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    511076572. פ.ח, מ"בעפלאפו� תקשורת 
 �  גבעתיי�, 33מדר( יצחק רבי

  משיבהה              
                                          

  

  ייצוגיתתובענה בקשה לאישור 
  2006&ו"תשס, וגיותלפי חוק תובענות ייצ

לפי , המבקשי� מתכבדי� בזאת להגיש בקשה לאישור התובענה אותה הגישו כתובענה ייצוגית

2006�ו"תשס, חוק תובענות ייצוגיות) �  )."חוק תובענות ייצוגיות": להל

ההדגשות בציטוטי� השוני� המופיעי� בבקשה דנ� אינ� קיימות במקור והוספו כול� על ידי 

  .נאמר אחרתאלא א� , מ"הח

לאחר שיתקבל בידיה� מידע נוס/ מהמשיבה , המבקשי� שומרי� על זכות� לתק� את התובענה

  .שאינו מצוי לפי שעה בידיה�

  . לבקשה זו1ב כנספח "כתב התביעה מצ �

  . לבקשה זו2ב כנספח "תצהיר המבקש מצ �

�, בקבוצהמוגשת כתובענה ייצוגית בש� כל מי שנכלל , המוגשת כנגד המשיבה, התובענה דנ

�  :שהגדרתה היא כדלקמ

 שני% קוד% למועד הגשת 7במהל+ ,  ע% המשיבהכל מי שהתקשר"

בתוכנית הכוללת חבילת דקות לקבוצת יעדי% אישיי% , התובענה דנ�

ונמנע ממנו , "BUSINESS OPTIMUM 2010 כדוגמת תכנית  ,נבחרי%

  ".להגדיר יעדי% ברשתות סלולאריות אחרות
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  : הבקשהואלו עובדות ונימוקי

    מבוא .א

או קיו� חוזה /עניינה בהפרת חוזה ו, כייצוגית, המוגשת בצידה, בקשה זו לאישור התובענה .1

מ לכריתת חוזה בחוסר "או ניהול מו/או הטעייה מכוונת בכריתת חוזה ו/בחוסר תו� לב ו

יחד , אשר כול�, או עוולה של הפרת חובה חקוקה/או עשיית עושר ולא במשפט ו/תו� לב ו

 .זאת לצד הזכות לפיצוי, זכות לאכיפה, כמוגדר להל�, מקימות לחברי הקבוצה, חודול

 :תמצית הדברי%

י נציגי "פותו המבקשי� ע, במטרה שהמבקשי� לא יעברו לרשת מתחרה, 2.6.2010ביו�  .2

 ."Business Optimum 2010"המשיבה להצטר/ לתכנית של המשיבה בש� 

 ושוכנע,  באחד ממרכזי השירות של המשיבה,יבהערכה בי� המבקש לנציגי המשנבפגישה ש .3

ה� לאחר שהוצגו בפניזאת , ל" שלא לעבור לרשת מתחרה ולהצטר/ לתכנית הני�המבקש

חשוב לנו לדעת "ד/ שכותרתו באמצעות פ ולאחר מכ� "בתחילה בע, עיקרי הדברי�

ברורה ומובנת ל+ ולכ� ריכזנו עבור+ מספר פרטי% , שהתכנית אליה הצטרפת

  .)"ד, ריכוז פרטי% חשובי%": להל�) (הדגשה במקור ("%חשובי

 500, לחודש 1 19.90. �תמורת ס( של, ל רכשו המבקשי� מהמשיבה"במסגרת התכנית הנ .4

מבלי שאיש מנציגי המשיבה טורח לציי� קיומה , ,  יעדי� נבחרי� אישיי�5 �ל,  שיחהדקות

לה כה מהותית שמונעת מגב,  יעדי� נבחרי�5 בהגדרת� של אות� מהותיתשל מגבלה 

לא נית� להגדיר את מנויי  � את הגדרת% של מרבית קווי הטלפו� במדינת ישראל

ריכוז פרטי� "ומבלי שהדבר מצוי� בד/  � כיעדי� נבחרי� "מירס "� ו"'אורנג", "סלקו�"

 ..ובפרטי ההסכ�" חשובי�

.  המשיבה היעדי� באמצעות האתר האינטרנט של5המשיבה הורתה למבקשי� להגדיר את  .5

 יעדי� 5את אות� , באמצעות אתר האינטרנט של המשיבה, בבוא� של המבקשי� להגדיר

המספר " "עדכו� היעדי� נכשל"הקובעת כי , נתקלו המבקשי� בהודעת שגיאה, נבחרי�

XXXXXXXאינו יכול לשמש כיעד נבחר    ." 

, וחות של המשיבהמיהרו ופנו לשירות הלק, אשר כמוב� הופתעו מתוכ� הודעה זו, המבקשי� .6

אשר לא צוינה , בהגדרת היעדי�מהותית מגבלה אותה או אז לראשונה למדו על קיומה של 

 בד/ ריכוז פרטי� מהותיי� רשו� וסותרת מפורשות את המנוגדת אשר ובפני המבקשי� 

 . בחוזה ההתקשרות עצמוו

 4, המשיבהבמש( מספר שבועות התקיימו שיחות רבות בי� המבקש ובי� מוקד השירות של  .7

פעמי� א/ הטריח עצמו המבקש אל מוקד השירות של המשיבה בפתח תקווה ונפגש ע� מנהל 

כאשר כל שביקשו המבקשי� היה כי ,  דנ� את העניי�,בי� היתר, הסני/ איברהי� והצי/ בפניו
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 ובשעה שנציג המשיבה לא הצליח להראות כיצד המשיבה תקיי� את התחייבותה החוזית

לא , המבקשי� לא ביקשו פיצוי;  באה לידי ביטוי בחוזה ההתקשרותמגבלה כה מהותית

 .אלא א( את קיומו, ביקשו להתקשר במסלול משופר ולא ביקשו לצאת מ� ההסכ�

ל המשיבה דר( "פנה המבקש אל מנכ, 15.7.2010בתארי( , לאחר כחודש וחצי של טרטורי� .8

 .אתר האינטרנט של המשיבה

הנהלה בכירה של ע� נציגת , טיה יובאו בהרחבה להל�לאחר מכ� התקיימה א/ פגישה שפר .9

אשר במקרה א/ נכחה במרכז השירות במעמד חתימת החוזה , הדס צרפתי'  גב�המשיבה 

� . נשוא התובענה דנ

 חשו תסכול ועלבו� מהצעות שונות שהועלו המבקשי�לאחר ש, לפני כחצי שנה, ברוב ייאוש� .10

,  התייחסות עניינית לבעיה לגופה�תולי� ותו( התחמקות מלדו צרפתי' י גב"בפניה� ע

שכרו את , המשיבה באמצעות ערוצי השירות המקובלי�נציגי שנואשו מלהתמודד ע� ומ

, שירותיו של עור( די� ושלחו באמצעותו למשיבה מכתב בדואר רשו� ע� אישור מסירה

יעה במסגרתו העלו בפני המשיבה את הפגמי� שבאופ� בהתנהלותה ואת החשש שמדובר בפג

 , חודשי� לאחר הפנייה6 � בחלו/ למעלה מ, אלא שעד היו�, ממשית במספר רב של צרכני�

 .ל"לא זכו המבקשי� למענה ענייני לפניית� הנ

לאחר שהמבקשי� נואשו והגיעו להכרה כי המשיבה , פנייה זו מוגשת לבית המשפט רק כעת .11

 .התייחס לטענות לגופ�כל זאת מבלי ל, מסרבת בתוק/ לקיי� את התחייבויותיה החוזיות

12. �בד/  אשר ה� בפרטיו וה� ,כי עניי� לנו בחוזה חד משמעי, כפי שיפורט בהרחבה להל�, יצוי

נתמכות , בנוס/; משמעות אשר לתוכנו� או לדו/אי� מקו� לטעות ו, "ריכוז פרטי� חשובי�"

' גב שיחה שהתנהלה בי� המבקש ובי� תבהקלט, כפי שיפורט להל�, טענות המבקשי%

  . תיצרפ

13. �יותר מהעבירה רמז אודות , במספר הזדמנויות וכפי שיפורט להל�, כי המשיבה, יצוי

תו( שהציעה למבקשי� הצעות שונות ונחותות ליישוב , התנהלותה הקלוקלת בעניי� זה

, אלא שכל רצונ� של המבקשי� היה כי המשיבה תכבד את התחייבותה החוזית, המחלוקת

אלא , ותכבד אותה כלשונה, אינה ניתנת לפרשנות שונההכתובה בצורה ברורה ומפורשת ש

 .שלכ( לא הסכימה המשיבה

      הצדדי%  .ב

בבעלותו של , הנה חברה פרטית המאוגדת כדי� בישראל, מ"אינוגריטי בע, המבקשת .14

המחייב אותה להיות לקוחת , אשר התקשרה ע� המשיבה בהסכ� ההצטרפות, המבקש

הכול כמפורט , ח" בקנסות יציאה בס( אלפי ש חודשי� ואשר מחויבת36המשיבה במש( 

� . 4668663' עסקי מס" לקוח"ומי שרשומה אצל המשיבה כ, בהרחבה להל
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שחת� על הסכ�  ומי מנהלה,  במבקשתהיחידיהנו בעל המניות , מר אבי רוט, המבקש .15

ומחזיק " מנוי"וכ� מי שרשו� אצל המשיבה כ, ההצטרפות מול המשיבה בש� המבקשת

� נייד ברשת המשיבה שמסבמכשיר טלפו '050� . וכ� במכשירי� נוספי�7386287

, הנה חברה פרטית לשירותי תקשורת סלולארית מ" פלאפו� תקשורת בע–המשיבה  .16

 שירותי למת�המאוגדת כדי� בישראל ואשר מחזיקה ברישיו� כללי מאת משרד התקשורת 

 ופקודת הטלגר/ 1982�ב"התשמ, מכוח חוק הבזק, )�"רט (התאית נייד בשיטה טלפו� רדיו

1972�ב"התשל, )נוסח חדש(האלחוטי .  

  התובענה האישית  .ג

: להל� (BUSINESS OPTIMUM 2010  ע� לקוחותיה בתכנית מסוג התקשרההמשיבה  .17

חבילת  ,בי� היתר ובמה שרלבנטי לתובענה דנ�, במסגרתה הציעה ללקוחותיה, )"התכנית"

 יעדי� אישיי� 5זכאי הלקוח להגדיר מכוחה ולאחר ההצטרפות לחבילה היה , תקשורת

�תמורת ס( של,  דקות בחודש500נבחרי� אליה� יוכל להתקשר עד למכסה של  .1 19.90 

 ). "החבילה": להל�(לחודש 

, תקווה�במוקד השירות של המשיבה בפתח,  התקשרו המבקשי� ע� המשיבה2.6.2010ביו�  .18

במסגרתו הצטרפו ,  חודשי�36לתקופה של , 17717633בעסקה שמספרה , בהסכ� התקשרות

 )."הסכ% ההצטרפות": להל�(לתכנית ובמסגרתה לחבילה כמפורט לעיל 

, ישבו נציגי השירות של המשיבה, במסגרתה של הפגישה כאמור במוקד השירות של המשיבה .19

אשר הזדהתה בפני המבקש , הדס צרפתי' וכ� גב, מנהל הסני/ איברהי�, אביתר, ה אס/"ה

, והסבירו למבקשי�, רה מטע� הנהלת החברה אשר במקרה נמצאת בסני/כנציגת שירות בכי

תו( שה� , אודות תנאי התכנית והחבילה, בפגישה שארכה כשעה וחצי, בכתב ובעל פה

 �, לכל יעד נבחר הדקות כולל שיחה 500מסבירי� למבקשי� בפרוטרוט כי בנק הדקות ב

יות א( ורק כזה הנמנה על רשת  בכל דר( מלציי� כי היעד הנבחר יכול להי� נמנע�כשה

"�, "'אורנג"או " מירס", "סלקו�"ואיננו יכול להיות ברשת " בזק"או " הוט", "פלאפו

 .במדינת ישראל) 71% ( הסלולריי� המהווי� יחד את מרבית היעדי�

המציינת את פרטי ההצעה שהוצעה , העתק תרשומת שער+ המבקש במהל+ הפגישה

  .3ב ומסומ� "מצ, למבקשי%

המנתח את שוק הסלולר , 1.6.2009ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיו% "תקי דוהע

 . 4ב ומסומ� "מצ, של משרד התקשורת" 2011&2012עיקרי התקציב "וכ� , בישראל

 ,הפגישהלאחר על ידו  המספרי� הנבחרי� תיעשה 5כי הגדרת ,  נציגי המשיבה הורו למבקש .20

 .השירות הטלפוני ולא במהל( הפגישהבאמצעות האינטרנט או באמצעות מוקד 

לאחר שהמבקש ניסה להגדיר יעדי� נבחרי� באמצעות אתר האינטרנט וקיבל הודעת שגיאה  .21

פנה המבקש אל מוקד , "  אינו יכול לשמש יעד נבחרXXXXXX-054מספר  "סתמית 

 אודות הגדרת מהותית ביותרש� הוסבר לו לראשונה כי קיימת מגבלה , השירות הטלפוני
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 – במדינת ישראל %הסלולאריי מהנמעני% 71%לא נית� להגדיר כיעד כ  �עדי� הנבחרי� הי

א/ מנוגדת לאמור באתר , אשר יובהר, מגבלה; "'אורנג"ו" מירס", "סלקו�"לקוחות רשת 

 ". נית� להגדיר כל יעד"ש� מצוי� במפורש כי , האינטרנט של המשיבה

 . 5ב ומסומ� "מצהעתק הד, הרלבנטי מאתר האינטרנט של המשיבה 

בהיותה סותרת באופ� מהותי את פרטי , אשר כמוב� הופתעו מתוכ� הודעה זו, המבקשי� .22

על כאמור למדו לאחר ש, מיהרו ופנו לשירות הלקוחות של המשיבה,  החד משמעיההסכ�

אשר לא צוינה בפני , קיומה של אותה מגבלה מהותית כאמור לעיל בהגדרת היעדי�

 וא, לא בחוזה ההתקשרות עצמו, א בד, ריכוז פרטי% מהותיי% המבקשי% ולא מופיעה ל

 . מנוגדת לאמור בה%

 3, במש( מספר שבועות התקיימו שיחות רבות בי� המבקש ובי� מוקד השירות של המשיבה .23

פעמי� א/ הטריח עצמו המבקש אל מוקד השירות של המשיבה בפתח תקווה ונפגש ע� מנהל 

כאשר כל שביקשו המבקשי� היה כי , את העניי� דנ�,  היתרבי�, הסני/ איברהי� והצי/ בפניו

 לא הצליח להראות שאיברהי� מנהל הסני/המשיבה תקיי� את התחייבותה החוזית ובשעה 

לא , המבקשי� לא ביקשו פיצוי; כיצד מגבלה כה מהותית באה לידי ביטוי בחוזה ההתקשרות

 . אלא א( את קיומו,ביקשו להתקשר במסלול משופר ולא ביקשו לצאת מ� ההסכ�

ל המשיבה דר( "פנה המבקש אל מנכ, 15.7.2010בתארי( , לאחר כחודש וחצי של טרטורי� .24

 .אתר האינטרנט של המשיבה

חר/ , לא יכולי� היו המבקשי�, כי חר/ הצטרפות� של המבקשי� לתכנית האמורה, כ( יצא .25

במלואו ובאופ� )  דקות שיחה500(לנצל את בנק הדקות , חיוב� המלא עבור בנק הדקות

בהתא� לדפוס , הגדרת היעדי� הנבחרי�את  מדי חודשלרבות בדר( של שינוי , מיטבי

בד בבד חויבו בגי� שיחות יוצאות ליעדי� נבחרי� אליה� כאשר , השימוש המשתנה שלה�

אשר המבקשי� היו סבורי� לתומ� כי יוגדרו , מתקשרי� המבקשי� בתדירות גבוהה

שהרי כ( הוגדר בפגישה האמורה שבי� , ( פטורי� מתשלו�במסגרת התכנית ויהיו משכ

�הצדדי� וכ( מנוסח באופ� חד� .    משמעי במסמכי החוזה המצורפי� להל

הסכ� ההצטרפות עליו חתמו  העמודי� של 12 �ב, רק בדיעבד, עיו� מדוקדק, יתרה מכ( .26

בד/  –להסכ� הראשי , ובעמוד הראשו�,  להסכ�4' ובכלל זה בטבלה שבעמ, המבקשי�

, )"מסמכי ההצטרפות": להל� יחד(ושג� עליו חתמו המבקשי�  "ריכוז פרטי� חשובי�"

,  המשיבהיפ על ידי נציג"נוס/ על שנאמר לה� כאמור בע, מעלה כי לא בכדי סברו המבקשי�

 .כי ביכולת� להגדיר כל יעד שהוא

  .6ב ומסומ� " ההצטרפות מצהסכ%העתק 

שהוא היחיד שהוצג למבקש ושנציגי , )ז פרטי� חשובי�ריכוד/ (הראשו� להסכ� , בראשיבד/  .27

חשוב לנו לדעת שהתוכנית " –  כאמורשכותרתוהמשיבה עברו איתו על תוכנו ו

אליה הצטרפת ברורה ומובנית ל+ ולכ� ריכזנו עבור+ מספר פרטי% 

באופ� שאינו משאיר מקו� לספק ושכל מטרתו , נאמר א( כ(, )הדגשה במקור ("חשובי%
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וח לחתו� על הסכ� ההצטרפות כלאחר יד ומבלי לנבור בעמודי� המפורטי� של לאפשר ללק

 :המנוסחי� בשפה משפטית ובאותיות קטנות, הסכ� ההצטרפות

תשלו% ): למנוי( יעדי% נבחרי% אישיי% 5או אל /כמות דקות שיחה פני% ארגוניות ו"

   19.91: חודשי קבוע

  500): למנוי(יעדי% נבחרי% אישיי%  5או אל / דקות שיחה פני% ארגוניות וכמות      

  "36עד חודשי% : תקופת ההטבה    

פרטי� "הנושא את הכותרת , א� לא די בעמוד הראשו� והמרכז של הסכ� ההצטרפות .28

" נספח למנוי"שכותרת� ,  להסכ� ההצטרפות5�2' בעמבדיעבד הרי שג� עיו� , "חשובי�

, "ריכוז פרטי% חשובי%"ל במסמ+  במדויק על שנאמר לעיתוזרח, 4' הטבלה שבעמובייחוד 

� :כדלקמ

 

אשר אינו מציי� ולו ברמז כי קיימת מגבלה , משמעי�עניי� לנו בניסוח חד, ג� כא�, הווה אומר

המונעת התקשרות אל , כמו הגבלה בהגדרת יעדי�, כלשהי ובודאי שלא מגבלה כה מהותית

 . מהמספרי� הניידי� במדינת ישראל71% �כ

 , להסכ� ההצטרפות12�6' כ המבקשי� בעמ"א/ עיו� מעמיק מצד ב, ל זהואול� א� לא די בכ .29

 , בשפה משפטית ובאותיות קטנות, בוודאי בעצת עורכי די� מטעמה, י המשיבה"אשר נוסחו ע

 ,הסכ� ההצטרפותי הלקוח ההדיוט והסביר טר� החתימה על "עיו� שאי� מצופה כי ייעשה ע

 :כדלקמ�, .ד.4' עס 9' בעמ, קובע במה שרלבנטי לעניינינו

 יעדי% נבחרי% 5כמות דקות שיחה ראשונות בחודש אל מנויי הלקוח ואו אל . ד"

  ):למנוי(אישיי% 

הטבה אל מנויי /ללא תשלו% בחיוג מהמנוי שבמסלול, דקות שיחה ראשונות בחודש

 ואו אל מנויי% ברשתות נייחות וסלולאריות הלקוח הרשומי% במספר הלקוח בפלאפו�

  ."בישראל

 יעדי� נבחרי� חייבי� להיות ברשת 5 לא רק שלא נאמר מפורשות כי אות� –ינינו הרואות ע .30

: קרי,  במפורש אחרתקובעהסכ� ההצטרפות , "בזק "או" הוט"ות המשיבה או ברשת

  ."מנויי% ברשתות נייחות וסלולאריות בישראל"

 החל בהסכ%, כלל המצגי% אשר הוצגו למבקשי% טר% ההתקשרות –הווה אומר  .31

פ שנערכו בי� המבקשי% לנציגי המשיבה "ההצטרפות על כל נספחיו וכלה בשיחות שבע
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כלאחר יד ובלא כל , מעידי% ללא דופי כי המגבלה המהותית לה טוענת המשיבה, השוני%

וא/ ככל שהמשיבה , אינה קיימת ואי� בה כל ממש, או הפנייה להסכ% ההתקשרות/נימוק ו

אזי אי� בכ( כדי לסייע לה בהינת� האמור , ותה מגבלהתנמק כעת את המקור לקיומה של א

 .על כל המשתמע מכ(, י המשיבה"לעיל ובהינת� כי עניי� לנו בחוזה אחיד המנוסח ע

, נערכה פגישה בי� המבקש לנציגה בכירה של הנהלת  המשיבה, 09:00 בשעה 11.08.2010ביו�  .32

, הדס צרפתי' גב,  החוזהאשר נכחה בעת הצעת החבילה וחתימת, ממחלקת שירות לקוחות

כי המשיבה , ובמסגרתה יותר מרמזה נציגת הנהלת המשיבה, י המבקש"שיחה שהוקלטה ע

 על ידי המבקשי� המוכחשת(לטענתה , חלופימודעת לבעיה ומשכ( מציעה למבקשי� מסלול 

כל זאת כתחלי/ תמוה לתכנית אליה הצטרפו המבקשי� ומבלי , יותר אטרקטיבי) מכול וכל

מוצע למבקשי� אותו מסלול , לשיטתה של המשיבה, ורחת ומנמקת מדוע בכללשהיא ט

ותו( שהיא נמנעת במכוו� מלהשיב לשאלות המבקש הנוגעות לתכנית הקיימת נשוא , חלופי

התובענה דנ� ובכלל זה א/ אינה טורחת להפנות את המבקש לסעיפי� אשר לטעמה יוצרי� 

 .את אותה מגבלה מהותית בהגדרת היעדי�

כי על המבקשי� להודיע בתו( שבוע ,  מצד המשיבה�באולטימטול הסתיימה "גישה הנהפ .33

שעלותו עבור (צרפתי ' י גב"בא� ה� מסכימי� לעבור למסלול החליפי שהוצע לה� כאמור ע

 .    )בוודאי גבוהה יותר, צרפתי והוסכ� על ידה' כפי שג� נטע� באוזניי גב, המבקשי�

י איש " ותומללה עי המבקש"שתועדה ע, פגישה האמורהבאופ� חד משמעי מהעולה ש כפי .34

היא , במש( כל השיחה, המבקשי� נשוא התובענה דנ� תלמשיבה אי� תשובה לטענ, מקצוע

המגבלה נשוא , בה היא השתתפה,  פע� אחת את הטענה שבפגישת המכירהולו מכחישה אינה

זו כי  , נציגתה כאמורבאמצעות, א/ מודההיא  ו,למבקשהוצגה בבחירת יעדי� לא התובענה 

 . לא הייתה מתקיימתכלל גישה פה כ�אלמלא כי בה לקיו� הפגישה ויהס

 :)ב להל�"שהעתקו המלא מצ( נבחרי� אשר נגזרו מהתמלול המלא להל� מספר ציטוטי� .35

  ....למה אני לא יכול לקבל את המסלול.  בואי נתחיל מדבר הכי פשוט:אבי רוט"

   ".זה לא מסלול קיי�, ת שהובטח כי המסלול שאתה הבנ:הדס צרפתי

  ). לתמלול162�631 שורות 6' ראה עמ(

.. אני לא יודע מה באמת הזנת� לי במערכת והכל.. מה שנאמר לי בפגישה..  זה:אבי רוט"

  .כתבתי שאיברהי� סידר לי את המסלול.. זה

  ?אני יכולה לראות שניה מה חתמת�? זה מה שחתמת� עליו ג�? ..זה מה ש: הדס צרפתי

.. זה מה שאיברהי�.. אפילו לא השוויתי.. האמת היא שעוד לא,  אני מערי( שכ�:אבי רוט

  .מכר לי

  ."זה מה שהסכמת לקנות.  אוקי:הדס צרפתי

184�188 שורות 7' ראה עמ(.(  

  .קיבלתי הדפסה מכ�? את רואה, הבעיה שג� פה כתבת�, כ�: אבי רוט"
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לא היינו באי� , א היה כתוב את זהא� ל. בשביל אנחנו יושבי� פה יחד: צרפתיהדס 

  "?אתה מסכי� איתי. לשבת כא� יחד

602�604 שורות 21'  ראה עמ.(  

אני חושב . חמש מאות. כמות דקות שיחה ע� חמישה יעדי� נבחרי�..אז: אבי רוט"

חשוב  אולי זה פרט..אה, שבעי� אחוז מאוכלוסית המדינה, שישי�, לא יודע..שלהכליל

  .ר כא�שמ� הראוי היה שיוסב

  ."בשביל זה אנחנו יושבי� כא� יחד) לא ברור( בסדר :הדס צרפתי

346�637שורות , 22' ראה עמ(.(  

מתו( המיליו� מנויי� של , כאילו?  אבל אני היחיד ששאל את השאלה הזאתי:אבי רוט"

  .זה מוזר לי..כאילו? פלאפו� רק אני שמתי לב לזה

  ."אתה חידשת לי.. זה משהו שאתה:הדס צרפתי

705�770 שורות 24' ראה עמ(.(  

, זה לא נמצא את זה ש�.. עזוב. אני פשוט, אבל יש כא� עוד כמה דברי�,  כ�:הדס צרפתי

  . אי� טע�

  ).328 ה שור92' ראה עמ(

  .יש את העמוד המרכזי. לא צרי( לחפור. בית.. בית:אבי רוט

  .נכו�, זה מספיק,  כ�:הדס צרפתי

  ?נכו�,  וזה מספיק:אבי רוט

  . ואמרתי ל( שזאת הסיבה שאנחנו יושבי� פה:הדס צרפתי

  . יפה:אבי רוט

  . זה פע� שלישית:הדס צרפתי

  .כשמכרו לי את זה.. ואני לא מזכיר חלילה דברי� כמו מה שנאמר לי כש.  כ�:אבי רוט

  .. כי הי ל( הסיבוכי� שהיה:הדס צרפתי

  .על זה חתמנו שנינו.. �על זה חתמת, ה� בסופו של דבר אמרו..  כי אי� לי:אבי רוט

  ." אוקי:הדס צרפתי

1036�1045 שורות 36' ראה עמ(.(  

 .7ב ומסומני% "מצ, העתק ההקלטה ותמלול מקצועי מלא שלה

י המשיבה ושכל מבוקש� היה כי " כאמור שהוצב לה� עלאולטימטו�נענו  שלא ,המבקשי� .36

 בכתב למשיבה ביו� מ והלה פנה"כ הח"נו לבפ, המשיבה תעמוד בהתחייבויותיה החוזיות

בדרישה כי המשיבה תעמוד , לצד פנייה בגי� הפרות נוספות מצד המשיבה, 17.8.2010

 .בהתחייבותה המפורשת ותפעל לאכיפתה של ההתחייבות
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 .8 ני%ב ומסומ"מצואישור המסירה ד זילבר " מכתב הדרישה מאת עויהעתק

ותה של המשיבה מלהשיב חר/ חלו/ זמ� ארו( ממועד קבלת מכתב הדרישה לידיה והימנע .37

 . נמנעו המבקשי� מלנקוט בהליכי� משפטיי�, לפניית המבקשי� כאמור

,  לפניית המבקשי� כאמורלהגיבסו/ כל סו/ לכשבחרה המשיבה ,  נוספי�בחלו/ כחודשיי� .38

שא� , אשר נמסר לה זה מכבר, ד זילבר וביקשה כי יעביר לה יפויי כוח" עו–מ "פנתה לחא( 

 .זאת תחת התמודדות ע� טענות המבקשי� לגופ�, וב אליו ע� תשובהלא כ� לא תוכל לש

 .9ב ומסומ� "העתק פניית המשיבה מצ

ואול� תשובת המשיבה טר� ניתנה , יפויי כוח, בשנית, ד זילבר מיהר מיד לשלוח למשיבה"עו .39

שכ� ניכר , כי לא בכדי, ונראה מהאמור לעיל,  חודשי�6 �מש( כ, עד למועד הגשת תובענה זו

התנהלות והתחמקות המשיבה כי אי� בפיה תשובה הולמת וכי ככל הנראה ג� היא מבינה מ

או שיקולי� /כי היא מפרה את ההתחייבות הפרה יסודית ואול� כי משיקולי מדיניות ו

היא מנועה מלעמוד בהתחייבותה , שאינ� מעניינ� של המבקשי�, פנימיי� כאלה ואחרי�

  .כלפי המבקשי�

      .01ב ומסומ� "ד זילבר מצ"העתק תשובתו של עו

בדר( זו הפרה המשיבה ברגל גסה ובחוסר תו� לב משווע את התחייבויותיה החוזיות כלפי  .40

זאת תו( כדי שהיא א/ מפרה , המבקשי� ובכ( הפרה את הסכ� ההצטרפות הפרה יסודית

�  לחוק החוזי39' סע(את חובתה לקיומו של חיובה מכוח החוזה בדר( מקובלת ובתו� לב 

 לחוק 12' סע(מ לקראת כריתתו של חוזה בתו� לב "ואת חובתה לניהול מו) חלק כללי(

 3' באופ� המקי� למבקשי� את הזכות לאכיפה בהתא� להוראת סע, )חלק כללי(החוזי� 

הוראות סעיפי� כ( בהתא� ל עקב ה�פיצויי� בעד הנזק שנגר� לול) תרופות(לחוק החוזי� 

 ;)תתרופו( לחוק החוזי� 13 �ו 10

�כמו� לחוק הגנת 2' הפרה המשיבה את הוראת סע, בהטעותה את המבקשי� כאמור, כ

�  ;באופ� שמקי� למבקשי� את הזכות לפיצוי, הצרכ

א/ ביצעה המשיבה כלפי המבקשי� עוולה של הפרת חובה , בהפרתה את הוראות הדי� כאמור

זכות לפיצוי בעבור המקימה למבקשי� את ה, )נוסח חדש( לפקודת הנזיקי� 63' סע(חקוקה 

  ;נזקיה� שעקב ההפרה

באופ� שמקי� למבקשי� את הזכות להשבת , וכ� התעשרה שלא כדי� על חשבו� המבקשי�

 לחוק עשיית עושר ולא במשפט 1' הכספי� שנגבו מה� שלא על פי די� בהתא� להוראת סע

�  .וכפי שיפורט להל

  הסעד האישי  .ד

ת לדרוש את אכיפתו של ההסכ� וכ� לפיצויי� קמה למבקשי� הזכו, בהינת� כל האמור לעיל .41

וכ� להשבת , י המשיבה בעבור הפרות יסודיות של הסכ� ההצטרפות ובעבור נזקיה�"ע

 .הכספי� בה� התעשרה המשיבה שלא כדי� ועל חשבונ� של המבקשי�



 

http://10.1.1.24/exchange/tovanot/30752צ "ת/תיבת דואר נכנס�03�פלאפו� ' נ' מ ואח" אינוגריטי בע11
-EML/1_multipart_xF8FF_2_56-V001.doc/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/56.מ"תקשורת בע

V001.doc?attach=1  

10

עקב , ) החודשי�36בת (מוער( ס( נזקיה� לתקופת ההתחייבות ,  המבקשי�הערכתי "עפ .42

י "זאת עפ, )מ"לפני מע( 1  4,305.18 . �ס( שלב, את חוזה ההתקשרות עמה הפרת המשיבה

� :חישוב כדלקמ

 קווי� ניידי� 4 על כל קו נייח במדינת ישראל קיימי� –י נתוני� שבידי המבקשי� "עפ  .א

 ;) מהקווי� במדינת ישראל ה� קווי� ניידי�80%: קרי(

 מהשוק 29%של עור בשי המשיבה מחזיקה בנתח �י נתוני� שבידי המבקשי� "עפ  .ב

 ; בישראליהסלולאר

להגדיר , לשיטתה המפרה של המשיבה, כי אחוז הקווי� שהמבקשי� מנועי�,  יוצאמכא�  .ג

 ; 56.8%  בשיעור שלהוא

� שווי� ל, הדקות שהועמדו לטובת המבקשי� במסגרת החבילה500 � מ56.8%  .ד 284 

 ;דקות שיחה

  ;)מ"לפני מע(הסכ�  לפי תנאי ה,' אג40עלות דקת שיחה ממוצעת הינה כ   .ה

 ;)מ"לפני מע(1 113.60. � ס של"ומכא� כי הנזק החודשי למבקשי� עומד ע

נגרעי� מרשימת היעדי� משכ(  וה ממנויי4%בכל שנה נוטשי� את פלאפו� , בממוצע  .ו

 ;הנבחרי�

 ; 4,255.181  = 4% +  חודשי התחייבותX 36נזק לחודש  1 113.60  .ז

בגי� טרחתו , של המבקשלי שאינו ממוני נזק מינימאיש לצר/ ל "הנממוני הלנזק   .ח

המוער( לצרכי , המיותרת ועוגמת הנפש הרבה שנגרמה לו עקב התנהלותה של המשיבה

 20בהתא� להוראת סעי/ בי� היתר , לכל תקופת ההתחייבות 1 50. �בס( שלתביעה זו 

בנסיבות של ,  אשר הכירה, ולפסיקה2006� ו"סיפא לחוק תובענות ייצוגיות התשס) ה(

  .הממונינוס/ לנזק שאינו ממוני בזכות לפיצוי נפרד , העדר גילוי

 ל הקבוצהה שתביעת  .ה

 שני% 7במהל+ ,  ע% המשיבהכל מי שהתקשר "&כהקבוצה מוגדרת ,  כאמור לעיל .43

בתוכנית הכוללת חבילת דקות לקבוצת , קוד% למועד הגשת התובענה דנ�

 ,"BUSINESS OPTIMUM 2010 כדוגמת תכנית  , יעדי% אישיי% נבחרי%

 ".ונמנע ממנו להגדיר יעדי% ברשתות סלולאריות אחרות

כי אי� ברשות המבקשי� מידע אודות היק/ הלקוחות שהצטרפו לחבילה , א( טבעי הוא .44

 �את במדויק להערי( בידיה� כלי� ממשיי� האמורה ולחבילות דומות וכי בהתא� לכ( אי

�או למומחה מטעמו /וד בית המשפט ולכבואול� , היקפה וסכומה של התובענה הייצוגית � אי

 ;כ( בהמש( וככל שהדבר יידרשתוני� אודות נ הולא תהיה כל מניעה לקבל מהמשיב

  .להל� בהמש( תפורט הערכת� של המבקשי� את סכו� התובענה הייצוגית
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  ה הכלכלי של המשיבהחוסנ  .ו

יגר� נזק צפוי להלא  למשיבות ,תובענה ייצוגית זו במלואהשבית המשפט הנכבד ייעתר ל ככל .45

, "בזק "�בייחוד בשעה שחברת הא� שלה ,  של המשיבה הכלכליהחוסנזאת נוכח , משמעותי

 .הנה אחת החברות הגדולות והעשירות בישראל

או / וה אי� ולא תהיה כל מניעה לקבל מהמשיב�או למומחה מטעמו /לכבוד בית המשפט ו .46

  .ווחיה העצומי�מחברת הא� שלה נתוני� ודוחות מרוכזי� אודות ר

   ועילות התביעהטענות משפטיות  .1ז

47. �תו( כדי  , עניינה הטעייה מהותית וחסרת תו� לב מצד המשיבה, התובענה הייצוגית דנ

עשיית עושר ולא במשפט ותו( הפרה שיטתית ומתמשכת של התחייבויותיה החוזיות 

  .הכול כפי שנטע� בהרחבה בבקשה זו לעיל, והחוקיות כלפי לקוחותיה

, עילות תביעההתקיימות� כנגד המשיבה של מבקשי� יטענו לה .48

  :כדלקמ�, מצטברות או חלופיות

1981� א"תשמ,  לחוק הגנת הצרכ�2הטעיה לפי סעי/   .א) � ;")חוק הגנת הצרכ�:"להל

  ; לחוק הגנת הצרכ�4הפרת חובת הגילוי הקבועה בסעי/   .ב

1973�ג"תשל) חלק כללי(הפרת הוראות חוק החוזי�   .ג) �  ;")חוזי%חוק ה:"להל

  ; לחוק החוזי�12הפרת חובת תו� הלב הקבועה בסעי/   .ד

 לחוק החוזי� ולפיו בקיומו של חיוב יש לנהוג בדר( מקובלת 39סעי/ הוראת הפרת   .ה

  ;ובתו� לב

  ; לחוק החוזי�15הטעיה כאמור בסעי/   .ו

זאת בהפרתה כאמור את ,  לפקודת הנזיקי�63סעי/ כפי הוראת  �הפרת חובה חקוקה  .ז

  ;חוק עשיית עושר ולא במשפטוחוק הגנת הצרכ� , חוזי�הוראות חוק ה

  ; לפקודת הנזיקי�52 כאמור בסעי/ –גזל   .ח

  ; לפקודת הנזיקי�35 כפי הוראת סעי/ �רשלנות  .ט

1979�ט"תשל, לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, עשיית עושר ולא במשפט  .י.  

  חבריכללת אמזכה את המבקשי� וה ,מהווה הפרת חוזהכמפורט דלעיל התנהגות המשיבה  .49

ח ומכמכוח כל אחת מהוראות החוק המפורטות לעיל ובכלל זה  ,פיצויזכות לב הקבוצה

1970�א"תשל,  לחוק החוזי� תרופות בשל הפרת חוזה13� ו10סעיפי� . 
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התקיימות התנאי% לאישורה של   .2ז

  התובענה כייצוגית

, כתובענה ייצוגיתלית� את אישורו לניהולה של התובענה , בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת .50

י די� "זאת בהתקיי� כל התנאי� הדרושי� לכ( עפ, 2006�ו"תשס, לפי חוק תובענות ייצוגיות

 . וכפי שיפורט להל� בהרחבה

כי תובענה ייצוגית לא תוגש אלא , )א(3 קובע בסעי/ ,2006ו "תשס, חוק תובענות ייצוגיות .51

 . לחוקהבתביעה כמפורט בתוספת השניי

,  לחוק תובענות ייצוגיותהשנייהלתוספת  1סעי,  דנ� עונה על דרישתהתובענה הייצוגית  .52

�  : כדלקמ

בי� א% , בקשר לעני� שבינו לבי� לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, תביעה נגד עוסק"

   ."התקשרו בעסקה ובי� א% לאו

 כולל, מי שמוכר נכס או נות� שירות דר+ עיסוק" �כ,  מוגדר בחוק הגנת הצרכ�"עוסק"

  ."�יצר

, על המבקש לשכנע את בית המשפט הנכבד, בשלב זה של הבקשה לאישור התובענה כייצוגית .53

א( אי� להעמיד בהקשר זה דרישות מחמירות , כי עומדת לו לכאורה עילת תביעה אישית

ד "פ, טמפו' מ נ"מג� וקשת בע 2967/95א "השופטת שטרסברג כה� בע' ראה החלטתה של כב(

 ).19פסקה  (312) 2(נא

כי די לו למבקש בהוכחה כי , לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(ב(4' א/ לעניי� הוכחת הנזק קובע סע .54

 .לכאורה נגר� לו נזק

לחוק תובענות ייצוגיות קובע מנגנו� מגוו� במסגרתו רשאי כבוד בית ) א(20' סע, בנוס/ .55

ל כאשר א/ וככ, המשפט לקבוע כיצד יידרשו החברי� בקבוצה להוכיח את נזק� האישי

שקיי� קושי לזהות את חברי הקבוצה ולפצות� באמצעות מידע המצוי בידי המשיבה 

אזי נית� , )והמבקשי� יטענו כי בעניינינו מדובר במידע אשר המשיבה יכולה להמציא על נקל(

 .  לחוק תובענות ייצוגיות) ג(20' לייש� את עקרו� הפיצוי לטובת הציבור המצוי בסע

 :משהיא,  לחוק תובענות ייצוגיות8סעי,  דרישותכל ל התובענה הייצוגית עונה ע .56

יש  אשר, מעוררת שאלות מהותיות של עובדה המשותפות לכלל חברי הקבוצה"

 ;"אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

 ;"תובענה ייצוגית היא הדר+ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�"  .א

 ו;" של ככל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר+ הולמת%כי עניינקיי% יסוד סביר להניח "  

  ". של ככל חברי הקבוצה ייצוג וינוהל בתו% לב%קיי% יסוד סביר להניח כי עניינ"  
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57.  �. מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצההתובענה דנ

עובדה הנוגעות לקבוצת התובעי� בבסיס התובענה הייצוגית דנ� עולות שאלות משותפות של 

  :כולה

 ?הא� הפרה המשיבה את חוזה ההתקשרות בינה ובי� חברי הקבוצה   .א

 ?או נהגה כלפיה� בחוסר תו� לב /הא� הטעתה המשיבה את חברי הקבוצה ו  .ב

 ?הא� התקשרו חברי הקבוצה ע� המשיבה בהסכ� בשל הטעייה מצד המשיבה   .ג

 ?או מחדלי המשיבה /הא� נגר� נזק לחברי הקבוצה בשל מעשי ו  .ד

 ?הא� המשיבה עומדת בדרישות החוק והפסיקה בנוגע להתנהלותה מול לקוחותיה   .ה

 ?הא� המשיבה הפרה את הוראות חוק החוזי�   .ו

 ?הא� המשיבה הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכ�   .ז

 ?הא� המשיבה הפרה את הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט   .ח

 ?הא� המשיבה הפרה חובות חקוקות   .ט

 המשיבה הפרה הוראות פקודת הנזיקי� והא� המשיבה התרשלה מול חברי הא�  .י

 ?הקבוצה 

 ?הא� קמה חובה למשיבה לפצות את חברי הקבוצה או להשיב לה� כספי�   .יא

שכ� , תובענה ייצוגית היא הדר+ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי� .58

מדובר כי , יש יסוד סביר להניח – במקרה שלפנינו נראה כי גודל הקבוצה הרלבנטית גדול

חבילת (תוכנית הצטרפות ל לקוחות אשר התקשרו ע� המשיבה בהסכ� מספר רב שלב

, אחרת) חבילת תקשורת(בתכנית או  BUSINESS OPTIMUM 2010מסוג ) תקשורת

, את הלקוחהמזכה ,  שני� קוד� למועד הגשת התובענה דנ�7עד , לרבות קודמת או מאוחרת

  .נבחרי�אישיי� יעדי� בבנק דקות לשימוש עבור , דשי קבועכנגד תשלו� חו

שכ� , קיי% יסוד סביר להניח כי עניינ% של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר+ הולמת .59

כפי שא/ מוכיחה , המבקשי� משוכנעי� כי בהיות� לקוחות ישרי� והגוני� של המשיבה

הולמת ולטובת כלל חברי לנהל את ההלי( בדר( ה�  ידאגו ,התנהלות� כמפורט לעיל

המתחייבי� להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג , מ"כ הח"י ב" א/ מיוצגי� עהמבקשי� .הקבוצה

משפטי הול� וראוי וכל שיידרש על מנת לממש את זכויות החברי� בקבוצה כלפי המשיבה 

 .מ ניסיו� קוד� בתחו� התובענות הייצוגיות"ובשעה שלח

 ולראיה כי, של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו% לבקיי% יסוד סביר להניח כי עניינ%  .60

, נענו לבקשתה של נציגת הנהלת המשיבה, דנ� לא מיהרו המבקשי� בהגשת תביעת�במקרה 

וא/ היו קשובי� להצעתה החלופית ובחנו אותה בכובד ראש מ� להיפגש עימה , צרפתי' הגב

כל זאת , בכתב למשיבהה מתאימפנו בדרישה הקדימו ו וא/ ההיבט הכלכלי שלה לגופה

 �  .ימנע ככל הנית� מ� הצור( בנקיטת הליכי� משפטיי�להכ� ואמיתי בניסיו
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   האישיתהנבעועילת הת  .ח

כי מי שרשאי להגיש לבית המשפט בקשה ,  קובעלחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(4סעי,  .61

 : לאישור תובענה ייצוגית הוא אד�

המעוררת שאלות , )א(3סעי,  כאמור ב�שיש לו עילה בתביעה או בעניי"

מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי% הנמני% ע% קבוצת בני 

  ." בש% אותה קבוצה–אד% 

הפרה את התחייבויותיה החוזיות כלפי , בבקשה זו לעילבהרחבה כמפורט , המשיבה .62

י ביצעה כלפ, י חוק הגנת הצרכ�"הפרה את חובת הגילוי המוטלת עליה עפ, המבקשי�

המבקשי� עוולה של הפרת חובה חקוקה והתעשרה שלא כדי� על חשבונ� של המבקשי� 

כל , טרחה ועוגמת נפש רבי�,  נזקי� מיותרי�,וגרמה בכל אלה למבקשי� הפסדי� כספיי�

ענייני� ושיקולי� זרי� שבטובתה האישית ותו( העדפת� של אלה על פני , זאת ממניעי�

 . טובת� של המבקשי�

  מתבקשי%הסעדי% ה. ט

המבקשי� יטענו כי מעשי המשיבה הסבו לה� ולכלל חברי הקבוצה נזק בגי� אי קיו�  .63

שאינה מוגבלת א( , כפי בחירת הלקוח, להגדרת יעדי� אישיי� נבחרי�התחייבות חוזית 

תו( שהיא מוסיפה וגובה שלא כדי� , "בזק"וברשת " הוט"ברשת , ליעדי� ברשת המשיבה

ת התערי/ החודשי הקבוע לו התחייב כל לקוח בגי� חבילת מש( כל תקופת ההתחייבות א

  .דקות שיועדה לשמש את הלקוח להוצאת שיחות לכל אות� יעדי� נבחרי�

המבקשי� נעדרי� כל יכולת אמיתית למדוד בשלב זה את מספר הלקוחות אשר התקשרו ע�  .64

יק אודות ח מדו"ומאיד( המשיבה יכולה לספק ובקלות דו, המשיבה והוטעו על ידה כאמור

ומשכ( היק/ התביעה יוכל להתברר רק לאחר שהמשיבה תמסור נתוני� ; רשימת הניזוקי�

�  .ביחס לכלל לקוחותיה אשר התקשרו עמה בחבילת תקשורת מסוג זה נשוא התובענה דנ

שיורה למשיבה לית� פרטי� מלאי� ולגלות , המבקשי� יעתרו לפיכ( לבית המשפט הנכבד .65

  .נשוא התובענה דנ�ל� ירלוונטיומידע מסמכי� 

מעריכי� המבקשי� את השווי המצטבר של תביעות , ולש� האומדנה בלבדלצרכי בקשה זו  .66

חמישי%  מיליו� עשרי% ושני%מאה : ובמילי%( 1 122,051,853  .�חברי הקבוצה בס( של

פ "ע, )מ" ולפני מעטר% שיערו+()  שקלי% חדשי%שמונה מאות חמישי% ושלושה אל, ואחד

  :קמ�כדלהחישוב 

  ;  הוא סכו� התובענה האישית,  לבקשה זו לעיל36כמפורט בסעי/ , 1 4,305.18  ס( של   .א

קיימי� , 2010בעוד המבקשי� התקשרו בתוכנית נשוא התובענה דנ� החל מחודש יוני   .ב

, בוודאי לקוחות רבי� אחרי� שהתקשרו בתוכנית נשוא התובענה דנ� ובתוכניות דומות
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מנויי� שחלק� מחזיקי� בוודאי במספר ,  התובענה דנ� שני� קוד� למועד הגשת7עד 

  ; )קווי�(

) קווי� ( מיליו� מנויי�2.7 �המשיבה מפרסמת את עצמה כמי שהינה בעלת למעלה מ

�נמצא כי עניי� לנו ב,  שני�7 בגי� תקופה של 5%וא� ניקח על דר( האומדנה ונוסי/  

   ;)קווי�( מיליו� מנויי� 2.835

בהערכה ו ננקט, רכה ואומד� בלבד של התובענה הייצוגית דנ�בהתא� לכ( ולצרכי הע

אשר צורפו לחבילות תקשורת כדוגמת ,  של המשיבההמנויי�כמות שמרנית לפיה 

 בלבד 1%שיעור של עומד על , BUSINESS OPTIMUM 2010חבילת התקשורת  

      ;) מנויי�27,000שה� (מס( המנויי� 

 ��ומכא 28,350 X4305.18 1 = 122,051,853 ₪. 

בית המשפט הנכבד יתבקש לזמ� את המשיבה לדי� , בהתא� לכל האמור בתובענה זו לעיל .67

� :ולהורות כדלקמ

  ;בשמ� של חברי הקבוצה כהגדרתה לעיל, לאשר למבקשי� לנהל את התובענה כייצוגית  .א

 ;להורות למשיבה לגלות למבקש מהו ההיק/ של חברי הקבוצה  .ב

ותיה החוזיות וכ� להשיב ולפצות את חברי לחייב את המשיבה לאכו/ את התחייבוי  .ג

כאשר סכומי� אלה צמודי� למדד יוקר המחייה , הקבוצה בסכו� ההפסדי� האמורי�

� ;ונושאי� ריבית כדי

כפי שימצא לנכו� לעשות בנסיבות העניי� , להורות על כל סעד אחר לטובת חברי הקבוצה  .ד

 לחוק 20' וגית כאמור בסעובהתא� לשיקול הדעת הרחב המוענק לו במסגרת תובענה ייצ

 ;תובענות ייצוגיות

כי ,  לחוק תובענות ייצוגיות ולפסוק22לעשות שימוש בסמכות שהוענקה לו מכוח סעי/   .ה

, גמול על מאמציה� במסגרת ההלי( דנ�) התובעי� הייצוגיי�(למבקשי� תשל� המשיבה 

� ; התועלת הרבה והחשיבות הציבורית שבניהול ההלי( דנ

כי ,  לחוק תובענות ייצוגיות ולפסוק23סכות שהוענקה לו מכוח סעי/ לעשות שימוש במ  .ו

, המשיבה תשל� לבאי כוח� של המבקשי� שכר טרחה בעד הטיפול בתובענה הייצוגית

 .לרבות בבקשה לאישורה

 טענות כלליות  .י

 חודשי� המשיבה מתעלמת כאמור מפניית 6פנייה זו מוגשת לבית המשפט לאחר שבמש(  .68

עד כי לא נותרה , בשאלת בירור תנאי התכנית ובירור אוכלוסיית הנפגעי�המבקשי� אליה 

על מנת שיית� את דעתו על התנהלותה , ביד� כל ברירה אלא לפנות לבית המשפט הנכבד

 .חסרת תו� לב והמפרה של המשיבה וידאג כי תית� את הדי� על כ(
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 ובבקשה לאישורה  זובתובענה הסמכות המקומית והעניינית לדו� ,לבית המשפט הנכבד .69

משרדיה הראשיי� של המצא ומקו� מקו� כריתת העסקה , סכומה, לאור מהותה, כייצוגית

 .משיבהה

  .מר אבי רוט, עובדות בקשה זו נתמכות בתצהירו של המבקש .70

71. �ולאשר את התובענה  לדי� המשיבהלזמ� את ת המשפט הנכבד  ביודמתבקש כב, אשר על כ

  .    דנ� כייצוגית

  
                                                                        
      _______________          _____________  

  ד"עו, ש ג י א  ד ו ת �         ד"עו,  מ ו ט י  ז י ל ב ר       
   כוח המבקשי%–בא     י% כוח המבקש&בא                    

 


