסמ�, מילי( אחרות .54

 .אכ� כ� זה המצב. ההתקשרות היחיד שבי� הצדדי(

 

 :בי� היתר, נקבע, "תנאי( כלליי(" למסמ� ה7.1סעי/  .55

  

לא יתקבל במועד הפירעו� הקבוע בחשבו� ישא ריבית  כל תשלו( אשר, מבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתו� לחברה 7.1"

שיעור . החל מהמועד בו היה אמור להשתל( ועד למועד התשלו( בפועל והוצאות גבייההפרשי הצמדה , פיגורי(

  "�1961א"התשכ,  בחוק פסיקת ריבית והצמדה יעלה על השיעור הקבוע ורי( לאריבית הפיג
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צורה "לא ב, "התנאי( הכלליי("לא גילתה המשיבה במסמ� , כי בניגוד להוראות הרישיו�, הנה כי כ� .56

 . את שיעור הוצאות הגביה, ולא בכלל" ברורה ונוחה לקריאה והבנה

  

� . לבקשה זו"ח"כנספח ב "מצ" תנאי( כלליי("העתק מסמ�  

 

 :בי� היתר, נקבע, "תנאי שירות" למסמ� ה1.3� ו1.2סעי/  .57

  

ההתקשרות הכלליי( בי� החברה לבי� המנוי ותקנו� השירות  המפרטי( את תנאי, הכלליי( תנאי(ה 1.2"

 . שנער/ בי� הצדדי(הינ( ההסכ( היחיד  כפי שמופיע במשרדי החברה

 

שאינה כלולה בהסכ( זה לרבות , כמה בי� בכתב ובי� בעל פההס החברה לא תהיה מחויבת לכל הצהרה או 1.3

 .ה"לאחר תחילת הסכ( ז, ידה בהודעה בכתב למנוי�כ� נעשו על�א( אלא, כל דבר פרסו( מטעמה

  

ה( ההסכ( היחיד או מסמ� " תנאי השירות"ו" התנאי( הכלליי("כי , מבהיר המסמ�, מילי( אחרות .58

 .ה המצבאכ� כ� ז. ההתקשרות היחיד שבי� הצדדי(

 

 :בי� היתר, נקבע, "תנאי השירות" למסמ� ה7.1סעי/  .59

  

לא יתקבל במועד הפירעו� הקבוע בחשבו� ישא ריבית  כל תשלו( אשר, מבלי לפגוע בכל סעד אחר הנתו� לחברה 7.1"

שיעור . החל מהמועד בו היה אמור להשתל( ועד למועד התשלו( בפועל והוצאות גבייההפרשי הצמדה , פיגורי(

  "�1961א"התשכ,  בחוק פסיקת ריבית והצמדה יעלה על השיעור הקבוע ת הפיגורי( לאריבי

 

צורה ברורה "לא ב, "תנאי שירות"במסמ� א/ לא גילתה המשיבה , כי בניגוד להוראות הרישיו�, הנה כי כ� .60

 . את שיעור הוצאות הגביה, ולא בכלל" ונוחה לקריאה והבנה

  

� . לבקשה זו"ט "כנספחב "מצ" תנאי שירות"העתק מסמ�  

 

אשר היא קובעת שהנ( , לא גילתה המשיבה בשני המסמכי(, כי בניגוד להוראות הרישיו�, הנה כי כ� .61

, ולא בכלל" צורה ברורה ונוחה לקריאה והבנה"לא ב, המסמכי( היחדי( להתקשרות בינה לבי� הלקוחות

 . את שיעור הוצאות הגביה

 

 . זהי(כי המסמכי( הנ( דומי( עד, בהערת אגב יאמר .62

  
  

, כפופה המשבה, לענייננו. יומה של חובההיסוד הראשו� במסגרת עוולת הפרת חובה חקוקה הינו ק .63

להוראות הרישיו� אשר , לאומיי(�בי� בהיותה מי שמבצע שירות בזק "וק הבזקח"להוראות בהתא( 

  .הוענק לה

 

איש לא , לענייננו. בה חקוקה הינו כי החיקוק נועד לטובתו של הניזוקהיסוד השני במסגרת עוולת הפרת חו .64

כי על החברה לית� גילוי בדבר שיעור  הקובעי(, או רישיונות כלליי(/ק כי מטרת( של דברי חקיקה ויחלו

 .נועד לטובת הניזוק, הוצאות הגביה
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הפרה , לענייננו. מוטלת עליוהיסוד השלישי במסגרת הפרת חובה חקוקה הינו כי המזיק הפר את החובה ה .65

בא/ אחד משני מסמכי ההתקשרות את שיעור הוצאות , בכ� שלא גילתה, המשיבה את הוראות הרישיו�

  . הגביה

  

את , במסכמי ההתקשרות, ונמנעה מלכלול, לא מילאה אחר הוראות הרישיו�, נקל לראות כי המשיבה .66

 .שיעור הוצאות הגביה

  

 תשלו( ,שיל( המבקש, לענייננו. גרימת הנזקת חובה חקוקה הינו יסוד היסוד הרביעי במסגרת עוולת הפר .67

 .בגי� הוצאות גביה, שאת שיעורו לא ידע טר( ההתקשרות, כפוי

  

פחות , לפי הסכו( שנרדש לשל( ואותו שיל(וזאת ח " ש300בס� של  המבקש מערי� את הנזק שנגר( לו .68

 .לאומיות שביצע ופחות ריבית והצמדה�עלות השיחות הבי�

  

אי� חולקי� כי מטרת החוק הינה למנוע מצב . היסוד החמישי לעוולת הפרת חובה חקוקה מתקיי( א/ הוא .69

או לא ידע טר( ההתקשרות על שיעור , מקו( בו, בדמות הוצאות גביהתשלו( כס/ בו ישל( הצרכ� 

  ".הגביה"ההוצאות שידרשו ממנו בגי� 

  

ומדת  עוכי למבקש, קוקה מתקיימי( במלוא(בה חהמסקנה המתחייבת היא כי יסודות עוולת הפרת חו .70

 .עילת תביעה אישית כנגד המשיבה

  

  עשיית עושר ולא במשפט

  

 

 :קובע באופ� הבא, 1979�ט"התשל, לחוק עשיית עושר ולא במשפט) א (1סעי/   .71

  

 —להל� (שירות או טובת הנאה אחרת , י שקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכסמ )א(

, חייב להשיב למזכה את הזכיה, ) המזכה—להל� (שבאו לו מאד( אחר ) הזוכה

  .( לו את שוויהשל ל—וא( השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי סבירה 

  

, מכא�. יגוד לדי� נעשתה שלא כדי� ובנעל חשבו� המבקש, ברי כי התעשרותה של המשיבה, נייננולע .72

 . ובכפייהשמוטלת על המשיבה החובה להשיב למבקש את הכספי( שניטלו בניגוד לרצונו

  

  הגדרת הקבוצה והסעדי( לה( זכאי( חברי הקבוצה  .ג
  

ש הנכבד "הרי שבעקבות אישור התביעה כייצוגית על ביהמ, לחוק תובענות ייצוגיות) א(10בהתא( לסעי/  .73

 :להגדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה

 

תנוהל  יגדיר בהחלטתו את הקבוצה שבשמה, אישר בית המשפט תובענה ייצוגית  

לא ייכלל בקבוצה אד( שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שבו אושרה ; התובענה

  .התובענה הייצוגית כאמור
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אשר עשה שימוש , או אישיות משפטית אחרת/אד( וטע� כי חברי קבוצת התובעי( הינ( כל המבקש י .74

 ועד 2.6.04ו( החל מי, וחוייב בהוצאות גביה, או באמצעותה/לאומיי( של המשיבה ו�בשירותי הבשק הבי�

 .ליו( הגשת התובענה

 

רי( בקבוצת התובעי( באמצעות הרי שנית� לזהות את החב, בהתייחס לטענתה הצפויה של המשיבות .75

 . בחינת הרישומי( אצל המשיבה

  

שבה( עשו , 2.6.04את שירותי הבזק הבי� לאומי החל מיו(  להעניק החלה המשיבה, ככל שידוע למבקש .76

כי , בהנחה שמרנית במיוחד. בשנה0  מליו� 400ובהכנסה שנתית של , בשנה אחתשימוש מעל מליו� אנשי( 

אינו קשור , ושאיחור זה, מהמועד האחרו� לתשלו(,  יו(14מעל , אחרו בתשלו(,  מהצרכני(5%לפחות 

 איש 55,000י� כי חברי הקבוצה מונה לפחות הרי שנית� להער, או חיוב אשראי/להחזרת הוראת קבע ו

בגי� הוצאות  0 70שחוייבו בחיוב ממוצע של ,  איש302,500 �המדובר ב,  שני(5.5ת של בשנה ובמכפל

 .0 מליו� 21.75ס "הנו ע, שחוייב שלא כדי�, הרי שהסכו( המצרפי של הנזק בגי� הוצאות הגביה, גביה

  

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע בהקשר של מת� פיצוי לחברי הקבוצה באופ� הבא) א(20סעי/  .77

  

לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה , כולה או חלקה, ע בית המשפט בתובענה הייצוגיתהכרי  )א(

רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או סעד , כולה או חלקה, התובענה הייצוגית

ובלבד שלא יהיה , לפי העני�, הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, אחר לחברי הקבוצה  להורות

  : על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�בכ� כדי להכביד במידה העולה

  

לכל אחד , בשיעור ובאופ� שיקבע, על תשלו( פיצוי כספי או על מת� סעד אחר )1(

 ;מחברי הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

  

 ;על כ/ שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר )2(

  

, ל אופ� חישוב חלקו של כל חבר קבוצהעל תשלו( פיצוי כספי בסכו( כולל וע )3(

ובלבד שסכו( הפיצוי הכולל נית� לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית 

רשאי , הורה בית המשפט על תשלו( פיצוי כספי בסכו( כולל כאמור; המשפט

של יתרת , באופ� יחסי לנזקיה(, הוא להורות בדבר חלוקה בי� חברי הקבוצה

לא הוכיח , לא דרש את חלקו, אחד או יותר, קבוצההסכו( שתיוותר א( חבר 

לא אותר או שלא נית� לחלק לו את חלקו מסיבה , את זכאותו לפיצוי או לסעד

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא , אחרת

נותרה יתרת סכו( לאחר החלוקה לחברי הקבוצה ; הפיצוי או הסעד המגיע לו

 ".ית המשפט על העברתה לאוצר המדינהיורה ב, כאמור

  

ש לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק( האישי של "החוק קובע מנגנו� גמיש במסגרתו יהא רשאי ביהמ .78

 תועבר לאוצר – אשר לא יידרשו –יתרת הכספי( ) 3)(א(20כאשר בהתא( לסעי/ , החברי( בקבוצה

 .המדינה
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, לחליפי� . המצויי( בידי המשיבהה ולפצות( באמצעות נתוני(נית� יהא לזהות את חברי הקבוצ, לענייננו .79

הפיצוי לטובת "נית� יהיה לייש( את עקרונות , במידה ויתגלו קשיי( באיתור חברי קבוצת התובעי(

 :לחוק) ג(20הקבועי( בסעי/ " הציבור

  

אינו מעשי בנסיבות , כול( או חלק(, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

, בי� משו( שלא נית� לזהות( ולבצע את התשלו( בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרת, �העני

או לטובת , כולה או חלקה, רשאי הוא להורות על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ".כפי שימצא לנכו� בנסיבות העני�, הציבור

 

 ראבי' תנובה נ בעני� דינה של כבוד השופטת נאור�פסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה ג( כסעד ראוי בפסק .80

 ):687' בעמ(

  

כפי , ה� שאלות שיש ביניה�" הקבוצה"שאלת הסעד ושאלת הגדרתה של "

בית המשפט עמד בצדק על כ� שאי� דרכ( של . קשר גומלי� הדוק, שנראה

ויהיה קושי במשפט עצמו בהבאת , צרכני( לשמור קבלות בגי� רכישת החלב

 לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי נראה. ראיות בידי תובעי( פוטנציאליי(

הקבוצה שסביר שאכ� יתעורר הוא שייקבע פיצוי לטובת הקבוצה או לטובת 

  ...הציבור

  

ועמדתי היא שג( בתביעות לפי , לבית המשפט סמכות רחבה לקבוע את הסעד

  ".חוק הגנת הצרכ� נית� לקבוע סעד לטובת הציבור או סעד לטובת הקבוצה

  

  לאישור התובענה כייצוגיתהתקיימות התנאי(   .ד
  

 :הקובע באופ� הבא, לחוק תובענות ייצוגיות) א(8התנאי( לאישור תובענה כייצוגית קבועי( בסעי/  .81

  

  :א( מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .9

  

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל  )1(

  ;  אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש , חברי הקבוצה

תובענה ייצוגית היא הדר� היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות  )2(

 ;העני�

קיי( יסוד סביר להניח כי ענינ( של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר�  )3(

 ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה; הולמת

  .יר להניח כי ענינ( של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו( לבקיי( יסוד סב )4(
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 .להל� נעמוד על התקיימות תנאי( אלו כסדר( .82

 

כי בהתא( להוראות חוק תובענות ייצוגיות תפקידו של בית המשפט הנכבד הוא להגדיר , יובהר ראשית .83

יגדיר , פט תובענה ייצוגיתאישר בית המש"לחוק בו מצויי� כי ) א(10כאמור בסעי/ , את קבוצת התובעי(

 ."בהחלטתו את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה

  

 לכלל חברי –התנאי הראשו� לאישור התביעה הייצוגית הינו כי התובענה מעוררת שאלות משותפות  .84

 . של עובדה ומשפט–הקבוצה 

  

 :שכ�, איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, לענייננו .85

  

הפרה את שכ� זו , ות עילות משפטיות זהות כלפי המשיבהלחברי הקבוצה עומד  )א(

 . וחייבה אות( בהוצאות גביה, הוראות הרישיו� שלה כלפי כל חברי הקבוצה

 

שאת , הוצאות גביהלחברי הקבוצה כול( נגר( נזק זהה המתבטא בתשלו(   )ב(

 .טר( ההתקשרות, שיעור( לא ידעו המה

  

 בגי� הנזקי( שנגרמו לה( כמפורט ,כול( לפיצוי מהמשיבה הקבוצה זכאי( חברי  )ג(

 .לעיל

  

 .התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר� ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו� בנסיבות העניי� .86

 

, 1המפורטות בו בסעי/ , מ� הראוי לחזור ולציי� המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה .87

מימוש זכות הגישה לבית ", "אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו" המטרות של וכוללות בי� השאר את

, לענייננו".הוג� וממצה של תביעות, ניהול יעיל"וכ� " מת� סעד הול( לנפגעי( מהפרת הדי�", "המשפט

 .ל בכללות�"יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי( את המטרות הנ

  

 ומעוולי( כדוגמתה –  לתרו( משמעותית להרתעה של המשיבהייש בהגשת תביעה ייצוגית זו בכד, ראשית .88

הצור� בהרתעה מתחזק לאור .  מלפגוע בצורה חמורה בציבור במקרי( כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו–

י חברות ענק במשק "של הפקת רווחי( שלא כדי� ע) למרבה הצער(החשיבות שבמניעת התופעה הנפוצה 

 מנצלות את אדישותו הרציונאלית של הצרכ� הקט� אשר במרבית תו� שה�, המשיבההישראלי כדוגמת 

 .או נעדר את הכלי( המשפטיי( לממש�/המקרי( כלל אינו מודע לזכויותיו ו

  

כפי . יצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיבהתובענה זו היא הכרחית על מנת לממש את זכאות( לפ, שנית .89

סכו( . ח לכל חבר בקבוצה" ש70� ממוצע בס� כבקש לפסוק פיצויבית המשפט הנכבד ית, שהובהר לעיל

פי( עוצמתיי( במיוחד זה אי� די בו על מנת לתמר4 תובע לפתוח בהלי� משפטי מורכב ומסוב� כנגד גו

 ,'זילברש� ואח' נג' טצת ואח 4556/94א "רעבוראה בהקשר זה את הדברי( שנאמרו , כדוגמת המשיבה

 .784' בעמ, 774) 5(ד מט "פ
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המבקשת .  בעלת אמצעי( כלכליי( הנדרשי( לש( ניהול ההלי�הרי שהמבקש הינו, ג ההול(לעניי� הייצו .90

 להעמיד לרשות הקבוצה י(המבטיחד אמיר ישראלי "ד יוחי גבע ועו"י עו"יוצג עו, הנו מנהל סני/ בנק

ד "ד גבע ועו"עו. המשיבהייצוג משפטי ככל שיידרש על מנת לממש את זכויות החברי( בקבוצה כלפי 

ראלי הינ( מייצגי( עתירי נסיו� בתחו( התובענות הייצוגיות ובפרט בתחו( התובענה הייצוגית יש

 .הצרכנית

  

לב בידי המבקש אשר נפגע בצורה קשה ממעשיה �יעה זו הוגשה בתו(הרי שתב, הלב�לעניי� דרישת תו( .91

מפני מעשי( דומי(  כ� לפעול על מנת להרתיע את המשיבה ושל המשיבה ומעוניי� לזכות בפיצוי המגיע לו

 .בעתיד
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  סיכו(. ז

  

, שאות( מבצעת המשיבה ללקוחותיה,  עניינה בחיוב הוצאות גביה– והבקשה לאשרה כייצוגית –תביעה זו  .92

תו� שהמשיבה הסתירה , לאומיי(�או חשבונות בגי� מת� שירותי בזק בי�/המאחרי( בתשלו( חשבו� ו

�וזאת במטרה אחת ויחידה ,  בכ� את הוראות רשיונהוהפרה, את שיעור( של הוצאות הגביה, מלקוחותיה 

 . המבקש, ולענייננו, להפיק רווחי( שלא כדי� על חשבו� הצרכ�

  

ש הנכבד לעשות שימוש בסמכותו ולאשר את ניהול התובענה כתובענה "ביהממכל האמור לעיל מתבקש  .93

ר חברי הקבוצה את ולפסוק לטובת המבקשת וית, לדו� בה ולהכריע בה לטובת המבקשת, כייצוגית

 :כדלקמ�, ש הנכבד לנכו� לפסוק"בנוס/ על כל סעד אחר שיראה ביהמ, הסעדי( הבאי(

  

 21.75להורות על השבת כל הסכומי( ששילמו חברי הקבוצה למשיבה בגי� הוצאות גביה בס� של   )א(

 .ח"מליו� ש

 

או , פי העתידכל, מחיוב חברי הקבוצה בהוצאות גביה, להוציא צו המורה למשיבה לחדול לאלתר  )ב(

 .ובאופ� ברור, יצויי�, כ� ששיעור הוצאות הגביה, שלה" הסכמי ההתקשרות"להורות לה לתק� את 

  

 .לפסוק גמול מיוחד למבקש  )ג(

  

להורות על תשלו( שכר טרחה לעורכי הדי� המייצגי( וזאת באחוזי( משווי הפיצוי הכולל שייפסק   )ד(

 .מ כדי�"והכול בתוספת מע, לטובת חברי הקבוצה

 

  

  

 

_______________                                _______________    

  ד"עו,                    יוחי גבע        ד "עו,     אמיר ישראלי

  כ   המבקש"ב   


