
    המשפט המחוזי בפתח תקווהבבית 

  510530355פ .ח, מ"אשל היאור בע  : בעניי�
        תל אביב , 4בקר אהרו� מרחוב   
  ד אס� שילה"כ עוה"י ב"ע  
  44631כפר סבא , א4בקעת הירח ' מרח  
  2448570"072: פקס; 7372987"054: טל  

      il.co.shiloh-assaf@assaf: ל"דוא  
      

  מבקשתה
  תובעתה

  " נ ג ד "      

   520044314צ .ח, מ"פרטנר תקשורת בע
 ראש העי�, 8עמל ' מרח

  המשיבה
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  בקשה לאישור תובענה כייצוגית

 . בתיק כתובענה ייצוגיתתובענה  להגיש את המבקשתהנכבד מתבקש בזאת לאשר למשפט הבית 

 . 'ספח אכנב "מצעותק התובענה   ]א[

  נימוקי הבקשה

I.  תמצית הבקשה!פתח דבר  

 השירותהעלאת התשלו- הקבוע עבור  ל בקשה זו לאישורה כייצוגית הינועניינה של התביעה וש .1

 .  המותרת על פי ההסכמי- שנערכו עימ-המשיבה מעבר להעלאהשל לקוחותיה העסקיי- שנית� ל

II.  העובדות הרלוונטיות!התביעה האישית   

 הרלוונטית בהסכמי$ שבי# המבקשת לבי# המשיבהההוראה החוזית 

 . 27.8.09המבקשת הינה לקוחתה של המשיבה החל מיו-  .2

קו : "להל� (52423061"050' בו רכשה שירותי- לקו טלפו� מס, זה חתמה על הסכ- התקשרותביו- 

 מ"לפני מע 0 160התשלו- הקבוע הועמד על  ."SOHOעסקי- כללי עבור "בתכנית המכונה , ")306

  ).  להסכ-5עמוד (

 . 'כנספח ב ב"מצ 306לקו עותק הסכ- ההתקשרות   ]ב[

תשלומי� , תשלומי� נוספי�: "תחת הכותרת,  של ההסכ-נו רלוונטית ההוראה בעמוד האחרו�לעניינ .3

 : ")פסקת הגבלת ההעלאה: "להל� ("קבועי� ושינוי תעריפי�

 שיחות ,סל השירותי� בעסקה זו כולל רק את התשלו� החודשי הקבוע"
כל .  מופיעי� בטופס פרטי עסקה, נכו� ליו� העסקה,והודעות שתעריפיה�

אנו רשאי� להעלות תעריפי סל . שירות אחר אינו חלק מסל השירותי�
 ואיל� בשיעורי� הבאי� 2008 בנובמבר 1השירותי� בכל עת החל מיו� 

העלאת תעריפי� לפני חלו" שנה או במהל� שנה ממועד זה תתבצע באופ� (
 ):חסיי

                                                
 י- זמניי-- מספרמי- רשומיבהסכ. פו� מחברת פלאואשר הועברכל מספרי הקווי- המפורטי- להל� הינ- מספרי-    1

  .  בהתא-י- שונה המספרלאחר השלמת הרכישות. י-אחר
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 . לשנה ' 5 עד %התשלו� החודשי הקבוע  •

• ... 

אנו נהיה רשאי� להעלות , בנוס" לשיעורי העלאת התעריפי� המפורטי� לעיל
את כל תעריפי סל השירותי� בכל מקרה בו תכנס לתוקפה הפחתה על פי די� 

  . 10% עד %תעריפי קישור גומלי� של 

כל ההדגשות " [...האנו רשאי לשנות את כל התעריפי� האחרי� ללא הגבל
 ]אלא א� יצוי� אחרת, אינ� במקור

 6360718"050' בו רכשה שירותי- לקו טלפו� מס,  חתמה המבקשת על הסכ- התקשרות10.9.09ביו-  .4

 5עמוד ( 0 160התשלו- הקבוע הועמד על ג- כא�  .306בתכנית דומה לתכנית בקו , ")718קו : "להל�(

 ). להסכ-

  . 'כנספח גב " מצ718ו עותק הסכ- ההתקשרות לק  ]ג[

 ).  להסכ-21עמוד (פסקת הגבלת ההעלאה הופיעה , מ� הסת-, ג- בהסכ- זה 

 6360717"050' בו רכשה שירותי- לקו טלפו� מס,  חתמה המבקשת על הסכ- התקשרות23.9.09ביו-  .5

 .  400התשלו- הקבוע הועמד על ". Extra Bus Fix" בתכנית") 717קו : "להל�(

  .'כנספח דב " מצ717ההתקשרות לקו עותק הסכ-   ]ד[

בלתי ,  ניאונסי- שוני-שכללבנוסח , ) להסכ-10עמוד (פסקת הגבלת ההעלאה  הג- בהסכ- זה הופיע

  . רלוונטיי- לענייננו

והתשלו- החודשי , "Simple Bus Fix"לתכנית  718 שינתה המבקשת תכנית בקו 16.8.10 ביו- .6

 .  1590הקבוע נקבע על 

וג- הוא , אול- זה נשלח למבקשת, כ1 שלא בוצעה חתימה על הסכ- השינוי, וניתהשינוי נעשה טלפ

  . 717בנוסח זהה לנוסח של ההסכ- לקו , )2עמוד  (פסקת הגבלת ההעלאהכולל את 

 . 'כנספח הב "צ מ718שינוי התכנית של קו עותק הסכ-   ]ה[

 ת פסקת הגבלת ההעלאהוהוראת והפר

זכאית היתה המשיבה להעלות את  " בי� נובמבר לנובמבר "נה בכל ש, כאמור בפסקת הגבלת ההעלאה .7

,  50כאשר כל עליית ביניי- מוגבלת לחלקה היחסי מאות- ,  50התערי� הקבוע בלא יותר מאשר 

 . כאותו חלק שעבר מהשנה

  . י המשיבה"להל� יוצגו הפרות הוראות אלה ע

 19.12.09 ביו- "העלאה ראשונה 

הועמד החיוב , 18.1.10"19.12.09אשר מתייחסת לחודש , 19.1.10ו- בחשבונית שהוציאה המשיבה בי .8

העלאה של ( 0 52.87 על 717ולקו ) א"כ 0 5העלאה של (א "כ 0 165 על 718 ולקו 306הקבוע לקו 

12.870  .( 

 . 'כנספח ו ב" מצ19.1.10עותק החשבונית מיו-   ]ו[

עד חודש . ה על המותרעלת 0 12.87 ואילו ההעלאה של, היו מותרות 0 5 " ההעלאות של ה: כלומר 

החלק  (X 5 2/12ובעוד ) 1.11.09עד יו- ( 0 5 " מותר היה למשיבה להעלות את התערי� ב2009דצמבר 

  .  5.830 "כ ב"סה, ) 50 "היחסי מ
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   . X 5 = 350 7כ "סה:  חודשי-5יתר זה התקיי- במש1 "חיוב;  70: 717יתר לק� "כ חיוב"סה

 5.10.19 ביו- " שניה העלאה

הועמד החיוב , 18.6.10"19.5.10אשר מתייחסת לחודש , 19.6.10בחשבונית שהוציאה המשיבה ביו-  .9

 54.1 על 717ולקו , )מעל סכו- הבסיס 0 13.7העלאה של (א "כ 0 173.7 על 718 ולקו 306הקבוע לקו 

 ).  מעל סכו- הבסיס14.1העלאה של (

 . 'כנספח זב " מצ19.6.10עותק החשבונית מיו-   ]ז[

עד יו- ( 0 5 " מותר היה למשיבה להעלות את התערי� ב2010עד חודש מאי . ההעלאות עלו על המותר 

  .  7.90 " כ ב"סה, X 5 7/12ובעוד ) 1.11.09

 11.6: כ"סה, יתר זה התקיי- במש1 חודש אחד"חיוב; א"כ 0 5.8: 718 " ו306יתר לקוי- "כ חיוב"סה 

0.  

   . 6.20: כ"סה, יתר זה התקיי- במש1 חודש אחד"ובחי;  6.20: 717יתר לקו "כ חיוב"סה

 19.6.10 ביו- " העלאה שלישית

הועמד החיוב , 18.7.10"19.6.10אשר מתייחסת לחודש , 19.7.10 ביו- משיבהבחשבונית שהוציאה ה .10

 55 על 717 ולקו ,)מעל סכו- הבסיס 0 20העלאה של (א "כ 0 180 על 718 ולקו 306הקבוע לקו 

 ). מעל סכו- הבסיס 0 15העלאה של (

 . ' כנספח חב" מצ19.7.10עותק החשבונית מיו-   ]ח[

עד יו- ( 0 5 " להעלות את התערי� במשיבה מותר היה ל2010עד חודש יוני . ההעלאות עלו על המותר

  .  8.30 " כ ב"סה, X 5 8/12ובעוד ) 1.11.09

 2 " ו306 חודשי- לקו 4 במש1 יתר זה התקיי-"חיוב; א"כ 0 11.7: 718 " ו306יתר לקוי- " כ חיוב"סה

   X 4 + 11.7 X 2 = 70.20 11.7כ "סה):  שונה המסלול בקו זה16.8.10ביו- , כאמור (718 " חודשי- ל

  . X 4 = 26.80 6.7כ "סה:  חודשי-4יתר זה התקיי- במש1 "חיוב;  6.70: 717יתר לקו "כ חיוב"סה 

 19.10.10 ביו- " רביעית העלאה

הועמד , 18.11.10"19.10.10אשר מתייחסת לחודש , 19.11.10יבה ביו- בחשבונית שהוציאה המש .11

העלאה  (55.4 על 717ולקו , )מעל סכו- הבסיס 0 21.5העלאה של ( 0 181.5 על 306החיוב הקבוע לקו 

 ). מעל סכו- הבסיס 0 15.4של 

 . ' כנספח ט מצור� לבקשה19.11.10עותק החשבונית מיו-   ]ט[

 0 5 " מותר היה למשיבה להעלות את התערי� ב2010 עד חודש אוקטובר .ההעלאות עלו על המותר 

  .  9.60 "כ ב"סה, X 5 11/12ובעוד ) 1.11.09עד יו- (

  . 11.90: כ"סה, יתר זה התקיי- במש1 חודש אחד" חיוב; 11.90: 306יתר לקו "כ חיוב"סה

 . 5.80: כ"סה, יתר זה התקיי- במש1 חודש אחד"חיוב;  5.80: 717יתר לקו "כ חיוב"סה 
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 19.11.09 ביו- " חמישית העלאה

הועמד , 18.12.10"19.11.10אשר מתייחסת לחודש , 19.12.10בחשבונית שהוציאה המשיבה ביו-  .12

העלאה של  (57.5 על 717ולקו , )מעל סכו- הבסיס 0 28העלאה של ( 0 188 על 306החיוב הקבוע לקו 

 ). מעל סכו- הבסיס 0 17.5

 .'כנספח יב " מצ19.12.10ת מיו- עותק החשבוני  ]י[

  .  100 " מותר היה למשיבה להעלות את התערי� ב2010 נובמברעד חודש . עלתה על המותרות ההעלא

  . 180: כ"סה, יתר זה התקיי- במש1 חודש אחד" חיוב; 180: 306יתר לקו "כ חיוב"סה

  . 7.50: כ"סה, יתר זה התקיי- במש1 חודש אחד"חיוב;  7.50: 717יתר לקו "כ חיוב"סה  

  . 0 193היתר מה- סבלה המבקשת מגיעי- לס1 של "ס1 חיובי .13

 אי התקיימות התנאי של הפחתת תעריפי קישור גומלי#

הקבוע בסיפא של , 10% "כי התנאי להעלאת מחירי- ב, למעלה מהדרוש ועל מנת למנוע ספק יצוי� .14

 . י- בתקופה הרלוונטיתלא התקי, פסקת הגבלה ההעלאה

לפיו תתאפשר למשיבה האפשרות להעלות את מחירי החבילה בשיעור , הסיפא כללה תנאי, כאמור

  . א- תכנס לתוקפה הפחתה של תעריפי קישור הגומלי�, 10%של עד 

 . כפי שיפורט להל�, 2010"2009שהפחתה כזו לא קרתה בשני- , אלא

בזק (ע- פרסו- הודעת התקשורת , יפי קישור הגומלי�תער של העלאהנכנסה לתוק�  1.3.09ביו-  .15

 . לדקה'  אג24.15והועמדו על , 20092 "ט "התשס, )גומלי�"תשלומי- בעד קישור) (ושידורי-

של תעריפי קישור הגומלי� ) 0.3% " בשיעור של פחות מ(חתה מינורית  נכנסה לתוק� הפ1.6.09ביו-  .16

, )תיקו� ()גומלי�"תשלומי- בעד קישור) (ידורי-בזק וש(תקנות התקשורת ע- פרסו- , של מסרו�

 . 20093 "ט "התשס

בזק (ע- פרסו- הודעת התקשורת ,  של תעריפי קישור הגומלי�העלאה נכנסה לתוקפה 1.3.10ביו-  .17

 . לדקה'  אג25.10והועמדו על , 20104 "ע "התש, )גומלי�"תשלומי- בעד קישור) (ושידורי-

ע- כניסת� לתוק� של , 1.1.11 הגומלי� נכנסה לתוק� רק ביו- ההפחתה המשמעותית בתעריפי קישור .18

והועמדו , 20105 " א "התשע, )תיקו�) (גומלי�"תשלומי- בעד קישור) (בזק ושידורי-(תקנות התקשורת 

 .   לדקה'  אג6.87על 

III.  הפרת הסכ$!הבסיס המשפטי   

, בויותיה בהסכמי-אשר עומדת בניגוד להתחיי, כי התנהגותה המתוארת לעיל של המשיבה, מוב� .19

היתר מה- סבלה "שה- חיובי, בפיצוי בשל נזקי ההפרהומזכה את המבקשת , מהווה הפרה שלה-

 ). 1970"א"תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(חוק החוזי-  ל10סעי� (

                                                
  508עמוד , 6754ת "ק    2

 938עמוד , 6781ת "ק   3

 886עמוד , 6870ת "ק   4

 30עמוד , 6929ת "ק   5
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IV. מות התנאי$ להגשת התביעה כתביעה ייצוגיתייהתק 

  וחבקשר לעני# שבינו לבי# הלק" עוסק" תביעה נגד !נושא התביעה 

,  לתוספת השניה לחוק1 פריטבצירו� , ")חוקה: " בפרק זהלהל� (לחוק תובענות ייצוגיות) א (3סעי�  .20

  "מאפשר הגשת תובענה ייצוגית 

, בקשר לעני� שבינו לבי� לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, תביעה נגד עוסק"
  ."בי� א� התקשרו בעסקה ובי� א� לאו

 : כ1"עוסק"מגדיר ") חוק הגנת הצרכ#: "להל� (1981 " א"התשמ,  לחוק הגנת הצרכ�1סעי� 

 ;כולל יצר�,  מי שמוכר נכס או נות� שירות דר� עיסוק%" עוסק"

  .כמוב�, והמשיבה הינה עוסק, המבקשת הינה לקוחתה של המשיבה .21

  להגיש תביעה ייצוגיתמבקשת של הזכאותה

 : קובעתובענות ייצוגיות לחוק ) 1) (א (4סעי�  .22

להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית כמפורט אלה רשאי� "
 :להל�

  ..."אד� שיש לו עילה בתביעה  ) 1(

 . כפי שפורט באריכות לעיל, מת עילת תביעה אישיתי קמבקשתל .23

 . ה כי לכאורה נגר- לה נזקלפיו הראת, לחוק) ב (4קבוע בסעי�  בתנאי המבקשת א� עומדתה .24

   עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצההתובענה מעוררת שאלות מהותיות של

לחוק קובע את הקריטריוני- על פיה- יפעיל בית המשפט את שיקול דעתו בבואו לפסוק ) א (8סעי�  .25

 : הוא) 1(ק " בס"הראשו� שבה- . בבקשה לאישור תביעה כייצוגית

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל "
  ".ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, החברי הקבוצ

 : דיות בגבית התשלומי- הלא חוקיי-של בלע" כבוד"כי המבקשת לא זכתה ל, מוב� .26

פסקת הגבלת ההעלאה מצויה בכל , אחיד שעורכת המשיבה ע- לקוחותיהמאחר שמדובר בחוזה 

עסקי- "עלאה מצויה ה� בתכנית פסקת הגבלת הה, כפי שהוצג לעיל; החוזי- של חברי הקבוצה

ההעלאות , מאחר שהמשיבה מפעילה שירות חיוב ממוחשב; "Extra business Fixוה� בתכנית " כללי

 . ולא רק למבקשת,  לכל חברי הקבוצה,מ� הסת-, המדוברות נעשו

  להכרעההיעילה וההוגנתהתובענה הייצוגית הנה הדר) 

 : אשר קובע, קלחו) 2) (א (8הקריטריו� הבא קיי- בסעי�  .27

תובענה ייצוגית היא הדר� היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות "
 ";העני�

 : הסיבות לעמידה בתנאי זה הינ� אלה .28

 ;ות במקרה הנדו�כ1 שתביעות אישיות אינ� מעשי, כמות החברי- בקבוצה הינו רב מאוד  .א

 ;סכומי התביעה האישיי- הינ- נמוכי- יחסית  .ב
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י "מניעות של ממש באיתור כל אחד ואחת מחברי הקבוצה עקיי- קושי המגיע לכדי   .ג

 . המבקשת

 של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר) הולמת ובתו$ עניינ$קיי$ יסוד סביר להניח כי 
  לב

 :י-לחוק קובע) 4 ("ו) 3) (א (8סעי�  .29

קיי� יסוד סביר להניח כי עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל   )3"(
  .בדר� הולמת

קיי� יסוד סביר להניח כי עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל   )4 (
 ."בתו� לב

 : ה- אלהעמידתה של המבקשת בתנאי זה הנימוקי- ל .30

ומשכ1 ,  באותו אופ� שנפגעו יתר חברי הקבוצה המשיבה כספית מהתנהגותה נפגעמבקשתה  .א

 ; נאמנה את האינטרסי- המשותפי-תמייצגהיא 

א בדר1 הולמת את עניינ- של כלל חברי תיצג הי, ה בסיוע בא כוח כינה מאמימבקשתה  .ב

 ;הקבוצה

 .  הקבוצה מגיש את התביעה בתו- לב מתו1 אמונה בה ובהצלחתה לטובת כלל חברימבקשתה  .ג

V. הגדרת הקבוצה 

 :כי הגדרת הקבוצה תהיה זו, מבוקש .31

אשר התשלו- ו, אשר מנויי- היו בתכנית בעלת תשלו- קבוע, לקוחותיה העסקיי- של המשיבה

  . לפסקת הגבלת ההעלאההקבוע הועלה אצל- בניגוד 

והוא תבקש לקבל- במסגרת בירור , מדוייקי- אודות מספר הפרטי- בקבוצה אי� נתוני- מבקשתל .32

 . א- זו תאושר כייצוגית, התביעה

 :הערכת גודל הקבוצה וסכו- התביעה נעשה באופ� הבא .33

 מספר הלקוחות הנוכחי שלה הוא 6על פי נתוניה של המשיבה באתר האינטרנט שלה  .א

2,900,000; 

 .  לקוחות725,000 "כלומר כ, מהלקוחות הינ- לקוחות עסקיי-כי רבע , המבקשת מעריכה  .ב

 " כאמור (למבקשת אי� נתוני- אודות העלאות אסורות שנעשו לפני מועד הצטרפותה כמנויה   .ג

  המועד בו נתקלה בההתחילה לא לפניאול- ג- א- התופעה נושא בקשה זו , )2009אוגוסט 

הרי שא- סבלו ממנה הלקוחות העסקיי- , כלומר נמשכה במש1 שנה אחת בלבד, המבקשת

 עומד הנזק המצרפי על " 0 193 "בסכו- ממוצע דומה לזה שסבלה ממנו המבקשת 

 סכו- גבוה בהרבה מגבול הסמכות שבי� בית המשפט השלו- לבי� בית " 0 139,925,000

  . משפט נכבד זה
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VI. בבקשה זודי$ המבוקשי$הסע   

 : הינ-בבקשה זו  המבוקשי- די-סעה .34

 ;לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית  .א

 ;להגדיר את הקבוצה בשמה תנוהל התביעה  .ב

 ;הסכ-רת פ היאהמשותפת לקבוצה הת התביעה כי עיל, לקבוע  .ג

 ;כי הסעדי- הנתבעי- הינ- פיצוי לחברי הקבוצה, לקבוע  .ד

 ;ולקבוע כי המשיבה תשא בהוצאות הפרסו-,  ההחלטהאופ� פרסו-בדבר לתת הוראות   .ה

 ;מבקשתכ ה"לקבוע את שכר טרחתו של במבקשת וגמול ללקבוע   .ו

 . ב לתמיכה בעובדות בקשה זו" מצ,מנהל המבקשת,  הדריו של יוס�תצהיר .35

  

  

  

  

  

  

  

  
  ד"עו, אס� שילה

  מבקשתכ ה"ב


