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  צוגיתבקשה לאישור תובענה כתובענה יי

בית המשפט , ")חוק התובענות הייצוגיות" –להלן ( 2006 –ו "תשס, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות

 :כדלקמן, הנכבד יתבקש בזאת

" התובענה" -להלן( כתובענה ייצוגית לאשר את התובענה נשוא כתב התביעה המצורף לבקשה זו  .א

 .   ")התובענה הייצוגית"או 

או בהתאם /כמפורט להלן בבקשה זו ו, הייצוגית התובענהתנוהל  שבשמהלהגדיר את הקבוצה   .ב

 .לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד

השאלות של עובדה או משפט המשותפות להגדיר את והייצוגית עילות התובענה לאשר את   .ג

 .או בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד/כמפורט להלן בבקשה זו ו, לקבוצה

או /המפורטים במסגרת בקשה זו ו, רת התובענה הייצוגיתלאשר את הסעדים הנתבעים במסג  .ד

 . להורות על כל סעד אחר בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד

כ מייצגים במסגרת התובענה "מ ישמשו כב"שמש כתובע מייצג והחילהורות כי המבקש   .ה

 .הייצוגית

צוגיות ולקבוע כי לחוק התובענות היי 25להורות על פרסום הודעות מתאימות בהתאם לסעיף   .ו

 .המשיבה תישא בעלויות פרסום ההודעות כאמור

 .מ כדין"ד בצירוף מע"ט עו"לרבות שכ, להשית על המשיבה הוצאות בקשה זו  .ז
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  :נימוקי הבקשהואלה 

  מבוא.   א

במיוחד עוסקים הנימנים על חברות , עסקאות רבות אשר נכרתות בין צרכנים לבין עוסקים .1

, חברת הלווין, חברת הכבלים, יות התשתית והגישה לאינטרנטספק: כגון, התקשורת השונות

ר כאש, שירותים לתקופת התחייבות מסויימתמתן הנן עסקאות ל, הסלולאר השונותוחברות 

תנאי העסקה ואמצעי התשלום נסגרים במעמד שיחה , ההתקשרות בין הצרכן לבין העוסק

 . טלפונית

 .ידי העוסקים-לרעה של הצרכנים עלל מהוות כר פורה לניצול "עסקאות מהסוגים הנ .2

כי הצרכן הסביר אינו זוכר או עוקב אחר , עוסקים רבים מנצלים את העובדה, כך לדוגמא .3

וכך בתום תקופת העסקה או ההתחייבות אותם , מועד סיום תקופת העסקה או ההתחייבות

צרכן מבלי לקבל את הסכמת ה, עוסקים ממשיכים את ההתקשרות עם הצרכן באופן אוטומטי

ומחייבים את הצרכן עבור , בסמוך לפני הארכת התקשרות כאמור, להמשך ההתקשרות עימו

מהתעריפים , שלא לומר מופקעים, בתעריפים גבוהים, כ"בדר, תקופת ההתקשרות המוארכת

 .לגבי אותו שירות או מוצר) שהסתיימה(להם הסכים הצרכן בעת ביצוע העסקה המקורית 

ם היות והעסקאות כאמור נסגרות במעמד שיחה טלפונית בין הצרכן במקרים רבי, לא זו אף זו .4

לצרכן לא ניתנת הזדמנות נאותה לקרוא את הסכם ההתקשרות טרם , לבין נציגי העוסק

וכן במקרים רבים קיימים פערים בין , או לעמוד כדבעי על כל תנאי העסקה/סגירת העסקה ו

ידי - או בין מה שהובן על/ת העסקה וי נציגי העוסק במעמד סגיר"המידע שנמסר לצרכן ע

פיהם בסופו של יום - אשר על, בפועל, לבין תנאי העסקה, הצרכן במעמד השיחה הטלפונית

 .העוסק מחייב את הצרכן

, בין השאר, המחוקק ראה צורך להגן על הצרכן מפני רעות חולות אלה ובמרוצת הזמן נחקק .5

 אשר עוסק") החוק"או " ק הגנת הצרכןחו" –להלן( 1981–א"א לחוק הגנת הצרכן תשמ13' סע

 ".עסקה לתקופה קצובה"ב

בין , המחוקק קבע, )10.01.2009אשר נכנס לתוקף ביום (א לחוק הגנת הצרכן 13' במסגרת סע .6

כי בכדי שעוסק יוכל להמשיך את ההתקשרות עם הצרכן לאחר מועד סיום עסקה , היתר

את , ד סיום העסקה או ההתחייבותמועפני בסמוך ל, עליו לפנות ולקבל, לתקופה קצובה

במידה והעוסק לא קיבל את . התקשרות עימוהמפורשת של הצרכן להארכת ההסכמתו 

אסר על העוסק להאריך המחוקק אזי , הסכמת הצרכן להארכת ההתקשרות כאמור

אוטומטית את ההתקשרות עם הצרכן ועל העוסק לסיים את ההתקשרות במועד סיום 

 ).  לחוק) ד(א13עט במספר מקרים חריגים הקבועים בסעיף זאת למ(התקופה הקצובה 

א 13סעיף , 2008 –ח "התשס, )22' תיקון מס(לחוק הגנת הצרכן ) ב(4כי בהתאם לסעיף , יצויין

עסקאות לתקופה קצובה אשר נכרתו לפני כניסתו של סעיף חוק על לחוק הגנת הצרכן חל גם 
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שמועד סיומה של העסקה לתקופה קצובה חל  ובלבד) 10.01.2009לפני יום : קרי(זה לתוקף 

  .)493, 490' עמ, 10.04.2008, ח"בניסן התשס' ה, 2150ח "ס: ראה( ואילך 10.01.2009ביום 

עדיין ממשיכים ו ל"הנהגנת הצרכן עוסקים רבים פשוט מתעלמים מהוראות חוק , דא עקא .7

עסקה לתקופה  באופן אוטומטי את ההתקשרות עם לקוחותיהם לאחר מועד סיוםלהאריך 

אף גובים עבור תקופת ההתקשרות את הלקוחות בתשלומים על כך ו יםחייבמקצובה ו

סכומים גבוהים בהרבה מן הסכומים להם הסכימו והתחייבו , המוארכת אוטומטית כאמור

זאת מבלי כל ו, מוצר/לגבי אותו שירות) שהסתיימה(הלקוחות בעת ביצוע העסקה המקורית 

 . על פי החוק מתחייבאת הסכמתם המפורשת של הלקוחות לכך כקיבלו שאותם עוסקים 

ניתן , ת"עבור משרד התמ 2010מסקר שנערך בחודש פברואר  כי , בכדי לסבר את האוזן יצויין .8

מהעוסקים מחדשים אוטומטית עסקאות עם הצרכנים ללא קבלת הסכמת  75% -כי כ, ללמוד

  .וזאת בניגוד גמור לחוק, הצרכנים לכך

  ."1" כנספחב "ת מצ"שרד התממשנערך עבור  2010מפברואר קר העתק הס  

מהציבור כלל אינו  77% -כי כ, מסקר שנערך בעבור רשות ההסתדרות לצרכנות עולה, כמו כן .9

  .ין זהימשמעות התיקון לחוק הגנת הצרכן בענלואינו מודע " העסקה לתקופה קצוב"יודע מהי 

 ."2" כנספחב "ההסתדרות לצרכנות מצהעתק כתבה בעניין הסקר שנערך בעבור רשות   

 ל"כי קיימת תת אכיפה בקשר להוראות חוק הגנת הצרכן הנ, ניתן גם ללמוד ל"ים הנמן הסקר .10

 וכי קיימת מודעות צרכנית נמוכה בקשר להוראות החוק הנוגעות לעסקה לתקופה קצובה

  .  דבר מדגיש ביתר שאת את נחיצות וחשיבות התובענה הייצוגית בנושאים אלהוה

כי המשיבה נמנית על אותה קבוצה גדולה של עוסקים אשר מתעלמים , כאן המקום לציין .11

ובתוך כך גם  בדבר עסקה לתקופה קצובהואינם מקיימים כדבעי את הוראות חוק הגנת הצרכן 

 .הצרכניםציבור דין על חשבון שלא כמתעשרת 

 )וק הגנת הצרכן נכנס לתוקףלפני שהתיקון לח( 06.09.2006ביום מכתבה שפורסמה כי , יצויין .12

כי החידוש האוטמטי של עסקאות במחירים גבוהים , עולה" הארץ"עיתון האינטרנט של באתר 

לכיסן בכדי לגרוף , ובכללם המשיבה ,חברות התקשורותעושות שימוש בה  "שיטה"אינה אלא 

  .חשבון הצרכנים- עלבכל שנה של עשרות מיליוני שקלים בסדר גודל רווחים 

 (!!!) מיליוני שקלים 60-כמשלשלת לכיסה המשיבה  ,כתבהמסגרת ההערכה שנעשתה ב פי- על

בגין חידוש אוטומטי של עסקאות במחירים גבוהים על חשבון צרכנים ) 2006נכון לשנת (בשנה 

  .  לאחר תום תקופת ההתחייבות

  . "3"כנספח ב "מצ" הארץ"עיתון האינטרנט של העתק הכתבה שפורסמה באתר   
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מהווים , ולהלן מעשיה ומחדליה של המשיבה כאמור לעיל, וסבר בהמשך בקשה זוכפי שי .13

של המשיבה ועולים כדי  כלליהלהוראות הרשיון מנוגדים , עוולה בהתאם לחוק הגנת הצרכן

 .עשיית עושר ולא במשפט וגזל, הפרת חובה חקוקה

 . מכאן התובענה הייצוגית .14

 הצדדים.    ב

 .של המשיבה לקוחישראלי ו ו אזרחהמבקש הנ .15

 .כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן" צרכן" והמבקש הנ .16

 .לרבות בתחום אספקת תשתית האינטרנט, חברת התקשורת המובילה בארץהמשיבה הנה  .17

לקוחות אשר  1,000,000 -למעלה מכי למשיבה , כבר עתה בכדי לסבר את האוזן יצויין

  .המשיבה מספקת להם תשתית אינטרנט מהיר

 30.09.2010ביום לתקופה שהסתיימה ח רבעוני של המשיבה "מדוד הרלבנטי העתק מהעמו  

  ."4"כנספח  ב"במסגרתו מצויינים מספר המינויים של המשיבה מצ

 .הגנת הצרכן כמשמעות מונח זה בחוק" עוסק"המשיבה הנה  .18

  העובדות הרלבנטיות.     ג

עסקינן וכל טענה עובדתית כי התובענה הייצוגית , בראשיתם של דברים יודגש למען הסר ספק .19

מתייחסת ללקוחות המשיבה מן  -או אחרת הנטענת במסגרת בקשה זו להלן /או משפטית ו/ו

 .    המגזר הפרטי בלבד

, 07.04.2010ועד ליום  7.04.2009החל מיום , עסקה לתקופה של שנהכרתו המשיבה והמבקש  .20

מגה  5במהירות של  כי המשיבה תספק למבקש תשתית אינטרנט מהיר, במסגרתה הוסכם

 לשמ במשך שלושת החודשים הראשונים "מע+ ₪  3.46בייט לשנייה וזאת בתמורה לסך של 

הווה אומר כי המחיר , העסקהשל החודשים הנותרים  9מ בגין "מע+ ₪  88.22וסך של העסקה 

 מ"מע+ ₪  67.03 בסך של יההבמסגרת העסקה החודשי הממוצע בגין תשתית האינטרנט 

 . ")עסקהה" - להלן(

  ."5"כנספח ב "ס בגין העסקה מצמחשבוניות מהעתק   

 .פה במסגרת שיחה טלפונית- בעסקה נעשתה בעללבין המשיבה המבקש ההתקשרות בין  .21

באמצעות הוראת , מידי חודש, העסקהלמשיבה את התמורה המוסכמת בגין  םהמבקש שיל .22

 .קבע בכרטיס אשראי
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הנכרתות בין המשיבה לבין אינטרנט תשתית ירותי העסקאות למתן שרובן ככולן של כי , ייןוצי .23

כ "בד(אינטרנט לתקופת התחייבות מסויימת תשתית הינן עסקאות למתן שירותי  לקוחותיה

שבסעיף  "עסקה לתקופה קצובה" ההינן עסקאות העונות להגדר, לפיכךו, )לתקופה של שנה

 .לחוק הגנת הצרכן) א(א 13

המשיבה מחייבת אותו בגין תשתית כי , במקרה ,לבהמבקש שם , 2010אוקטובר בסוף חודש  .24

 .גבוה באופן משמעותי מהסכום אשר הוסכם עליו במסגרת העסקההאינטרנט בסכום שהנו 

לא עקב אחר חשבוניות המס , כמו גם צרכנים רבים אחרים, כי המבקש, בהקשר זה יצויין .25

לפני העסקה הסתיימה  כי תקופת ולפיכך לא היה מודע לכך ידי המשיבה-אשר נשלחו אליו על

עמו באופן להמשיך את ההתקשרות יטה החלכי המשיבה , והופתע לגלותמספר חודשים 

מבלי לבקש  האינטרנטתשתית בגין  קעבסכום מופאת כרטיס האשראי שלו  לחייבואוטומטי 

 .את הסכמתו לכך

לא נתן לא נתבקש לתת ומעולם , כי המבקש מעולם לא קיבל כל פנייה מאת המשיבה, ויודגש

את הסכמתו להארכת ההתקשרות בינו לבין המשיבה ולהמשך חיוב כרטיס האשראי שלו עבור 

 .ת העסקהאינטרנט לתקופה שמעבר למועד סיום תקופתשתית השירותי הארכת 

 07.04.2010מיום חשבוניות המס וגילה כי כבר החל המבקש בדק את  ,לאור האמור לעיל .26

בסך של  קעית האינטרנט בהתאם לתעריף חודשי מופהמשיבה החלה לחייב אותו בגין תשת

  .מהתעריף שהוסכם עליו במסגרת העסקה 54% -בכתעריף הגבוה , )מ"כולל מע(₪  120.41

תקופת ההארכה האוטומטית של שירותי תשתית להרלוונטיות חשבוניות המס מהעתק     

 ."6" כנספחב "מצ 14.12.2010ועד ליום  07.04.2010האינטרנט החל מיום 

 'הגב -ודיבר עם נציגת המשיבה  אל המשיבהטלפונית המבקש פנה  14.12.2010ביום , לפיכך .27

גובה ממנו בגין תשתית כי המשיבה , בין השאר, המבקש צייןבמסגרת השיחה  .אורטל

בעשותה כן מהסכום שהוסכם עליו במסגרת העסקה וכי בהרבה גבוה שהנו האינטרנט סכום 

שכן היא לא קיבלה את הסכמתו להמשך ההתקשרות עימו , בניגוד לחוק נוהגתהמשיבה 

המבקש ביקש לקבל החזר , בנוסף. לאחר מועד סיום העסקה ולחיוב כרטיס האשראי שלו

התקופה שלאחר מועד סיום בגין בניגוד לדין הכספים שגבתה ממנו  בגיןמאת המשיבה כספי 

 .העסקה

      - כי ,ן השארבי ,ציינהנציגת המשיבה בתגובה לטענותיו של המבקש 

המשיבה מודיעה ללקוחותיה על מועד סיום עסקה לתקופה קצובה במסגרת  .27.1

 .חשבוניות המס

מלבד ההודעה על מועד סיום עסקה לתקופה קצובה במסגרת חשבוניות המס  .27.2

את דואגת לקבל אינה ובשום דרך ואופן יוצרת קשר עם לקוחותיה המשיבה לא 
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ההתקשרות עימם והמשך חיובם בגין  להמשךהמפורשת והפוזיטיבית  םהסכמת

  . סיום עסקה לתקופה קצובהתשתית האינטרנט לאחר  שירות

ה צריכה לקבל את הסכמת הלקוח להמשך ההתקשרות היא אינ, מבחינת המשיבה .27.3

עימו לאחר סיום עסקה לתקופה הקצובה ודי בהודעה מטעמה במסגרת חשבונית 

הזכות להמשיך את ההתקשרות המס על מועד סיום העסקה בכדי להקנות לה את 

ולחייבו במחיר מחירון בגין שירותי תשתית וחד צדדי עם הלקוח באופן אוטומטי 

 . האינטרנט

האחריות היא של הלקוח ליצור קשר עם המשיבה בסיומה של  ,מבחינת המשיבה .27.4

  .עסקהעדכן קצובה ולבקש ללתקופה עסקה 

שהמשיבה הכספים ש את נציגת המשיבה סירבה להשיב למבק, לאור האמור לעיל .27.5

 .גבתה ממנו בגין התקופה שלאחר מועד סיום העסקה

  ."7"כנספח ב "מצ) אורטל' הגב(העתק הקלטת השיחה בין המבקש לבין נציגת המשיבה   

  . "8"כנספח ב "מצ) אורטל' הגב(העתק תמליל השיחה בין המבקש לבין נציגת המשיבה   

כי התנהלות המשיבה , רורימשיבה עולה בבכי מהשיחה עם נציגת ה, חשוב להדגיש ולציין .28

  .כלפי כלל לקוחותיהמדיניות של המשיבה הנה כמתואר לעיל 

המבקש הסכים , בסופו של יום ובכדי לא לשלם מחיר מופקע בגין שירותי תשתית האינטרנט .29

 . ידי נציגי המשיבה- להתחייב לעסקה חדשה לתקופה של שנה אשר הוצעה לו על

  - כי  , מכל המקובץ לעיל עולה .30

המשיבה מאריכה באופן , א לחוק הגנת הצרכן13בניגוד גמור לדין ולהוראות סעיף  .30.1

צדדי את ההתקשרות עם לקוחותיה לאחר מועד סיום עסקה לתקופה -אוטומטי וחד

וזאת מבלי שהמשיבה קיבלה את , קצובה ומחייבת את לקוחותיה בתשלומים על כך

 . הסכמתם המפורשת לכך

גובה עבור המשך , וברוב חוצפתה, לעשות" מגדילה"בה אף המשי, לא זו אף זו

תעריף גבוה בהרבה מן התעריף לו הסכים הלקוח , ההתקשרות האוטומטית כאמור

  ).שהסתיימה(במסגרת העסקה המקורית 

בציון מועד סיום מסתפקת  היא, מבחינת מדיניות המשיבה כלפי כלל לקוחותיה .30.2

מבחינתה האחריות היא של הלקוח והמס על גבי חשבוניות העסקה לתקופה קצובה 

לתקופה קשר ולבקש לסיים את ההתקשרות במועד סיום העסקה עימה ליצור 

 .או להתחייב לעסקה לתקופה קצובה חדשה קצובה
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מעוולת כלפי המבקש , פועלת בניגוד לדיןהמשיבה , במעשיה ובמחדליה המפורטים לעיל .31

 .דיןל בניגודחשבונם מסבה להם נזקים ומתעשרת על , וציבור הצרכנים

 .מטרת התובענה הייצוגית לרפא עוול זה .32

  עילות התביעה . ד

מנוגדים , מעשיה ומחדליה של המשיבה כמפורט לעיל ולהלן בבקשה זו, כפי שיפורט להלן .33

לחוק מהווה הדבר עוולה על פי  31 יףובהתאם לסע ,א לחוק הגנת הצרכן13 ףילהוראות סע

, מעשיה ומחדליה של המשיבה, כמו כן"). פקודת הנזיקין" - לןלה( ]נוסח חדש[פקודת הנזיקין 

 .והפרת חובה חקוקהעשיית עושר ולא במשפט , עולים גם כדי עוולת הגזל

בגין הנתבעים במסגרת התובענה דנן המבקש וציבור הצרכנים זכאים לסעדים , נוכח האמור

  .הפרותיה של המשיבה והנזקים שנגרמו ונגרמים להם עקב כך

  הגנת הצרכן לחוק )ג(א13סעיף הוראות פועלת בניגוד למשיבה ה   .1ד

התנהלות אותה המחוקק ביקש למנוע בדיוק את , הגנת הצרכן א לחוק13בחקיקת סעיף  .34

 . בבקשה זוהמתוארת לקוחותיה כלפי המשיבה קלוקלת של 

 -א לחוק 13דברי ההסבר להצעת החוק בעניין סעיף מסגרת ב צוייןכך ו

רסמת בזה באה לקבוע כללים חדשים שעניינם הגבלת הצעת החוק המתפ"
  . תוקפן של התקשרויות בין עוסקים לצרכנים

תנאים מסוימים , בעת ביצוע עסקה, כיום עוסקים שונים מבטיחים לצרכנים
שתינתן לצרכן עם ביצוע ) הטבה –להלן(שעיקרם הנחה או הטבה אחרת 

בחוזה לתקופה  ההטבה כרוכה בתנאי שלפיו הצרכן יהיה קשור. העסקה
הצרכן מסכים , פעמים רבות, כמו כן. מוגדרת או בלתי מוגדרת, מסוימת

והוא אינו מודע לכך שהחוזה , להתקשר עם עוסק בעסקה לתקופה מוגבלת
  .כולל הוראה שלפיה ההתקשרות תוארך אוטומטית בתום אותה תקופה

מועד רב רובם של הצרכנים אינם מנהלים מעקב מסודר אחר , ריםמטבע הדב
ולפיכך אינם , פקיעת החוזה או מועד סיום ההטבה שבשלה התקשרו בעסקה

העוסק ממשיך לחייב את הצרכן , כך. מודעים למועד סיום החוזה או ההטבה
בתשלומים שהם לעתים קרובות גבוהים מהסכומים שבהם התחייב בעת 

 שכן, תופעות אלה פוגעות בצרכן .ביצוע העסקה לגבי אותו מוצר או שירות
  .בתנאי התחרות בשוק הוא היה יכול להשיג תנאים משופרים

כי לא תהיה הארכה ) המוצע) ג(א13סעיף (עוד מוצע לקבוע במפורש ... 
אוטומטית של החוזה לאחר המועד שבו הסתיימה התקופות הקצובות 

  ....", אלא אם כן הצרכן נתן את הסכמתו המפורשת לכך, האמורות

 ).154 -  152' עמב, 29.01.2008, ח"ב בשבט התשס"כ ,202ח הכנסת "ה: ראה(

 –כי  , לחוק) 1)(ג(א13בסעיף נקבע , ברוח דברים אלה .35

לתנאי בחוזה הקובע כי ההתקשרות בין הצדדים תימשך לאחר מועד סיום "
ויראו כאילו נקבע בחוזה שהוא בטל , ףלא יהיה תוק, העסקה או ההתחייבות
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  ".באותו מועד

   –כדלקמן , לחוק) 2)(ג(א13נקבע בסעיף , וכן

להאריך את ההתקשרות ביניהם והצרכן , בתקופת ההודעה, הציע עוסק לצרכן"
יוארך תוקף החוזה בין הצדדים כפי , הודיע לעוסק כי הוא מסכים להארכה

להאריך את , פת ההודעהלאחר תקו, הציע עוסק לצרכן; שהסכימו
יוארך , ההתקשרות ביניהם והצרכן הודיע לעוסק כי הוא מסכים להארכה

ואולם במהלך שלושים הימים , תוקף החוזה בין הצדדים כפי שהסכימו
הראשונים שבתקופת ההארכה לא יהיה העוסק רשאי להעלות את מחירי 

ודיע על העסקה או לשנות את תנאיה לרעת הצרכן והצרכן יהיה רשאי לה
   ".ביטול הסכמתו

  : הינה" תקופת ההודעה" ,לחוק) א(א13סעיף על פי 

, התקופה החלה בין שישים הימים שלפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות"
  ."לבין שלושים הימים שלפני אותו מועד

המחוקק ביקש לקבוע  ,לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףבמסגרת סע, כפי העולה מהאמור לעיל .36

וזאת גם אם , כי עסקה לתקופה קצובה מסתיימת במועד תום התקופה הקצובה, וצאכנקודת מ

קיים בהסכם שבין העוסק לבין הצרכן תנאי לפיו ההתקשרות בין הצדדים לעסקה תימשך 

 .  לתנאי כזה אין כל תוקף -לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות 

ההתקשרות בין העוסק לבין  המחוקק ביקש לקבוע במסגרת החוק תנאים להארכת, כמו כן

כאשר התנאי המרכזי והמהותי , הצרכן לאחר שעסקה לתקופה קצובה הגיעה לסיומה

בסמוך לפני מועד  ,להארכת ההתקשרות כאמור הינו קבלת הסכמתו המפורשת של הצרכן

 . כאמור להמשך ההתקשרות ,סיום העסקה הקצובה

במועד תום עסקה לתקופה קצובה  ,לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףבהתאם לסע, הנה כי כן .37

העוסק אינו רשאי להמשיך את , ההתקשרות בין העוסק לבין הצרכן צריכה להסתיים

ההתקשרות עם הצרכן באופן אוטומטי ועליו לפנות אל הצרכן ולקבל את הסכמתו המפורשת 

 . להארכת ההתקשרות עימו

בתקופת ההודעה או : קרי(קצובה לתקופה במידה ובסמוך לפני מועד סיום עסקה , משכך

אזי , עימו ההתקשרות משךהעוסק אינו מקבל את הסכמתו המפורשת של הצרכן לה )לאחריה

על העוסק להפסיק ו ההתחייבותאו  ההתקשרות בין הצדדים מסתיימת במועד סיום העסקה

 . הכספים בגינם את מתן השירותים לצרכן ואת גביית

א 13סעיף עליהם לא יחול  יםחריגשני מקרים  ונקבעלחוק ) ד(א 13' כי במסגרת סע, יצויין .38

היות והעסקה נשוא  ,במקרה דנן .הקבועים באותו סעיף בהתקיים מספר תנאיםלחוק ) 1)(ג(

עסקה "התובענה הנה מסוג עסקה לתקופה קצובה העונה להגדרה הראשונה של המונח 

וספת השלישית אינה מסוג העסקאות אשר פורטו בתו לחוק) א(א13שבסעיף " לתקופה קצובה

כי גם אם , בנוסף יצויין .לחוק) ד(א13בסעיף  יםהקבוע יםאזי אין רלוונטיות לחריג, לחוק

 הקבועות" עסקה לתקופה קצובה"העסקה דנן הייתה עונה לאיזו מן ההגדרות האחרות למונח 
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הקבועים בסעיף המשיבה אינה עומדת בתנאים היות ו ,בכל מקרה ,אזי, לחוק )א(א13בסעיף 

   .הרי שלא מתקיים החריג הקבוע בסעיף זה, לחוק) 2)(ד(א13

כי במועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה היה על המשיבה לדאוג לקבל , ברימהאמור לעיל  .39

את הסכמת לקוחותיה להמשך ההתקשרות בין הצדדים או לחילופין להפסיק את ההתקשרות 

ם לחדול כמובן מגביית כספים לתקופה קצובה ובתוך כך גבמועד סיום העסקה בין הצדדים 

 .יהבגין שירותמלקוחותיה 

לא פנתה משיבה העסקה הסיומה של סמוך לפני מועד ב, כפי האמור בבקשה זו לעיל, ואולם .40

המפורשת להארכת  ולקבל את הסכמתלא דאגה המשיבה , מבקשדבר לולא הציעה 

דבר מועד סיום בחשבוניות המס על גבי במתן הודעה הסתפקה המשיבה , הההתקשרות עימ

את ההתקשרות עם המבקש באופן אוטומטי בתום תקופת משיכה קצובה והלתקופה העסקה 

כאשר מבחינתה האחריות היא על המבקש לפנות אליה ולבקש כי ההתקשרות , העסקה

חדשה או לחילופין להתקשר בעסקה  קצובהלתקופה תסתיים במועד סיום העסקה  םביניה

 . לתקופה קצובה

 . לקוחותיהכי המשיבה נוהגת כך כלפי כלל  תההמשיבה הוד תנציג, שה זו לעילכמפורט בבק

קושרת היא כי חטא על פשע ומלבד העובדה מוסיפה הרי שהמשיבה , אם לא די באמור לעילו .41

באופן אוטומטי  םאת ההתקשרות עיממאריכה ו) המבקש, ובכללם( ציבור הצרכניםאליה את 

התקשרות עבור תקופת הכספים גובה מהם א גם הי, המפורשת לכך םללא קבלת הסכמת

גבוהים ולא רק זאת היא אף גובה עבור תקופה זו תעריפים  כאמורהמוארכת אוטומטית 

בעת ההתקשרות בעסקה המקורית לתקופה קצובה שהוסכמו עימה בהרבה מן התעריפים 

 .)שהסתיימה(

להעלות את מחיר  מקרה בכללמשיבה אסור  בנסיבות התובענה דנןכי , יצויין במאמר מוסגר .42

שכן אילו המשיבה , הימים הראשונים שלאחר תום העסקה לתקופה הקצובה 30 - העסקה ב

ומקבלת ) לחוק) א(א13סעיף כהגדרתה ב" (תקופת ההודעה" לאחרהייתה פונה אל לקוחותיה 

משיבה לאסור היה לחוק ) 2)(ג(א13אזי בהתאם לסעיף  ,את הסכמתם להמשך ההתקשרות

הימים הראשונים  30או לשנות את תנאיה לרעת לקוחותיה במשך /מחיר העסקה ולהעלות את 

היא , כפי הודאתה, לעשות כן כאשר משיבהשל תקופת ההארכה ועל כן מקל וחומר אסור ל

להמשך הפוזיטיבית כלל אינה טורחת לפנות אל לקוחותיה בכדי לקבל את הסכמתם 

 .לאחר סיום העסקה לתקופה קצובה םההתקשרות עימ

בין המבקש לבין נציגת התקיימה כי במסגרת השיחה הטלפונית ש, לא למותר לציין בהקשר זה

המבקש ביקש במפורש כי המשיבה תוריד את המחיר המופקע שהיא גובה ממנו , המשיבה

ואולם גם לבקשתו , לתקופה קצובה שהסתיימההעסקה זהה למחיר ששילם בתקופת למחיר 

 .יגוד לדיןבנ זו של המבקש המשיבה סירבה
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המחוקק ראה בחומרה רבה את העובדה כי עוסקים ממשיכים לגבות כספים מן כי , כן יצויין .43

הצרכנים לאחר המועד שבו מסתיימת עסקה לתקופה קצובה ולפיכך אף נקבעה במסגרת סעיף 

הזכות לתבוע מעוסק פיצויים לדוגמה ללא הוכחת נזק בסכום של , הגנת הצרכן לחוק) א2(א31

 .    ₪ 10,000 עד

הארכת ההתקשרות בין המשיבה לבין המבקש וציבור הצרכנים באופן אוטומטי על ידי  .44

המשיבה לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת 

וגביית כספים עבור תקופת  ,כאמור ,של המבקש וציבור הצרכנים להארכת ההתקשרות

מהווה עוולה , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףלהוראות סע בניגוד, ההתקשרות המוארכת כאמור

 . של המשיבה כלפי המבקש וציבור הצרכנים

) המפורטים בהמשך בקשה זו( יהםלנזקהגורם הישיר הינה , לעיל כאמורעוולתה של המשיבה  .45

את מלוא הכספים אשר גבתה  הםולהשיב ל םועל המשיבה לפצותמבקש וציבור הצרכנים של ה

  . כאמורתקופת ההתקשרות שהוארכה אוטומטית עבור  מהם שלא כדין

המשיבה עודנה ממשיכה לנהוג בניגוד להוראות , כי נכון למועד הגשת בקשה זו, חשוב לציין .46

 . לחוק הגנת הצרכן ובכך ממשיכה לגרום נזקים לציבור הצרכנים) ג(א13סעיף 

אופן בוטה את הוראות מתעלמת ומפרה ב, בכוונת מכוון ,י המשיבהברי כ, מן המקובץ לעיל .47

ביצעה ומבצעת עוולה כלפי המבקש וציבור הצרכנים וגורמת , הגנת הצרכן לחוק) ג(א13' סע

 .  סעדים הנתבעים במסגרת התובענההמבקש וציבור הצרכנים זכאים ללהם לנזקים ולפיכך 

 עשיית עושר ולא במשפט   .2ד

ק עשיית עושר ולא חום מכח ולציבור הצרכנים עילת תביעה ג וכי עומדת ל, טעןיהמבקש  .48

 ").חוק עשיית עושר ולא במשפט" -להלן( 1979-ט"תשל, במשפט

 .תכלית דיני עשיית עושר ולא במשפט הנה מניעת התעשרות לא מוצדקת על חשבון הזולת .49

, קובע חובת השבה במקרה של התעשרות שלא כדין ק עשיית עושר ולא במשפטחול )א(1סעיף  .50

  - כדלקמן 

 - להלן(שירות או טובת הנאה אחרת , על פי זכות שבדין נכסי שקיבל שלא מ"
, חייב להשיב למזכה את הזכיה, )המזכה -להלן(שבאו לו מאדם אחר ) הזוכה

  ."ם לו את שוויהשלל -ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה 

  – מצטבריםתנאים  החובת ההשבה מתגבשת בהתמלא שלוש, הנה כי כן .51

 ;שירות או טובת הנאה אחרת, יבל נכסהזוכה ק –התעשרות  .51.1

 .המזכה" על חשבון"ההתעשרות הגיעה לזוכה מאת או  .51.2
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למשל תוך הפרת הוראת , "שלא כדין"ההתעשרות נעשתה  – שלא על פי זכות שבדין .51.3

 ".בלתי צודק"ביצוע עוולה או באופן , הוראת הסכם, דין

מ "ום אביזרים ומוצרי צריכה בעפור' נ' יבוא יצור והפצה ואח. ר.י.ש.א 5768/94א "רע: ראה(

מ "ינטרנשיונל בעאאגריפרם  8728/07א "ע'; ד360 –' ו358', א335' בעמ, 289, )4(ד נב "פ, 'ואח

 )).15.07.2010 יוםמ ,פורסם בנבו( ןשמואל מאירסו' נ

יסוד ההתעשרות של המשיבה בא לידי ביטוי בסכומי הכסף אשר המשיבה  ,עסקינןבמקרה  .52

אוטומטית על ידה תקופת ההתקשרות שהוארכה עבור בור הצרכנים גבתה מהמבקש ומצי

כמתחייב לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי שניתנה הסכמתם המפורשת לכך 

 . לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףעל פי סע

הרי , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףהיות והתעשרותה של המשיבה נעשתה תוך הפרת הוראות סע .53

  . מהווה התעשרות שלא על פי זכות שבדיןהמשיבה  שהתעשרות

המבקש האריך את ההתקשרות עם צדדי ל- העובדה כי המשיבה בחרה באופן חד, לא זו אף זו .54

וציבור הצרכנים באופן אוטומטי לאחר מועד סיומה של העסקה המקורית לתקופה קצובה 

גבוהים מהמחירים שהסתיימה ולגבות עבור המשך ההתקשרות כאמור כספים ואף במחירים 

וכל זאת מבלי לפנות אל המבקש , עליהם הוסכם במסגרת העסקה המקורית שהסתיימה

מהווה , וציבור הצרכנים לצורך קבלת הסמכתם מראש לכך בסמוך לפני שהמשיבה עשתה כן

גם בהיותה התעשרות שנעשתה על ידי המשיבה באופן בלתי פי זכות שבדין -התעשרות שלא על

, )חלק כללי(בניגוד לחוק החוזים  בדרך בלתי מקובלתבחוסר הגינות ו, ם לבבחוסר תו, צודק

כוחה של ניצול  ,)המבקש, ובכללם(ציבור הצרכנים לרעה של ציני תוך ניצול , 1973 - ג "תשל

מפורט כ( של המשיבה הכללישל הוראות הרשיון  ההפר ,המשיבה למול חולשתו של הצרכן

  ).המבקש, ובכללם(סה בטובת ציבור הצרכנים פגיעה ברגל גו) להלןבקשה הבהמשך 

התעשרותה של המשיבה הגיעה לה במישרין מכספי המבקש וציבור הצרכנים ועל חשבון  .55

 . חיסרון כיסם

כי המשיבה התעשרה שלא כדין על חשבון המבקש וציבור הצרכנים , מהמקובץ לעיל ברי .56

 .הכספים שגבתה מהם שלא כדיןולפיכך שומה עליה להשיב את כל ) ועדיין ממשיכה לעשות כן(

ולאור תכלית חוק התובענות  ,נוכח התנהלותה של המשיבה כמפורט לעיל, יתר על כן .57

יש להורות על השבה גם מכח עיקרון ההשבה ההרתעתית אשר יש בו כדי לתרום , הייצוגיות

להכוונת התנהגותם והתנהלותם של עוסקים ככלל והמשיבה בפרט וליצור תמריץ שלילי 

 .   קים ולמשיבה להפר את הדיןלעוס
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  זל עוולת הג   .3ד

 52גזל בהתאם לסעיף העוולת כדי גם עולים , מעשיה ומחדליה של המשיבה כמפורט לעיל .58

 :כדלקמן, לפקודת הנזיקין הקובע

ל הוא כשהנתבע מעביר שלא כדין לשימוש עצמו מיטלטלין שהזכות גז"
משמיד , מעכב אותם, על ידי שהנתבע לוקח אותם, להחזיקם היא לתובע

  ".לל אותם מן התובע בדרך אחרתולאדם שלישי או ש תםמוסר או, אותם

 .גם כסף, בין השאר, נכלל, "מיטלטלין"בהגדרת  ,לפקודת הנזיקין 2על פי סעיף  .59

גביית הכספים על ידי המשיבה מן המבקש וציבור הצרכנים עבור תקופת , כאמור לעיל .60

מה של עסקה לתקופה קצובה נעשית על ידי המשיבה ההתקשרות המוארכת אוטומטית בסיו

של  הכלליהפרת הוראות הרשיון , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףשלא כדין תוך הפרת הוראות סע

באופן בלתי צודק ותוך הפרת חוק החוזים והחובה , )כמפורט בהמשך הבקשה להלן(המשיבה 

 .  לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת

ידי המשיבה מן המבקש וציבור הצרכנים מהווה העברת -הרי שגביית הכספים על, מכאן .61

שכן המשיבה לוקחת לעצמה שלא כדין , מיטלטלין שלא כדין על ידי המשיבה לשימוש עצמה

 .  ציבור הצרכנים ושוללת מהם כספים אלהלכספים השייכים למבקש ו

  -כדלקמן , לפקודת הנזיקין מורה 50סעיף  .62

לצוות על החזרת , לפי הנסיבות, נה שהוגשה על גזל רשאי בית המשפטובעבת"
מקומה של תרופה ב בנוסף על כל תרופה אחרת שנקבעה בפקודה זו או, הגזלה
  ."כאמור

ברי כי המשיבה גזלה כספים מהמבקש ומציבור הצרכנים בניגוד לדין , לאור האמור לעיל .63

  .למבקש ולציבור הצרכנים את כספי הגזילהולפיכך עליה להחזיר ) ועדיין ממשיכה לעשות כן(

   החקוק ההפרת חוב  . 4ד

 -כדלקמן, קובע לפקודת הנזיקין 63סעיף  .64

פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל מ  ) א("
נועד לטובתו או , לפי פירושו הנכון, והחיקוק -למעט פקודה זו  -חיקוק 

רמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו וההפרה ג, להגנתו של אדם אחר
אין האדם האחר זכאי בשל  םאול; נזק שאליו נתכוון החיקוקה של

, לפי פירושו הנכון, אם החיקוק, ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו
  .התכוון להוציא תרופה זו

, ענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל  ) ב(
אותו פלוני או ל ו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו שאם לפי פירוש

אדם מסוג או הגדר -אדם בכלל או של בני-ם של בניתלטובתם או להגנ
  ".שעמם נמנה אותו פלוני

 - ה הנם כמפורט להלן ת הפרת חובה חקוקיסודות עוול, הנה כי כן .65
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 ;)ןאינו פקודת הנזיקיחיקוק ש(חיקוק על פי המזיק הפר חובה המוטלת עליו  .65.1

 ;הגנת הנפגע/החובה החקוקה נועדה לטובת .65.2

 ;נועד למנועשהחיקוק מסוג הנזק הוא הנזק שנגרם  .65.3

 ;הפרת החובה החקוקהנובע מהנזק  .65.4

 .  את התרופה הנזיקיתלא התכוון לשלול החיקוק  .65.5

 –להלן לעיל ו(ארציים נייחים -כללי למתן שירותי בזק פניםהמשיבה הנה בעלת רשיון  .66

 .ו היא רשאית לספק שירותי תשתית אינטרנט לציבור הצרכניםמכוח ")כלליהרשיון ה"

חוק " –להלן( 1982 -ב"תשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת ניתן למשיבה מכח  הכללי הרשיון .67

 .")התקשורת

על המשיבה חלה חובה חוקית לספק את שירותי  תקשורתלחוק ה) א(11סעיף בהתאם ל .68

באורח תקין וסדיר על פי הוראות ) המבקש, ובכללם(לציבור הצרכנים האינטרנט תשתית 

 . שהוענק לה הכלליהרשיון 

  – לחוק התקשורת) א(11סעיף  מורהוכך 

באורח תקין וסדיר על פי בעל רשיון יבצע פעולות בזק ויתן שירותי בזק "
ההדגשות ( ".ועל פי התקנות והכללים שנקבעו לפי חוק זה הרשיון שהוענק לו

 .).ק.ע –לא במקור 

 –כדלקמן , מורה כללישיון הלר 79.1סעיף  .69

ולא תהיה צד לכל , על דרך של מעשה או מחדל, החברה לא תקיים כל פעילות"
אשר נועדו או עלולים לצמצם את התחרות , הסדר או הבנה כלשהם, הסכם

  .).ק.ע –ההדגשות לא במקור ( ".בתחום הבזק או לפגוע בה

 ."9"כנספח ב "מצמהרשיון הכללי ) 52' עמ(העתק העמוד הרלבנטי   

ובכלל , ולהלן בקשה זו לעילמסגרת ב יםמפורטהשל המשיבה  םמחדליהו םמעשיהכי , יצויין .70

באופן ) המבקש, ובכללם(הארכת ההתקשרות בין המשיבה לבין ציבור הצרכנים  ,בין היתר, זה

אוטומטי לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת 

באופן אוטומטי כספים בניגוד לדין עבור תקופת ההתקשרות המוארכת הגביית  וכן לכך

לא יממבו התחרות תחום ש, תחום תשתית האינטרנטפוגעים ומגבילים את התחרות ב, כאמור

אינטרנט לציבור הצרכנים תשתית שירותי היות וקיימות רק שתי חברות המספקות  מוגבלת

ולפיכך מהווים הפרה של החובה החקוקה החלה  ,)קראה כמפורט בהמשך בקשה זו בפרק הנז(

להימנע וכללי תנאי הרשיון העל פי לנהוג לחוק התקשורת ) א(11על פי סעיף על המשיבה 

 . האינטרנטתשתית ות בענף רממעשה או מחדל העלול לפגוע ולהגביל את התח
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בהמשך בקשה  כמפורט() המבקש, ובכללם(לציבור הצרכנים ) ועדיין נגרמים(שנגרמו הנזקים  .71

   .ממעשיה ומחדליה של המשיבה מישריןנובעים ב) זו

שהוענק  כלליהרשיון ה, לרבות(והרשיונות הניתנים מכוחו התקשורת כי חוק , אין חולק .72

ם ובכלל ,את שירותי הבזק המקבלציבור השל  ולטובתו נתולהג, בין השאר, נועדו) למשיבה

 .המשיבהמן אינטרנט תשתית רותי שיאשר קיבלו ומקבלים  ,וציבור הצרכנים המבקש

מסוג הנזקים נזקים  למנוענועדו  כלליכי הוראות חוק התקשורת והרשיון ה, אין גם חולק .73

 .בבקשה זו כמפורטנוכח מעשיה ומחדליה של המשיבה ולציבור הצרכנים  שנגרמו למבקש

יין ועד( כלליאינה מקיימת את הוראות הרשיון ההמשיבה מש, לאור האמור לעיל במקובץ .74

חובתה החוקית הקבועה בסעיף הרי שמעשיה ומחדליה מהווים הפרה של , )ממשיכה לנהוג כך

המזכה אותם  מבצעת עוולה כלפי המבקש וציבור הצרכניםהיא ובכך התקשורת לחוק ) א(11

 .הנתבעים במסגרת התובענהבסעדים 

האחרונה , בהלרשיון הכללי של המשי 87.2כי גם בהתאם לסעיף , בסופם של דברים יצויין .75

אחראית על כל נזק שהיא גורמת במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש ברשיון או עקב 

השימוש בו והנה מחוייבת לנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת הנזק וכן לתקן את הנזק 

  .או לפצות בגינו את הנפגע/ו

  ."10"כנספח ב "מהרשיון הכללי מצ) 56' עמ(העתק העמוד הרלבנטי   

  ת התובעיםהגדרת קבוצ    .ה

 שבשמהבית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להגדיר את הקבוצה , לאור האמור לעיל בבקשה זו .76

  - כדלקמן , הייצוגית תנוהל התובענה

לתקופה עם המשיבה בעסקה או יתקשר /ואשר התקשר  ןכל צרכ"

למתן שירותי ) חוק הגנת הצרכןל) א(א13 יףכהגדרתה בסע(קצובה 

בכל או  10.01.2009אשר מועד סיום העסקה חל ביום , טאינטרנתשתית 

לאחר אשר ו, כייצוגיתעד למועד אישור התובענה מועד מאוחר יותר 

באופן אוטומטי את ההתקשרות  האריכההמשיבה מועד סיום העסקה 

עבור  פיםכס מנומ הוגבתלכך  ו המפורשתהסכמתאת  מבלי לקבל ועימ

  ."תקופת ההתקשרות המוארכת כאמור

  "). ציבור הצרכנים" –קבוצה תקרא לעיל ולהלן ה(

לחוק  10בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לעשות שימוש בסמכותו בהתאם לסעיף , לחילופין .77

 .התובענהשבשמה תנוהל  הקבוצהולהגדיר את  ייצוגיותהתובענות ה

את  ההתובעים המהווקבוצת של  הבשלב זה של התובענה לא ניתן לציין במדוייק את גודל .78
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 - למעלה מ המונהתובעים כי קבוצת , בלבדאולם ניתן לשער על סמך הערכה , יבור הצרכניםצ

 : כמפורט להלן, צרכנים 1,000,000

נספח ראה ( תשתית אינטרנטשירותי מנויים ל 1,000,000 -מלמשיבה יש למעלה  .78.1

"4".(  

אינטרנט הנכרתות בין המשיבה תשתית ההעסקאות למתן שירותי , כמבואר לעיל .78.2

 הינן עסקאות העונות להגדרת עסקה לתקופה קצובה, רובן ככולן, ן לקוחותיהלבי

 ).בחוק הגנת הצרכן הכהגדרת(

התנהלותה של המשיבה בעניין כי  תההמשיבה הוד תנציג, כאמור לעיל, כמו כן .78.3

ההארכה האוטומטית של ההתקשרות עם הלקוח לאחר מועד סיומה של עסקה 

פי כמתחייב על  לכךהמפורשת של הלקוח ו לתקופה קצובה מבלי לקבל את הסכמת

 .הינה מדיניות בה נוקטת המשיבה כלפי כלל לקוחותיה - הדין

העסקאות לתקופה קצובה הנכרתות בין המשיבה , אמור לעילפי ככי , יצויין בנוסף .78.4

מתוך ו ,כ לתקופה של שנה"הנן בדר אינטרנטתשתית לבין לקוחותיה למתן שירותי 

ועד למועד  10.01.2009יתן להניח כי בתקופה שהחל מיום נושמרנית הערכה זהירה 

המשיבה האריכה את ההתקשרות באופן אוטומטי לאחר סיומה , הבקשה דנןהגשת 

לכל לקוח פרטי מבלי שקיבלה את  ,לפחות פעם אחת, של עסקה לתקופה קצובה

 .הסכמתו המפורשת לכך

תובעים הינו כמספר ניתן להניח כי המספר המשוער של החברים בקבוצת ה, לפיכך .78.5

  . לקוחותיה של המשיבה

  הנזק.     ו

  הנזק האישי שנגרם למבקש     .1ו

לאחר  וההתקשרות עמ הארכתשל המבקש ל והסכמתהמשיבה לא קיבלה את , כאמור לעיל .79

די את דצ-חדאוטומטי ובאופן האריכה המשיבה  ,כן תום תקופת העסקה ואף על פי

 .עבור המשך ההתקשרות כאמור פים בניגוד לדיןכס וההתקשרות עם המבקש וגבתה ממנ

מועד סיום ( 07.04.2010מיום כאמור החל אוטומטית ההתקשרות שהוארכה עבור תקופת  .80

חודש ב(שבו נכרתה עסקה לתקופה קצובה חדשה בהסכמת המבקש מועד ועד ל )העסקה

שבוניות ח: ראה( ₪ 989של כולל סך בניגוד לדין גבתה המשיבה מן המבקש , )2010דצמבר 

  .)בקשה זול "6"כנספח ב "המצ 2010נובמבר עד  2010מרץ 

  .₪ 989 של המבקש הנו בסך שלהכספי  ונזק, לפיכך .81
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    הערכת הנזק שנגרם לציבור הצרכנים    .2ו

שלא כדין מהם אשר המשיבה גבתה הינו אותם סכומים שנגרם לציבור הצרכנים הנזק הכספי  .82

לאחר סיומה של עסקה לתקופה  באופן אוטומטימם עיההתקשרויות הארכת עבור תקופת 

  .לכךם המפורשת מבלי שקיבלה את הסכמתקצובה 

אין המבקש נדרש להציג חישוב מדוייק של , כי בשלב זה של ההליך, מושכלות ראשונים הם .83

כל , בנסיבות המקרה דנןשכל שכן , או להוכיח את שיעור הנזק/הנזקים נשוא התובענה ו

 ברשותלציבור הצרכנים מצויים בפועל שנגרם הכספי חישוב הנזק צורך להנתונים הנדרשים 

 .בלבד רשותההמשיבה וב

כי המשיבה תגלה את כל  נואחד הסעדים המבוקשים במסגרת התובענה ה ,האמור לעיל נוכח .84

בפועל המדוייק שנגרם הכספי רך חישוב הנזק הנדרשים לצוהחשבונות והמסמכים הרלבנטים 

 .)אה פרק הסעדיםר( לציבור הצרכנים

תידון תביעה שהככל שבית המשפט הנכבד יאשר לנהל את התובענה כתובענה ייצוגית ולאחר  .85

כן לציבור הצרכנים ובפועל שנגרם הכספי ניתן יהיה לחשב באופן מדוייק את הנזק , לגופה

 .כדיןוריבית  הפרשי הצמדהזה להוסיף לסכום 

היקף משוערת בלבד של לבצע הערכה כללית  ניתן מקדמי זה של התובענהבשלב , יחד עם זאת .86

    .הנזקים הכספיים אשר המשיבה גרמה לציבור הצרכנים

  –להלן כמפורט , זהירות ושמרניותעל בסיס הנחות תבוצע כאמור הכספי הערכת הנזק  .87

להם היא  לקוחות 1,000,000 -למעלה מלמשיבה הערכה היא כי ה, כאמור לעיל .87.1

 .אינטרנטתשתית מספקת שירותי 

הנן עסקאות הערכת הנזק הכספי שנגרם לציבור הצרכנים העסקאות הרלבנטיות ל .87.2

תשתית למתן שירותי  הפרטייםלקוחותיה לבין  המשיבהשנכרתו בין לתקופה קצובה 

או בכל מועד מאוחר יותר עד למועד  10.01.2009ביום  חלאשר מועד סיומן אינטרנט 

 .אישור התובענה כייצוגית

שירותי מתן להפרטיים הנכרתות בין המשיבה ללקוחותיה ות העסקא, כאמור לעיל .87.3

 . כ לתקופה של שנה"בדר -הקצוב ההנן עסקאות לתקופ ,רובן ככולן, אינטרנט

בתקופה שהחל מיום כי ניתן להניח ושמרנית הערכה זהירה מתוך , כאמור לעיל .87.4

 המשיבה האריכה את ההתקשרות באופן, הבקשה דנןועד למועד הגשת  10.01.2009

פרטי לקוח לכל  ,לפחות פעם אחת ,אוטומטי לאחר סיומה של עסקה לתקופה קצובה

 .מבלי שקיבלה את הסכמתו המפורשת לכך

לאחר שעסקה לתקופה קצובה מסתיימת , יצויין כי כאמור לעיל באשר לשיעור הנזק .87.5
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היות וקיימים מחירים . המשיבה גובה מחיר מחירון בגין שירותי תשתית האינטרנט

מגה בייט ...  20/ 10/ 8/ 5/ 2.5(מהירויות תשתית האינטרנט השונות שונים ל

שמרנית התעריף שילקח זהירה ואזי בשלב זה של התובענה ומתוך גישה , )לשנייה

שהנו מחיר המחירון של ₪  100 - בחשבון לצורך חישוב הנזק יהיה בסך של כ

. בייט לשנייה מגה 2.5 –ידה כיום -המשיבה למהירות הנמוכה ביותר המשווקת על

מכל שלא כדין שמרנית כי המשיבה גבתה זהירה וצא מתוך הנחה יבקש המ, כמו כן

בתקופת ההתקשרות שהוארכה  לפחות חודש אחדתשלום עבור  ,פרטילקוח 

 . אוטומטית כאמור

שנגרם לציבור ) הנומינלי(הכספי הנזק כי , היאמשוערת הההערכה  ,לאור האמור לעיל .88

 . ₪ 100,000,000 -כ בסך שללכל הפחות הנו  ,נטית לתובענה הייצוגיתהצרכנים בתקופה הרלב

)100,000,000 ₪  =100  ₪ *1,000,000(.  

, שמרניותזהירות והמבוסס על הערכות משוער בלבד ל הינו אומדן "הסך הנ ,כאמור לעיל .89

זאת כפי , של ציבור הצרכנים גבוה מסכום התביעה המוערךהכספי כי נזקם  סבורוהמבקש 

 .התובענה הייצוגית כה שלבוודאי יתברר במהלש

 .₪ 100,000,000 סכום התובענה הייצוגית יעמוד על סך של, בשלב זה, לאור האמור לעיל .90

מעשיה ביש , ציבור הצרכנים כאמור לעילמבקש ולנגרם לאשר הישיר מלבד הנזק הכספי  .91

 להם הסבצרכנים ולציבור המבקש וכדי לפגוע ב ,בבקשה זוהמפורטים של המשיבה מחדליה בו

 . נזקים שונים נוספים

   –בין היתר , כך

ציבור עם המבקש וא הייתה מאריכה אוטומטית את ההתקשרות לאילו המשיבה  .91.1

ואילו המשיבה הייתה דואגת הצרכנים לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה 

לקבל את הסכמתם של הצרכנים להמשך ההתקשרות עובר לסיומה של עסקה 

מודעים לכך שתקופת העסקה  ווציבור הצרכנים היהמבקש אזי , קצובה לתקופה

אוטומטי באופן את ההתקשרות  עימםעומדת להסתיים ובכוונת המשיבה להאריך 

לכלכל  םועל כן בנסיבות אלה היה באפשרות ,כספים על כך מהםלאחר מכן ולגבות 

ך לקבל שירותי וכן ככל שמי מציבור הצרכנים היה חפץ להמשי, בהתאם הםאת צעדי

החברה היה יכול לערוך השוואת מחירים מבעוד מועד אצל , אינטרנטתשתית 

  . ולהתקשר בעסקאות בתנאים טובים יותר המתחרה

נוכח מעשיה ומחדליה של המשיבה  המבקש ומציבור הצרכניםמשכל אלה נמנעו מ

ית תשתבשוק  )המוגבלת ממילא(ואף לפגוע בתחרות הם הרי שיש בכך כדי לפגוע ב

ידי הצרכן ומידע אשר יש לצרכן -שכן השוואת מחירים המבוצעים על, האינטרנט

ומגבירים את התחרות על  בעקבות זאת מחזקים את כוחו במשא ומתן למול העוסק

  . של הצרכן) כיסו, ואם נדייק(ליבו 
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כי קיומה של תחרות בשוק האינטרנט מיטיבה עם הצרכן ומשנפגעת , אין חולק

  . הצרכן התחרות נפגע גם

שהינה גובה בניגוד הכספים השיב את למסרבת המשיבה , אמור לעילכ, לא זו אף זו .91.2

לדין עבור תקופת ההתקשרות המוארכת על ידה באופן אוטומטי לאחר סיומה של 

למבקש ולציבור מלבד הנזק הכספי שנגרם ומשכך הרי ש, עסקה לתקופה קצובה

טרחה וטרדה מיותרים בפנייה אל  ,עגמת נפשהם ללהסב כדי גם יש בכך , הצרכנים

  . בחזרה םלקבל את כספשווא המשיבה בניסיון 

כמבוקש ) עשה/מניעה/הצהרתיים(במקרה עסקינן מתן סעד של צווים  כל אלה מצדיקים

  .   במסגרת פרק הסעדים

  הנימוקים לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.     ז

כל התנאים הרלבנטיים מתקיימים שכן  ,התובענה דנן מתאימה להידון כתובענה ייצוגית .92

 .זאת כפי שיפורט להלן, מנת לאשרה כתובענה ייצוגית- על שבחוק התובענות הייצוגיות

לחוק  3' סע( התובענה הינה מסוג התביעות אותן ניתן להגיש כתובענה ייצוגית   .1ז

 )התובענות הייצוגיות

בהתאם , בין השאר, ובענה ייצוגיתניתן להגיש ת, לחוק התובענות הייצוגיות 3בהתאם לסעיף  .93

 .התובענות הייצוגיות למפורט בתוספת השניה לחוק

כי סוג התביעות אותן ניתן להגיש , נקבעהתובענות הייצוגיות  לחוקתוספת השניה ב 1 בפרט .94

 – ןכתובענות ייצוגיות ה

, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תביעה נגד עוסק"
  ."התקשרו בעסקה ובין אם לאו בין אם

 .כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן" עוסק"המונח המשיבה עונה להגדרת  ,כאמור לעיל .95

 .הנמנים על לקוחותיה התובענה הייצוגית היא בעניין שבין המשיבה לבין ציבור הצרכנים .96

 . תניתן להגישן כתובענה ייצוגישהרי שהתובענה דנן נכללת בגדר סוג התביעות , לאור האמור .97

 )לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(4סעיף ( העילה האישית    .2ז

 .כנגד המשיבהאישית עילת תביעה עומדת למבקש , כמפורט לעיל בהרחבה .98

לסעיף הרי שבהתאם , כי גם אם למבקש לא הייתה עילת תביעה אישית, למען הזהירות יצויין .99

סמכות להורות על החלפת התובע לבית המשפט הנכבד יש  ,לחוק התובענות הייצוגיות) 2)(ג(8

 . המייצג ואין בכך כדי לפגוע בתובענה
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כלל חברי ל התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות   .3ז

קיימת אפשרות סבירה שהתביעה תוכרע לטובת חברי ו צרכניםת ציבור הקבוצ

    )ייצוגיותהתובענות הלחוק ) 1)(א(8 -ו) 1()א(4סעיפים (הקבוצה 

עורר תייצוגית תובענה כי  נדרשלחוק התובענות הייצוגיות ) 1)(א( 8 - ו) 1)(א(4סעיפים במסגרת  .100

 .לכלל חברי הקבוצה שבשמה מוגשת התביעה משותפותהיות או משפטיות תשאלות עובד

יות והן שאלות משפטיות המשותפות לכלל תשאלות עובד ןהתובענה הייצוגית דנן מעוררת ה .101

 : פורט להלןמכ ,בין השאר, למבקשו ציבור הצרכנים

לחוק הגנת הצרכן ומאריכה ) ג(א13 יףמפרה את הוראות סעהאם המשיבה  .101.1

אוטומטית את ההתקשרות עם ציבור הצרכים לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה 

מבלי לקבל , וגובה מהם כספים עבור תקופת ההתקשרות המוארכת כאמורקצובה 

  .)?( ב על פי החוקכמתחיי את הסכמתם המפורשת לכך

יש כדי לפגוע כמפורט במסגרת בקשה זו לעיל האם במעשיה ובמחדליה של המשיבה  .101.2

  .)?(של המשיבה  כלליהאינטרנט בניגוד לתנאי הרשיון התשתית תחרות בשוק ב

עולים כדי , האם מעשיה ומחדליה של המשיבה כמפורט במסגרת בקשה זו לעיל .101.3

והפרת  עוולת הגזל ,ת עושר ולא במשפטהתעשרות שלא כדין בהתאם לחוק עשיי

  .)?( חובה חקוקה

או השבה מאת /וכספי פי דין לקבל פיצוי -ציבור הצרכנים והמבקש זכאים עלהאם  .101.4

 . )?( האחרונה גבתה מהם בניגוד לדיןאשר בגין הכספים המשיבה 

ה התובענהיות וקיימות שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל ציבור הצרכנים והיות ו .102

סיכויי התובענה הייצוגית הרי ש ,טיים איתניםמושתתת על עובדות מוצקות ואדנים משפ

 . טובים וקיימת אפשרות למעלה מסבירה כי התובענה הייצוגית תתקבל

התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות    .4ז

  )ייצוגיותהתובענות הלחוק ) 2)(א(8סעיף ( ןיהעני

 .האינטרנטתשתית בשוק בתחום  ההמוביל המשיבה הנה החברה .103

 .למעלה ממיליון מנוייםאינטרנט לתשתית מספקת שירותי משיבה ה .104

מאוד של  הגדול הקבוצ ההינציבור הצרכנים את  ההתובעים המהוו תהרי שקבוצ ,מכאן .105

 .פרטים אשר המשיבה גרמה להם לנזק

, ציבור הצרכניםות משותפות לכלל חברי היות והתובענה מעוררת שאלות עובדתיות ומשפטי .106

ל במשותף במסגרת התובענה הייצוגית "יהיה זה אך יעיל והגיוני ללבן ולהכריע בשאלות הנ
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 .חלף ניהול תובענות רבות מאוד העוסקות באותן שאלות

 ,שכן, הליך התובענה הייצוגית יביא בנסיבות הקיימות לייעול וקיצור הליכים ,יתר על כן .107

בעניין ההארכה הונחה תשתית ראייתית מספקת לכך שהתנהלות המשיבה  ,לכמפורט לעי

האוטומטית של ההתקשרות עם הלקוח לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי 

הינה מדיניות בה נוקטת  ,הדיןפי  - לקבל את הסכמתו המפורשת של הלקוח לכך כמתחייב על

 .לקוחותיההמשיבה כלפי כלל 

הדרך המעשית היחידה בה ניתן לנהל למעשה  ול התובענה כתובענה ייצוגית הנניהו .זאת ועוד .108

קטן באופן יחסי נזקו של כל פרט בקבוצת ציבור הצרכנים הנו נראה כי שכן , את התובענה דנן

או תמריץ למי מהפרטים בקבוצה להגיש תובענה עצמאית /ולפיכך אין כל הצדקה כלכלית ו

 .כנגד המשיבה

תיוותר ושר כתובענה ייצוגית הרי שזכייתה של המשיבה ל שהתובענה לא תאברי כי ככ ,מכאן .109

בנוסף על כך ו לתקן עוול זהעוד יהיה בידה על חשבון ציבור גדול של צרכנים ומבלי שניתן 

לתנאי הרשיון בניגוד ובניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן  ,שלא כדיןהמשיבה תמשיך להתנהל 

  .ואף בצרכנים עתידיים הצרכניםדבר שיפגע בציבור , שלה הכללי

 עטייםעניינים בעלי חשיבות ציבורית וצרכנית מן המעלה הראשונה בהתובענה דנן עוסקת ב .110

טובה ) בדימוס( השופטת' כבויפים לעניין זה דברי , ק באה אל העולם התובענה הייצוגיתבדיו

המועצה ו מ"ת בעחברה ישראלית לתקשור, בזק' יוסף ברזני נ 5712/01א "דנכהן ב–שטרסברג

  - כדלקמן , )2003( 433' בעמ, 385, )6(נז , הישראלית לצרכנות

ידי -במובן הרחב נועדה התובענה הייצוגית למנוע עשיית עושר ולא במשפט על"
המרכזים בידם ייצור תעשייה ושירותים , גופים כלכליים רבי עוצמה וכוח

פים שאת הנזקק לאותם גו" האדם הקטן"לצריכה המונית על חשבון 
היא גם אמצעי לאכיפת החוק במישור . מוצריהם או את שירותיהם הוא צורך

האפשרות הניתנת לצרכן היחיד לתבוע בתובענה ייצוגית בשם . האזרחי
מגשימה אכיפה ראויה , קבוצת הצרכנים האנונימית שנפגעה מהפרת החוק

ציבור בקבוצת הצרכנים וב, אכיפה הפוגעת בצרכן הבודד-ומונעת מצב של תת
אכיפה מביא לפגיעה באמון הציבור בסדר החברתי -מצב של תת. בכללותו

התובענה הייצוגית משרתת גם אינטרס ציבורי של . הכולל ובשלטון החוק
המשפט -יעילות וחיסכון במשאבים ומונעת חוסר אחידות בפסיקת בתי

   ".בתביעות אישיות דומות

אינם מקיימים את הוראות חוק הגנת בשוק מרבית מהעוסקים , כאמור במבוא לבקשה זו .111

 ן הממוצעכמו גם מודעות צרכנית נמוכה של הצרכזה  בענייןוקיימת תת אכיפה  עסקינןהצרכן 

 ת"נערך עבור משרד התמש 02/2010 -מהסקר  :ראה(ל "על פי הוראות החוק הנלזכויותיו 

המצורפת והכתבה בעניין הסקר שנערך בעבור ההסתדרות לצרכנות  "1"נספח כהמצורף 

 . )בקשה זו ל "2"כנספח 

כי התובענה הייצוגית הנה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות  ,זאת מלמדנו

ימשיכו לא להיאכף הוראות החוק  ,שכן ללא אישור התובענה כתובענה ייצוגית ,דנןהמקרה 

כה לזכויותיו מודעות צרכנית נמונוכח ידי הצרכן הממוצע -ותביעות פרטניות לא יוגשו על
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 . היעדר תמריץ כלכלי להגשת תביעה אישיתעל בנוסף 

   .מדגיש ביתר שאת את חשיבות התובענה דנן וחשיבות אישורה כתובענה ייצוגיתלעיל האמור  .112

היעילה  ,הדרך הראויה נהתובענה הייצוגית היאין חולק כי ה, במקובץלעיל לאור האמור  .113

 . שוא התובענה דנןוההוגנת לצורך בירור והכרעה במחלוקת נ

קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך    .5ז

  )לחוק תובענות ייצוגיות) 4)(א(8 -ו ) 3)(א(8 פיםסעי( ובתום לב הולמת

 .האחר שלפרטי של המשיבה ככל לקוח לקוח מן השורה ו ןצרכ והמבקש הנ .114

יעים זרים בקשר לבקשה דנן ולתובענה הייצוגית או מנ/למבקש אין כל ניגוד אינטרסים ו .115

 .ם לבותב והבקשה והתובענה הייצוגית הוגשו מטעמו

השאלות העובדתיות והמשפטיות נשוא התובענה הייצוגית משותפות למבקש , כאמור לעיל .116

 . םציבור הצרכנילו

 . ים כמפורט בבקשה זו לעיללמבקש ולציבור הצרכנים נזקוגורמת המשיבה גרמה  .117

 . הייצוגיתתובענה משותפים בניהול הלמבקש ולציבור הצרכנים אינטרסים , כי כןהנה  .118

משרד בעל ניסיון , מ"המבקש שכר את שירותיו של משרד הח, לצורך ניהול התובענה .119

בעל יכולת לנהל ו, ייצוגיותהתובענות בתחום הלרבות  ,מסחרי-אזרחיובתחום הבליטיגציה 

 .הליכים מסוג ההליך דנן

 . ובתום לב כי עניינם של ציבור הצרכנים ייוצג וינוהל בדרך הולמת, מלמדנו האמור לעיל .120

   כ המייצג"ט המוצע לב"הגמול המוצע למבקש ושכ   . ח

להלן  נויצויי, 2010 –ע "ייצוגיות תש תובענותלתקנות ) 12()א(2 -ו) 11)(א(2בהתאם לתקנות  .121

 .םכ המייצג ודרך חישוב"ט המוצע לב"הגמול המוצע למבקש ושכ

מנתונים אשר ניתן  ,בעיקר ,כ המייצג מושפעים"ט לב"הגמול לתובע המייצג כמו גם שכהיות ו .122

 :ראה(בין אם ההליך מסתיים בפשרה ובין במסגרת פסק דין , בתום ההליךרק להעריכם 

 –כי , בשלב זה מוצע ,לפיכך ,)ייצוגיותהתובענות הלחוק  22-23סעיפים 

מהסכום שייפסק לטובת ציבור  7%ור של הגמול למבקש לא ייפחת מסכום בשיע .122.1

מהסכום  20%כ המייצג לא ייפחת מסכום בשיעור של "הצרכנים וכי הגמול לב

 ;שייפסק לטובת ציבור הצרכנים
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בין לבדם ובין בנוסף לסעד , ייפסקו סעדים שאינם כספייםשבמסגרת התובענה ככל  .122.2

הצרכנים ציבור שיביאו סעדים אלה ל תיעשה הערכה של התועלת הציבורית, כספי

 והערכה זו, לחוק התובענות הייצוגיות 22-23יתר השיקולים הקבועים בסעיפים ו

ט "כ המייצג בנוסף על הגמול ושכ"לב ט"ושכלמבקש הגמול חישוב בגם כן  תשוקלל

  ;לעיל כנגזרת מן הסעד הכספי יםהמוצע

 לא יפחתו מההוצאות שהוצאוכ המייצג "לבט "ושכלמבקש הגמול , בכל מקרה .122.3

כ המייצג "המבקש ובעל עצמם  והסיכון שנטלשיקלול , ניהול ההליךהגשת ולצורך 

 ניהול התובענההגשת ולצורך  םעל ידשהושקעה הטרחה  ,הניהולהגשת התובענה וב

 – לחוק התובענות הייצוגיות 22-23ושיקלול יתר השיקולים הקבועים בסעיפים 

     . יה צורך בכךככל שיה ,יומצאו בתום התובענהבעניין זה נתונים 

  נשוא התובענה הייצוגית הסעדים.   ט

  :כדלקמן, להורות במסגרת התובענה הייצוגיתבזאת בית המשפט הנכבד מתבקש  .123

לחוק הגנת הצרכן וליתן צו ) ג(א13בניגוד להוראות סעיף פועלת להצהיר כי המשיבה  .123.1

מועד ר לאח ןהתקשרות עם צרכבאופן אוטומטי האריך המורה למשיבה להימנע מל

התקשרות המשך הספים בגין כלגבות להימנע מוסיום עסקה לתקופה קצובה 

כמתחייב על  כךלשל הצרכן המפורשת  וקיבלה את הסכמתהמשיבה מבלי ש, כאמור

 .ל"החוק הנ סעיףהוראות  פי

אשר אחר ך רלבנטי מסמכל או /וחשבונות ולהמציא  לגלותליתן צו המורה למשיבה  .123.2

בניגוד לדין מאת בפועל המשיבה גבתה ששב את הסכומים לחיהיה ניתן  םבאמצעות

עבור תקופת ההתקשרות שהוארכה  ,בזמנים הרלוונטיים לתובענה ,ציבור הצרכנים

על ידה אוטומטית לאחר סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי שקיבלה את 

 ,צרכניםאותם לרבות כל מסמך ממנו ניתן ללמוד על זהות , לכךם המפורשת הסכמת

 . ב"ת הכספים מכל צרכן וכיוצמועדי גביי, וצרכן נגבו מכל צרכןומים שהסכ

אשר הסכומים בגין מלוא  םאו לפצות/ולציבור הצרכנים  להשיב משיבהללהורות  .123.3

אוטומטית עימם עבור תקופת ההתקשרות שהוארכה  בניגוד לדיןבפועל גבתה מהם 

הסכמתם  קיבלה אתהמשיבה לאחר סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי ש

 .כדיןוריבית  בצירוף הפרשי הצמדהוזאת , המפורשת לכך

אשר ניתן לה  כלליהון ילרש 79.1ף יסעהוראות לבניגוד  פועלתלהצהיר כי המשיבה  .123.4

וליתן צו המורה למשיבה לפעול בהתאם להוראות הרשיון  ידי משרד התקשורת- על

 .כלליה

הדין בתובענה הייצוגית הודעה בדבר פסק תפרסם על חשבונה  המשיבהכי , להורות .123.5

לחוק התובענות  25או כל הודעה אחרת הנדרשת בהתאם להוראות סעיף /ו





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 תצהיר המבקש



  תצהיר

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי , 29647526. ז.ת, דוד-אסי בן, מ"אני הח

  :כדלקמן, מצהיר בזאת בכתב, לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

בזק ה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית המוגשת על ידי כנגד הנני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקש

 -להלן(אביב -המחוזי בתלמשפט הבבית  ")המשיבה" - להלן( מ"קשורת בעהחברה הישראלית לת

 "). הבקשה"

או " התובענה" - להלן(נוסח כתב התביעה המבוקש לאשר כתובענה ייצוגית מצורף לתצהירי זה 

  ").התובענה הייצוגית"

  מבוא.   א

חברות  במיוחד עוסקים הנימנים על, עסקאות רבות אשר נכרתות בין צרכנים לבין עוסקים .1

, חברת הלווין, חברת הכבלים, ספקיות התשתית והגישה לאינטרנט: כגון, התקשורת השונות

כאשר , הנן עסקאות למתן שירותים לתקופת התחייבות מסויימת, וחברות הסלולאר השונות

תנאי העסקה ואמצעי התשלום נסגרים במעמד שיחה , ההתקשרות בין הצרכן לבין העוסק

 . טלפונית

 .ידי העוסקים-ל מהוות כר פורה לניצול לרעה של הצרכנים על"סוגים הנעסקאות מה .2

כי הצרכן הסביר אינו זוכר או עוקב אחר , עוסקים רבים מנצלים את העובדה, כך לדוגמא .3

וכך בתום תקופת העסקה או ההתחייבות אותם , מועד סיום תקופת העסקה או ההתחייבות

מבלי לקבל את הסכמת הצרכן , פן אוטומטיעוסקים ממשיכים את ההתקשרות עם הצרכן באו

ומחייבים את הצרכן עבור , בסמוך לפני הארכת התקשרות כאמור, להמשך ההתקשרות עימו

מהתעריפים , שלא לומר מופקעים, בתעריפים גבוהים, כ"בדר, תקופת ההתקשרות המוארכת

 .או מוצרלגבי אותו שירות ) שהסתיימה(להם הסכים הצרכן בעת ביצוע העסקה המקורית 

במקרים רבים היות והעסקאות כאמור נסגרות במעמד שיחה טלפונית בין הצרכן , לא זו אף זו .4

לצרכן לא ניתנת הזדמנות נאותה לקרוא את הסכם ההתקשרות טרם , לבין נציגי העוסק

וכן במקרים רבים קיימים פערים בין , או לעמוד כדבעי על כל תנאי העסקה/סגירת העסקה ו

ידי - או בין מה שהובן על/י נציגי העוסק במעמד סגירת העסקה ו"לצרכן עהמידע שנמסר 

פיהם בסופו של יום - אשר על, בפועל, לבין תנאי העסקה, הצרכן במעמד השיחה הטלפונית

 .העוסק מחייב את הצרכן

המחוקק ראה צורך להגן על הצרכן מפני רעות חולות כי , אציין על פי ייעוץ משפטי שקבלתי .5

חוק " –להלן( 1981–א"א לחוק הגנת הצרכן תשמ13' סע, בין השאר, הזמן נחקק אלה ובמרוצת

 ".עסקה לתקופה קצובה"אשר עוסק ב") החוק"או " הגנת הצרכן
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בין , המחוקק קבע, )10.01.2009אשר נכנס לתוקף ביום (א לחוק הגנת הצרכן 13' במסגרת סע .6

לאחר מועד סיום עסקה  כי בכדי שעוסק יוכל להמשיך את ההתקשרות עם הצרכן, היתר

את , מועד סיום העסקה או ההתחייבותפני בסמוך ל, עליו לפנות ולקבל, לתקופה קצובה

במידה והעוסק לא קיבל את . התקשרות עימוההסכמתו המפורשת של הצרכן להארכת 

אזי המחוקק אסר על העוסק להאריך , הסכמת הצרכן להארכת ההתקשרות כאמור

הצרכן ועל העוסק לסיים את ההתקשרות במועד סיום  אוטומטית את ההתקשרות עם

 ).  לחוק) ד(א13זאת למעט במספר מקרים חריגים הקבועים בסעיף (התקופה הקצובה 

א 13סעיף , 2008 –ח "התשס, )22' תיקון מס(לחוק הגנת הצרכן ) ב(4כי בהתאם לסעיף , יצויין

ו לפני כניסתו של סעיף חוק לחוק הגנת הצרכן חל גם על עסקאות לתקופה קצובה אשר נכרת

ובלבד שמועד סיומה של העסקה לתקופה קצובה חל ) 10.01.2009לפני יום : קרי(זה לתוקף 

  ).493, 490' עמ, 10.04.2008, ח"בניסן התשס' ה, 2150ח "ס: ראה(ואילך  10.01.2009ביום 

משיכים ועדיין מ ל"הנהגנת הצרכן עוסקים רבים פשוט מתעלמים מהוראות חוק , דא עקא .7

באופן אוטומטי את ההתקשרות עם לקוחותיהם לאחר מועד סיום עסקה לתקופה להאריך 

אף גובים עבור תקופת ההתקשרות את הלקוחות בתשלומים על כך ו יםחייבמקצובה ו

סכומים גבוהים בהרבה מן הסכומים להם הסכימו והתחייבו , המוארכת אוטומטית כאמור

זאת מבלי כל ו, מוצר/לגבי אותו שירות) שהסתיימה(ת הלקוחות בעת ביצוע העסקה המקורי

 . על פי החוק מתחייבקיבלו את הסכמתם המפורשת של הלקוחות לכך כשאותם עוסקים 

ניתן , ת"עבור משרד התמ 2010כי  מסקר שנערך בחודש פברואר , בכדי לסבר את האוזן יצויין .8

צרכנים ללא קבלת הסכמת מהעוסקים מחדשים אוטומטית עסקאות עם ה 75% -כי כ, ללמוד

 . וזאת בניגוד גמור לחוק, הצרכנים לכך

  ."1"כנספח ב "ת מצ"שרד התממשנערך עבור  2010מפברואר העתק הסקר   

מהציבור כלל אינו  77% -כי כ, מסקר שנערך בעבור רשות ההסתדרות לצרכנות עולה, כמו כן .9

  .ין זהילחוק הגנת הצרכן בענואינו מודע למשמעות התיקון " עסקה לתקופה קצובה"יודע מהי 

 ."2"כנספח ב "העתק כתבה בעניין הסקר שנערך בעבור רשות ההסתדרות לצרכנות מצ  

ל "כי קיימת תת אכיפה בקשר להוראות חוק הגנת הצרכן הנ, ל ניתן גם ללמוד"מן הסקרים הנ .10

וכי קיימת מודעות צרכנית נמוכה בקשר להוראות החוק הנוגעות לעסקה לתקופה קצובה 

  .  והדבר מדגיש ביתר שאת את נחיצות וחשיבות התובענה הייצוגית בנושאים אלה

כי המשיבה נמנית על אותה קבוצה גדולה של עוסקים אשר מתעלמים , כאן המקום לציין .11

ובתוך כך גם  ואינם מקיימים כדבעי את הוראות חוק הגנת הצרכן בדבר עסקה לתקופה קצובה

 .הצרכנים מתעשרת שלא כדין על חשבון ציבור

) לפני שהתיקון לחוק הגנת הצרכן נכנס לתוקף( 06.09.2006כי מכתבה שפורסמה ביום , יצויין .12

כי החידוש האוטמטי של עסקאות במחירים גבוהים , עולה" הארץ"באתר האינטרנט של עיתון 
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בכדי לגרוף לכיסן , ובכללם המשיבה, בה עושות שימוש חברות התקשורות" שיטה"אינה אלא 

 . חשבון הצרכנים- ם בסדר גודל של עשרות מיליוני שקלים בכל שנה עלרווחי

 (!!!) מיליוני שקלים 60-כהמשיבה משלשלת לכיסה , פי הערכה שנעשתה במסגרת הכתבה- על

על חשבון צרכנים בגין חידוש אוטומטי של עסקאות במחירים גבוהים ) 2006נכון לשנת (בשנה 

  .  לאחר תום תקופת ההתחייבות

  . "3"כנספח ב "מצ" הארץ"הכתבה שפורסמה באתר האינטרנט של עיתון העתק   

, כי מעשיה ומחדליה של המשיבה כאמור לעיל ולהלן, בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלתי אציין .13

של המשיבה  להוראות הרשיון הכללימנוגדים , מהווים עוולה בהתאם לחוק הגנת הצרכן

 .א במשפט וגזלעשיית עושר ול, הפרת חובה חקוקהועולים כדי 

 . מכאן התובענה הייצוגית .14

 הצדדים.    ב

 .אזרח ישראלי ולקוח של המשיבה הנני .15

כהגדרת מונח זה בחוק הגנת " צרכן" הנני עונה להגדרה, משפטי שקיבלתי ץבהתאם לייעו .16

 .הצרכן

 .לרבות בתחום אספקת תשתית האינטרנט, המשיבה הנה חברת התקשורת המובילה בארץ .17

לקוחות אשר  1,000,000 -כי למשיבה למעלה מ, וזן יצויין כבר עתהבכדי לסבר את הא

  .המשיבה מספקת להם תשתית אינטרנט מהיר

 30.09.2010ביום ח רבעוני של המשיבה לתקופה שהסתיימה "מדוהעתק מהעמוד הרלבנטי   

  ."4"כנספח ב "במסגרתו מצויינים מספר המינויים של המשיבה מצ

הגנת  כמשמעות מונח זה בחוק" עוסק"המשיבה הנה , יבהתאם לייעוץ משפטי שקיבלת .18

 .הצרכן

  העובדות הרלבנטיות.     ג

כי התובענה הייצוגית עסקינן וכל טענה עובדתית , בראשיתם של דברים יודגש למען הסר ספק .19

מתייחסת ללקוחות המשיבה מן  -להלן  תצהירי זהאו אחרת הנטענת במסגרת /או משפטית ו/ו

     .המגזר הפרטי בלבד



4 

, 07.04.2010ועד ליום  7.04.2009החל מיום , ו עסקה לתקופה של שנהנכרת המשיבה ואנוכי .20

מגה בייט  5תשתית אינטרנט מהיר במהירות של  יכי המשיבה תספק ל, במסגרתה הוסכם

מ במשך שלושת החודשים הראשונים של "מע+ ₪  3.46לשנייה וזאת בתמורה לסך של 

הווה אומר כי המחיר , החודשים הנותרים של העסקה 9מ בגין "מע+ ₪  88.22העסקה וסך של 

מ "מע+ ₪  67.03החודשי הממוצע בגין תשתית האינטרנט במסגרת העסקה היה בסך של 

 "). העסקה" - להלן(

  ."5"כנספח ב "ס בגין העסקה מצמחשבוניות מהעתק   

 .פה במסגרת שיחה טלפונית-לבין המשיבה בעסקה נעשתה בעל ניההתקשרות בי .21

באמצעות הוראת קבע , מידי חודש, למשיבה את התמורה המוסכמת בגין העסקה מתיליש .22

 .בכרטיס אשראי

כי רובן ככולן של העסקאות למתן שירותי תשתית אינטרנט הנכרתות בין המשיבה לבין , ייןוצי .23

כ "בד(הינן עסקאות למתן שירותי תשתית אינטרנט לתקופת התחייבות מסויימת  לקוחותיה

שבסעיף " עסקה לתקופה קצובה"הינן עסקאות העונות להגדרה , ולפיכך, )ל שנהלתקופה ש

 .לחוק הגנת הצרכן) א(א 13

בגין תשתית  יכי המשיבה מחייבת אות, במקרה, לב מתיש, 2010בסוף חודש אוקטובר  .24

 .האינטרנט בסכום שהנו גבוה באופן משמעותי מהסכום אשר הוסכם עליו במסגרת העסקה

אחר חשבוניות המס אשר  תילא עקב, צרכנים רבים אחריםבדומה לכי , ןבהקשר זה יצויי .25

מודע לכך כי תקופת העסקה הסתיימה לפני  יתיידי המשיבה ולפיכך לא הי-נשלחו אלי על

באופן  יכי המשיבה החליטה להמשיך את ההתקשרות עמ, לגלות תימספר חודשים והופתע

פקע בגין תשתית האינטרנט מבלי לבקש בסכום מו יאוטומטי ולחייב את כרטיס האשראי של

 .לכך יאת הסכמת

את  תילתת ומעולם לא נת תילא נתבקש, כל פנייה מאת המשיבה תיכי מעולם לא קיבל, ויודגש

עבור  ילבין המשיבה ולהמשך חיוב כרטיס האשראי של ילהארכת ההתקשרות בינ יהסכמת

 .ת העסקהתקופאינטרנט לתקופה שמעבר למועד סיום תשתית השירותי הארכת 

המשיבה  07.04.2010כי כבר החל מיום  יתיאת חשבוניות המס וגיל תיבדק, לאור האמור לעיל .26

₪  120.41בגין תשתית האינטרנט בהתאם לתעריף חודשי מופקע בסך של  החלה לחייב אותי

 . מהתעריף שהוסכם עליו במסגרת העסקה 54% -תעריף הגבוה בכ, )מ"כולל מע(

הרלוונטיות לתקופת ההארכה האוטומטית של שירותי תשתית המס  חשבוניותמהעתק     

 ."6"כנספח ב "מצ 14.12.2010ועד ליום  07.04.2010האינטרנט החל מיום 

' הגב -עם נציגת המשיבה  תיטלפונית אל המשיבה ודיבר יתיפנ 14.12.2010ביום , לפיכך .27

בגין תשתית האינטרנט  יכי המשיבה גובה ממנ, בין השאר, נתיבמסגרת השיחה ציי. אורטל

סכום שהנו גבוה בהרבה מהסכום שהוסכם עליו במסגרת העסקה וכי בעשותה כן המשיבה 
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ולחיוב כרטיס  ילהמשך ההתקשרות עמ ישכן היא לא קיבלה את הסכמת, נוהגת בניגוד לחוק

לקבל החזר כספי מאת המשיבה בגין  תיביקש, בנוסף. לאחר מועד סיום העסקה יהאשראי של

 .בניגוד לדין בגין התקופה שלאחר מועד סיום העסקה ים שגבתה ממנהכספי

      -כי , בין השאר, נציגת המשיבה ציינה יבתגובה לטענותי

המשיבה מודיעה ללקוחותיה על מועד סיום עסקה לתקופה קצובה במסגרת  .27.1

 .חשבוניות המס

מלבד ההודעה על מועד סיום עסקה לתקופה קצובה במסגרת חשבוניות המס  .27.2

משיבה לא יוצרת קשר עם לקוחותיה בשום דרך ואופן ואינה דואגת לקבל את ה

הסכמתם המפורשת והפוזיטיבית להמשך ההתקשרות עימם והמשך חיובם בגין 

 .  שירות תשתית האינטרנט לאחר סיום עסקה לתקופה קצובה

היא אינה צריכה לקבל את הסכמת הלקוח להמשך ההתקשרות , מבחינת המשיבה .27.3

סיום עסקה לתקופה הקצובה ודי בהודעה מטעמה במסגרת חשבונית  עימו לאחר

המס על מועד סיום העסקה בכדי להקנות לה את הזכות להמשיך את ההתקשרות 

עם הלקוח באופן אוטומטי וחד צדדי ולחייבו במחיר מחירון בגין שירותי תשתית 

 . האינטרנט

שיבה בסיומה של האחריות היא של הלקוח ליצור קשר עם המ, מבחינת המשיבה .27.4

 . עסקהעסקה לתקופה קצובה ולבקש לעדכן 

את הכספים שהמשיבה גבתה  ינציגת המשיבה סירבה להשיב ל, לאור האמור לעיל .27.5

 .בגין התקופה שלאחר מועד סיום העסקה יממנ

  ."7"כנספח ב "מצ) אורטל' הגב(לבין נציגת המשיבה  ניהעתק הקלטת השיחה בי  

  . "8"כנספח ב "מצ) אורטל' הגב(ן נציגת המשיבה לבי ניהעתק תמליל השיחה בי  

כי התנהלות המשיבה , כי מהשיחה עם נציגת המשיבה עולה בבירור, חשוב להדגיש ולציין .28

  .כמתואר לעיל הנה מדיניות של המשיבה כלפי כלל לקוחותיה

י מתהסכ, בסופו של יום ובכדי לא לשלם מחיר מופקע בגין שירותי תשתית האינטרנט .29

 . ידי נציגי המשיבה- על ילעסקה חדשה לתקופה של שנה אשר הוצעה ללהתחייב 

  - כי  , מכל המקובץ לעיל עולה .30

המשיבה מאריכה באופן , א לחוק הגנת הצרכן13בניגוד גמור לדין ולהוראות סעיף  .30.1

צדדי את ההתקשרות עם לקוחותיה לאחר מועד סיום עסקה לתקופה -אוטומטי וחד

וזאת מבלי שהמשיבה קיבלה את , תשלומים על כךקצובה ומחייבת את לקוחותיה ב

 . הסכמתם המפורשת לכך
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גובה עבור המשך , וברוב חוצפתה, לעשות" מגדילה"המשיבה אף , לא זו אף זו

תעריף גבוה בהרבה מן התעריף לו הסכים הלקוח , ההתקשרות האוטומטית כאמור

  ).שהסתיימה(במסגרת העסקה המקורית 

היא מסתפקת בציון מועד סיום , לפי כלל לקוחותיהמבחינת מדיניות המשיבה כ .30.2

העסקה לתקופה קצובה על גבי חשבוניות המס ומבחינתה האחריות היא של הלקוח 

ליצור עימה קשר ולבקש לסיים את ההתקשרות במועד סיום העסקה לתקופה 

 .קצובה או להתחייב לעסקה לתקופה קצובה חדשה

המשיבה פועלת בניגוד , מחדליה המפורטים לעילבמעשיה וב, בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלתי .31

 .בניגוד לדין נונזקים ומתעשרת על חשבונ נומסבה ל, ציבור הצרכניםכלפי וי מעוולת כלפ, לדין

 .מטרת התובענה הייצוגית לרפא עוול זה .32

  עילות התביעה . ד

  .להלן יפורטו עילות התביעה משפטי שקיבלתי ץבהתאם לייעו .33

א 13מנוגדים להוראות סעיף , תצהירי זהבה כמפורט לעיל ולהלן במעשיה ומחדליה של המשי .34

נוסח [לחוק מהווה הדבר עוולה על פי פקודת הנזיקין  31ובהתאם לסעיף  ,לחוק הגנת הצרכן

עולים גם כדי עוולת , מעשיה ומחדליה של המשיבה, כמו כן"). פקודת הנזיקין" - להלן( ]חדש

 .בה חקוקהוהפרת חועשיית עושר ולא במשפט , הגזל

זכאים לסעדים הנתבעים במסגרת התובענה דנן בגין ואנוכי ציבור הצרכנים , נוכח האמור

  .עקב כך נוהפרותיה של המשיבה והנזקים שנגרמו ונגרמים ל

  הגנת הצרכן לחוק )ג(א13סעיף הוראות פועלת בניגוד להמשיבה    .1ד

התנהלות אותה יוק את המחוקק ביקש למנוע בד, הגנת הצרכן א לחוק13בחקיקת סעיף  .35

 . בתצהירי זההמתוארת לקוחותיה כלפי המשיבה קלוקלת של 

 -א לחוק 13דברי ההסבר להצעת החוק בעניין סעיף מסגרת ב צוייןכך ו

הצעת החוק המתפרסמת בזה באה לקבוע כללים חדשים שעניינם הגבלת "

  . תוקפן של התקשרויות בין עוסקים לצרכנים

תנאים מסוימים , בעת ביצוע עסקה, חים לצרכניםכיום עוסקים שונים מבטי

שתינתן לצרכן עם ביצוע ) הטבה –להלן(שעיקרם הנחה או הטבה אחרת 

ההטבה כרוכה בתנאי שלפיו הצרכן יהיה קשור בחוזה לתקופה . העסקה

הצרכן מסכים , פעמים רבות, כמו כן. מוגדרת או בלתי מוגדרת, מסוימת
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והוא אינו מודע לכך שהחוזה , גבלתלהתקשר עם עוסק בעסקה לתקופה מו

  .כולל הוראה שלפיה ההתקשרות תוארך אוטומטית בתום אותה תקופה

רב רובם של הצרכנים אינם מנהלים מעקב מסודר אחר מועד , ריםמטבע הדב

ולפיכך אינם , פקיעת החוזה או מועד סיום ההטבה שבשלה התקשרו בעסקה

עוסק ממשיך לחייב את הצרכן ה, כך. מודעים למועד סיום החוזה או ההטבה

בתשלומים שהם לעתים קרובות גבוהים מהסכומים שבהם התחייב בעת 

שכן , תופעות אלה פוגעות בצרכן .ביצוע העסקה לגבי אותו מוצר או שירות

  .בתנאי התחרות בשוק הוא היה יכול להשיג תנאים משופרים

יה הארכה כי לא תה) המוצע) ג(א13סעיף (עוד מוצע לקבוע במפורש ... 

אוטומטית של החוזה לאחר המועד שבו הסתיימה התקופות הקצובות 

  ....", אלא אם כן הצרכן נתן את הסכמתו המפורשת לכך, האמורות

 ).154 -  215' עמב, 29.01.2008, ח"ב בשבט התשס"כ ,202ח הכנסת "ה: ראה(

 –כי  , לחוק) 1)(ג(א13בסעיף נקבע , ברוח דברים אלה .36

לתנאי בחוזה הקובע כי ההתקשרות בין הצדדים תימשך לאחר מועד סיום "

ויראו כאילו נקבע בחוזה שהוא בטל , לא יהיה תוקף, העסקה או ההתחייבות

  ".באותו מועד

   –כדלקמן , לחוק) 2)(ג(א13נקבע בסעיף , וכן

להאריך את ההתקשרות ביניהם והצרכן , בתקופת ההודעה, הציע עוסק לצרכן"

יוארך תוקף החוזה בין הצדדים כפי , הודיע לעוסק כי הוא מסכים להארכה

להאריך את , לאחר תקופת ההודעה, הציע עוסק לצרכן; שהסכימו

יוארך , ההתקשרות ביניהם והצרכן הודיע לעוסק כי הוא מסכים להארכה

ואולם במהלך שלושים הימים , י שהסכימותוקף החוזה בין הצדדים כפ

הראשונים שבתקופת ההארכה לא יהיה העוסק רשאי להעלות את מחירי 

העסקה או לשנות את תנאיה לרעת הצרכן והצרכן יהיה רשאי להודיע על 

  ". ביטול הסכמתו

  : הינה" תקופת ההודעה" ,לחוק) א(א13סעיף על פי 

, עד סיום העסקה או ההתחייבותהתקופה החלה בין שישים הימים שלפני מו"

  ".לבין שלושים הימים שלפני אותו מועד

המחוקק ביקש לקבוע , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13במסגרת סעיף , כפי העולה מהאמור לעיל .37

וזאת גם אם , כי עסקה לתקופה קצובה מסתיימת במועד תום התקופה הקצובה, כנקודת מוצא

לפיו ההתקשרות בין הצדדים לעסקה תימשך  קיים בהסכם שבין העוסק לבין הצרכן תנאי

 .  לתנאי כזה אין כל תוקף -לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות 
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המחוקק ביקש לקבוע במסגרת החוק תנאים להארכת ההתקשרות בין העוסק לבין , כמו כן

כאשר התנאי המרכזי והמהותי , הצרכן לאחר שעסקה לתקופה קצובה הגיעה לסיומה

בסמוך לפני מועד  ,רות כאמור הינו קבלת הסכמתו המפורשת של הצרכןלהארכת ההתקש

 . כאמור להמשך ההתקשרות ,סיום העסקה הקצובה

במועד תום עסקה לתקופה קצובה , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13בהתאם לסעיף , הנה כי כן .38

העוסק אינו רשאי להמשיך את , ההתקשרות בין העוסק לבין הצרכן צריכה להסתיים

ת עם הצרכן באופן אוטומטי ועליו לפנות אל הצרכן ולקבל את הסכמתו המפורשת ההתקשרו

 . להארכת ההתקשרות עימו

בתקופת ההודעה או : קרי(במידה ובסמוך לפני מועד סיום עסקה לתקופה קצובה , משכך

אזי , עימו ההתקשרות משךהעוסק אינו מקבל את הסכמתו המפורשת של הצרכן לה )לאחריה

על העוסק להפסיק ו ההתחייבותאו  הצדדים מסתיימת במועד סיום העסקה ההתקשרות בין

 . הכספים בגינם את מתן השירותים לצרכן ואת גביית

א 13לחוק נקבעו שני מקרים חריגים עליהם לא יחול סעיף ) ד(א 13' כי במסגרת סע, יצויין .39

ת והעסקה נשוא היו, במקרה דנן. לחוק בהתקיים מספר תנאים הקבועים באותו סעיף) 1)(ג(

עסקה "התובענה הנה מסוג עסקה לתקופה קצובה העונה להגדרה הראשונה של המונח 

לחוק ואינה מסוג העסקאות אשר פורטו בתוספת השלישית ) א(א13שבסעיף " לתקופה קצובה

כי גם אם , בנוסף יצויין. לחוק) ד(א13בסעיף  יםהקבוע יםאזי אין רלוונטיות לחריג, לחוק

הקבועות " עסקה לתקופה קצובה"יתה עונה לאיזו מן ההגדרות האחרות למונח העסקה דנן הי

היות והמשיבה אינה עומדת בתנאים הקבועים בסעיף , בכל מקרה, אזי, לחוק) א(א13בסעיף 

 .  הרי שלא מתקיים החריג הקבוע בסעיף זה, לחוק) 2)(ד(א13

ה על המשיבה לדאוג לקבל כי במועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה הי, מהאמור לעיל ברי .40

את הסכמת לקוחותיה להמשך ההתקשרות בין הצדדים או לחילופין להפסיק את ההתקשרות 

בין הצדדים במועד סיום העסקה לתקופה קצובה ובתוך כך גם לחדול כמובן מגביית כספים 

 .מלקוחותיה בגין שירותיה

לא פנתה משיבה העסקה השל סיומה סמוך לפני מועד ב, לעיל הז בתצהיריכפי האמור , ואולם .41

המפורשת להארכת ההתקשרות  ילקבל את הסכמתלא דאגה המשיבה , דברלי ולא הציעה 

בדבר מועד סיום העסקה חשבוניות המס על גבי במתן הודעה הסתפקה המשיבה , העימ

כאשר , באופן אוטומטי בתום תקופת העסקה מילתקופה קצובה והמשיכה את ההתקשרות ע

תסתיים במועד סיום  נולפנות אליה ולבקש כי ההתקשרות ביני שלית היא מבחינתה האחריו

 . העסקה לתקופה קצובה או לחילופין להתקשר בעסקה חדשה לתקופה קצובה

 . נציגת המשיבה הודתה כי המשיבה נוהגת כך כלפי כלל לקוחותיה, לעיל בתצהירי זהכמפורט 

קושרת היא כי ל פשע ומלבד העובדה חטא עמוסיפה הרי שהמשיבה , אם לא די באמור לעילו .42

באופן אוטומטי  םאת ההתקשרות עיממאריכה ו) אנוכי, ובכללם( ציבור הצרכניםאליה את 

התקשרות עבור תקופת הכספים גובה מהם היא גם , המפורשת לכך םללא קבלת הסכמת
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גבוהים ולא רק זאת היא אף גובה עבור תקופה זו תעריפים  כאמורהמוארכת אוטומטית 

בעת ההתקשרות בעסקה המקורית לתקופה קצובה שהוסכמו עימה הרבה מן התעריפים ב

 .)שהסתיימה(

להעלות את מחיר  בכל מקרהלמשיבה אסור  בנסיבות התובענה דנןכי , במאמר מוסגר יצויין .43

שכן אילו המשיבה , הימים הראשונים שלאחר תום העסקה לתקופה הקצובה 30 - העסקה ב

ומקבלת ) לחוק) א(א13סעיף כהגדרתה ב" (תקופת ההודעה" לאחרה הייתה פונה אל לקוחותי

לחוק אסור היה למשיבה ) 2)(ג(א13אזי בהתאם לסעיף , את הסכמתם להמשך ההתקשרות

הימים הראשונים  30או לשנות את תנאיה לרעת לקוחותיה במשך /להעלות את מחיר העסקה ו

היא , כפי הודאתה, ות כן כאשרשל תקופת ההארכה ועל כן מקל וחומר אסור למשיבה לעש

כלל אינה טורחת לפנות אל לקוחותיה בכדי לקבל את הסכמתם הפוזיטיבית להמשך 

 .ההתקשרות עימם לאחר סיום העסקה לתקופה קצובה

לבין נציגת  ניביהתקיימה כי במסגרת השיחה הטלפונית ש, לא למותר לציין בהקשר זה

למחיר  ת המחיר המופקע שהיא גובה ממניד אבמפורש כי המשיבה תורי תיביקש, המשיבה

זו  ואולם גם לבקשתי, קצובה שהסתיימה בתקופת העסקה לתקופה מתיזהה למחיר ששיל

 .המשיבה סירבה בניגוד לדין

המחוקק ראה בחומרה רבה את העובדה כי עוסקים ממשיכים לגבות כספים מן כי , כן יצויין .44

קצובה ולפיכך אף נקבעה במסגרת סעיף  הצרכנים לאחר המועד שבו מסתיימת עסקה לתקופה

הזכות לתבוע מעוסק פיצויים לדוגמה ללא הוכחת נזק בסכום של , הגנת הצרכן לחוק) א2(א31

 .    ₪ 10,000 עד

ציבור הצרכנים באופן אוטומטי על ידי המשיבה ני ולבין הארכת ההתקשרות בין המשיבה לבי .45

, להארכת ההתקשרות נוקבל את הסכמתלאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי ל

בניגוד להוראות סעיף , וגביית כספים עבור תקופת ההתקשרות המוארכת כאמור, כאמור

 . ציבור הצרכניםכלפי מהווה עוולה של המשיבה כלפי ו, לחוק הגנת הצרכן) ג(א13

) זהתצהירי המפורטים בהמשך (לנזקים הגורם הישיר הינה , כאמור לעילעוולתה של המשיבה  .46

את מלוא הכספים אשר גבתה  נוולהשיב ל נוועל המשיבה לפצות שנגרמו לי ולציבור הצרכנים

 .  כאמורתקופת ההתקשרות שהוארכה אוטומטית שלא כדין עבור  איתנומ

המשיבה עודנה ממשיכה לנהוג בניגוד להוראות , הבקשהכי נכון למועד הגשת , חשוב לציין .47

 . ך ממשיכה לגרום נזקים לציבור הצרכניםלחוק הגנת הצרכן ובכ) ג(א13סעיף 

מתעלמת ומפרה באופן בוטה את הוראות , בכוונת מכוון ,י המשיבהכ ,מן המקובץ לעיל ברי .48

 נוציבור הצרכנים וגורמת לכלפי ביצעה ומבצעת עוולה כלפי ו, הגנת הצרכן לחוק) ג(א13' סע

  . סעדים הנתבעים במסגרת התובענהזכאים ל ננוהלנזקים ולפיכך 
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 עשיית עושר ולא במשפט   .2ד

ולציבור הצרכנים עילת תביעה גם מכח  יכי עומדת ל, משפטי שקיבלתי אטען ץבהתאם לייעו .49

 ").חוק עשיית עושר ולא במשפט" -להלן( 1979-ט"תשל, ק עשיית עושר ולא במשפטחו

 .תכלית דיני עשיית עושר ולא במשפט הנה מניעת התעשרות לא מוצדקת על חשבון הזולת .50

, קובע חובת השבה במקרה של התעשרות שלא כדין ק עשיית עושר ולא במשפטחול )א(1סעיף  .51

  - כדלקמן 

 - להלן(שירות או טובת הנאה אחרת , י שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכסמ"

, חייב להשיב למזכה את הזכיה, )המזכה -להלן(שבאו לו מאדם אחר ) הזוכה

  ".ם לו את שוויהשלל -בירה ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי ס

  –חובת ההשבה מתגבשת בהתמלא שלושה תנאים מצטברים , הנה כי כן .52

 ;שירות או טובת הנאה אחרת, הזוכה קיבל נכס –התעשרות  .52.1

 .המזכה" על חשבון"ההתעשרות הגיעה לזוכה מאת או  .52.2

למשל תוך הפרת הוראת , "שלא כדין"ההתעשרות נעשתה  – שלא על פי זכות שבדין .52.3

 ".בלתי צודק"ביצוע עוולה או באופן , הוראת הסכם ,דין

מ "פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע' נ' יבוא יצור והפצה ואח. ר.י.ש.א 5768/94א "רע: ראה(

מ "ינטרנשיונל בעאאגריפרם  8728/07א "ע'; ד360 –' ו358', א335' בעמ, 289, )4(ד נב "פ, 'ואח

 )).15.07.2010 מיום ,פורסם בנבו( ןשמואל מאירסו' נ

יסוד ההתעשרות של המשיבה בא לידי ביטוי בסכומי הכסף אשר המשיבה  ,עסקינןבמקרה  .53

לאחר אוטומטית על ידה תקופת ההתקשרות שהוארכה עבור ומציבור הצרכנים מני גבתה מ

המפורשת לכך כמתחייב על פי  לתקופה קצובה מבלי שניתנה הסכמתנו מועד סיומה של עסקה

 . הגנת הצרכןלחוק ) ג(א13סעיף 

הרי , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13היות והתעשרותה של המשיבה נעשתה תוך הפרת הוראות סעיף  .54

  . שהתעשרות המשיבה מהווה התעשרות שלא על פי זכות שבדין

 מי ועםצדדי להאריך את ההתקשרות ע- העובדה כי המשיבה בחרה באופן חד, לא זו אף זו .55

ועד סיומה של העסקה המקורית לתקופה קצובה ציבור הצרכנים באופן אוטומטי לאחר מ

שהסתיימה ולגבות עבור המשך ההתקשרות כאמור כספים ואף במחירים גבוהים מהמחירים 

ציבור אל ו יוכל זאת מבלי לפנות אל, עליהם הוסכם במסגרת העסקה המקורית שהסתיימה

הווה מ, מראש לכך בסמוך לפני שהמשיבה עשתה כן נוהצרכנים לצורך קבלת הסמכת

פי זכות שבדין גם בהיותה התעשרות שנעשתה על ידי המשיבה באופן בלתי -התעשרות שלא על

, )חלק כללי(בחוסר הגינות ובדרך בלתי מקובלת בניגוד לחוק החוזים , בחוסר תום לב, צודק
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ניצול כוחה של , )אנוכי, ובכללם(תוך ניצול ציני לרעה של ציבור הצרכנים , 1973 - ג "תשל

כמפורט ( הפרה של הוראות הרשיון הכללי של המשיבה, מול חולשתו של הצרכןהמשיבה ל

 ). אנוכי, ובכללם(ופגיעה ברגל גסה בטובת ציבור הצרכנים ) תצהירי זהבהמשך 

ועל חשבון חיסרון ומכספי התעשרותה של המשיבה הגיעה לה במישרין מכספי ציבור הצרכנים  .56

 . נוכיס

ציבור הצרכנים המשיבה התעשרה שלא כדין על חשבוני ועל חשבון  כי, מהמקובץ לעיל ברי .57

שלא  איתנוולפיכך שומה עליה להשיב את כל הכספים שגבתה מ) ועדיין ממשיכה לעשות כן(

 .כדין

ולאור תכלית חוק התובענות , נוכח התנהלותה של המשיבה כמפורט לעיל, יתר על כן .58

ן ההשבה ההרתעתית אשר יש בו כדי לתרום יש להורות על השבה גם מכח עיקרו, הייצוגיות

להכוונת התנהגותם והתנהלותם של עוסקים ככלל והמשיבה בפרט וליצור תמריץ שלילי 

 .   לעוסקים ולמשיבה להפר את הדין

  זל עוולת הג   .3ד

עולים , מעשיה ומחדליה של המשיבה כמפורט לעילכי , משפטי שקיבלתי אטען ץבהתאם לייעו .59

 :כדלקמן, לפקודת הנזיקין הקובע 52ל בהתאם לסעיף גם כדי עוולת הגז

ל הוא כשהנתבע מעביר שלא כדין לשימוש עצמו מיטלטלין שהזכות גז"

משמיד , מעכב אותם, על ידי שהנתבע לוקח אותם, להחזיקם היא לתובע

  ".לל אותם מן התובע בדרך אחרתולאדם שלישי או ש תםמוסר או, אותם

 .גם כסף, בין השאר, נכלל, "מיטלטלין"בהגדרת , לפקודת הנזיקין 2על פי סעיף  .60

ציבור הצרכנים עבור תקופת ההתקשרות מומני גביית הכספים על ידי המשיבה מ, כאמור לעיל .61

המוארכת אוטומטית בסיומה של עסקה לתקופה קצובה נעשית על ידי המשיבה שלא כדין תוך 

הרשיון הכללי של המשיבה הפרת הוראות , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13הפרת הוראות סעיף 

באופן בלתי צודק ותוך הפרת חוק החוזים והחובה לנהוג , )להלן תצהירי זהכמפורט בהמשך (

 .  בתום לב ובדרך מקובלת

ציבור הצרכנים מהווה העברת מיטלטלין מני ומידי המשיבה מ-הרי שגביית הכספים על, מכאן .62

וקחת לעצמה שלא כדין כספים שכן המשיבה ל, שלא כדין על ידי המשיבה לשימוש עצמה

 .  כספים אלה איתנוולציבור הצרכנים ושוללת מ יהשייכים ל

  -כדלקמן , לפקודת הנזיקין מורה 50סעיף  .63
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לצוות על החזרת , לפי הנסיבות, ובענה שהוגשה על גזל רשאי בית המשפטבת"

מקומה של תרופה ב בנוסף על כל תרופה אחרת שנקבעה בפקודה זו או, הגזלה

  ".רכאמו

ועדיין (ומציבור הצרכנים בניגוד לדין מני ברי כי המשיבה גזלה כספים מ, לאור האמור לעיל .64

  .את כספי הגזילה נוולפיכך עליה להחזיר ל) ממשיכה לעשות כן

  הפרת חובה חקוקה   . 4ד

 -כדלקמן, לפקודת הנזיקין קובע 63סעיף  .65

יו על פי כל פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עלמ  ) א("

נועד לטובתו או , לפי פירושו הנכון, והחיקוק -למעט פקודה זו  -חיקוק 

וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו , להגנתו של אדם אחר

אין האדם האחר זכאי בשל  םאול; נזק שאליו נתכוון החיקוקה של

, לפי פירושו הנכון, אם החיקוק, ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

  .התכוון להוציא תרופה זו

, ענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל  ) ב(

אותו פלוני או ל אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

אדם מסוג או הגדר -אדם בכלל או של בני-ם של בניתלטובתם או להגנ

  ".שעמם נמנה אותו פלוני

 - עוולת הפרת חובה חקוקה הנם כמפורט להלן  יסודות, הנה כי כן .66

 ;)חיקוק שאינו פקודת הנזיקין(המזיק הפר חובה המוטלת עליו על פי חיקוק  .66.1

 ;הגנת הנפגע/החובה החקוקה נועדה לטובת .66.2

 ;הנזק שנגרם הוא מסוג הנזק שהחיקוק נועד למנוע .66.3

 ;הנזק נובע מהפרת החובה החקוקה .66.4

 .  זיקיתהחיקוק לא התכוון לשלול את התרופה הנ .66.5

 –לעיל ולהלן (ארציים נייחים -כללי למתן שירותי בזק פניםהמשיבה הנה בעלת רשיון  .67

 .מכוחו היא רשאית לספק שירותי תשתית אינטרנט לציבור הצרכנים ")כלליהרשיון ה"

חוק " –להלן( 1982 -ב"תשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת ניתן למשיבה מכח  הכלליהרשיון  .68

 ").התקשורת
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לחוק התקשורת על המשיבה חלה חובה חוקית לספק את שירותי ) א(11לסעיף  בהתאם .69

באורח תקין וסדיר על פי הוראות הרשיון ) אנוכי, ובכללם(האינטרנט לציבור הצרכנים תשתית 

 . שהוענק לה הכללי

  –לחוק התקשורת ) א(11וכך מורה סעיף 

וסדיר על פי  באורח תקיןבעל רשיון יבצע פעולות בזק ויתן שירותי בזק "

ההדגשות ( ".ועל פי התקנות והכללים שנקבעו לפי חוק זה הרשיון שהוענק לו

  .)לא במקור

 –כדלקמן , מורה כללילרשיון ה 79.1סעיף  .70

ולא תהיה צד לכל , על דרך של מעשה או מחדל, החברה לא תקיים כל פעילות"

ות אשר נועדו או עלולים לצמצם את התחר, הסדר או הבנה כלשהם, הסכם

  ).ההדגשות לא במקור(". בתחום הבזק או לפגוע בה

 ."9"כנספח ב "מהרשיון הכללי מצ) 52' עמ(העתק העמוד הרלבנטי   

ובכלל , לעיל ולהלןזה  תצהיריכי המעשים והמחדלים של המשיבה המפורטים במסגרת , יצויין .71

באופן ) אנוכי, ובכללם(הארכת ההתקשרות בין המשיבה לבין ציבור הצרכנים , בין היתר, זה

אוטומטי לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת 

לכך וכן גביית הכספים בניגוד לדין עבור תקופת ההתקשרות המוארכת באופן אוטומטי 

תחום שבו התחרות ממילא , תחום תשתית האינטרנטפוגעים ומגבילים את התחרות ב, כאמור

ת רק שתי חברות המספקות שירותי תשתית אינטרנט לציבור הצרכנים מוגבלת היות וקיימו

ולפיכך מהווים הפרה של החובה החקוקה החלה , )בפרק הנזק תצהיריראה כמפורט בהמשך (

ולהימנע כללי לחוק התקשורת לנהוג על פי תנאי הרשיון ה) א(11על המשיבה על פי סעיף 

 . האינטרנטתשתית ת בענף ממעשה או מחדל העלול לפגוע ולהגביל את התחרו

תצהירי כמפורט בהמשך ) (אנוכי, ובכללם(לציבור הצרכנים ) ועדיין נגרמים(הנזקים שנגרמו  .72

  . נובעים במישרין ממעשיה ומחדליה של המשיבה) זה

שהוענק  כלליהרשיון ה, לרבות(כי חוק התקשורת והרשיונות הניתנים מכוחו , אין חולק .73

ם ובכלל, גנתו ולטובתו של הציבור המקבל את שירותי הבזקלה, בין השאר, נועדו) למשיבה

 .אינטרנט מן המשיבהתשתית אשר קיבלו ומקבלים שירותי , ואנוכי ציבור הצרכנים

נועדו למנוע נזקים מסוג הנזקים  כלליכי הוראות חוק התקשורת והרשיון ה, אין גם חולק .74

 .תצהירי זהה כמפורט בולציבור הצרכנים נוכח מעשיה ומחדליה של המשיב ישנגרמו ל

ועדיין ( כללימשהמשיבה אינה מקיימת את הוראות הרשיון ה, לאור האמור לעיל במקובץ .75

הרי שמעשיה ומחדליה מהווים הפרה של חובתה החוקית הקבועה בסעיף , )ממשיכה לנהוג כך

נו ציבור הצרכנים המזכה אותוכלפי לחוק התקשורת ובכך היא מבצעת עוולה כלפי ) א(11

 .ים הנתבעים במסגרת התובענהבסעד
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האחרונה , לרשיון הכללי של המשיבה 87.2כי גם בהתאם לסעיף , בסופם של דברים יצויין .76

אחראית על כל נזק שהיא גורמת במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש ברשיון או עקב 

זק השימוש בו והנה מחוייבת לנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת הנזק וכן לתקן את הנ

  .או לפצות בגינו את הנפגע/ו

  ."10"כנספח ב "מהרשיון הכללי מצ) 56' עמ(העתק העמוד הרלבנטי   

  הגדרת קבוצת התובעים.    ה

הוגדרה במסגרת  הייצוגית תנוהל התובענה שבשמההקבוצה , תצהירי זהלאור האמור לעיל ב .77

  - כדלקמן , הבקשה

ה לתקופה או יתקשר עם המשיבה בעסק/כל צרכן אשר התקשר ו"

למתן שירותי ) לחוק הגנת הצרכן) א(א13כהגדרתה בסעיף (קצובה 

או בכל  10.01.2009אשר מועד סיום העסקה חל ביום , תשתית אינטרנט

ואשר לאחר , עד למועד אישור התובענה כייצוגיתמועד מאוחר יותר 

מועד סיום העסקה המשיבה האריכה באופן אוטומטי את ההתקשרות 

את הסכמתו המפורשת לכך וגבתה ממנו כספים עבור  עימו מבלי לקבל

  ".תקופת ההתקשרות המוארכת כאמור

  "). ציבור הצרכנים" –הקבוצה תקרא לעיל ולהלן (

לחוק  10בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לעשות שימוש בסמכותו בהתאם לסעיף , לחילופין .78

 .התובענות הייצוגיות ולהגדיר את הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה

בשלב זה של התובענה לא ניתן לציין במדוייק את גודלה של קבוצת התובעים המהווה את  .79

 - למעלה ממונה כי קבוצת התובעים , אולם ניתן לשער על סמך הערכה בלבד, ציבור הצרכנים

 : כמפורט להלן, צרכנים 1,000,000

 נספחראה (מנויים לשירותי תשתית אינטרנט  1,000,000 -מלמשיבה יש למעלה  .79.1

"4" .( 

העסקאות למתן שירותי תשתית האינטרנט הנכרתות בין המשיבה , כמבואר לעיל .79.2

הינן עסקאות העונות להגדרת עסקה לתקופה קצובה , רובן ככולן, לבין לקוחותיה

 ).כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן(

נציגת המשיבה הודתה כי התנהלותה של המשיבה בעניין , כאמור לעיל, כמו כן .79.3

ת של ההתקשרות עם הלקוח לאחר מועד סיומה של עסקה ההארכה האוטומטי

לתקופה קצובה מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של הלקוח לכך כמתחייב על פי 

 .הינה מדיניות בה נוקטת המשיבה כלפי כלל לקוחותיה -הדין 
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העסקאות לתקופה קצובה הנכרתות בין המשיבה , אמור לעילפי ככי , בנוסף יצויין .79.4

מתוך ו ,כ לתקופה של שנה"הנן בדר אינטרנטתשתית למתן שירותי לבין לקוחותיה 

ועד למועד  10.01.2009ניתן להניח כי בתקופה שהחל מיום ושמרנית הערכה זהירה 

המשיבה האריכה את ההתקשרות באופן אוטומטי לאחר , עסקינןהבקשה הגשת 

קיבלה לכל לקוח פרטי מבלי ש ,לפחות פעם אחת, סיומה של עסקה לתקופה קצובה

 .את הסכמתו המפורשת לכך

ניתן להניח כי המספר המשוער של החברים בקבוצת התובעים הינו כמספר , לפיכך .79.5

 .  לקוחותיה של המשיבה

  הנזק.     ו

  יהנזק האישי שנגרם ל     .1ו

לאחר תום תקופת  מילהארכת ההתקשרות ע יהמשיבה לא קיבלה את הסכמת, כאמור לעיל .80

וגבתה  מיצדדי את ההתקשרות ע-שיבה האריכה באופן אוטומטי וחדהמ, העסקה ואף על פי כן

 .עבור המשך ההתקשרות כאמור כספים בניגוד לדין יממנ

מועד סיום ( 07.04.2010מיום כאמור החל עבור תקופת ההתקשרות שהוארכה אוטומטית  .81

, )2010בחודש דצמבר ( ימועד שבו נכרתה עסקה לתקופה קצובה חדשה בהסכמתועד ל) העסקה

עד נובמבר  2010חשבוניות מרץ : ראה( ₪ 989בניגוד לדין סך כולל של  מניגבתה המשיבה מ

  ).הז תצהיריל "6"כנספח ב "המצ 2010

  .₪ 989הנו בסך של  שנגרם לינזק הכספי ה, לפיכך .82

  הערכת הנזק שנגרם לציבור הצרכנים      .2ו

המשיבה גבתה מהם שלא כדין  הנזק הכספי שנגרם לציבור הצרכנים הינו אותם סכומים אשר .83

עבור תקופת הארכת ההתקשרויות עימם באופן אוטומטי לאחר סיומה של עסקה לתקופה 

 . קצובה מבלי שקיבלה את הסכמתם המפורשת לכך

נדרש להציג חישוב  נניאי, כי בשלב זה של ההליך, בהתאם לייעוץ משפטי שקבלתי אטען .84

כל שכן שבנסיבות המקרה , יח את שיעור הנזקאו להוכ/מדוייק של הנזקים נשוא התובענה ו

לציבור הצרכנים מצויים בפועל שנגרם הכספי חישוב הנזק צורך הנתונים הנדרשים לכל , דנן

 .בלבדהמשיבה וברשותה  ברשות
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אחד הסעדים המבוקשים במסגרת התובענה הנו כי המשיבה תגלה את כל , האמור לעיל נוכח .85

רך חישוב הנזק הכספי המדוייק שנגרם בפועל שים לצוהחשבונות והמסמכים הרלבנטים הנדר

 ).במסגרת הבקשה ראה פרק הסעדים(לציבור הצרכנים 

ככל שבית המשפט הנכבד יאשר לנהל את התובענה כתובענה ייצוגית ולאחר שהתביעה תידון  .86

ניתן יהיה לחשב באופן מדוייק את הנזק הכספי שנגרם בפועל לציבור הצרכנים וכן , לגופה

 .ף לסכום זה הפרשי הצמדה וריבית כדיןלהוסי

בשלב מקדמי זה של התובענה ניתן לבצע הערכה כללית משוערת בלבד של היקף , יחד עם זאת .87

 .   הנזקים הכספיים אשר המשיבה גרמה לציבור הצרכנים

  –כמפורט להלן , הערכת הנזק הכספי כאמור תבוצע על בסיס הנחות זהירות ושמרניות .88

להם היא  לקוחות 1,000,000 -למעלה מכה היא כי למשיבה ההער, כאמור לעיל .88.1

 .מספקת שירותי תשתית אינטרנט

העסקאות הרלבנטיות להערכת הנזק הכספי שנגרם לציבור הצרכנים הנן עסקאות  .88.2

לתקופה קצובה שנכרתו בין המשיבה לבין לקוחותיה הפרטיים למתן שירותי תשתית 

או בכל מועד מאוחר יותר עד למועד  10.01.2009אינטרנט אשר מועד סיומן חל ביום 

 .אישור התובענה כייצוגית

העסקאות הנכרתות בין המשיבה ללקוחותיה הפרטיים למתן שירותי , כאמור לעיל .88.3

 . כ לתקופה של שנה"בדר -הנן עסקאות לתקופה קצובה, רובן ככולן, אינטרנט

החל מיום מתוך הערכה זהירה ושמרנית ניתן להניח כי בתקופה ש, כאמור לעיל .88.4

המשיבה האריכה את ההתקשרות , עסקינןועד למועד הגשת הבקשה  10.01.2009

לכל  ,לפחות פעם אחת, באופן אוטומטי לאחר סיומה של עסקה לתקופה קצובה

 .לקוח פרטי מבלי שקיבלה את הסכמתו המפורשת לכך

 לאחר שעסקה לתקופה קצובה מסתיימת, באשר לשיעור הנזק יצויין כי כאמור לעיל .88.5

היות וקיימים מחירים . המשיבה גובה מחיר מחירון בגין שירותי תשתית האינטרנט

מגה בייט ...  20/ 10/ 8/ 5/ 2.5(שונים למהירויות תשתית האינטרנט השונות 

אזי בשלב זה של התובענה ומתוך גישה זהירה ושמרנית התעריף שילקח , )לשנייה

שהנו מחיר המחירון של ₪  100 - בחשבון לצורך חישוב הנזק יהיה בסך של כ

. מגה בייט לשנייה 2.5 –ידה כיום -המשיבה למהירות הנמוכה ביותר המשווקת על

מתוך הנחה זהירה ושמרנית כי המשיבה גבתה שלא כדין מכל הנני יוצא , כמו כן

בתקופת ההתקשרות שהוארכה  חודש אחד לפחותתשלום עבור , לקוח פרטי

 . אוטומטית כאמור

שנגרם לציבור ) הנומינלי(כי הנזק הכספי , ההערכה המשוערת היא, ללאור האמור לעי .89

 . ₪ 100,000,000 -הנו לכל הפחות בסך של כ, הצרכנים בתקופה הרלבנטית לתובענה הייצוגית
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)100,000,000  ₪ =100  ₪ *1,000,000 .( 

 נניוה, ל הינו אומדן משוער בלבד המבוסס על הערכות זהירות ושמרניות"הסך הנ, כאמור לעיל .90

זאת כפי שבוודאי , סבור כי נזקם הכספי של ציבור הצרכנים גבוה מסכום התביעה המוערך

 .יתברר במהלכה של התובענה הייצוגית

 .₪ 100,000,000 סכום התובענה הייצוגית יעמוד על סך של, בשלב זה, לאור האמור לעיל .91

מחדליה במעשיה וביש , ילציבור הצרכנים כאמור לעול ינגרם לאשר מלבד הנזק הכספי הישיר  .92

נזקים שונים  נוהסב לציבור הצרכנים ולבו יכדי לפגוע ב ,הזתצהירי בשל המשיבה המפורטים 

 . נוספים

   –בין היתר , כך

ציבור עם ו מיעא הייתה מאריכה אוטומטית את ההתקשרות לאילו המשיבה  .92.1

דואגת  ואילו המשיבה הייתההצרכנים לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה 

, להמשך ההתקשרות עובר לסיומה של עסקה לתקופה קצובהנו לקבל את הסכמת

מודעים לכך שתקופת העסקה עומדת להסתיים ובכוונת המשיבה להאריך היינו אזי 

ועל  ,כספים על כך איתנומאוטומטי לאחר מכן ולגבות באופן את ההתקשרות  נועימ

וכן ככל שמי מציבור , בהתאם נולכלכל את צעדי נוכן בנסיבות אלה היה באפשרות

היה יכול לערוך השוואת , אינטרנטתשתית הצרכנים היה חפץ להמשיך לקבל שירותי 

ולהתקשר בעסקאות בתנאים טובים  החברה המתחרהמחירים מבעוד מועד אצל 

  . יותר

נוכח מעשיה ומחדליה של המשיבה הרי  ומציבור הצרכניםמני משכל אלה נמנעו מ

תשתית בשוק  )המוגבלת ממילא(ואף לפגוע בתחרות  נווע בשיש בכך כדי לפג

ידי הצרכן ומידע אשר יש לצרכן -שכן השוואת מחירים המבוצעים על, האינטרנט

ומגבירים את התחרות על  בעקבות זאת מחזקים את כוחו במשא ומתן למול העוסק

  . של הצרכן) כיסו, ואם נדייק(ליבו 

האינטרנט מיטיבה עם הצרכן ומשנפגעת כי קיומה של תחרות בשוק , אין חולק

  . התחרות נפגע גם הצרכן

שהינה גובה בניגוד הכספים השיב את למסרבת המשיבה , אמור לעילכ, לא זו אף זו .92.2

לדין עבור תקופת ההתקשרות המוארכת על ידה באופן אוטומטי לאחר סיומה של 

, בור הצרכניםולצי ילמלבד הנזק הכספי שנגרם ומשכך הרי ש, עסקה לתקופה קצובה

טרחה וטרדה מיותרים בפנייה אל המשיבה , עגמת נפש נוללהסב כדי גם יש בכך 

  . בחזרה נולקבל את כספשווא בניסיון 

כמבוקש ) עשה/מניעה/הצהרתיים(כל אלה מצדיקים במקרה עסקינן מתן סעד של צווים 

  .   בבקשה במסגרת פרק הסעדים
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  ייצוגית הנימוקים לאישור התובענה כתובענה.     ז

שכן , התובענה דנן מתאימה להידון כתובענה ייצוגית, משפטי שקבלתי ץבהתאם לייעו .93

מנת לאשרה כתובענה - מתקיימים כל התנאים הרלבנטיים שבחוק התובענות הייצוגיות על

 .זאת כפי שיפורט להלן, ייצוגית

לחוק  3 'סע( התובענה הינה מסוג התביעות אותן ניתן להגיש כתובענה ייצוגית   .1ז

 )התובענות הייצוגיות

בהתאם , בין השאר, ניתן להגיש תובענה ייצוגית, לחוק התובענות הייצוגיות 3בהתאם לסעיף  .94

 .התובענות הייצוגיות למפורט בתוספת השניה לחוק

כי סוג התביעות אותן ניתן להגיש , התובענות הייצוגיות נקבע בתוספת השניה לחוק 1בפרט  .95

 – כתובענות ייצוגיות הן

, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תביעה נגד עוסק"
  ."בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו

 .כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן" עוסק"המשיבה עונה להגדרת המונח , כאמור לעיל .96

 .התובענה הייצוגית היא בעניין שבין המשיבה לבין ציבור הצרכנים הנמנים על לקוחותיה .97

 . הרי שהתובענה דנן נכללת בגדר סוג התביעות שניתן להגישן כתובענה ייצוגית, לאור האמור .98

 )לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(4סעיף ( העילה האישית    .2ז

 .עילת תביעה אישית כנגד המשיבה זכותילעומדת , כמפורט לעיל בהרחבה .99

לכלל חברי  שותפותהתובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המ   .3ז

קיימת אפשרות סבירה שהתביעה תוכרע לטובת חברי ו קבוצת ציבור הצרכנים

    )ייצוגיותהתובענות הלחוק ) 1)(א(8 -ו) 1()א(4סעיפים (הקבוצה 

לחוק התובענות הייצוגיות נדרש כי תובענה ייצוגית תעורר ) 1)(א( 8 - ו) 1)(א(4במסגרת סעיפים  .100

 .המשותפות לכלל חברי הקבוצה שבשמה מוגשת התביעהשאלות עובדתיות או משפטיות 

לי התובענה הייצוגית דנן מעוררת הן שאלות עובדתיות והן שאלות משפטיות המשותפות  .101

 : כמפורט להלן, בין השאר, לכלל ציבור הצרכניםו
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לחוק הגנת הצרכן ומאריכה ) ג(א13האם המשיבה מפרה את הוראות סעיף  .101.1

ור הצרכים לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה אוטומטית את ההתקשרות עם ציב

מבלי לקבל , קצובה וגובה מהם כספים עבור תקופת ההתקשרות המוארכת כאמור

 ). ?( את הסכמתם המפורשת לכך כמתחייב על פי החוק

לעיל יש כדי  תצהירי זההאם במעשיה ובמחדליה של המשיבה כמפורט במסגרת  .101.2

יגוד לתנאי הרשיון הכללי של המשיבה לפגוע בתחרות בשוק תשתית האינטרנט בנ

)?(.  

עולים כדי , לעיל תצהירי זההאם מעשיה ומחדליה של המשיבה כמפורט במסגרת  .101.3

והפרת עוולת הגזל , התעשרות שלא כדין בהתאם לחוק עשיית עושר ולא במשפט

 . )?(חובה חקוקה 

בה מאת או הש/פי דין לקבל פיצוי כספי ו-זכאים על אנוכיהאם ציבור הצרכנים ו .101.4

 ). ?(בניגוד לדין  איתנוהמשיבה בגין הכספים אשר האחרונה גבתה מ

היות וקיימות שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל ציבור הצרכנים והיות והתובענה  .102

הרי שסיכויי התובענה הייצוגית , מושתתת על עובדות מוצקות ואדנים משפטיים איתנים

 . התובענה הייצוגית תתקבל טובים וקיימת אפשרות למעלה מסבירה כי

התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות    .4ז

  )ייצוגיותהתובענות הלחוק ) 2)(א(8סעיף ( ןיהעני

 .המשיבה הנה החברה המובילה בשוק בתחום תשתית האינטרנט .103

 .המשיבה מספקת שירותי תשתית אינטרנט ללמעלה ממיליון מנויים .104

הרי שקבוצת התובעים המהווה את ציבור הצרכנים הינה קבוצה גדולה מאוד של  ,מכאן .105

 .פרטים אשר המשיבה גרמה להם לנזק

, היות והתובענה מעוררת שאלות עובדתיות ומשפטיות משותפות לכלל חברי ציבור הצרכנים .106

ית ל במשותף במסגרת התובענה הייצוג"יהיה זה אך יעיל והגיוני ללבן ולהכריע בשאלות הנ

 .חלף ניהול תובענות רבות מאוד העוסקות באותן שאלות

, שכן, הליך התובענה הייצוגית יביא בנסיבות הקיימות לייעול וקיצור הליכים, יתר על כן .107

הונחה תשתית ראייתית מספקת לכך שהתנהלות המשיבה בעניין ההארכה , כמפורט לעיל

עסקה לתקופה קצובה מבלי האוטומטית של ההתקשרות עם הלקוח לאחר מועד סיומה של 

הינה מדיניות בה נוקטת , פי הדין -לקבל את הסכמתו המפורשת של הלקוח לכך כמתחייב על 

 .לקוחותיההמשיבה כלפי כלל 
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ניהול התובענה כתובענה ייצוגית הנו למעשה הדרך המעשית היחידה בה ניתן לנהל . זאת ועוד .108

בוצת ציבור הצרכנים הנו באופן יחסי קטן שכן נראה כי נזקו של כל פרט בק, את התובענה דנן

או תמריץ למי מהפרטים בקבוצה להגיש תובענה עצמאית /ולפיכך אין כל הצדקה כלכלית ו

 .כנגד המשיבה

ברי כי ככל שהתובענה לא תאושר כתובענה ייצוגית הרי שזכייתה של המשיבה תיוותר , מכאן .109

היה עוד לתקן עוול זה ובנוסף על כך בידה על חשבון ציבור גדול של צרכנים ומבלי שניתן י

ובניגוד לתנאי הרשיון בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן , המשיבה תמשיך להתנהל שלא כדין

 . דבר שיפגע בציבור הצרכנים ואף בצרכנים עתידיים, הכללי שלה

התובענה דנן עוסקת בעניינים בעלי חשיבות ציבורית וצרכנית מן המעלה הראשונה בעטיים  .110

טובה ) בדימוס( השופטת' כבויפים לעניין זה דברי , ק באה אל העולם התובענה הייצוגיתבדיו

המועצה ו מ"חברה ישראלית לתקשורת בע, בזק' יוסף ברזני נ 5712/01א "דנכהן ב–שטרסברג

  - כדלקמן , )2003( 433' בעמ, 385, )6(נז , הישראלית לצרכנות

ידי -עשיית עושר ולא במשפט על במובן הרחב נועדה התובענה הייצוגית למנוע"

המרכזים בידם ייצור תעשייה ושירותים , גופים כלכליים רבי עוצמה וכוח

הנזקק לאותם גופים שאת " האדם הקטן"לצריכה המונית על חשבון 

היא גם אמצעי לאכיפת החוק במישור . מוצריהם או את שירותיהם הוא צורך

בתובענה ייצוגית בשם  האפשרות הניתנת לצרכן היחיד לתבוע. האזרחי

מגשימה אכיפה ראויה , קבוצת הצרכנים האנונימית שנפגעה מהפרת החוק

בקבוצת הצרכנים ובציבור , אכיפה הפוגעת בצרכן הבודד-ומונעת מצב של תת

אכיפה מביא לפגיעה באמון הציבור בסדר החברתי -מצב של תת. בכללותו

אינטרס ציבורי של  התובענה הייצוגית משרתת גם. הכולל ובשלטון החוק

המשפט -יעילות וחיסכון במשאבים ומונעת חוסר אחידות בפסיקת בתי

   ".בתביעות אישיות דומות

מרבית מהעוסקים בשוק אינם מקיימים את הוראות חוק הגנת , תצהירי זהלכאמור במבוא  .111

צע הצרכן עסקינן וקיימת תת אכיפה בעניין זה כמו גם מודעות צרכנית נמוכה של הצרכן הממו

 ת"נערך עבור משרד התמש 02/2010 -מהסקר : ראה(ל "לזכויותיו על פי הוראות החוק הנ

והכתבה בעניין הסקר שנערך בעבור ההסתדרות לצרכנות המצורפת  "1"כנספח המצורף 

 ). לתצהירי זה "2"כנספח 

כי התובענה הייצוגית הנה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות , זאת מלמדנו

הוראות החוק ימשיכו לא להיאכף , שכן ללא אישור התובענה כתובענה ייצוגית, המקרה דנן

ידי הצרכן הממוצע נוכח מודעות צרכנית נמוכה לזכויותיו -ותביעות פרטניות לא יוגשו על

 . בנוסף על היעדר תמריץ כלכלי להגשת תביעה אישית

 .  שיבות אישורה כתובענה ייצוגיתהאמור לעיל מדגיש ביתר שאת את חשיבות התובענה דנן וח .112
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היעילה , אין חולק כי התובענה הייצוגית הינה הדרך הראויה, לאור האמור לעיל במקובץ .113

 . וההוגנת לצורך בירור והכרעה במחלוקת נשוא התובענה דנן

קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך    .5ז

  )לחוק תובענות ייצוגיות) 4)(א(8 -ו ) 3)(א(8 פיםיסע( ובתום לב הולמת

 .צרכן מן השורה ולקוח של המשיבה ככל לקוח פרטי אחר שלה נניה .114

שה או מניעים זרים בקשר לבקשה ולתובענה הייצוגית והבק/כל ניגוד אינטרסים ולי אין  .115

 .בתום לב והתובענה הייצוגית הוגשו מטעמי

ולציבור י פטיות נשוא התובענה הייצוגית משותפות להשאלות העובדתיות והמש, כאמור לעיל .116

 . הצרכנים

 . לעיל הזתצהירי ולציבור הצרכנים נזקים כמפורט ב יהמשיבה גרמה וגורמת ל .117

 . ולציבור הצרכנים אינטרסים משותפים בניהול התובענה הייצוגית יל, הנה כי כן .118

משרד , 'כר אטיאס ושותד קיכלמ"עוהאת שירותיו של משרד  תישכר, לצורך ניהול התובענה .119

ובעל , לרבות בתחום התובענות הייצוגיות, מסחרי- בעל ניסיון בליטיגציה ובתחום האזרחי

 .יכולת לנהל הליכים מסוג ההליך דנן

 . כי עניינם של ציבור הצרכנים ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב, האמור לעיל מלמדנו .120

 סוף דבר.    ח

כי המשיבה מפרה , בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלתי אטעןו לאור כל האמור לעיל במקובץ .121

מתעשרת , הוראות הרשיון הכללי שהוענק להברגל גסה את הוראות חוק הגנת הצרכן ואת 

 . שלא כדין על חשבון קבוצה גדולה מאוד של צרכנים וגוזלת את כספם בניגוד לדין

א התובענה והעובדה כי המשיבה מנצלת לרעה את העובדה כי קיימת תת אכיפה בעניינים נשו .122

לעצמה להמשיך לפעול כפי " מרשה"מרבית הצרכנים אינם מודעים כלל לזכויותיהם וכך 

 . שהיא פועלת באין מפריע

התנהלות זו של המשיבה יש למגר ולהוקיע ויש לפעול בכל דרך אפשרית בכדי למנוע ולהרתיע  .123

 - קבוצה גדולה של צרכנים את המשיבה ועוסקים אחרים כמותה מלנהוג באופן זה ומלפגוע ב

מקווה להשיג באמצעות הנני זהו לב ליבו של ההליך ואת זה , זוהי תכלית התובענה הייצוגית

 .    התובענה הייצוגית
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  .עשיית עושר ולא במשפט, נזיקית, צרכנית, תובענה יייצוגית  :מהות התביעה 

  . )הערכה בלבד(בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין  ₪ 100,000,000  :תביעה סכום ה

  .)₪ 989: סכום התביעה האישית(  

  

  כתב התביעה
 )")חוק התובענות הייצוגיות" –להלן ( 2006 –ו "תשס, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות(

  מבוא.   א

ים הנימנים על חברות במיוחד עוסק, עסקאות רבות אשר נכרתות בין צרכנים לבין עוסקים .1

, חברת הלווין, חברת הכבלים, ספקיות התשתית והגישה לאינטרנט: כגון, התקשורת השונות

ר כאש, שירותים לתקופת התחייבות מסויימתמתן הנן עסקאות ל, הסלולאר השונותוחברות 

תנאי העסקה ואמצעי התשלום נסגרים במעמד שיחה , ההתקשרות בין הצרכן לבין העוסק

 . תטלפוני

 .ידי העוסקים-ל מהוות כר פורה לניצול לרעה של הצרכנים על"עסקאות מהסוגים הנ .2

כי הצרכן הסביר אינו זוכר או עוקב אחר , עוסקים רבים מנצלים את העובדה, כך לדוגמא .3

וכך בתום תקופת העסקה או ההתחייבות אותם , מועד סיום תקופת העסקה או ההתחייבות

מבלי לקבל את הסכמת הצרכן , עם הצרכן באופן אוטומטי עוסקים ממשיכים את ההתקשרות

ומחייבים את הצרכן עבור , בסמוך לפני הארכת התקשרות כאמור, להמשך ההתקשרות עימו

מהתעריפים , שלא לומר מופקעים, בתעריפים גבוהים, כ"בדר, תקופת ההתקשרות המוארכת

 .י אותו שירות או מוצרלגב) שהסתיימה(להם הסכים הצרכן בעת ביצוע העסקה המקורית 

במקרים רבים היות והעסקאות כאמור נסגרות במעמד שיחה טלפונית בין הצרכן , לא זו אף זו .4

לצרכן לא ניתנת הזדמנות נאותה לקרוא את הסכם ההתקשרות טרם , לבין נציגי העוסק
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 וכן במקרים רבים קיימים פערים בין, או לעמוד כדבעי על כל תנאי העסקה/סגירת העסקה ו

ידי - או בין מה שהובן על/י נציגי העוסק במעמד סגירת העסקה ו"המידע שנמסר לצרכן ע

פיהם בסופו של יום - אשר על, בפועל, לבין תנאי העסקה, הצרכן במעמד השיחה הטלפונית

 .העוסק מחייב את הצרכן

, בין השאר, המחוקק ראה צורך להגן על הצרכן מפני רעות חולות אלה ובמרוצת הזמן נחקק .5

 אשר עוסק") החוק"או " חוק הגנת הצרכן" –להלן( 1981–א"א לחוק הגנת הצרכן תשמ13' סע

 ".עסקה לתקופה קצובה"ב

בין , המחוקק קבע, )10.01.2009אשר נכנס לתוקף ביום (א לחוק הגנת הצרכן 13' במסגרת סע .6

כי בכדי שעוסק יוכל להמשיך את ההתקשרות עם הצרכן לאחר מועד סיום עסקה , היתר

את , מועד סיום העסקה או ההתחייבותפני בסמוך ל, עליו לפנות ולקבל, תקופה קצובהל

במידה והעוסק לא קיבל את . התקשרות עימוהמפורשת של הצרכן להארכת ההסכמתו 

אסר על העוסק להאריך המחוקק אזי , הסכמת הצרכן להארכת ההתקשרות כאמור

את ההתקשרות במועד סיום  אוטומטית את ההתקשרות עם הצרכן ועל העוסק לסיים

 ).  לחוק) ד(א13זאת למעט במספר מקרים חריגים הקבועים בסעיף (התקופה הקצובה 

א 13סעיף , 2008 –ח "התשס, )22' תיקון מס(לחוק הגנת הצרכן ) ב(4כי בהתאם לסעיף , יצויין

חוק עסקאות לתקופה קצובה אשר נכרתו לפני כניסתו של סעיף על לחוק הגנת הצרכן חל גם 

ובלבד שמועד סיומה של העסקה לתקופה קצובה חל ) 10.01.2009לפני יום : קרי(זה לתוקף 

  .)493, 490' עמ, 10.04.2008, ח"בניסן התשס' ה, 2150ח "ס: ראה( ואילך 10.01.2009ביום 

עדיין ממשיכים ו ל"הנהגנת הצרכן עוסקים רבים פשוט מתעלמים מהוראות חוק , דא עקא .7

טומטי את ההתקשרות עם לקוחותיהם לאחר מועד סיום עסקה לתקופה באופן אולהאריך 

אף גובים עבור תקופת ההתקשרות את הלקוחות בתשלומים על כך ו יםחייבמקצובה ו

סכומים גבוהים בהרבה מן הסכומים להם הסכימו והתחייבו , המוארכת אוטומטית כאמור

זאת מבלי כל ו, מוצר/שירות לגבי אותו) שהסתיימה(הלקוחות בעת ביצוע העסקה המקורית 

 . על פי החוק מתחייבקיבלו את הסכמתם המפורשת של הלקוחות לכך כשאותם עוסקים 

ניתן , ת"עבור משרד התמ 2010מסקר שנערך בחודש פברואר  כי , בכדי לסבר את האוזן יצויין .8

מהעוסקים מחדשים אוטומטית עסקאות עם הצרכנים ללא קבלת הסכמת  75% -כי כ, ללמוד

  .וזאת בניגוד גמור לחוק, הצרכנים לכך

  ."1" כנספחב "ת מצ"שרד התממשנערך עבור  2010מפברואר העתק הסקר   

מהציבור כלל אינו  77% -כי כ, מסקר שנערך בעבור רשות ההסתדרות לצרכנות עולה, כמו כן .9

  .זה ןימשמעות התיקון לחוק הגנת הצרכן בענילואינו מודע " העסקה לתקופה קצוב"יודע מהי 

 ."2" כנספחב "העתק כתבה בעניין הסקר שנערך בעבור רשות ההסתדרות לצרכנות מצ  
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 ל"כי קיימת תת אכיפה בקשר להוראות חוק הגנת הצרכן הנ, ניתן גם ללמוד ל"ים הנמן הסקר .10

 וכי קיימת מודעות צרכנית נמוכה בקשר להוראות החוק הנוגעות לעסקה לתקופה קצובה

  .  ת נחיצות וחשיבות התובענה הייצוגית בנושאים אלהדבר מדגיש ביתר שאת אוה

נמנית על אותה קבוצה גדולה של עוסקים אשר מתעלמים  הנתבעתכי , כאן המקום לציין .11

ובתוך כך גם  בדבר עסקה לתקופה קצובהואינם מקיימים כדבעי את הוראות חוק הגנת הצרכן 

 .הצרכניםציבור דין על חשבון שלא כמתעשרת 

 )לפני שהתיקון לחוק הגנת הצרכן נכנס לתוקף( 06.09.2006ביום כתבה שפורסמה מכי , יצויין .12

כי החידוש האוטמטי של עסקאות במחירים גבוהים , עולה" הארץ"עיתון האינטרנט של באתר 

לכיסן בכדי לגרוף , נתבעתובכללם ה ,חברות התקשורותעושות שימוש בה  "שיטה"אינה אלא 

  .חשבון הצרכנים- עלבכל שנה יליוני שקלים של עשרות מבסדר גודל רווחים 

 (!!!) מיליוני שקלים 60-כמשלשלת לכיסה  הנתבעת ,כתבהמסגרת הפי הערכה שנעשתה ב- על

בגין חידוש אוטומטי של עסקאות במחירים גבוהים על חשבון צרכנים ) 2006נכון לשנת (בשנה 

  .  לאחר תום תקופת ההתחייבות

  . "3"כנספח ב "מצ" הארץ"עיתון נטרנט של האיהעתק הכתבה שפורסמה באתר   

מהווים , ולהלן כאמור לעיל הנתבעתמעשיה ומחדליה של , כתב התביעהכפי שיוסבר בהמשך  .13

ועולים כדי  הנתבעתשל  כלליהלהוראות הרשיון מנוגדים , עוולה בהתאם לחוק הגנת הצרכן

 .עשיית עושר ולא במשפט וגזל, הפרת חובה חקוקה

 . צוגיתמכאן התובענה היי .14

 הצדדים.    ב

 .הנתבעתשל לקוח ישראלי ו ו אזרחהנ התובע .15

 .כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן" צרכן" והנ התובע .16

 .לרבות בתחום אספקת תשתית האינטרנט, חברת התקשורת המובילה בארץהנה  הנתבעת .17

 הנתבעתלקוחות אשר  1,000,000 -למעלה מ נתבעתכי ל, כבר עתה בכדי לסבר את האוזן יצויין

  .מספקת להם תשתית אינטרנט מהיר

 30.09.2010ביום לתקופה שהסתיימה  הנתבעתח רבעוני של "מדוהעתק מהעמוד הרלבנטי   

  ."4"כנספח  ב"מצ הנתבעתבמסגרתו מצויינים מספר המינויים של 

 .הגנת הצרכן כמשמעות מונח זה בחוק" עוסק"הנה  הנתבעת .18
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  העובדות הרלבנטיות.     ג

כי התובענה הייצוגית עסקינן וכל טענה עובדתית , של דברים יודגש למען הסר ספקבראשיתם  .19

 הנתבעתמתייחסת ללקוחות  - להלן  כתב התביעהאו אחרת הנטענת במסגרת /או משפטית ו/ו

 .    המגזר הפרטי בלבדמן 

, 07.04.2010ועד ליום  7.04.2009החל מיום , עסקה לתקופה של שנהכרתו  הנתבעתו התובע .20

מגה בייט  5תשתית אינטרנט מהיר במהירות של  לתובעתספק  הנתבעתכי , סגרתה הוסכםבמ

 לשמ במשך שלושת החודשים הראשונים "מע+ ₪  3.46לשנייה וזאת בתמורה לסך של 

הווה אומר כי המחיר , העסקהשל החודשים הנותרים  9מ בגין "מע+ ₪  88.22וסך של העסקה 

 מ"מע+ ₪  67.03 בסך של יההבמסגרת העסקה רנט החודשי הממוצע בגין תשתית האינט

 . ")העסקה" - להלן(

  ."5"כנספח ב "ס בגין העסקה מצמחשבוניות מהעתק   

 .פה במסגרת שיחה טלפונית-בעסקה נעשתה בעל הנתבעתלבין  התובעההתקשרות בין  .21

באמצעות הוראת קבע , מידי חודש, העסקהאת התמורה המוסכמת בגין  לנתבעת םשיל התובע .22

 .כרטיס אשראיב

לבין  הנתבעתהנכרתות בין אינטרנט תשתית העסקאות למתן שירותי רובן ככולן של כי , ייןוצי .23

כ "בד(אינטרנט לתקופת התחייבות מסויימת תשתית הינן עסקאות למתן שירותי  לקוחותיה

שבסעיף  "עסקה לתקופה קצובה" ההינן עסקאות העונות להגדר, לפיכךו, )לתקופה של שנה

 .לחוק הגנת הצרכן) א(א 13

מחייבת אותו בגין תשתית  הנתבעתכי , במקרה ,שם לב התובע, 2010אוקטובר בסוף חודש  .24

 .גבוה באופן משמעותי מהסכום אשר הוסכם עליו במסגרת העסקההאינטרנט בסכום שהנו 

לא עקב אחר חשבוניות המס אשר , כמו גם צרכנים רבים אחרים, התובעכי , בהקשר זה יצויין .25

לפני מספר כי תקופת העסקה הסתיימה  ולפיכך לא היה מודע לכך הנתבעתידי -ו אליו עלנשלח

עמו באופן אוטומטי להמשיך את ההתקשרות יטה החל הנתבעתכי , והופתע לגלותחודשים 

מבלי לבקש את  האינטרנטתשתית בגין  קעבסכום מופאת כרטיס האשראי שלו  לחייבו

 .הסכמתו לכך

לא נתבקש לתת ומעולם לא נתן את , הנתבעתלם לא קיבל כל פנייה מאת מעו התובעכי , ויודגש

ולהמשך חיוב כרטיס האשראי שלו עבור  הנתבעתהסכמתו להארכת ההתקשרות בינו לבין 

 .ת העסקהאינטרנט לתקופה שמעבר למועד סיום תקופתשתית השירותי הארכת 

 07.04.2010מיום החל  חשבוניות המס וגילה כי כברבדק את  התובע ,לאור האמור לעיל .26

בסך של  קעהחלה לחייב אותו בגין תשתית האינטרנט בהתאם לתעריף חודשי מופ הנתבעת

  .מהתעריף שהוסכם עליו במסגרת העסקה 54% -בכתעריף הגבוה , )מ"כולל מע(₪  120.41
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תקופת ההארכה האוטומטית של שירותי תשתית להרלוונטיות חשבוניות המס מהעתק     

 ."6" כנספחב "מצ 14.12.2010ועד ליום  07.04.2010חל מיום האינטרנט ה

 'הגב - הנתבעתודיבר עם נציגת  הנתבעתאל טלפונית פנה  התובע 14.12.2010ביום , לפיכך .27

גובה ממנו בגין תשתית  הנתבעתכי , בין השאר, ציין התובעבמסגרת השיחה  .אורטל

בעשותה כן במסגרת העסקה וכי  מהסכום שהוסכם עליובהרבה גבוה שהנו האינטרנט סכום 

שכן היא לא קיבלה את הסכמתו להמשך ההתקשרות עימו , בניגוד לחוק נוהגת הנתבעת

ביקש לקבל החזר כספי  התובע, בנוסף. לאחר מועד סיום העסקה ולחיוב כרטיס האשראי שלו

התקופה שלאחר מועד סיום בגין בניגוד לדין הכספים שגבתה ממנו  בגין הנתבעתמאת 

 .סקההע

      -  כי ,בין השאר ,ציינה הנתבעתנציגת  התובעבתגובה לטענותיו של 

מודיעה ללקוחותיה על מועד סיום עסקה לתקופה קצובה במסגרת  הנתבעת .27.1

 .חשבוניות המס

מלבד ההודעה על מועד סיום עסקה לתקופה קצובה במסגרת חשבוניות המס  .27.2

את דואגת לקבל אינה ובשום דרך ואופן יוצרת קשר עם לקוחותיה לא  הנתבעת

להמשך ההתקשרות עימם והמשך חיובם בגין המפורשת והפוזיטיבית  םהסכמת

  . סיום עסקה לתקופה קצובהתשתית האינטרנט לאחר  שירות

ה צריכה לקבל את הסכמת הלקוח להמשך ההתקשרות היא אינ, הנתבעתמבחינת  .27.3

רת חשבונית עימו לאחר סיום עסקה לתקופה הקצובה ודי בהודעה מטעמה במסג

המס על מועד סיום העסקה בכדי להקנות לה את הזכות להמשיך את ההתקשרות 

ולחייבו במחיר מחירון בגין שירותי תשתית וחד צדדי עם הלקוח באופן אוטומטי 

 . האינטרנט

בסיומה של  הנתבעתהאחריות היא של הלקוח ליצור קשר עם  ,הנתבעתמבחינת  .27.4

  .סקהעעדכן קצובה ולבקש ללתקופה עסקה 

 הנתבעתשהכספים את  לתובעסירבה להשיב  הנתבעתנציגת , לאור האמור לעיל .27.5

 .גבתה ממנו בגין התקופה שלאחר מועד סיום העסקה

  ."7"כנספח ב "מצ) אורטל' הגב( הנתבעתלבין נציגת  התובעהעתק הקלטת השיחה בין   

  . "8"כנספח ב "מצ) אורטל' הגב( הנתבעתלבין נציגת  התובעהעתק תמליל השיחה בין   

 הנתבעתכי התנהלות , רוריעולה בב הנתבעתכי מהשיחה עם נציגת , חשוב להדגיש ולציין .28

  .כלפי כלל לקוחותיה הנתבעתמדיניות של הנה כמתואר לעיל 

הסכים  התובע, בסופו של יום ובכדי לא לשלם מחיר מופקע בגין שירותי תשתית האינטרנט .29
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 . הנתבעתידי נציגי - הוצעה לו על להתחייב לעסקה חדשה לתקופה של שנה אשר

  - כי  , מכל המקובץ לעיל עולה .30

מאריכה באופן  הנתבעת, א לחוק הגנת הצרכן13בניגוד גמור לדין ולהוראות סעיף  .30.1

צדדי את ההתקשרות עם לקוחותיה לאחר מועד סיום עסקה לתקופה -אוטומטי וחד

קיבלה את  תבעתהנוזאת מבלי ש, קצובה ומחייבת את לקוחותיה בתשלומים על כך

 . הסכמתם המפורשת לכך

גובה עבור המשך , וברוב חוצפתה, לעשות" מגדילה"אף  הנתבעת, לא זו אף זו

תעריף גבוה בהרבה מן התעריף לו הסכים הלקוח , ההתקשרות האוטומטית כאמור

  ).שהסתיימה(במסגרת העסקה המקורית 

בציון מועד סיום  מסתפקת היא, כלפי כלל לקוחותיה הנתבעתמבחינת מדיניות  .30.2

מבחינתה האחריות היא של הלקוח ועל גבי חשבוניות המס העסקה לתקופה קצובה 

לתקופה קשר ולבקש לסיים את ההתקשרות במועד סיום העסקה עימה ליצור 

 .או להתחייב לעסקה לתקופה קצובה חדשה קצובה

וציבור  התובעלפי מעוולת כ, פועלת בניגוד לדין הנתבעת, במעשיה ובמחדליה המפורטים לעיל .31

 .דיןל בניגודמסבה להם נזקים ומתעשרת על חשבונם , הצרכנים

 .מטרת התובענה הייצוגית לרפא עוול זה .32

  עילות התביעה . ד

עילות התביעה נשוא התובענה הייצוגית דנן הינן כפי שיפורטו להלן או כל עילת תביעה אשר  .33

לאישור התובענה כתובענה בבקשה ידי בית המשפט הנכבד במסגרת החלטתו - תאושר על

 .ייצוגית

 ףימנוגדים להוראות סע, כמפורט לעיל ולהלן הנתבעתמעשיה ומחדליה של , כפי שיפורט להלן .34

לחוק מהווה הדבר עוולה על פי פקודת הנזיקין  31 יףובהתאם לסע ,א לחוק הגנת הצרכן13

עולים גם כדי , בעתהנתמעשיה ומחדליה של , כמו כן"). פקודת הנזיקין" -להלן( ]נוסח חדש[

 .והפרת חובה חקוקהעשיית עושר ולא במשפט , עוולת הגזל

בגין הנתבעים במסגרת התובענה דנן וציבור הצרכנים זכאים לסעדים  התובע, נוכח האמור

  .והנזקים שנגרמו ונגרמים להם עקב כך הנתבעתהפרותיה של 

  צרכןהגנת ה לחוק )ג(א13סעיף הוראות פועלת בניגוד ל הנתבעת   .1ד

התנהלות אותה המחוקק ביקש למנוע בדיוק את , הגנת הצרכן א לחוק13בחקיקת סעיף  .35

 . בכתב התביעה לעילהמתוארת לקוחותיה כלפי  הנתבעתקלוקלת של 
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 -א לחוק 13דברי ההסבר להצעת החוק בעניין סעיף מסגרת ב צוייןכך ו

לת הצעת החוק המתפרסמת בזה באה לקבוע כללים חדשים שעניינם הגב"
  . תוקפן של התקשרויות בין עוסקים לצרכנים

תנאים מסוימים , בעת ביצוע עסקה, כיום עוסקים שונים מבטיחים לצרכנים
שתינתן לצרכן עם ביצוע ) הטבה –להלן(שעיקרם הנחה או הטבה אחרת 

ההטבה כרוכה בתנאי שלפיו הצרכן יהיה קשור בחוזה לתקופה . העסקה
הצרכן מסכים , פעמים רבות, כמו כן. תמוגדרת או בלתי מוגדר, מסוימת

והוא אינו מודע לכך שהחוזה , להתקשר עם עוסק בעסקה לתקופה מוגבלת
  .כולל הוראה שלפיה ההתקשרות תוארך אוטומטית בתום אותה תקופה

רב רובם של הצרכנים אינם מנהלים מעקב מסודר אחר מועד , ריםמטבע הדב
ולפיכך אינם , התקשרו בעסקהפקיעת החוזה או מועד סיום ההטבה שבשלה 

העוסק ממשיך לחייב את הצרכן , כך. מודעים למועד סיום החוזה או ההטבה
בתשלומים שהם לעתים קרובות גבוהים מהסכומים שבהם התחייב בעת 

שכן , תופעות אלה פוגעות בצרכן .ביצוע העסקה לגבי אותו מוצר או שירות
  .ם משופריםבתנאי התחרות בשוק הוא היה יכול להשיג תנאי

כי לא תהיה הארכה ) המוצע) ג(א13סעיף (עוד מוצע לקבוע במפורש ... 
אוטומטית של החוזה לאחר המועד שבו הסתיימה התקופות הקצובות 

  ....", אלא אם כן הצרכן נתן את הסכמתו המפורשת לכך, האמורות

 ).154 -  152' עמב, 29.01.2008, ח"ב בשבט התשס"כ ,202ח הכנסת "ה: ראה(

 –כי  , לחוק) 1)(ג(א13בסעיף נקבע , ברוח דברים אלה .36

לתנאי בחוזה הקובע כי ההתקשרות בין הצדדים תימשך לאחר מועד סיום "
ויראו כאילו נקבע בחוזה שהוא בטל , לא יהיה תוקף, העסקה או ההתחייבות

  ".ועדבאותו מ

   –כדלקמן , לחוק) 2)(ג(א13נקבע בסעיף , וכן

להאריך את ההתקשרות ביניהם והצרכן , בתקופת ההודעה, הציע עוסק לצרכן"
יוארך תוקף החוזה בין הצדדים כפי , הודיע לעוסק כי הוא מסכים להארכה

להאריך את , לאחר תקופת ההודעה, הציע עוסק לצרכן; שהסכימו
יוארך , ן הודיע לעוסק כי הוא מסכים להארכהההתקשרות ביניהם והצרכ

ואולם במהלך שלושים הימים , תוקף החוזה בין הצדדים כפי שהסכימו
הראשונים שבתקופת ההארכה לא יהיה העוסק רשאי להעלות את מחירי 
העסקה או לשנות את תנאיה לרעת הצרכן והצרכן יהיה רשאי להודיע על 

   ".ביטול הסכמתו

  : הינה" תקופת ההודעה" ,לחוק) א(א13סעיף על פי 

, התקופה החלה בין שישים הימים שלפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות"
  ."לבין שלושים הימים שלפני אותו מועד

המחוקק ביקש לקבוע  ,לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףבמסגרת סע, כפי העולה מהאמור לעיל .37

וזאת גם אם , ם התקופה הקצובהכי עסקה לתקופה קצובה מסתיימת במועד תו, כנקודת מוצא

קיים בהסכם שבין העוסק לבין הצרכן תנאי לפיו ההתקשרות בין הצדדים לעסקה תימשך 

 .  לתנאי כזה אין כל תוקף -לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות 
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המחוקק ביקש לקבוע במסגרת החוק תנאים להארכת ההתקשרות בין העוסק לבין , כמו כן

כאשר התנאי המרכזי והמהותי , לתקופה קצובה הגיעה לסיומההצרכן לאחר שעסקה 

בסמוך לפני מועד  ,להארכת ההתקשרות כאמור הינו קבלת הסכמתו המפורשת של הצרכן

 . כאמור להמשך ההתקשרות ,סיום העסקה הקצובה

במועד תום עסקה לתקופה קצובה , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףבהתאם לסע, הנה כי כן .38

העוסק אינו רשאי להמשיך את , העוסק לבין הצרכן צריכה להסתייםההתקשרות בין 

ההתקשרות עם הצרכן באופן אוטומטי ועליו לפנות אל הצרכן ולקבל את הסכמתו המפורשת 

 . להארכת ההתקשרות עימו

בתקופת ההודעה או : קרי(קצובה לתקופה במידה ובסמוך לפני מועד סיום עסקה , משכך

אזי , עימו ההתקשרות משךאת הסכמתו המפורשת של הצרכן לה העוסק אינו מקבל )לאחריה

על העוסק להפסיק ו ההתחייבותאו  ההתקשרות בין הצדדים מסתיימת במועד סיום העסקה

 . הכספים בגינם את מתן השירותים לצרכן ואת גביית

א 13סעיף עליהם לא יחול  יםחריגשני מקרים  ונקבעלחוק ) ד(א 13' כי במסגרת סע, יצויין .39

היות והעסקה נשוא  ,במקרה דנן .הקבועים באותו סעיף בהתקיים מספר תנאיםלחוק ) 1)(ג(

עסקה "התובענה הנה מסוג עסקה לתקופה קצובה העונה להגדרה הראשונה של המונח 

אינה מסוג העסקאות אשר פורטו בתוספת השלישית ו לחוק) א(א13שבסעיף " לתקופה קצובה

כי גם אם , בנוסף יצויין .לחוק) ד(א13בסעיף  יםהקבוע יםאזי אין רלוונטיות לחריג, לחוק

 הקבועות" עסקה לתקופה קצובה"העסקה דנן הייתה עונה לאיזו מן ההגדרות האחרות למונח 

הקבועים בסעיף אינה עומדת בתנאים  הנתבעתהיות ו ,בכל מקרה ,אזי, לחוק )א(א13בסעיף 

   .עיף זההרי שלא מתקיים החריג הקבוע בס, לחוק) 2)(ד(א13

לדאוג לקבל  הנתבעתכי במועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה היה על , ברימהאמור לעיל  .40

את הסכמת לקוחותיה להמשך ההתקשרות בין הצדדים או לחילופין להפסיק את ההתקשרות 

לתקופה קצובה ובתוך כך גם לחדול כמובן מגביית כספים במועד סיום העסקה בין הצדדים 

 .יהשירותבגין מלקוחותיה 

לא  הנתבעתעסקה הסיומה של סמוך לפני מועד ב, לעיל בכתב תביעה זהכפי האמור , ואולם .41

המפורשת להארכת  ולקבל את הסכמתלא דאגה  הנתבעת, לתובעדבר פנתה ולא הציעה 

בדבר מועד סיום חשבוניות המס על גבי במתן הודעה הסתפקה  הנתבעת, הההתקשרות עימ

באופן אוטומטי בתום תקופת  התובעאת ההתקשרות עם יכה משקצובה והלתקופה העסקה 

 םלפנות אליה ולבקש כי ההתקשרות ביניה התובעכאשר מבחינתה האחריות היא על , העסקה

לתקופה חדשה או לחילופין להתקשר בעסקה  קצובהלתקופה תסתיים במועד סיום העסקה 

 . קצובה

נוהגת כך כלפי כלל  הנתבעתי כ תההוד הנתבעת תנציג, לעיל בכתב תביעה זהכמפורט 

 . לקוחותיה
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קושרת היא כי חטא על פשע ומלבד העובדה מוסיפה  הנתבעתהרי ש, אם לא די באמור לעילו .42

באופן אוטומטי  םאת ההתקשרות עיממאריכה ו) התובע, ובכללם( ציבור הצרכניםאליה את 

התקשרות עבור תקופת הכספים גובה מהם היא גם , המפורשת לכך םללא קבלת הסכמת

גבוהים ולא רק זאת היא אף גובה עבור תקופה זו תעריפים  כאמורהמוארכת אוטומטית 

בעת ההתקשרות בעסקה המקורית לתקופה קצובה שהוסכמו עימה בהרבה מן התעריפים 

 .)שהסתיימה(

להעלות את מחיר  בכל מקרהאסור  לנתבעת בנסיבות התובענה דנןכי , יצויין במאמר מוסגר .43

 הנתבעתשכן אילו , הימים הראשונים שלאחר תום העסקה לתקופה הקצובה 30 -העסקה ב

ומקבלת ) לחוק) א(א13סעיף כהגדרתה ב" (תקופת ההודעה" לאחרהייתה פונה אל לקוחותיה 

 לנתבעתאסור היה לחוק ) 2)(ג(א13אזי בהתאם לסעיף  ,את הסכמתם להמשך ההתקשרות

הימים הראשונים  30רעת לקוחותיה במשך או לשנות את תנאיה ל/להעלות את מחיר העסקה ו

היא כלל , כפי הודאתה, לעשות כן כאשר לנתבעתשל תקופת ההארכה ועל כן מקל וחומר אסור 

להמשך ההתקשרות הפוזיטיבית אינה טורחת לפנות אל לקוחותיה בכדי לקבל את הסכמתם 

 .לאחר סיום העסקה לתקופה קצובה םעימ

לבין נציגת  התובעבין התקיימה סגרת השיחה הטלפונית שכי במ, לא למותר לציין בהקשר זה

תוריד את המחיר המופקע שהיא גובה ממנו למחיר  הנתבעתביקש במפורש כי  התובע, הנתבעת

ואולם גם לבקשתו זו של , לתקופה קצובה שהסתיימההעסקה זהה למחיר ששילם בתקופת 

 .בניגוד לדין סירבה הנתבעת התובע

ראה בחומרה רבה את העובדה כי עוסקים ממשיכים לגבות כספים מן המחוקק כי , כן יצויין .44

הצרכנים לאחר המועד שבו מסתיימת עסקה לתקופה קצובה ולפיכך אף נקבעה במסגרת סעיף 

הזכות לתבוע מעוסק פיצויים לדוגמה ללא הוכחת נזק בסכום של , הגנת הצרכן לחוק) א2(א31

 .    ₪ 10,000 עד

 הנתבעתוציבור הצרכנים באופן אוטומטי על ידי  התובעלבין  עתהנתבהארכת ההתקשרות בין  .45

 התובעלאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת של 

וגביית כספים עבור תקופת ההתקשרות  ,כאמור ,וציבור הצרכנים להארכת ההתקשרות

 הנתבעתמהווה עוולה של , צרכןלחוק הגנת ה) ג(א13 יףבניגוד להוראות סע, המוארכת כאמור

 . וציבור הצרכנים התובעכלפי 

 התובעשל ) המפורטים בהמשך( יהםלנזקהגורם הישיר הינה , לעיל כאמור הנתבעתעוולתה של  .46

את מלוא הכספים אשר גבתה מהם שלא  הםולהשיב ל םלפצות הנתבעתועל וציבור הצרכנים 

  . מורכאתקופת ההתקשרות שהוארכה אוטומטית כדין עבור 

עודנה ממשיכה לנהוג בניגוד  הנתבעת, כתב התביעהכי נכון למועד הגשת , חשוב לציין .47

 . לחוק הגנת הצרכן ובכך ממשיכה לגרום נזקים לציבור הצרכנים) ג(א13להוראות סעיף 
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' מתעלמת ומפרה באופן בוטה את הוראות סע, בכוונת מכוון ,הנתבעתי ברי כ, מן המקובץ לעיל .48

וציבור הצרכנים וגורמת להם  התובעביצעה ומבצעת עוולה כלפי , גנת הצרכןה לחוק) ג(א13

 .  סעדים הנתבעים במסגרת התובענהוציבור הצרכנים זכאים ל התובעלנזקים ולפיכך 

 עשיית עושר ולא במשפט   .2ד

ק עשיית עושר ולא חוולציבור הצרכנים עילת תביעה גם מכח  וכי עומדת ל, טעןי התובע .49

 ").חוק עשיית עושר ולא במשפט" -להלן( 1979-ט"תשל, במשפט

 .תכלית דיני עשיית עושר ולא במשפט הנה מניעת התעשרות לא מוצדקת על חשבון הזולת .50

, קובע חובת השבה במקרה של התעשרות שלא כדין ק עשיית עושר ולא במשפטחול )א(1סעיף  .51

  - כדלקמן 

 - להלן(שירות או טובת הנאה אחרת , ות שבדין נכסי שקיבל שלא על פי זכמ"
, חייב להשיב למזכה את הזכיה, )המזכה -להלן(שבאו לו מאדם אחר ) הזוכה

  ."ם לו את שוויהשלל -ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה 

  – מצטבריםתנאים  החובת ההשבה מתגבשת בהתמלא שלוש, הנה כי כן .52

 ;שירות או טובת הנאה אחרת ,הזוכה קיבל נכס –התעשרות  .52.1

 .המזכה" על חשבון"ההתעשרות הגיעה לזוכה מאת או  .52.2

למשל תוך הפרת הוראת , "שלא כדין"ההתעשרות נעשתה  – שלא על פי זכות שבדין .52.3

 ".בלתי צודק"ביצוע עוולה או באופן , הוראת הסכם, דין

מ "ים ומוצרי צריכה בעפורום אביזר' נ' יבוא יצור והפצה ואח. ר.י.ש.א 5768/94א "רע: ראה(

מ "ינטרנשיונל בעאאגריפרם  8728/07א "ע'; ד360 –' ו358', א335' בעמ, 289, )4(ד נב "פ, 'ואח

 )).15.07.2010 יוםמ ,פורסם בנבו( ןשמואל מאירסו' נ

 הנתבעתבא לידי ביטוי בסכומי הכסף אשר  הנתבעתיסוד ההתעשרות של  ,עסקינןבמקרה  .53

אוטומטית על ידה תקופת ההתקשרות שהוארכה עבור נים ומציבור הצרכ התובעגבתה מ

כמתחייב לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי שניתנה הסכמתם המפורשת לכך 

 . לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףעל פי סע

הרי , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףנעשתה תוך הפרת הוראות סע הנתבעתהיות והתעשרותה של  .54

  . מהווה התעשרות שלא על פי זכות שבדין הנתבעתשהתעשרות 

 התובעהאריך את ההתקשרות עם צדדי ל- בחרה באופן חד הנתבעתהעובדה כי , לא זו אף זו .55

וציבור הצרכנים באופן אוטומטי לאחר מועד סיומה של העסקה המקורית לתקופה קצובה 

המחירים שהסתיימה ולגבות עבור המשך ההתקשרות כאמור כספים ואף במחירים גבוהים מ

וציבור  התובעוכל זאת מבלי לפנות אל , עליהם הוסכם במסגרת העסקה המקורית שהסתיימה
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מהווה , עשתה כן הנתבעתהצרכנים לצורך קבלת הסמכתם מראש לכך בסמוך לפני ש

באופן בלתי  הנתבעתגם בהיותה התעשרות שנעשתה על ידי פי זכות שבדין -התעשרות שלא על

, )חלק כללי(בניגוד לחוק החוזים  בדרך בלתי מקובלתוסר הגינות ובח, בחוסר תום לב, צודק

כוחה של ניצול  ,)התובע, ובכללם(ציבור הצרכנים לרעה של ציני תוך ניצול , 1973 -ג "תשל

מפורט כ( הנתבעתשל  הכללישל הוראות הרשיון  ההפר ,למול חולשתו של הצרכן הנתבעת

  ).התובע, ובכללם(בטובת ציבור הצרכנים פגיעה ברגל גסה ו) להלן כתב התביעהבהמשך 

וציבור הצרכנים ועל חשבון חיסרון  התובעהגיעה לה במישרין מכספי  הנתבעתהתעשרותה של  .56

 . כיסם

ועדיין (וציבור הצרכנים  התובעהתעשרה שלא כדין על חשבון  הנתבעתכי , מהמקובץ לעיל ברי .57

 .פים שגבתה מהם שלא כדיןולפיכך שומה עליה להשיב את כל הכס) ממשיכה לעשות כן

ולאור תכלית חוק התובענות  ,כמפורט לעיל הנתבעתנוכח התנהלותה של , יתר על כן .58

יש להורות על השבה גם מכח עיקרון ההשבה ההרתעתית אשר יש בו כדי לתרום , הייצוגיות

בפרט וליצור תמריץ שלילי  הנתבעתלהכוונת התנהגותם והתנהלותם של עוסקים ככלל ו

 .   להפר את הדין לנתבעתו לעוסקים

  זל עוולת הג   .3ד

 52גזל בהתאם לסעיף העוולת כדי גם עולים , כמפורט לעיל הנתבעתמעשיה ומחדליה של  .59

 :כדלקמן, לפקודת הנזיקין הקובע

ל הוא כשהנתבע מעביר שלא כדין לשימוש עצמו מיטלטלין שהזכות גז"
משמיד , ב אותםמעכ, על ידי שהנתבע לוקח אותם, להחזיקם היא לתובע

  ".לל אותם מן התובע בדרך אחרתולאדם שלישי או ש תםמוסר או, אותם

 .גם כסף, בין השאר, נכלל, "מיטלטלין"בהגדרת  ,לפקודת הנזיקין 2על פי סעיף  .60

וציבור הצרכנים עבור תקופת  התובעמן  הנתבעתגביית הכספים על ידי , כאמור לעיל .61

 הנתבעתעסקה לתקופה קצובה נעשית על ידי  ההתקשרות המוארכת אוטומטית בסיומה של

של  הכלליהפרת הוראות הרשיון , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףשלא כדין תוך הפרת הוראות סע

באופן בלתי צודק ותוך הפרת חוק החוזים , )להלן כתב התביעהכמפורט בהמשך ( הנתבעת

 .  והחובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת

וציבור הצרכנים מהווה העברת  התובעמן  הנתבעתידי -ם עלהרי שגביית הכספי, מכאן .62

לוקחת לעצמה שלא כדין  הנתבעתשכן , לשימוש עצמה הנתבעתמיטלטלין שלא כדין על ידי 

 .  ציבור הצרכנים ושוללת מהם כספים אלהלו לתובעכספים השייכים 

  -כדלקמן , לפקודת הנזיקין מורה 50סעיף  .63



12 

לצוות על החזרת , לפי הנסיבות, בית המשפטובענה שהוגשה על גזל רשאי בת"
מקומה של תרופה ב בנוסף על כל תרופה אחרת שנקבעה בפקודה זו או, הגזלה
  ."כאמור

ועדיין (ומציבור הצרכנים בניגוד לדין  התובעגזלה כספים מ הנתבעתברי כי , לאור האמור לעיל .64

  .את כספי הגזילהולציבור הצרכנים  לתובעולפיכך עליה להחזיר ) ממשיכה לעשות כן

   החקוק ההפרת חוב  . 4ד

 -כדלקמן, קובע לפקודת הנזיקין 63סעיף  .65

פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל מ  ) א("
נועד לטובתו או , לפי פירושו הנכון, והחיקוק -למעט פקודה זו  -חיקוק 

ו או מטבעו וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוג, להגנתו של אדם אחר
אין האדם האחר זכאי בשל  םאול; נזק שאליו נתכוון החיקוקה של

, לפי פירושו הנכון, אם החיקוק, ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו
  .התכוון להוציא תרופה זו

, ענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל  ) ב(
אותו פלוני או ל ו או להגנתו שאם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובת

אדם מסוג או הגדר -אדם בכלל או של בני-ם של בניתלטובתם או להגנ
  ".שעמם נמנה אותו פלוני

 - ה הנם כמפורט להלן ת הפרת חובה חקוקיסודות עוול, הנה כי כן .66

 ;)אינו פקודת הנזיקיןחיקוק ש(חיקוק על פי המזיק הפר חובה המוטלת עליו  .66.1

 ;הגנת הנפגע/לטובת החובה החקוקה נועדה .66.2

 ;נועד למנועשהחיקוק מסוג הנזק הוא הנזק שנגרם  .66.3

 ;הפרת החובה החקוקהנובע מהנזק  .66.4

 .  את התרופה הנזיקיתלא התכוון לשלול החיקוק  .66.5

הרשיון " –להלן לעיל ו(ארציים נייחים -כללי למתן שירותי בזק פניםהנה בעלת רשיון  הנתבעת .67

 .י תשתית אינטרנט לציבור הצרכניםמכוחו היא רשאית לספק שירות ")כלליה

חוק " –להלן( 1982 -ב"תשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת מכח  לנתבעתניתן  הכללי הרשיון .68

 .")התקשורת

תשתית חלה חובה חוקית לספק את שירותי  הנתבעתעל  תקשורתלחוק ה) א(11סעיף בהתאם ל .69

 הכלליר על פי הוראות הרשיון באורח תקין וסדי) התובע, ובכללם(לציבור הצרכנים האינטרנט 

 . שהוענק לה

  – לחוק התקשורת) א(11סעיף  מורהוכך 



13 

באורח תקין וסדיר על פי בעל רשיון יבצע פעולות בזק ויתן שירותי בזק "
ההדגשות ( ".ועל פי התקנות והכללים שנקבעו לפי חוק זה הרשיון שהוענק לו

 .).ק.ע –לא במקור 

 –כדלקמן  ,מורה כללישיון הלר 79.1סעיף  .70

ולא תהיה צד לכל , על דרך של מעשה או מחדל, החברה לא תקיים כל פעילות"
אשר נועדו או עלולים לצמצם את התחרות , הסדר או הבנה כלשהם, הסכם

  .).ק.ע –ההדגשות לא במקור ( ".בתחום הבזק או לפגוע בה

 ."9"כנספח ב "מהרשיון הכללי מצ) 52' עמ(העתק העמוד הרלבנטי   

, ולהלן לעיל כתב תביעה זהמסגרת ב יםמפורטה הנתבעתשל  םמחדליהו םמעשיהכי , יצויין .71

) התובע, ובכללם(לבין ציבור הצרכנים  הנתבעתהארכת ההתקשרות בין  ,בין היתר, ובכלל זה

באופן אוטומטי לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי לקבל את הסכמתם 

באופן גוד לדין עבור תקופת ההתקשרות המוארכת כספים בניהגביית וכן  לכךהמפורשת 

בו תחום ש, תחום תשתית האינטרנטפוגעים ומגבילים את התחרות ב, כאמוראוטומטי 

אינטרנט תשתית שירותי היות וקיימות רק שתי חברות המספקות  מוגבלתלא יממהתחרות 

וים הפרה של ולפיכך מהו ,)בפרק הנזק כתב התביעהראה כמפורט בהמשך (לציבור הצרכנים 

תנאי על פי לנהוג לחוק התקשורת ) א(11על פי סעיף  הנתבעתהחובה החקוקה החלה על 

תשתית ות בענף רלהימנע ממעשה או מחדל העלול לפגוע ולהגביל את התחוכללי הרשיון ה

 . האינטרנט

 נובעים) כמפורט בהמשך() התובע, ובכללם(לציבור הצרכנים ) ועדיין נגרמים(שנגרמו הנזקים  .72

   .הנתבעתממעשיה ומחדליה של  מישריןב

שהוענק  כלליהרשיון ה, לרבות(והרשיונות הניתנים מכוחו התקשורת כי חוק , אין חולק .73

ם ובכלל ,את שירותי הבזק המקבלציבור השל  ולטובתו נתולהג, בין השאר, נועדו) לנתבעת

 .הנתבעתמן אינטרנט תשתית שירותי אשר קיבלו ומקבלים  ,וציבור הצרכנים התובע

מסוג הנזקים נזקים  למנוענועדו  כלליכי הוראות חוק התקשורת והרשיון ה, אין גם חולק .74

 .בכתב תביעה זה כמפורט הנתבעתנוכח מעשיה ומחדליה של ולציבור הצרכנים  לתובעשנגרמו 

ועדיין ( כלליאינה מקיימת את הוראות הרשיון ה הנתבעתמש, לאור האמור לעיל במקובץ .75

חובתה החוקית הקבועה בסעיף הרי שמעשיה ומחדליה מהווים הפרה של , )כךממשיכה לנהוג 

המזכה אותם  וציבור הצרכנים התובעמבצעת עוולה כלפי היא ובכך התקשורת לחוק ) א(11

 .הנתבעים במסגרת התובענהבסעדים 

האחרונה , הנתבעתלרשיון הכללי של  87.2כי גם בהתאם לסעיף , בסופם של דברים יצויין .76

ת על כל נזק שהיא גורמת במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש ברשיון או עקב אחראי

השימוש בו והנה מחוייבת לנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת הנזק וכן לתקן את הנזק 

  .או לפצות בגינו את הנפגע/ו
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  ."10"כנספח ב "מהרשיון הכללי מצ) 56' עמ(העתק העמוד הרלבנטי   

  אשר בשמה מוגשת התובענה הייצוגית קבוצת התובעים.    ה

התובענה הייצוגית דנן מוגשת בשם קבוצת התובעים המוגדרת להלן או כל קבוצה אחרת אשר  .77

לאישור התובענה כתובענה בבקשה ידי בית המשפט הנכבד במסגרת החלטתו -תוגדר על

   -ייצוגית 

לתקופה בעסקה  הנתבעתעם או יתקשר /ואשר התקשר  ןכל צרכ"

למתן שירותי ) חוק הגנת הצרכןל) א(א13 יףכהגדרתה בסע(קצובה 

בכל או  10.01.2009אשר מועד סיום העסקה חל ביום , אינטרנטתשתית 

לאחר אשר ו, כייצוגיתעד למועד אישור התובענה מועד מאוחר יותר 

באופן אוטומטי את ההתקשרות  האריכה הנתבעתמועד סיום העסקה 

עבור  פיםכס מנומ הוגבתלכך  שתו המפורהסכמתאת  מבלי לקבל ועימ

  ."תקופת ההתקשרות המוארכת כאמור

  "). ציבור הצרכנים" –הקבוצה תקרא לעיל ולהלן (

את  ההתובעים המהווקבוצת של  הבשלב זה של התובענה לא ניתן לציין במדוייק את גודל .78

 - לה מלמע המונהתובעים כי קבוצת , בלבדאולם ניתן לשער על סמך הערכה , ציבור הצרכנים

 : כמפורט להלן, צרכנים 1,000,000

  )."4"נספח ראה ( תשתית אינטרנטשירותי מנויים ל 1,000,000 - מיש למעלה  לנתבעת .78.1

 הנתבעתאינטרנט הנכרתות בין תשתית ההעסקאות למתן שירותי , כמבואר לעיל .78.2

 הינן עסקאות העונות להגדרת עסקה לתקופה קצובה, רובן ככולן, לבין לקוחותיה

 ).בחוק הגנת הצרכן הרתכהגד(

בעניין  הנתבעתהתנהלותה של כי  תההוד הנתבעת תנציג, כאמור לעיל, כמו כן .78.3

ההארכה האוטומטית של ההתקשרות עם הלקוח לאחר מועד סיומה של עסקה 

פי כמתחייב על  לכךהמפורשת של הלקוח לתקופה קצובה מבלי לקבל את הסכמתו 

 .כלפי כלל לקוחותיה הנתבעתהינה מדיניות בה נוקטת  - הדין

 הנתבעתהעסקאות לתקופה קצובה הנכרתות בין , אמור לעילפי ככי , יצויין בנוסף .78.4

מתוך ו ,כ לתקופה של שנה"הנן בדר אינטרנטתשתית לבין לקוחותיה למתן שירותי 

ועד למועד  10.01.2009ניתן להניח כי בתקופה שהחל מיום ושמרנית הערכה זהירה 

האריכה את ההתקשרות באופן אוטומטי לאחר סיומה  תהנתבע, כתב התביעההגשת 

לכל לקוח פרטי מבלי שקיבלה את  ,לפחות פעם אחת, של עסקה לתקופה קצובה

 .הסכמתו המפורשת לכך
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ניתן להניח כי המספר המשוער של החברים בקבוצת התובעים הינו כמספר , לפיכך .78.5

  . הנתבעתלקוחותיה של 

  הנזק.     ו

  לתובענגרם הנזק האישי ש     .1ו

לאחר תום  וההתקשרות עמ הארכתל התובעשל  והסכמתלא קיבלה את  הנתבעת, כאמור לעיל .79

די את ההתקשרות עם דצ-חדאוטומטי ובאופן האריכה  הנתבעת ,כן תקופת העסקה ואף על פי

 .עבור המשך ההתקשרות כאמור כספים בניגוד לדין ווגבתה ממנ התובע

מועד סיום ( 07.04.2010מיום כאמור החל טומטית אוההתקשרות שהוארכה עבור תקופת  .80

חודש דצמבר ב( התובעשבו נכרתה עסקה לתקופה קצובה חדשה בהסכמת מועד ועד ל )העסקה

עד  2010חשבוניות מרץ : ראה( ₪ 989של כולל סך בניגוד לדין  התובעמן  הנתבעתגבתה , )2010

  .)לכתב התביעה "6"כנספח ב "המצ 2010נובמבר 

  .₪ 989 הנו בסך של התובעשל הכספי  וקנז, לפיכך .81

    הערכת הנזק שנגרם לציבור הצרכנים    .2ו

שלא כדין מהם גבתה  הנתבעתאשר הינו אותם סכומים שנגרם לציבור הצרכנים הנזק הכספי  .82

לאחר סיומה של עסקה לתקופה  באופן אוטומטיעימם ההתקשרויות הארכת עבור תקופת 

  .לכךהמפורשת  םמבלי שקיבלה את הסכמתקצובה 

לצורך חישוב הנזק הכספי המדוייק שנגרם בפועל לציבור הצרכנים נדרשים נתונים המצויים  .83

 .בלבדוברשותה  ברשות הנתבעת

תגלה את כל  הנתבעתכי  נואחד הסעדים המבוקשים במסגרת התובענה ה ,האמור לעיל נוכח .84

בפועל המדוייק שנגרם  הכספירך חישוב הנזק הנדרשים לצוהחשבונות והמסמכים הרלבנטים 

 .)ראה פרק הסעדים( לציבור הצרכנים

ניתן יהיה לחשב באופן מדוייק את הנזק , לאחר גילוי החשבונות והמסמכים הרלבנטיים .85

 .הכספי שנגרם בפועל לציבור הצרכנים וכן להוסיף לסכום זה הפרשי הצמדה וריבית כדין

היקף הנזקים משוערת בלבד של ללית ניתן לבצע הערכה כ זה של התובענהבשלב , יחד עם זאת .86

    .גרמה לציבור הצרכנים הנתבעתהכספיים אשר 

  –להלן כמפורט , זהירות ושמרניותעל בסיס הנחות תבוצע כאמור הכספי הערכת הנזק  .87

להם היא  לקוחות 1,000,000 -למעלה מ לנתבעתהערכה היא כי ה, כאמור לעיל .87.1

 .אינטרנטתשתית מספקת שירותי 
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הנן עסקאות הערכת הנזק הכספי שנגרם לציבור הצרכנים בנטיות להעסקאות הרל .87.2

תשתית למתן שירותי  הפרטייםלקוחותיה לבין  הנתבעתשנכרתו בין לתקופה קצובה 

או בכל מועד מאוחר יותר עד למועד  10.01.2009ביום  חלאשר מועד סיומן אינטרנט 

 .אישור התובענה כייצוגית

שירותי מתן להפרטיים ללקוחותיה  הנתבעתן הנכרתות ביהעסקאות , כאמור לעיל .87.3

 . כ לתקופה של שנה"בדר -הקצוב ההנן עסקאות לתקופ ,רובן ככולן, אינטרנט

בתקופה שהחל מיום כי ניתן להניח ושמרנית הערכה זהירה מתוך , כאמור לעיל .87.4

האריכה את ההתקשרות באופן  הנתבעת, כתב התביעהועד למועד הגשת  10.01.2009

פרטי לקוח לכל  ,לפחות פעם אחת ,ר סיומה של עסקה לתקופה קצובהאוטומטי לאח

 .מבלי שקיבלה את הסכמתו המפורשת לכך

לאחר שעסקה לתקופה קצובה מסתיימת , יצויין כי כאמור לעיל באשר לשיעור הנזק .87.5

היות וקיימים מחירים . גובה מחיר מחירון בגין שירותי תשתית האינטרנט הנתבעת

מגה בייט ...  20/ 10/ 8/ 5/ 2.5(ית האינטרנט השונות שונים למהירויות תשת

שמרנית התעריף שילקח זהירה ואזי בשלב זה של התובענה ומתוך גישה , )לשנייה

 הנתבעתשהנו מחיר המחירון של ₪  100 - בחשבון לצורך חישוב הנזק יהיה בסך של כ

, כמו כן. מגה בייט לשנייה 2.5 –ידה כיום - למהירות הנמוכה ביותר המשווקת על

מכל לקוח שלא כדין גבתה  הנתבעתשמרנית כי זהירה וצא מתוך הנחה י התובע

בתקופת ההתקשרות שהוארכה אוטומטית  לפחות חודש אחדתשלום עבור  ,פרטי

 . כאמור

שנגרם לציבור ) הנומינלי(הכספי הנזק כי , היאמשוערת הההערכה  ,לאור האמור לעיל .88

 . ₪ 100,000,000 -כ בסך שללכל הפחות הנו  ,הייצוגית הצרכנים בתקופה הרלבנטית לתובענה

)100,000,000 ₪  =100  ₪ *1,000,000(.  

, שמרניותזהירות והמבוסס על הערכות משוער בלבד ל הינו אומדן "הסך הנ ,כאמור לעיל .89

זאת כפי , של ציבור הצרכנים גבוה מסכום התביעה המוערךהכספי כי נזקם  סבור התובעו

 .התובענה הייצוגית כה שלבמהל שבוודאי יתברר

 .₪ 100,000,000 סכום התובענה הייצוגית יעמוד על סך של, בשלב זה, לאור האמור לעיל .90

מעשיה ביש , ציבור הצרכנים כאמור לעילול לתובענגרם אשר הישיר מלבד הנזק הכספי  .91

 הסבולציבור הצרכנים ו תובעכדי לפגוע ב ,בכתב תביעה זההמפורטים  הנתבעתשל מחדליה בו

 . נזקים שונים נוספים להם
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   –בין היתר , כך

ציבור ו התובעעם א הייתה מאריכה אוטומטית את ההתקשרות ל הנתבעתאילו  .91.1

הייתה דואגת  הנתבעתואילו הצרכנים לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה 

לקבל את הסכמתם של הצרכנים להמשך ההתקשרות עובר לסיומה של עסקה 

מודעים לכך שתקופת העסקה  ווציבור הצרכנים הי התובעאזי , הלתקופה קצוב

אוטומטי באופן את ההתקשרות  עימםלהאריך  הנתבעתעומדת להסתיים ובכוונת 

לכלכל  םועל כן בנסיבות אלה היה באפשרות ,כספים על כך מהםלאחר מכן ולגבות 

ל שירותי וכן ככל שמי מציבור הצרכנים היה חפץ להמשיך לקב, בהתאם הםאת צעדי

החברה היה יכול לערוך השוואת מחירים מבעוד מועד אצל , אינטרנטתשתית 

  . ולהתקשר בעסקאות בתנאים טובים יותר המתחרה

הרי  הנתבעתנוכח מעשיה ומחדליה של  ומציבור הצרכנים התובעמשכל אלה נמנעו מ

תשתית בשוק  )המוגבלת ממילא(ואף לפגוע בתחרות הם שיש בכך כדי לפגוע ב

ידי הצרכן ומידע אשר יש לצרכן -שכן השוואת מחירים המבוצעים על, ינטרנטהא

ומגבירים את התחרות על  בעקבות זאת מחזקים את כוחו במשא ומתן למול העוסק

  . של הצרכן) כיסו, ואם נדייק(ליבו 

כי קיומה של תחרות בשוק האינטרנט מיטיבה עם הצרכן ומשנפגעת , אין חולק

  . ןהתחרות נפגע גם הצרכ

שהינה גובה בניגוד הכספים השיב את למסרבת  הנתבעת, אמור לעילכ, לא זו אף זו .91.2

לדין עבור תקופת ההתקשרות המוארכת על ידה באופן אוטומטי לאחר סיומה של 

ולציבור  לתובעמלבד הנזק הכספי שנגרם ומשכך הרי ש, עסקה לתקופה קצובה

וטרדה מיותרים בפנייה אל  טרחה, עגמת נפשהם ללהסב כדי גם יש בכך , הצרכנים

  . בחזרה םלקבל את כספשווא בניסיון  הנתבעת

כמבוקש ) עשה/מניעה/הצהרתיים(במקרה עסקינן מתן סעד של צווים  כל אלה מצדיקים

  .   במסגרת פרק הסעדים

  הנתבעים הסעדים.   ז

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לפסוק לטובת התובע וציבור הצרכנים את הסעדים  .92

החלטתו  או כל סעד אשר יאושר על ידי בית המשפט הנכבד במסגרת/שים להלן והמבוק

   - לאישור התובענה כתובענה ייצוגית בבקשה 

לחוק הגנת הצרכן וליתן צו ) ג(א13בניגוד להוראות סעיף פועלת  הנתבעתלהצהיר כי  .92.1

מועד לאחר  ןהתקשרות עם צרכבאופן אוטומטי האריך להימנע מל לנתבעתהמורה 

התקשרות המשך הספים בגין כלגבות להימנע מועסקה לתקופה קצובה  סיום

כמתחייב על  כךלשל הצרכן המפורשת  וקיבלה את הסכמת הנתבעתמבלי ש, כאמור

 .ל"החוק הנ סעיףהוראות  פי
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אשר אחר ך רלבנטי מסמכל או /וחשבונות ולהמציא  לגלות לנתבעתליתן צו המורה  .92.2

בניגוד לדין מאת בפועל גבתה  הנתבעתשים לחשב את הסכומיהיה ניתן  םבאמצעות

עבור תקופת ההתקשרות שהוארכה  ,בזמנים הרלוונטיים לתובענה ,ציבור הצרכנים

על ידה אוטומטית לאחר סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי שקיבלה את 

 ,צרכניםאותם לרבות כל מסמך ממנו ניתן ללמוד על זהות , לכךם המפורשת הסכמת

 . ב"ת הכספים מכל צרכן וכיוצמועדי גביי, וצרכן מכל צרכןנגבו הסכומים ש

אשר הסכומים בגין מלוא  םאו לפצות/ולציבור הצרכנים  להשיב לנתבעתלהורות  .92.3

אוטומטית עימם עבור תקופת ההתקשרות שהוארכה  בניגוד לדיןבפועל גבתה מהם 

קיבלה את הסכמתם  הנתבעתלאחר סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי ש

 .כדיןוריבית  בצירוף הפרשי הצמדהוזאת , ורשת לכךהמפ

אשר ניתן לה  כלליהון ילרש 79.1ף יסעהוראות לבניגוד  פועלת הנתבעתלהצהיר כי  .92.4

לפעול בהתאם להוראות הרשיון  לנתבעתוליתן צו המורה  ידי משרד התקשורת- על

 .כלליה

ה הייצוגית הודעה בדבר פסק הדין בתובענתפרסם על חשבונה  הנתבעתכי , להורות .92.5

לחוק התובענות  25או כל הודעה אחרת הנדרשת בהתאם להוראות סעיף /ו

  .לפי העניין, הייצוגיות

 ובגין נזקכספי פיצוי בנוסף על ( תשלם גמול לתובע המייצג הנתבעתכי , להורות .92.6

בית דעתו של שיקול למוצע להלן וכ המייצג בהתאם ל"ט לב"כוש )כמפורט לעיל

   -  המשפט הנכבד

מהסכום שייפסק לטובת  7%ול לתובע לא ייפחת מסכום בשיעור של הגמ .92.6.1

 20%כ המייצג לא ייפחת מסכום בשיעור של "ציבור הצרכנים וכי הגמול לב

 ;מהסכום שייפסק לטובת ציבור הצרכנים

בין לבדם ובין , ככל שבמסגרת התובענה ייפסקו סעדים שאינם כספיים .92.6.2

הציבורית שיביאו סעדים  תיעשה הערכה של התועלת, בנוסף לסעד כספי

לחוק  22-23אלה לציבור הצרכנים ויתר השיקולים הקבועים בסעיפים 

והערכה זו תשוקלל גם כן בחישוב הגמול לתובע , התובענות הייצוגיות

ט המוצעים לעיל כנגזרת מן "כ המייצג בנוסף על הגמול ושכ"ט לב"ושכ

 ; הסעד הכספי

יצג לא יפחתו מההוצאות כ המי"ט לב"הגמול לתובע ושכ, בכל מקרה .92.6.3

שיקלול הסיכון שנטלו על עצמם התובע , שהוצאו לצורך הגשת וניהול ההליך

הטרחה שהושקעה על ידם לצורך , כ המייצג בהגשת התובענה וניהולה"וב

 22-23הגשת וניהול התובענה ושיקלול יתר השיקולים הקבועים בסעיפים 

 .     לחוק התובענות הייצוגיות




