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  ההמשיב  
 

   
  
  

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  2006-תובענות ייצוגיות, תשס"ו לפי חוק

  

  בית המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן:

) כתובענה "התובענה"לבקשה (להלן:  Aכנספח לאשר את התובענה הייצוגית המצורפת לבקשה זו  .1

), "חוק התובענות" :(להלן 2006-חוק תובענות ייצוגיות, תשס"וייצוגית, בהתאם להוראות 

כהגדרתו בחוק להגנת , צרכן"תביעה נגד  התובענות:לתוספת השנייה לחוק  1 טפרבהתאם ל

ובכל שינוי  "בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאוהצרכן, 

 שבית המשפט הנכבד יחליט עליו ביחס לבקשה.

  Aנספח   

 

ייצוגית (א) לחוק התובענות כי הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה ה14(א) וסעיף 10לקבוע לפי סעיף  .2

 ")סלקום" " אוהחברה" " אוהמשיבהסלקום ישראל בע"מ (להלן: "של  הכוללת את כלל לקוחותי

(להלן:  חברת דואר ישראל בע"מהטלפון הסלולרי שברשותם באמצעות שילמו את חשבון אשר 

 בשבע השנים הקודמות למועד הגשת בקשה זו., ")הדואר" " אודואר ישראל"



2 
 

 

כוחה -תהיה התובעת הייצוגית וכי באי מבקש) לחוק התובענות, כי ה2)((א14לקבוע, בהתאם לסעיף  .3

 כוח הקבוצה הכללית המוצעת לייצוג.- בבקשה זו יהיו באי

 

 כי עילות התובענה הן כדלהלן: ,) לחוק התובענות3(א)(14לפי סעיף  ,לקבוע .4

פקודת "(להלן:  1968-פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"חל 63לפי סעיף  הפרת חובה חקוקה )א

את  ההמשיב ההפר בסניפי הדואר,החשבונית  עבור תשלום גביית עמלה) באשר על ידי הנזיקין"

לרישיון כללי לסלקום ישראל בע"מ למתן שירותי רדיו טלפון מיוחד בשיטה התאית  74.1ף סעי

מלקוחותיה "), המסדיר את התשלומים אותם רשאית סלקום לגבות הרישיון(רט"ן) (להלן: "

לרישיון, המסדיר את המקרה היחיד בו  80.4 כן הפרה המשיבה את סעיף .בור שירותי רט"ןע

לנסיבות דנן.  כלל רשאית סלקום לחייב מנוי בתשלום הוצאות גביה, אשר נסיבותיו אינן דומות

 –התשמ"ב  ,ושירותים בזק( התקשורתלחוק  11הפרת תנאי הרישיון מהווה הפרה של סעיף 

) הקובע כי , ואשר נקרא בעבר חוק הבזק (תקשורת ושירותים)"התקשורת חוק(להלן: " 1982

 שהוענק לו. הרישיוןבעל רישיון יבצע פעולות בזק ויתן שירותי בזק באורח תקין וסדיר על פי 
 

את  הה המשיבתבאשר הטע 1981-התשמ"א הגנת הצרכןחוק ל )13((א)2ף לפי סעי הטעייה )ב

וזאת לם את החשבונית גם במרכזי השירות של המשיבה, ניתן לש שלא ציינה כי בכךה לקוחותי

כי  סבר המבקש, לאור המוצג על גבי החשבונית .כלשהי עמלהתשלום של ללא תוספת 

הינו תשלום בסניפי  אופן יזום על ידובלתשלום החשבון  והאפשרות היחידה הפתוחה עבור

 .ת מע"מבתוספ כרוך בתשלום עמלה בסך חמישה שקליםהדואר ישראל ו
 

חוק וכן, לפי "חוק החוזים") (להלן:  1973- חוק החוזים (חלק כללי), תשל"גהפרת הסכם לפי  )ג

כאשר "חוק החוזים תרופות") (להלן:  1970-החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א

המשיבה גבתה כספים מלקוחותיה בגין עמלה על שירותי גביה, בניגוד להסכם ההתקשרות של 

הרשיון על המשיבה הגבלות בכל הקשור לפעולותיה מול המשיבה. כמו כן, מטיל הלקוחות עם 

הלקוחות. בכך, מגן הרשיון על לקוחות המשיבה ועל כן הוא עולה כדי חוזה לטובתם. הפרת 

   לחוק החוזים. 34תנאיו, איפוא, עולה כדי הפרת חוזה לטובת צד ג' לפי 
  

החוזה  באשר ")חוק החוזים האחידים" -(להלן 1982-עילות לפי חוק החוזים האחידים, תשמ"ג  )ד

הכולל התייחסות לשאלת גביית עמלה בתשלום באמצעות גורם האחיד מטעם המשיבה, 

, המקיימים את וביניהם תנאים הקשורים במישרין לבקשה זוכולל תנאים מקפחים שלישי, 

 .  4סעיף  ועולים כדי חזקות קיפוח שונות לפי החוזים האחידים לחוק 3האמור בסעיף 
  

חוק (להלן: " 1979-חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"טעשיית עושר ולא במשפט לפי 

 , באופן בלתי חוקי,המשיבה משיתה על לקוחותיהזאת כאשר  )עשיית עושר ולא במשפט"

בעצמה.  ועמלה זתשלום עמלה על ביצוע תשלום החשבון בבנק הדואר, במקום לשאת בתשלום 

 .הוצאות כספיות לא מבוטלותלעצמה ה המשיב וסכתבכך ח
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) לחוק התובענות וכי הסעד יהיה בדרך 4(א)(14לקבוע את הסעד לתביעה ייצוגית זו בהתאם לסעיף  .5

תשלום חשבון  עקבלשלם  אלצוהלקוחות נ אשרתשלומי העמלה, עבור  ללקוחות של השבת הכספים

 .בצירוף הצמדה וריבית הטלפון הסלולרי שלהם בסניפי הדואר,

 

עשה למשיבה להפסיק את הגבייה האסורה ולאפשר תשלום חשבון בסניפי הדואר ללא צו ליתן  .6

 .לתשלום שנשלחתולפרסם באופן ברור את אפשרויות התשלום על גבי החשבונית  עמלה

  

 25לקבוע כי ההחלטה בבקשה זו תפורסם באופן שייקבע על ידי בית המשפט הנכבד בהתאם לסעיף  .7

   לחוק התובענות.

 

 ובשכר טרחה לבאי כוחה. מבקשבהוצאות התובענה, בגמול ל משיבהלחייב את ה .8

  

קשה או ב , נכון ליום הגשת הבקשה לא נרשמהבפנקס התובענות הייצוגיות מבקשלפי בדיקת ב"כ ה

תביעה המעלה שאלות מהותיות בעובדה או במשפט הדומות לשאלות נשואות תובענה זו בפנקס 

מירון דינרי ואח' נ' בזק החברה  38346-01-11, למעט ת.א ע למשיבהבנוג התובענות הייצוגיות

בזק  דבח אליהו נ' 17712-09-10ת"צ ו 19.1.2011 אשר הוגשה ביום הישראלית לתקשורת בע"מ ואח'

ת והמוזכר ותכבקשה דנן, אף הבקש. 13.9.2010אשר הוגשה ביום  החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

בקשה הקיים הבדל מהותי בין ם חשבון בסניפי דואר ישראל. עם זאת סקת בגביית עמלה על תשלועו

. ישנה נתבעת נוספת)הראשונה המוזכרת שכן מדובר בנתבעות שונות (ובבקשה  דנן לבקשות המוזכרות

בייצוגיות הקודמות ת וכן קיימים הבדלים בפן העובדתי, שכן על פי הנטען בבקשה האמורה, הנתבע

ואילו במקרה דנן גובה המשיבה את הסכום בחשבון החודשי  התשלוםאת העמלה כבר בעת  גובות

בהיבט המשפטי, לאור הרישיונות השונים מכוחם פועלות הנתבעות  גם הבדלכי ישנו  . כן יצוייןהבא

  . בבקשותוהטענות המשפטיות המועלות  בשתי הבקשות

  

  ת התובענות") מועבר(א) לתקנות התובענות הייצוגיות (להלן: "תקנו3בהתאם להוראות סעיף 

  עותק מהבקשה ומהתובענה ליועץ המשפטי לממשלה ולממונה על הגנת הצרכן.
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 א. כללי 

, סלקום ישראל בע"מ - גובה המשיבה האות ,תחוקיבלתי  העמל נהיעניינה של תובענה זו ה .1

 בסניפי דואר ישראל. אשר משלמים את חשבון הטלפון הסלולרי שלהם  ,ממנוייה

רשאית בניגוד לתנאי הרישיון אשר מכוחו אשר נגבים על ידי המשיבה  ,על תשלומיםמדובר  .2

להתחייבויותיה של המשיבה בהסכם ובניגוד  הסלולרייםהמפעילים המשיבה לפעול בשוק 

 עם המבקש. הכל כפי שיפורט בהמשך. ההתקשרות למתן שירותים סלולריים

אך  מופיעהיה בכך שבחשבונית התשלום מטעה המשיבה את לקוחות לצד הגבייה הבלתי חוקית, .3

כי ניתן כל אזכור  ללאהכרוך בתשלום עמלה,  –בבנק הדואר ורק האפשרות לתשלום החשבון 

  של המשיבה, הפרוסים ברחבי הארץ. במרכזי השירות -ללא עמלה  - לשלם את החשבון 

מים עמלה רק עקב העובדה כי פועל יוצא של הדברים הוא, שלקוחות רבים של חברת סלקום משל .4

 ,וכן בכל אמצעי תשלום אחר , לרוב במזומןאופן יזום על ידםבהם מעוניינים לשלם חשבונותיהם 

, בחלק מן המקרים, הם יכולים למעשהמדובר בעמלה בלתי חוקית וכי שהם מודעים לכך שללא 

כי פתרון זה איננו מעשי למרבית יודגש  .ללא עמלה במרכזי השירותלשלם את חשבונותיהם 

למרכזי שירות אשר אינם זמינים בכל אתר ועקב הצורך במיוחד עקב הצורך להגיע  ,הלקוחות

 .לשלם את החשבון כדילחכות תקופות זמן ארוכות רק ב

  

 ב. מבוא

והינה  1994בשנת אשר נוסדה  ה חברת תקשורת סלולרית ישראליתהינ סלקום ישראל בע"מ .5

פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בבעלותה, סלקום ה בגודלה בישראל. ישניחברת הסלולר ה

 ,במתן שירותי תקשורת ניידת בשיטה התאית (תקשורת סלולרית) בישראל. במסגרת פעילותה

מציעה סלקום ללקוחותיה שירותי טלפון בסיסיים, שירותים נלווים כגון תא קולי, שיחה מזוהה 

ך מוסף כשירותי מידע ובידור. כמו כן עוסקת סלקום במכירת ציוד ושיחה ממתינה וכן שירותי ער

 קצה ובמתן שירותי אחריות לציוד זה.

במסמך שבכותרת "סלקום מדווחת על  2010חודש נובמבר שפרסמה סלקום ב על פי נתונים .6

היו  2010נכון לסוף חודש ספטמבר , ")דו"ח סלקום" (להלן: "2010תוצאותיה לרבעון השלישי 

, מחזור חודשיסלקום הינו מחזור החיוב ללקוחות . מיםשור מנויים 3,376,000-כ לסלקום

של סלקום  הממוצעת ההכנסה החודשית ;לחודש שלאחריו 13לחודש ועד ליום  14המתחיל מיום 

 במחזור חיוב אחד.שקלים למנוי  145-ת על כמנוי עומד- פר

 לבקשה זו. א'נספח "ב כמצ 10.11.2011מדו"ח סלקום מיום  רלוונטייםחלקים  -

  א'נספח 

אמצעי את עם התקשרותו של לקוח עם סלקום בהסכם למתן שירותים סלולריים, בוחר הלקוח  .7

  תשלום החודשי לסלקום עבור השירותים הסלולריים.הוא מעוניין לבצע את הדרכו תשלום 

באמצעות  הינה אפשרות אחת עומדות שלוש אפשרויות לתשלום החשבון החודשי. המנויבפני 

הוראת קבע  חתימה על באמצעותהינה  . אפשרות שניהשל הלקוח אשראיהכרטיס קבוע בחיוב 

יש לציין כי הלכה למעשה כיום סלקום כמעט ואינה מאפשרת  ;חשבון הבנק של המנויוב ילח

  .תשלום באמצעי זה והלקוחות המשלמים חשבונותיהם באמצעי זה הינם לקוחות ותיקים מאוד
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החיוב לביתו את חשבונית התשלום כאשר  מקבל הלקוח, בשתי דרכי תשלום אלו, על כל פנים 

  מועד סמוך.התבצע או שיתבצע בכבר 

זה מקבל הלקוח במקרה מדי חודש בחודשו על ידי המנוי.  יזוםפשרות שלישית הינה תשלום א

במרכז שירות של ף דואר או בסניאיתו הוא ניגש לשלם את החשבון  אשרלביתו את דף החשבון, 

ויתכן והוא  ואשר חוקיותו מוטלת בספק שסלקום קבעה לעצמה, והלעל פי נ סלקום. יש לציין כי

לקוח חדש מחויב בכל מקרה למסור לסלקום את פרטי הכרטיס , אף מצדיק עתירה נפרדת

  האשראי שלו גם אם הוא מעוניין לשלם את החשבון במזומן.

כרטיס אשראי הוראת קבע בתשלום באמצעות  –רו שתי דרכי התשלום הראשונות שהוזכב .8

 :, כדוגמתמבחינתו של הלקוח חסרונות לא מבוטלים גלומים ,בנקאית והוראת קבע

 בחשבון הבנק של המנוי, כרטיס אשראי או הוראת קבעהוראת קבע במצעות בתשלום בא .א

ח האפשרות לערוך ביקורת החיוב נעשה באופן אוטומטי, בלא שעומדת בפני הלקו

לא פעם, נופלות ו/או להשיג על הנתונים המוצגים בחשבונית.  חשבונית שהונפקה עבורול

במידת הצורך אחרי  ספיטעויות שונות בחשבונית והאפשרות לתקנם ולדאוג להחזר כ

בו החשבון טרם  ,מקביליותר מאשר במצב ומסובכת הרבה שהחשבון כבר שולם, מורכבת 

 שולם.

לקוחות  .אינם בעלי כרטיס אשראי ,קשישיםולת ו/או או , בעיקר מעוטי יכלקוחות רבים .ב

 שראי שלהם לביצוע חיובים חודשייםמעוניינים להשתמש בכרטיס הא אחרים אינם

, עקב מכלול נימוקים, כדוגמת הקושי לעקוב מדי חודש אחר גובה החיוב, חשש קבועים

 לטעויות וכיוצא בזה.

בבנק עקב אי עמידה בדרישות הבנק  לקוחות רבים אינם יכולים לחתום על הוראת קבע .ג

או לחילופין יכולים לחתום על הוראת קבע אך  (חשבונות מוגבלים וכדומה) עניין זהל

קיימים חודשים בהם חשבון הבנק שלהם נמצא ביתרת חובה והוראת הקבע איננה מכובדת 

 על ידי הבנק.

שנעשתה באמצעות , ביטול עסקה 1986 –(ג) לחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו 10על פי סעיף  .ד

כרטיס אשראי על ידי הלקוח, מוגבלת. המחוקק קבע כי זכותה של חברת האשראי לחזור 

נוכחה כי הנכס שנרכש אף שהלקוח דרש את ביטולה, אם  –ולחייב לקוח בגין עסקה 

שבעסקת אשראי גלום חיסרון מהותי, ואשר באותה עסקה סופק ללקוח. לאור זאת, הרי 

במקרה  ,לעומת זאתקה שבה, לטענת הלקוח, החיוב שגוי. מקשה על ביטולה של עס

תשלום לאחר שבחן את החיובים  אמצעישהלקוח משלם את התשלום בבנק הדואר בכל 

 הרי שאין ללקוח צורך לבטל את התשלום.

, כגון תזרים מזומנים והאפשרות לבחור במועד נזיל מנימוקים אלו, כמו גם מנימוקים אחרים .9

 יזוםתשלום בעצמם, על ידי  ת רבים לשלם את חשבון הטלפון הסלולרי שברשותםמעדיפים לקוחו

 וכך אכן עושים בפועל מנויים רבים, כדוגמת המבקש.. אשר במרבית המקרים מתבצע במזומן

באופן יזום ולא אותם מנויים המעוניינים בתשלום החשבון  מכשילה אתהמשיבה שדא עקא,  .10

 בתוספתש"ח  חמישהמאלצת אותם להוסיף "עמלת גביה" בגובה יא הבכך ש, בהוראת קבע

 פורטכפי שוש שגובה המשיבה ללא כל הצדקה עמלה זו ;מע"מ על תשלום החשבון בבנק הדואר

מרבית רוב, על פי  יש לציין כי. אף ללא כל עוגן בחוק המסמיך אותה לגבות עמלה זובהמשך, 
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המשתייכים לאוכלוסיות  הדואר הינם כאלו סניפיבהלקוחות המשלמים את חשבונותיהם 

הינה אפשרות התשלום היחידה מוחלשות בחברה, אשר כאמור אין בידם כרטיס אשראי ולמעשה 

מטבע הדברים, לקוחות אלו אף לא מודעים  .הינה תשלום יזום באמצעות מזומן הפתוחה עבורם

רבים י , וגורפת על גבמנצלת נסיבות אלוהמשיבה לבעייתיות החוקית שבגביית העמלה. 

 רווחים שלא כדין.  לקוחותיהמ

 אלא בבנק הדואר, החשבון עמלה על תשלום  בגבייתלה המשיבה אף מגדילה לעשות: לא די   .11

לא טורחת לציין על גבי החשבונית כי כלל  המשיבהות זר לה: מתברר שגם עיקרון הגילוי הנא

כל הנראה, כהדבר נעוץ,  .ללא תוספת עמלהשלה השירות ניתן לשלם את החשבון גם במרכזי 

שכן לו  ,חוסכת בעלויות תפעולך ובכ ברצונה של המשיבה שלא "להעמיס" על מרכזי השירות שלה

המשיבה צריכה לקבל תשלומים של מאות לקוחות בכל יום במרכזי השירות שלה, היה  הייתה

. אולם למרבה האירוניה, מרכזים השירות שלה לשלש ולרבע את מספר נציגי אם לא עליה להכפיל

  !אלו נועדו, בין היתר, לשמש כמוקדי תשלום

בנוסף, אין על גבי החשבונית כל רשימה של מרכזי שירות או הפניה לאתר אינטרנט שבו ניתן 

 למצוא רשימה כזו.

ל ידו לאחר שיש באופן יזום עלקוח המקבל לביתו את החשבון ומעוניין לשלמו כי אפוא,  עולה  .12

כי האפשרות היחידה הניצבת  מניח בתמימותו, בידו את האפשרות לבדוק את מרכיבי החשבון

זוהי הטעיה מובהקת שאין שניה  כאמור. עמלהתשלום בסניפי הדואר הכרוך בתשלום  ההינבפניו 

 .לה

  עם סימון הכיתוב הרלוונטי אודות אמצעי  ,דוגמא לחשבונית לתשלום מטעם סלקום -

  לבקשה. 'בכנספח מצ"ב  התשלום,   

  'בנספח             

  

  ג. רקע עובדתי

  מבקש ה

משנת  ה של המשיב לקוח, הינו ועורך דין במקצועו 38בן  ירושלים תושב, אביחי לוין מר ,המבקש .13

1998.  

, שילם מר לוין את חשבון הטלפון הסלולרי שלו 2004ועד לשנת  הצטרפותו לסלקוםהחל מיום  .14

בנק שניהל בבנק דיסקונט עבורו במסגרת חשבון  ושהונפק שוניםאשראי באמצעות כרטיס 

 .ובבנק אוצר החייל בע"מ לישראל בע"מ

 יכרטיסמר לוין לבצע את חיוביו, ביניהם תשלום חשבון ה"סלקום", באמצעות  חלה, 2004בשנת  .15

בבנק יהב לעובדי המדינה בע"מ  הלשני נות בנקבמסגרת חשבו אשראי שונים שהונפקו עבורו

ביוזמת הבנק  השימוש בכרטיס ה"מסטרקארד" הופסק 2008בשנת ובבנק אוצר החייל בע"מ. 

 והסדיר את תשלומיו השוטפים באמצעי תשלום אחרים.וחברת כרטיס האשראי והמבקש 

, מנפיקה היא םאותהתשלום בכל הקשור לחשבונות  חברת סלקום מהתנהלותה של ניסיוןלמוד  .16

סיום לוין לנצל את  , העדיף מרחיובים בלתי מוצדקיםוככוללים כמנופחים התבררו לא פעם אשר 

כרטיס הוראת קבע בבאמצעות  תשלום החשבון וסיוםרקארד" שימושו בכרטיס ה"מאסט

 - ר מר לוין סב .באופן יזום על ידו, בסניפי הדוארלעבור לתשלום החשבון תחת זאת ו האשראי
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ולאפשר לו לערער יסייע לו לערוך ביקורת באופן יזום על ידו כי תשלום החשבון   -וסבור גם כיום 

נראים בעיניו כבלתי מוצדקים או  המופיעים בחשבוניתיבי התשלום רכמ/או גובה ובמידה ו

עסקה רטרואקטיבי של ביטול  כי למבקש ידועבנוסף, טעות. ככאלה שהשתרבבו לחשבון ב

שבו ידו של הלקוח על  להחלטת חברת האשראי והינו הליך ןנתושנעשתה בכרטיס אשראי 

ה, תהי על ידו לאחר קבלת החשבוניתבאופן יזום ון החשב דרך תשלום, לאור כל זאת. התחתונה

 .בעיניו אף כיום, הדרך המועדפת הוהינ

לשלם את החשבונית בתאריך הנוח לו ולא בתאריך  למבקשמאפשר יזום . תשלום ויתירה מז  .17

 קבוע לפי נוחות המשיבה.

שהינו לכאורה  יוג מסוג "טוקמן"המבקש איננו מעוניין ברכישת כרטיס חיצויין כי מוסגר במאמר  .18

ואשר המבקש  בכרטיס זה התשלום נעשה מראש על מספר דקות מוקצבשכן  אופן תשלום יזום,

איננו בטוח כלל כי ינצל את מלוא מכסת הדקות. כמו כן, המחיר לדקת שיחה בכרטיס "טוקמן" 

  יקר משמעותית ממחיר לדקת שיחה במסלול רגיל.

 כרטיס האשראי, נשלחו למבקש החשבוניות לתשלום בדואר. קבע בהוראת הלאחר ביטול  .19

ביצוע  כי סלקום מערימה קשיים על הופתע המבקש לגלות ,עם קבלת חשבון התשלום הראשון .20

בפרק המבוא, מחזור החיוב מסתיים ביום  שצוין. ראשית, כפי על ידי הלקוח באפון יזוםהתשלום 

לחודש,  26- גלות כי את תשלום החשבון הוא יכול לעשות רק עד הלחודש. מר לוין הופתע ל 13- ה

ם בו הוא מקבל את ימים ברוטו, אשר למעשה מדובר בפחות מעשרה ימים מהיו 13דהיינו 

  שמותיר לו זמן מועט לגשת לבנק הדואר לשלם את החשבון.דבר החשבונית לביתו, 

בבנק הדואר ולאחר שביקש העתקי לאחר תקופה בה היה משלם את החשבוניות  :מזו יתירה .21

כרוך בתשלום חמישה בנק הדואר בלגלות כי התשלום  המבקש הופתעחשבוניות מהחברה, 

 , "עמלה" על תשלום החשבון בסניף הדואר.נוספיםשקלים 

 היוםועד  אשראיהבכרטיס התשלום באמצעות הוראת קבע התאריך שבו הפסיק מר לוין את מני   .22

משלם מר לוין את חשבון הטלפון הסלולרי שלו מחזורי חיוב,  40-כשנים, שהם  3-לה מלמע –

עמלה תשלום זה להוסיף על של סלקום ו לתכתיביהלהיכנע נאלץ חרף מחאתו, הוא  .בסניף הדואר

  .+ מע"מ בגובה חמישה שקלים

עמלה במרכזי ללא  את האפשרות לשלם את החשבון בחודשים האחרונים גם לאחר שגילה  .23

מרכזי  השירות, המשיך המבקש לשלם את החשבונות בסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו שכן

מצויים מרכזי השירות שכפי שעוד יתואר,  ., מצויים ברובם הרחק משכונות מגוריםוהשירות בעיר

צריך לשנות מהרגליו לשלם הוא  סבור כיברובם הרחק משכונות מגורים. לבד מזאת, אין המבקש 

וזאת רק מפני  ,שם חשבונות נוספים ללא כל עמלה יכול לשלםאת החשבון בבנק הדואר כפי שהוא 

שסלקום החליטה על דעת עצמה, לנצל אפשרות נגישה וזמינה זו ולגבות בגינה עמלה של כשישה 

 שקלים.

לא  עם סלקום, המבקש בהסכם של לא מופיעה בגין תשלום חשבון בסניפי הדואר, העמליודגש כי  .24

רשת עם להתקשר  ובבוא המבקש לנגד עיני היהבתעריפון סלקום ולא בכל מסמך אחר אשר 

 סלקום.

כי רובצת  ודעתעל  הכלל לא העלו לחיוב על עמלת התשלום האמורהכלל מודע  הלא היהמבקש  .25

 סלקוםסניף הדואר. ב ולשלם את חשבונ , עד שביקשבאופן יזום עמלה כלשהי על תשלום החשבון

מלבד אזכור ב"שורות הקטנות" של החשבון  –את החיוב הנ"ל  ומעולם לא טרחה להביא לידיעת
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לחשוב, בעת החתימה על חוזה ההתקשרות וגם לאחר מכן, כי אין  והחודשי, ובכך הטעתה אות

 באופן יזום בסניפי הדואר.היא גובה עמלה על תשלום החשבון 

בעת תשלום החשבון, אלא היא  נעשיתלא ה שקלים בתוספת מע"מ גביית העמלה בסך חמיש .26

 בחשבונית של החודש הבא. מצורפת כחיוב נפרד

עבור המבקש על ידי דואר ישראל בגין תשלום  ודוגמאות לקבלות על תשלום חשבון שהונפק -

 לבקשה.נספח ג' כ "בהחשבון בסניף הדואר, מצ

 נספח ג'

 מצ"ב ת תשלום ואשר בהן כלול החיוב בגין עמלת תשלום בנק הדואר,ולחשבוני ותדוגמא -

 .לבקשה ד'נספח כ

  נספח ד'

 מהחודשים האחרונים. דוגמאות בלבדחשבוניות אלו הינן יודגש: 

 ס"כ  – 2011ועד לחודש אפריל  2008סכום הנזק הכולל שנגרם למבקש, החל מחודש ינואר    .27

  )5.8*39ש"ח ( 226עומד על  - חודשים  39  

  

 תשלום חשבון מכשיר הסלקוםאמצעי סקירת 

כרטיס ב חיוב קבוע לוש אפשרויות תשלום: באמצעותכאמור מעלה, בפני מנויי סלקום עומדות ש .28

. בעוד שתי בבנק הדואר או במרכז השירות -תשלום  אמצעות הוראת קבע או על ידיבראי, אש

כפי  אפשריות ופעמים רבות אינן רצויות על ידי הצרכניםתמיד האפשרויות הראשונות אינן 

 ,בבנק הדוארי כתשלום ם נגיש ופופולאר, הרי שדווקא כאשר מדובר באמצעי תשלושיוסבר מיד

 כמפורט. ,מבקשת המשיבה להערים קשיים מיותרים אשר מאפשר תשלום החשבון במזומן,

 על מגבלותיו וחסרונותיו השונים. –נבחן את מאפייני השימוש בכרטיס אשראי  ,ראשית כל .29

בהתייחס  ית היעד, לוסימאפייני השימוש בכרטיסי אשראי לפי פילוח אוכבמספר מחקרים נבדקו 

כי השימוש בכרטיסי אשראי  ,. מחקרים אלו מצביעים על כךאקונומי-לחתך גילאים ולחתך סוציו

ובמקביל, אחוז  שהם בעלי הכנסות גבוהות מהממוצע גדל ככל שמדובר במשתמשיםהולך ו

עובדות תרגום את השימוש בכרטיסי אשראי יורד ככל שמדובר באוכלוסיות בעלי הכנסה נמוכה. 

 אלו למספרים, ניתן להציג בטבלה הבאה:

אחוז המחזיקים בכרטיס   

  אשראי

מספר השימושים בכרטיס 

  לחודש

  10  43%  הכנסה נמוכה מהממוצע

  12  66%  הכנסה ממוצעת

  17  88%  הכנסה גבוהה מהממוצע

  

:  2002(סקר מכון ברנדמן בע"מ, אוגוסט 

http://www.brandman.co.il/articles.php?articleid=128  

                                                                                                      לבקשה.נספח ה' מצ"ב כ ,2002מאוגוסט  סקר מכון ברנדמן בע"מ -

  ' הנספח              
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- , העלה כי לכ2005בחודש יולי מחלקה למגזר חרדי במקאן אריקסון ידי החקר שוק שבוצע על מ

  אין חשבון בנק. 21%-אין כרטיס אשראי, ול מקרב המגזר החרדי 43%

603,00.html3108-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  

           לבקשה.' ונספח מצ"ב כ ,2005מקאן אריקסון מיולי סקר  -

  'ונספח 

 דרך  התשלום החשבון בהוראת קבע, אשר ממילא כבר איננו אמצעי תשלום מקובל, אינ גם .30

המנויים. במקרים רבים, הבנקים מסרבים לאשר הוראות אלו כאשר  חלק גדול מןאפשרית עבור 

רעוע או כאשר מדובר בחשבון מוגבל או לחילופין פשוט אינם סן פיננסי בלקוחות בעלי חומדובר 

 ףהבנק א ,מקרים רבים מעין אלוב מכבדים את הוראת הקבע בחודש בו אין יתרת זכות בחשבון.

 אינו מוכן להנפיק כרטיס אשראי עבור הלקוח.

חשבונות  346,000 ישנם בישראל 2010יבור האוזן, על פי נתוני בנק ישראל, נכון לסוף שנת של .31

הבנק איננו מאשר  לעיתיםאין אפשרות לבצע הוראות קבע ו ולבעלי חשבונות אללרוב, מוגבלים. 

  להנפיק עבורם כרטיס אשראי.

 ואולי אף מאות אלפי אנשים ,עבור עשרות אלפי היחידאמצעי התשלום הרלוונטי התוצאה:   .32

 תשלום במזומן. –בישראל הינו 

חיוב חודשי קבוע כה מהממוצע, ואין באפשרותו או ברצונו להשתמש בבפני לקוח שהכנסתו נמו .33

לצורך תשלום חשבון מכשיר הנייד שברשותו, עומדת הוראת קבע או להסדיר כרטיס אשראי ב

את תשלום  חלופת תשלום זו מאפשרת, בבנק הדוארלמעשה רק ברירה אחת: תשלום החשבון 

ובעלת העלויות הנמוכות השקופה  ,כה להיות הפשוטה. לכאורה, אפשרות זו צריבון במזומןשהח

טבין ותקילין ישירות לידי הגוף המספק לו את השירות מיוזמתו ביותר, זאת כאשר הלקוח משלם 

בו נדרש  אולם במקרה דנן, מסתבר כי היא דווקא הדרך היקרה ביותר או גורם מתווך מטעמו.

, ללא שיש כל הנמקה או צידוק על כך מע"מולהוסיף  המנוי לשלם חמישה ש"ח נוספים מדי חודש

  חוקי לכך.

דברים אלו מצביעים על כך כי התנהלותה של המשיבה בנדון הינה התנהלות בלתי ראויה, אשר  .34

שות בחברה ואשר משתייכים לשכבות החל , אשר לרוב. אלו לקוחותלקוחותהנעשית על גבם של 

כרטיס אשראי תחת  עבורם או מנפיקיםסרבים להנפיק עבורם כרטיס אשראי, בגופים הפיננסים מ

 הגבלות רבות ובמסגרת אשראי נמוכה במיוחד.

נחלתן של השכבות  ןחשוב להדגיש כי הרצון והמגמה לתשלום חשבונות במזומן ולא באשראי אינ .35

ים כ"מעמד הביניים", אשר ברשותם כרטיס אשראי החלשות דווקא. גם רבים מאזרחים המוגדר

או בתשלום בכרטיס בזמן אמת ולא בחיוב  וביכולתם לנצלו, מעדיפים שימוש בכסף מזומן

כאשר  ;. מחקרים מראים כי שימוש בכרטיס אשראי הינו פתח להתנהלות כלכלית לקויהאוטומטי

שה הוא הוציא מכיסו סכום כסף איננו מרגיש כי למעו, הוא הצרכן "מגהץ" את כרטיס אשראי של

במקרה זה התשלום וההוצאה הכספית הינה  ;מסוים. זאת לעומת מצב שבו הצרכן משלם במזומן

 מוחשית הרבה יותר.

), על פי החוק, ביטול עסקה שנעשתה באמצעות כרטיס אשראי נתון 8כפי שהוזכר לעיל (בסעיף 

וחות רבים יעדיפו להימנע משימוש כי לאור זאת לק הדבר להחלטתה של חברת האשראי. טבעי

 בכרטיס אשראי.
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כך שמסתירה מלקוחותיה את ה חטא על פשע ביפ, הרי שהמשיבה מוסל המתואראם לא די בכ .36

תשלום החשבון במרכזי השירות והמכירה שלה. לקוחות המשיבה אינם מודעים אפשרות 

נה מאוזכרת בדף הבית של אינהיא כתובה על החשבונית ו אפשרות תשלום זו אינה; לאפשרות זו

סלקום בדף בו מרוכזים מוקדי השירות והמכירה. לא יהיה זה מופרז להניח כי לקוחות רבים 

סבורים שמרכזי השירות והמכירה נועדו לשם הצטרפות לסלקום, תיקון מכשירים וכדומה ולא 

 .מהווים גם "קופה" בה ניתן לשלם את חשבון הטלפון הסלולרי

כי גם תשלום החשבון ללא עמלה במרכזי השירות, איננו אמצעי תשלום נגיש למעשה יש לציין,  .37

 ונדגים.למרבית הלקוחות, 

מרכזי השירות והמכירה ממוקמים, לרוב, באזורי תעשיה ומסחר, במרחק ניכר  ראשית נציין כי .38

משכונות מגורים. לקוח המעוניין לשלם את החשבון במרכז השירות, נאלץ לעבור כברת דרך על 

נמצאים באזורי  העיקריים מרכזי השירותשני מנת להגיע למרכז המיוחל. בירושלים לדוגמא, 

 התעשייה בגבעת שאול, ובאזור התעשייה בתלפיות: שני מרכזים אלו מרוחקים משכונות מגורים.

כשכונה בעלת בלב שכונת גאולה המתאפיינת בשכונות המגורים ישנו מוקד שירות אחד בלבד, 

 , ואשר איננה מוכרת דיה ואינה נגישה לרוב תושבי ירושלים.ובהקצביון חרדי מ

 200,000- יחדיו למעלה מ ותאשר מונ קבוצת ערים צפונית לחיפה -דוגמא נוספת הינה הקריות  .39

ומכירה של סלקום, נאלץ לנסוע  לקבל שירות כלשהו במרכז שירות ןהמעוניי ,הקריות תושב .נפש

צות המפרץ" שבמפרץ חיפה, מרחק ממוצע של חם "חומתמרכז השירות והמכירה שלבמיוחד 

מרכז זה נמצא בלב מתחם קניות המצוי הרחק ממרכזי  חמישה קילומטרים מהקריות.למעלה מ

 מגורים.

והקריות עוד נחשב סביר לעומת מצבם של תושבי הפריפריה  הרחוקה מצבם של תושבי ירושלים   .40

זורים אלו אין נקודות מכירה ושירות של סלקום בצפון ובדרום. בערים וביישובים רבים בא –יותר 

 יםלעיר אחרת. מדובר לעיתים, במרחק דוד(שלא לדבר על מרכז שירות). תושבים אלו נאלצים לנ

 קילומטרים. עשרותשל 

לשם הדגמה: בדיקה באתר האינטרנט של סלקום מעלה כי באופקים אין כל נקודת שירות  .41

והיישובים  "סגור עד להודעה חדשה". תושבי ערים אלומרכז השירות  ונתיבות ומכירה ובשדרות

תושב, נאצלים לעשות את כל הדרך עד לאשקלון או  80,000-, המונים יחדיו למעלה משבקרבתם

 עד למרכז השירות והמכירה הקרוב, מרחק עשרות קילומטרים!לבאר שבע, 

המכירה והשירות תדפיס עמוד "מרכזי מכירה ושירות" מתוך אתר סלקום, המציג את תחנות  -

  לבקשה.נספח ז' של סלקום בדרום הארץ, מצ"ב כ

 נספח ז'

גם ריה על מנת להגיע למרכז שירות. נאלצים לנדוד עד כרמיאל או טב וחצור הגלילית תושבי צפת .42

לעשות את כל נאלצים מזלם של תושבי יהודה ושומרון מנויי סלקום לא שפר עליהם, שכן הם 

 או כפר סבא. הדרך לירושלים, נתניה

ויודגש: הכנסתם הממוצעת של תושבי יישובי הפריפריה נמוכה מהממוצע הארצי במידה ניכרת, 

 את חשבונותיהם באמצעותלשלם  יכולתאו  תועל כן, לתושבים רבים באזורים אלה אין אפשרו

הינה אחת ויחידה: תשלום בבנק זה או הוראת קבע. התוצאה במקרה כרטיס אשראי חיוב קבוע ב
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לרבים מתושבי הפריפריה, סכום זה הינו . + מע"מ דואר בתוספת עמלה בגובה חמישה שקליםה

 , בוודאי הסכום המצטבר שלו במשך הזמן.סכום משמעותי

במילים אחרות: ללקוח סלקום המתגורר בשדרות, באופקים, בנתיבות, בצפת או בחצור 

אופן בפון הסלולרי שברשותו הגלילית, לא עומדת האפשרות האלמנטרית של תשלום חשבון הטל

לעיתים קרובות, בהיעדר אפשרות של תשלום בכרטיס  ., ללא הוספת עמלה על תשלום זהיזום

בבנק החשבון אשראי או בהוראת קבע, הדרך היחידה העומדת בפני לקוח זה הינה תשלום 

 !מדי חודש בחודשו שקלים של כשישהבגובה  הכולל תוספת עמלה ,במזומן הדואר

כי פתיחת ותפעול מוקד שירות בכל עיר בארץ איננו כדאי מבחינה כלכלית. אך לכל הפחות,  יתכן .43

נוחה, וההגיונית זמינה, האפשרות הלאפשר לכל לקוח המעוניין בכך את ה הייתהסלקום צריכה 

 .בכל רחבי הארץ ללא עמלהבאופן יזום ובמזומן של תשלום חשבון 

הדואר הינו אפשרות אלמנטרית המקובלת על ידי גופים רבים במשק, כגון בבנק תשלום חשבון  .44

חברת החשמל, תאגידי המים, מועצות מקומיות (לעניין ארנונה) ועוד ועוד. פריסתם הרחבה של 

בלב שכונות מגורים, יוצרים עבור האזרח אפשרות הנגיש סניפי הדואר בכל רחבי הארץ ומיקומם 

נסיעה למוקדים בללא צורך באופן יזום על ידו גם שבונותיו לתשלום ח ונגישה אופטימלית

 סניפים באזורי הפריפריה. 700- כי מבדיקה עולה שלדואר ישראל כ יצוין. רחוקים ובלתי מוכרים

: גלגול תשלום , קטן לכאורה אך משמעותיזו אימצה חברת סלקום, בשינוי אחדהאפשרות האת  .45

לט להתחייבויותיה, בניגוד לדין המחייב אותה ובניגוד לנהוג על העמלה על גבי הלקוח. בניגוד מוח

אזרחים רבים בפני שוקת מצב זה מותיר כאמור מעלה, ידי תאגידים רבים אחרים כאמור. 

 שבורה, והם נאלצים לשלם את חשבונותיהם ולהוסיף על כך עמלה מדי תשלום.

  
 ד. הטיעון המשפטי – עילות התביעה

  ההפרת חובה חקוק.  1ד

  :קובע כי תקשורתחוק ה(ב) ל2סעיף  .46

לא יבצע אדם פעולות בזק ולא יתן שירותי בזק אלא אם קיבל "
 ."מאת השר רשיון לכך לפי חוק זה או מכוח היתר כללי לכך

  

  :-פעולות בזק מוגדות בסעיף ההגדרות לחוק התקשורת כ

שידור, העברה או קליטה של סימנים, אותות, כתב, צורות "
ת ות או מידע, באמצעות תיל, אלחוט, מערכת אופטיחזותיות, קול

  או מערכות אלקטרומגנטיות אחרות".

 
 עולה אם כן, כי חברת תקשורת המעוניינת להקים מערכת תקשורת סלולארית, נדרשת לקבל  .47

 .27.6.94שיונה ביום י. סלקום קיבלה את רממשרד התקשורת רישיון מתאים לשם כך

 :לחוק התקשורת קובע כי 11סעיף  .48

בעל רשיון יבצע פעולות בזק ויתן שירותי בזק באורח תקין "
וסדיר על פי הרשיון שהוענק לו ועל פי התקנות והכללים שנקבעו 

 ."לפי חוק זה

 11ביצוע פעולות בניגוד לתנאי הרישיון מהווה הפרה של תנאי הרישיון העולה כדי הפרת סעיף 

  הנ"ל.
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ית עמלות בגין תשלום חשבון בסניפי דואר ישראל, כפי שיפורט מיד, התנהלותה של המשיבה בגבי

  שיון:יעולה כדי הפרה של מספר סעיפים בר

 אשר הופרו: הרישיוןסעיפי  .49

   לגבות  ,הרישיון תבעלכ ת סלקום,אלו תשלומים רשאי קובע לרישיון 74.1א. סעיף 15

  :הממנויי        

, בעל הרשיון רשאי לגבות ממנוייו תשלומים עבור שירותי רט"ן"
  כלהלן:

דמי התקנה חד פעמיים בעד חיבור ציוד קצה נייד או נישא,   )א(
 חכם שברשות המנוי אל מערכת הרט"ן, כולל הנפקת כרטיס

)SIM(  להלן) דמי חיבור) –למנוי או דמי רישום חד פעמיים; 

 ;תשלום חודשי קבוע )ב(

 ;75.10תשלום עבור זמן אויר כמפורט בסעיף  )ג(

 ;א75סעיף תשלום עבור השלמת שיחה כמפורט ב )ד(

תשלום בעד שירותים בסיסיים, שירותים נלווים ושירותי   )ה(
  ".המפורטים בתוספת הראשונה לרשיון ערך מוסף,

  תשלומים אלו, ואין בלתם.

ככלל ובסעיף  ברישיוןגביית תשלום נוסף, אשר איננו מעוגן יכול להיות חולק על כך שא ל         

  רישיון.הפרט, מהווה הפרה  של תנאי בזה 

  לרשיון קובע: 80.4ב. סעיף 15

בעל הרישיון רשאי לחייב מנוי בתשלום הוצאות גביה על "
תשלום בעד שירות שסיפק למנוי שלא שולם במועד הפירעון 

) ימים 14עשר (-(להלן: "סכום החיוב") ובלבד שחלפו ארבעה
   "לפחות ממועד הפרעון...

       –ישיון לחייב מנוי בהוצאות גביה בו רשאי בעל הר היחידהסעיף מסדיר את המקרה 

  .הפירעוןזאת כאשר בעל הרישיון פועל לגביית תשלום שלא שולם במועד 

  , הינה הפרה מכללא  הפירעוןגביית עמלה, כאשר מדובר בתשלום שהתבצע תוך מועד 

  של סעיף זה.

 ו.לבקשה זנספח ח' סלקום, מצ"ב כ רישיוןמתוך  הרלוונטייםהעמודים  -

  נספח ח'

תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) התשע"א תוספת לל 4עוד יוזכר כי על פי סעיף  .50

הפקדת סכום לזכות חשבון מאת ושהינו  ר, התשלום עבור שירות כספי שניתן על ידי הדוא2011 –

 מוטל על בעל החשבון.אדם אחר, 

מסלקום, בעלת החשבון, צריכה להיגבות בענייננו, העמלה הנגבית על ידי הדואר עבור התשלום  .51

  .מלקוחותיהולא 

עולה אם כן, כי לסלקום אין כל עיגון חוקי אשר מכוחו רשאית היא לגבות עמלה כלשהי בגין 

  גביית חשבונותיה.

במיד וסלקום היתה מעוניינת לחייב את לקוחותיה בהוצאות הגבייה האמורות, היה עליה לקבל 

  !ברישיון לגבייה זו הסמכה מפורשת
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  והטעיה חוזית . הפרת חוזה2ד

) (להלן: 2011ינואר - 26להסכם "תנאים כלליים להתחברות לרשת סלקום" (גרסה  4.1סעיף  .52

 קובע כי: ")ההסכם"

"הלקוח ישלם לסלקום, תוך התקופה הנקובה בחשבון העיתי 
שנשלח אליו מעת לעת, את חיובי הלקוח הקבועים בחשבון, וזאת 

  ."צעי תשלום כפי שתאשר סלקום ללקוח מעת לעתבאמ

 נספח מצ"ב כ )2011ינואר  - 26הסכם "תנאים כלליים להתחברות לרשת סלקום" (גרסה  -

 לבקשה.ט'    

  נספח ט'

ואשר הוזכרו במפורש  כי הוא חייב לשלם בגינם חיובי לקוח הינם אותם חיובים הידועים ללקוח

ם או שהובאו לידיעתו באופן מפורש עם חתימת עם סלקובחוזה ההתקשרות הספציפי שלו 

  החוזה. 

בסניפי הדואר, לא מופיעה בהסכם, לא בתעריפון סלקום המצורף אליו בגין תשלום חשבון  העמל

  ולא בכל מסמך אחר אשר נמצא לנגד עיניי הלקוח בבואו להתקשר לרשת סלקום.

ה, עד שביקש לשלם את חשבונו בסניף המבקש לא היה מודע לחיוב על עמלת התשלום האמור

מלבד אזכור ב"שורות  –הדואר. המשיבה מעולם לא טרחה להביא לידיעתו את החיוב הנ"ל 

בעת החתימה על חוזה ההתקשרות  של החשבון החודשי, ובכך הטעתה אותו לחשוב, הקטנות"

  אר.סניפי הדואין היא גובה עמלה על תשלום החשבון בוגם לאחר מכן, כי 

הנ"ל בכך שגבתה חיובים שלא היה עליה לגבותם,  4.1עולה אם כן, כי המשיבה הפרה את סעיף 

  עימה ואף לאחר מכן. התקשרותווכן הטעתה את המבקש בעת 

  

  חוזה לטובת צד ג'. 3ד

לצורך הקמת מערכת תקשורת  הוענק לסלקום על ידי שר התקשורת רישיון ההפעלה אשר .53

ולשם שמירת  לשם הטלת הגבלות שונות על התנהלותה של סלקוםר, ארית, נועד בין היתסלול

  צד שלישי לרישיון.כן,  םא ,זכויותיהם הצרכניות של לקוחותיה, המהווים

לאור הקביעה כי לקוחות סלקום, והמבקש בכללם, הינם צד ג' לרישיון, יש לראות ברישיון חוזה  .54

 ועניין.לטובת צד שלישי, לפי חלק ד' לחוק החוזים, לכל דבר 

 המגנים על הלקוחות באופן פרטניים בסעיפים אנו עוסקים הדברים אמורים ביתר שאת כאשר  .55

הפרת סעיפים אלו עולה . לעיל שצוינו, כפי על ידי בעלת הרישיון מפורש מגביית תשלומים שונים

 לחוק החוזים אשר ענייניו חוזה לטובת צד ג'. 34כדי הפרת סעיף 

 

  גנת הצרכןעל פי חוק ה הטעיה. 4ד

המשיבה מסתירה מציבור לקוחותיה את האפשרות לשלם את חשבון הטלפון הסלולרי שלהם  .56

כאמור מעלה, המשיבה איננה מציינת על גבי החשבונית  במרכזי השירות שלה, ללא תוספת עמלה.

המעוניינים לשלם את  לקוחותיהכי ניתן לשלמה ללא עמלה במרכזי השירות, ומציגה בפני 

תשלום בבנק הדואר בתוספת  - אפשרות אחת בלבדמצג שווא של באופן יזום על ידם החשבון 

 עמלה.
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 ") קובע:חוק הגנת הצרכן(להלן: " 1981 –"א מלחוק הגנת הצרכן התש(א) 2סעיף  .57

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

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

  
  המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר, )13(

  לרבות תנאי האשראי ושיעור הריבית;       

  

 ושלם את חשבונותיל ץית, ונאלעל המוצג בחשבונ ךמבקש הסתמכפי שפורט בחלק העובדתי, ה .58

תשלום מיותר של  – וכן מתקיים קשר סיבתי בין הנזק שנגרם ל בסניפי הדואר עם תוספת עמלה.

: , לבין ההטעיה האמורהבסניף הדוארמע"מ, המהווה למעשה קנס על תשלום בתוספת ש"ח  5

 באופן יזום הינולום החשבון , אשר לפיו האפשרות היחידה לתשושכן בגין מצג השווא שהוצג בפני

 (לפירוט התנאים הנדרשים בדרך זו. והמבקש במשך שנים את חשבונותי םשילהדואר, בבנק 

 בזק, חברה' נ ברזני 1977/97 א"ע :ראו להוכחת קשר סיבתי ונזק בבקשה לאישור תובעה ייצוגית

 .592, 584) 4(נה ד"פ, 'ואח מ"בע לתקשורת ישראלית

עוסק, כאשר הלה כולל בחוק הגנת הצרכן מטילים חובות מוגברות על  8-12יין כי סעיפים כן יש לצ .59

תוספת על המחיר המקורי או כאשר המחיר הוא לשיעורין. כך גם הדבר במקרה דנן, כאשר 

 המשיבה מוסיפה לתשלום החודשי סכום נפרד אשר איננו חלק מסכום העסקה המקורי.

 

  . תניות מקפחות בחוזה אחיד5ד

החוזה בין המשיבה ללקוחותיה ולמבקש בפרט הינו חוזה אחיד. חוזה מסוג זה, אשר קובע תנאים  .60

המוחלים על כל לקוחות המשיבה ונובע כמו בתאגידים גדולים אחרים מסוגה, מצורך טכני, הופך 

 בידי המשיבה לכלי מקפח.

ביחסי כוחות בין הצדדים בחוזה אחיד בין כל שני צדדים, קיימת בעיה אינהרנטית של חוסר איזון  .61

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

 להשפיע, אלא לכל היותר יש בידו את הברירה האם לכרות את החוזה אם לאו.

 9- עצום בהשוואה לכל מדינה אחרת וכיום מדובר על כ ינוראוי לציין כי שוק הסלולארי בישראל ה .62

, כאשר כשליש מהם הם לקוחותיה של המשיבה. זאת ועוד, ההוצאה על סלולרייםמנויים  מיליון

תקשורת סלולארית היא ההוצאה הגבוהה ביותר של משק הבית הישראלי לאחר ההוצאה על 

מחזיקים במכשיר סלולארי, מטף ועד זקן. טלפון סלולארי הפך  המהאוכלוסיי 96.6%- אוכל וכ

(תרבותית, חברתית ובעקבות המצב הביטחוני) ולמעשה ה"ברירה"  להיות מצרך חיוני לכל אדם

ועדה של ישיבת ה 47למד מפרוטוקול מס' היחידה של הלקוח הינה בין הספקים השונים. כך נ

 . 16.2.2010לפניות הציבור מיום 

  .לבקשה 'ינספח כמצ"ב  16.2.2010עדה לפניות הציבור מיום וישיבת הו פרוטוקולהעתק  -

 'ינספח 

ף כך ונכון להיום, המצב של שוק התקשורת הסלולארית בישראל הינו בעייתי מאוד, עד כי על חר .63

בלא לשלם אלפי שקלים  אף הרפורמות השונות, בפועל אין ללקוחות המשיבה אפשרות התניידות
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ושאר תנאים והם כבולים אל המשיבה, וכפועל יוצא על החוזה האחיד עליו הם נדרשים לחתום 

  חוזה.בעת כריתת ה

לקוח. בין היתר -חוזים אחידים מעצם אופיים מתאפיינים במספר בעיות בהיבט של יחסי ספק .64

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

ולהבין את תוכן החוזה ולמעשה מתחייב באופן עיוור על מנת לקבל שירות/מוצר מסוים, יחסי 

סימטריים, שילוב תנאים מקפחים המתאפיינים בחוסר סבירות והגינות כלפי הלקוח -ות האהכוח

  ועוד כהנה וכהנה.

הבסיסיות של  זכויותיועל רקע בעיות אלו ומתוך רצון לאזן במידת האפשר ולהבטיח את  .65

, שכאמור בסעיף 1982-תשמ"ג ,המתקשר בחוזה אחיד, חוקק המחוקק את חוק החוזים האחידים

1:  

  "חוק זה מטרתו להגן על לקוחות מפני תנאים מקפחים בחוזים אחידים."                  

בעוד שכאמור שוק התקשורת הסלולארית מתנהל באופן בעייתי ונמצא באופן עקבי במרכז הדיון  .66

אחרים להסדיר ולהיטיב  ורגולטיבייםהתקשורתי ואנו עדים לניסיונות של גורמים ממשלתיים 

  מעמדו של הלקוח הממוצע.את 

ואכן, במסגרת זו, הגיש היועץ המשפטי בקשה לבית הדין לחוזים אחידים לביטול תנאים מקפחים  .67

 בחוזה האחיד של סלקום, בעקבות שורה של תנאים מקפחים המצויים בו.

 בקשת ביטול תנאים מקפחים בחוזה אחיד מטעם היועץ המשפטי לממשלה נגד סלקום  -

  לבקשה.' יאנספח צ"ב כמ ,ישראל בע"מ   

  'יאנספח             

  לנושא דיוננו, כפי שיפורט. הרלוונטיותהתייחסויות מספר בקשתו של היועמ"ש כוללת  .68

) 2011ינואר  – 26להלן פירוט הסעיפים במסמך "תנאים כללים להתחברות לרשת סלקום" (גרסה  .69

קפחות הקשורות לנושא ) אשר בהם קיימות תניות מ, המצורף כנספח ט' לבקשה"ההסכם(להלן: "

 בקשה זו.

 קביעת שיעור העמלה -להסכם  1סעיף  )א(

הגדירה המשיבה את המונח "חיובי  ההסכם,של  ההגדרותכללי, המהווה את סעיף  – 1בסעיף  .70

 :-כ לקוח" 

"חיוב בגין כל השירותים והמוצרים שיוזמנו על ידי הלקוח ו/או 
ם הספציפי והכל על פי ההסכ לרבות... עמלות..צד ג' מעת לעת 

עם הלקוח, באם תקף, או על פי מחירון סלקום או מחירון צד ג', 
  .כפי שיעודכנו מעת לעת..."לפי העניין,  –התקף באותה עת 

מסעיף זה עולה כי הלקוח מתחייב לשלם לחברה עמלות על פי תעריף שאיננו ידוע לו בעת  .71

יש בכך כדי לפגוע ),12ף לממשלה בבקשתו (סעי היועץ המשפטיכפי שציין בצדק ההתקשרות. 

 בזכות הלקוח כצרכן לדעת אלו התחייבויות כספיות הוא לוקח על עצמו.

, בבנק הדוארשלם את חשבון הטלפון הסלולארי שלו המעוניין לסלקום ולקוח המצטרף ל לענייננו, .72

אינו הרי שוודאי ש –מלבד שסביר שאינו מודע כי תשלום חשבון בבנק הדואר כרוך בתשלום עמלה 

תעריפון  לא מצורףלהסכם יצוין כי  גבה ממנו עבור תשלום באמצעי זה.ייודע מהו התעריף שי

  ביקר את סלקום על כך.ץ המשפטי לממשלה והיוערלוונטי 
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וגם לקוח שכבר  העמלה ועל סכומה הנוכחי בעת ההתקשרות עלע ודגם לקוח שייתירה מזו.  .73

היה גובה י, איננו יכול לצפות מה נק הדואר ומוסיף על כך עמלהמשלם כיום את החשבון בב

עמלה  העובדה שלקוח "מוכן" היום לספוג העמלה בעוד חודשיים, חצי שנה, שנה ושנתיים. 

ביותר סביר  ;בשיעור מסוים, איננה יכולה ללמד כי יהיה מוכן לשלם עמלה בשיעור גבוה יותר

עמלות גבוהות יותר. אך לפי החוזה, קביעת שיעור העמלה שלקוח לא יהיה מוכן ל יהיה להניח

 ש"ח בתוספת מע"מ 5כיום על  תעומד עמלהכפי שה יעשה על ידי סלקום באופן שרירותי! יכול ש

לעמוד על סכום גבוה ו להתעדכן בכל עת להא יכוי, הש"ח?) 5מדוע דווקא עולה השאלה (ואגב, 

 כפי שהדבר בבנקים? ש"ח, 1.21ורה בגובה בלה העמלה לעמלת שיותר. מדוע לא הוגהרבה 

) לחוק החוזים האחידים, ומן 4(4לפנינו אם כן תניה מקפחת, העולה כדי חזקת הקיפוח שבסעיף  .74

 הראוי לבטלה. 

 תשלומים ועדכון תעריפים –להסכם 4סעיף  )ב(

 להסכם קובע כי: 4.3סעיף  .75

"הלקוח מאשר ומסכים, כי סלקום רשאית לגבות ממנו ו/או מכל 
מוסדר עמלות בגין שירותי הגבייה שסלקום תספק לספק ספק 

  המוסדר"

של הלקוח לכך  מאולצתמדובר בהסכמה השימוש במילים "הלקוח מאשר ומסכים" מלמד כי  .76

, בשיעור לא מוגדר ולא ידוע (ובנוסף חוקיותה אינה ברורה ם תוכל לגבות ממנו עמלהוסלקש

בהתחשב בטיבו של החוזה המדובר, , ממשלההיועץ המשפטי ל). כפי שציין נכוחה בלשון המעטה

מורכבותו ומכך שלקוח רגיל ממילא לא יכול להשפיע על תוכנו, סביר להניח שחלק גדול של 

יקראו אותו. סביר להניח שלקוחות רבים אף אינם יודעים קראו ולא ה כלל לא זהחותמים על החו

בים של החוזה גם אם יקראו עברית או שאינם מסוגלים לרדת לסוף משמעותם של חלקים נרח

 אותו מתחילתו ועד סופו.

והמנוגדת לכל נוהל  לגבייה שרירותיתבענייננו מדובר על הסכמה, שסביר שאינה הסכמה מדעת  .77

זהו ניסיון של סלקום "להלבין" את גביית העמלה פיה. -לנהוג על מחויבתאשר סלקום  או חוק

 קוח.הבלתי חוקית באמצעות הוצאת "הסכמה" כביכול מהל

) לחוק החוזים האחידים, 4(4, העולה כדי חזקת הקיפוח שבסעיף תניה מקפחתב גם כאן מדובר  .78

 . הראוי לבטלה ומן

כי סלקום הסכימה לוותר  צייןואף  שדינה ביטול גם היועמ"ש ציין כי מדובר בתניה מקפחתואכן,   .79

להיווכח, בחוזה כפי שניתן  ). עם זאת26על מילות הפתיחה "הלקוח מאשר ומסכים" (סעיף 

 , הביטוי נותר על כנו.2011מחודש ינואר  העדכני שלפנינו

 

  עשיית עושר ולא במשפט. 6ד

ל"חוק עשיית עושר ולא במשפט".  1הינה עשיית עושר ולא במשפט על פי סעיף  עילת תביעה נוספת .80

 הלכיס תשל, משלהמשולמים לדואר ישראל על לקוחותיה גבייהההוצאות ה גלגולבאמצעות 

 . הכספים רבים שלא מגיעים ל סלקום
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כאשר מצירוף  ש"ח בשנה. 70-לקוח, המגיע עד לכ-ו פרמדובר בסכום שאינו מבוטל כשלעצמ .81

כספים שלא כדין מדובר  ההמשיב הההוצאות של כלל חברי הקבוצה המיוצגת בהם השיג

 בסכומים גדולים ביותר.

את החשבון במרכזי השירות והמכירה שלה, כאשר בנוסף, המשיבה איננה מציינת כי ניתן לשלם  .82

 במידה והייתה מציינת זאת הדבר היה גורם לה לעלויות נוספות.

 

 ה. הצעת חוק – תיקון חוק הגנת הצרכן 

ספקי שירות המקרה המתואר בבקשה זו הינו רק דוגמא אחת לגביית עמלה שלא כדין על ידי  .83

, הפכה בשנים האחרונות לרעה חולה אשר בה ונותחשבבמשק. גביית עמלה על תשלום  מרכזיים

כל דין לעצמם ובלא  ותחברות ותאגידים אלו עושבמשק הישראלי.  נגועות חברות ותאגידים

בונותיו למעשה קנס על צרכן אשר בסך הכל מבקש לשלם את חש ותמטיל הרשאה חוקית הן

  ביותר! בסיסישלום ההינו אופן התש - אופן יזום על ידו ופעמים רבות במזומןב

הצעת חוק הגנת הצרכן  2010, הונחה על שולחן הכנסת בחודש מרץ התרחבות תופעה זולאור  .84

 2010 –התש"ע  איסור גביית תשלום בנוסף לתעריף שנקבע לפי דין ודרכי תשלום), –(תיקון 

הצעת . על ידי חברי הכנסת כרמל שאמה, אורי מקלב ומנחם אליעזר מוזס ")הצעת החוק(להלן: "

להצעת בדברי ההסבר החוק עברה בקריאה טרומית ובימים אלו היא בהכנה לקריאה ראשונה. 

 ,להבטיח לצרכן אפשרות בחירה בכל הנוגע לאופן ביצוע התשלוםנועדה הצעת החוק כי  צויןהחוק 

לפי מעבר לתשלום הקבוע בעבור הטובין או השירות  באופן שיאסור הטלת תשלום נוסף על הצרכן

יודגש כי עובדת הגשת הצעת החוק אין  ן.דין, אלא אם כן יותר הדבר מפורשות בהוראת די

לגבות עבור שירות זה אלא מדובר על הסדרה מקיפה של  זכות עומדת כיום הפירושה כי למשיב

 הנשוא האמור. 

 איסור גביית תשלום בנוסף לתעריף שנקבע לפי דין  –הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון  -

  .לבקשה 'יבנספח כמצ"ב  ,2010 –התש"ע  ודרכי תשלום),   

  'יבנספח 

  . פירוט הנזקו

מנויים  3,376,000היו לסלקום  2010) הרי שנכון לחודש ספטמבר 6על פי נתונים שצוינו לעיל (ס'  .85

 בישראל. 

 –גביית עמלה על ידי בזק על תשלום חשבון הבזק בסניפי הדואר   -מקרה דומה ממש לתביעה דנן  .86

. ניתן לדלות פרטים על היקף התופעה של תשלומי חשבונות בבנק הדואר ווממנה להד ציבורי זכ

עמלות על גביית בועסקה  16.3.2011שהתקיימה ביום  של הכנסת ה לפניות הציבורעדובישיבת הו

 אהנויים (רמיליון מ 1.8מר דוד מזרחי ומר אבי הוכמן כי לבזק  - מסרו נציגי בזקידי חברת בזק 

משלמים את חשבון הבזק  200,000- לפרוטוקול) אשר מתוכם כ 10דבריו של מר מזרחי בעמ' את 

מכלל  11%-כמדובר על לפרוטוקול). דהיינו,  6בסניפי הדואר (ראה את דבריו של מר הוכמן בעמ' 

 המנויים.

 , 16.3.2011מפרוטוקול ישיבת הוועדה לפניות הציבור של הכנסת מיום  1-10עמודים  -

  לבקשה זו.נספח יג' מצ"ב כ
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 'גנספח י

 רעל מנת לחשב את מספר מנויי סלקום אשר שילמו את חשבון הסלקום שלהם בסניפי הדוא .87

שבע השנים האחרונות, יש לבדוק מה מספר המנויים הממוצע של סלקום בשבע השנים  במהלך

לבדוק מה היה מספר על מנת לערוך חישוב זה, יש  האחרונות וממנו לגזור את הנזק שנגרם.

ומספר המנויים בסוף התקופה, דהיינו  )2004המנויים בתחילת התקופה האמורה (תחילת שנת 

 , ולערוך ממוצע בין שני הנתונים.2011תחילת 

 .מיםשומנויים ר 3,376,000-היו לסלקום כ 2010נכון לסוף חודש ספטמבר ), 6כפי שצוין לעיל (ס'  .88

ממניות חברת  34.8%סאות', אשר החזיקה באותה העת ב-בל דיווחה חברת 2004בראשית שנת  .89

 מנויים. 2,228,000היו לסלקום  2003סלקום, כי בנובמבר 

   סאות' על מספר מנויי סלקום נכון -ובה דיווח של חברת בל  Y-NET כתבה מאתר -

 לבקשה זו. 'דינספח , מצ"ב כ2003לנובמבר    

 'דינספח 

 2,802,000מנויי סלקום בשבע השנים האחרונות עמד על  שלממוצע מספרם העולה אם כן, כי  .90

ניתן להעריך  שהוצגו בעניין תשלום חשבונות בזק בסניפי הדואר, כאמור, על פי הנתונים מנויים.

שילמו את חשבון הסלקום שלהם בסניפי הדואר: לאמור,  מכלל מנויי סלקום 11% כי לפחות

 ים.תובע 308,220מדובר על קבוצת תובעים הכוללת 

שהוא מכפלת מספר התובעים במספר חשבונות התשלום , סך הנזק הכולל של חברי הקבוצה .91

), וכל זאת במכפלת שיעור הנזק לחשבון 12*7ששילמו בסניפי הדואר בשבע השנים האחרונות (

עומד  ,מע"מ, שהינו שיעור המע"מ הממוצע בשבע השנים האחרונות) ₪16.5% +  ₪5 ( 5.83 - בודד

  .ש"ח 151,000,000על 

  

  התאמת התובענה כתביעה ייצוגית ז.

"בתביעה כמפורט (א) לחוק התובענות קובע כי תובענה ייצוגית ניתן להגיש בין היתר, 3סעיף  .92

 בתוספת השנייה".

 לתוספת השנייה לחוק התובענות הקובע: 1פריט תובענה זו נכנסת בגדרו של  .93

ר לעניין , בקשעוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן. תביעה נגד 1"

  ."שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו

 השלה שהתקשר עימ לקוח םהינ והמבקש ההגדרה בחוק הגנת הצרכן לפי "עוסק" ההינ ההמשיב .94

 בקשלעמלות שהמשיבה גבתה מהמהתובענה היא בקשר לעניין שביניהם, באשר מדובר . בעסקה

 (א) לחוק התובענות.3ף של סעיף . מכאן שהתובענה עומדת בתנאי הסשלא כדין

 ) לחוק:1(א)(4לפי סעיף  .95

(א), 3"אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין כאמור בסעיף 
המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל 

  קבוצה". בשם אותה –החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

) ועילה זו מעוררת לעיל בהרחבהפורט (כמ העילת תביעה אישית נגד המשיב קיימת למבקש .96

שילמו במשך שנים שאלות משותפות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל הלקוחות אשר 

 הדואר. גם כיום את חשבון הטלפון הסלולרי שלהם בסניפילשלם וממשיכים 
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 בניגוד להוראות החוקגביית עמלה על תשלום חשבון הטלפון הסלולרי בסניפי הדואר עומדת  .97

 כפי שמפורט לעיל.  תוך הטעיה באשר לחלופות אחרות לתשלום החשבון, ,אי הרישיוןובניגוד לתנ

 

  הגדרת הקבוצה והשאלות המשותפות ח.

קבוצת בני האדם אשר להם שאלה משותפת של עובדה או משפט בעילת תביעה זו כוללת את כלל  .98

הדואר.  משלמים את חשבון הטלפון הסלולרי שברשותם בסניפיאשר  השל המשיב הלקוחותי

הקבוצה כוללת את אלו שלא מודעים לכך כי קיימת אפשרות לתשלום החשבון ללא עמלה באחד 

את הלקוחות אשר מודעים לאפשרות התשלום במרכז השירות ממרכזי השירות של המשיבה, והן 

(בייחוד כאשר מרכז השירות הקרוב למקום מגוריהם נמצא  אך מטעמי נוחות או מטעמי מרחק

 מעדיפים לשלם את החשבון בסניף הדואר. או מכל טעם אחר, רות קילומטרים)במרחק של עש

) לחוק: "התובענה מעוררת שאלות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי 1(א)(8סעיף  .99

 הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה". 

  השאלות העובדתיות והמשפטיות הן: .א

בסניף דואר ישראל הינו כלשהו ום חשבון האם גביית עמלה על תשל )1

  חוקי? 

ו/או הסכם ההתקשרות שלה  תנאי הרישיוןאת  משיבהה ההאם הפר )2

עמלה על תשלום החשבון בבנק  ממנומבכך שגבתה  ,המבקשעם 

 הדואר?

בכך שלא ציינה על גבי החשבונית את המבקש  הה המשיבתהאם הטע )3

  שלה?כי ניתן לשלמה ללא עמלה באחד ממרכזי השירות 

העמלה על תשלום חשבון בבנק , באשר השאלות אלו משותפות לכלל חברי הקבוצ .ב

. כמו כן, כלל חברי הקבוצה היו קשורים עם הדואר נגבית מכל הלקוחות העושים כן

 – ולכולם נגרם נזק התקשרות לצורך מתן שירותים סלולרייםבהסכם  משיבהה

  מהגבייה האסורה.כתוצאה  חיסרון כיס

מ"אפשרות סבירה" כי התובענה תוכרע לטובת הקבוצה. העובדות קיימת יותר  .ג

גביית העמלה על ידי נתמכות בראיות ואינן מעלות מחלוקת של ממש על כך כי 

  המשיבה נעשתה בניגוד להוראות כל דין.

לפיכך, על סמך העובדות ולשון החוק, קיימת אפשרות סבירה ואפילו למעלה מזה,  .ד

  קש והקבוצה.שהמחלוקת תוכרענה לטובת המב

) לחוק: "תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות 2(א)(8סעיף  .100

  העניין".

הנזק שספג כל לקוח הינו קטן יחסית ולכן מהווה חסם בפני הגשת תביעה אישית ע"י  .א

 כל אחד ואחד מחברי הקבוצה, עקב העלויות הגבוהות שבניהול הליך משפטי עצמאי. 

כי גביית העמלה בסניפי  איננו מודע לכךחלק גדול מחברי הקבוצה  ,מזאתיתירה  .ב

 הדואר הינה בלתי חוקית.
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שניתן  אינו מודע לכךבמקביל, חלק גדול מחברי הקבוצה הוטעה על ידי סלקום בכך  .ג

 לשלם את החשבון ללא עמלה באחד ממרכזי השירות של סלקום.

עשה צדק עם עשרות אלפי ואולי אף י -החזר העמלות שנגבו שלא כדין  –קבלת הסעד  .ד

. רק תובענה ייצוגית המייצגת את כלל הלקוחות משיבהמאות אלפי לקוחות של ה

  תוכל להביא לתוצאה זו.

ריבוי התביעות הנובע מהגשת תביעה אישית ע"י כל אחד מחברי הקבוצה יהווה עומס   .ה

  כבד על מערכת המשפט במדינת ישראל ובזבוז משאבים אדיר.

) לחוק: "קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך 4א)((8סעיף  .101

  הולמת". 

 ולעורכי הדיןבאי כוח המבקש ניהלו בעבר התדיינויות משפטיות ותובענות ייצוגיות,  .א

רק בשנה האחרונה הגישו באי  יעקב ואסף פינק ניסיון רב בניהול תובענות ייצוגיות.

בקשות לתובענות ייצוגיות בתחומים שונים. בתחום הגנת ר רב של מספכוח המבקש 

הצרכן הגישו באי כוח המבקש בקשות לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת שטראוס 

רפאל  15469-07-10ת"צ  :פקאן"-"דנונה בר עבור הטעייה בעיצוב אריזת המוצר

 רושלים בענייןיטיפס ותכנית אב ליוכן בקשה נגד חברת ס, בורמד נ' שטראוס גרופ

ת"צ : נזקים שנגרמו עקב ניהול כושל של מערך הקמת הרכבת הקלה בירושלים

  ועוד., אח' נ' סיטיפס בע"מ ואח' 10דאוס, שניידר, וקנין ו 25015-10-10

על כן, קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כל חברי הקבוצה ינוהל וייוצג בדרך  .ב

יתר חברי בין ו בינהאין כל ניגוד עניינים  , אףמבקששל ה ההולמת. לפי מיטב הבנת

הקבוצה שבשמם מגישים המבקש את התובענה. כלל חברי הקבוצה נפגעו באופן 

   כשלוח של כלל חברי הקבוצה. ואת עצמ הדומה והמבקש רוא

"קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום  ) לחוק:5(א)(8סעיף   .102

  לב."

. השל המשיב מהתנהלותהנזק כתוצאה  ואשר נגרם ל אדם פרטי ינוה קשהמב .א

אין כל ניגוד עניינים ועניינם של כלל חברי הקבוצה ינוהל תוך הקפדה על  למבקש

  יושר והגינות, על מנת לתקן את העוול שנעשה לחברי הקבוצה.

הגדולים  מתאגידי התקשורת תאח ההינ ה: המשיבהיציבותו הכלכלית של המשיב  .ב

מיליוני שקלים רבות של מגיעים עד לכדי עשרות משיבה במדינת ישראל. רווחי ה

עצמי נמדד במיליארדי שקלים. לכן אין מקום לטענה כי קבלת ה הברבעון והונ

להמשיך לנהל את  הלאשר לא יאפשר  ההתובענה כולה תגרום לנזק כבד למשיב

לת שתצמח לחברי הקבוצה תהיה רבה מאוד. ביעילות. לעומת זאת, התוע הענייני

 בו מהם שלא כדיןחברי הקבוצה יזכו לפיצוי על נזקיהם ולהשבת הכספים שנג

. מעבר ובנוסף, הדבר ימנע מהמשיבה להמשיך ולהתעשר שלא כדין על גב לקוחותיה

לתועלת של חברי הקבוצה, הרי שקבלת תובענה שכזו תהווה איתות ברור לתאגידים 

למניעת התעשרות שלא פועלים באופן דומה ותתרום לאינטרס הציבורי אשר  אחרים

 כדין של תאגידים גדולים במשק על חשבון הצרכן הקטן.
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  . הסעדים המתבקשיםט

 לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן הסעדים הבאים:  .103

  ;לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית .א

 ;כי התובענה הייצוגית, כאמור לעיללצור להגדיר את הקבוצה המיוצגת .ב

ליתן הוראות בדבר אופן פרסום ההחלטה בבקשה זו לכשתתקבל, לקבוע  .ג

 ;לחייב את המשיבות בהוצאות הפרסוםאת נוסח פרסום ו

התקשורת (בזק חוק ל 11על סעיף  העבר הלקבוע ולהצהיר כי המשיב .ד

 ;אותה בניגוד לכללי הרישיון המחייבים הכאשר פעל ושידורים)

ה מהם תאת כל העמלות אשר גב הלהשיב ללקוחותי הלחייב את המשיב .ה

 ;בגין תשלום חשבונותיהם בסניפי דואר ישראל

גביית עמלות על תשלומים  מיידילהפסיק באופן  הלהורות למשיב .ו

 ;בסניפי דואר ישראל

 הלציין על גבי חשבונית התשלום המונפקת ללקוחותי הלהורות למשיב .ז

ן לשלם את החשבונית הן בסניפי הדואר והן במרכזי השירות, כי נית

ללא כל תוספת עמלה. כן תציין המשיבה על גבי החשבונית כתובות של 

מרכזי השירות שלה ולחילופין הפניה לרשימה שכזו באתר האינטרנט 

 ;שלה

להסכם בין המשיבה ללקוחותיה בכותרת "תנאים  4.3לבטל את סעיף  .ח

סלקום", לנוכח היותו תנאי מקפח בחוזה  כללים להתחברות לרשת

 ;אחיד

 ;לחוק 22בסעיף  להורות על תשלום גמול הוגן למבקש, בהתאם לאמור .ט

בהתאם לאמור בסעיף  של המבקש, ולקבוע את שכר הטרחה של באי כוח .י

 ;לחוק 23

י שיקול ולקבוצה כל סעד נכון וצודק בנסיבות העניין, לפ ליתן למבקש .יא

 .דדעתו של בית המשפט הנכב

  

 סיכום. י

בחינת סיפור המקרה שלפנינו יוצר את הרושם כי המשיבה החליטה, בהחלטה מודעת ומתוכננת  .104

מראש, לגבות מלקוחותיה תשלום שאסור לה לגבותו על פי כל דין, נוהל ותקנה. מדובר בהחלטה 

חסרת סיכון מצידה של המשיבה שכן אף אם תאלץ להשיב את הכספים הרי שממילא מדובר 

 פים שלא היו מגיעים לה מלכתחילה.בכס

, יחייב אותה מטעם זה, ישנה חשיבות כי בית המשפט הנכבד ינקוט ביד קשה כנגד המשיבה .105

ובכך  להשיב את מלוא הכספים שגבתה שלא כדין ויורה על מתן שאר הסעדים הנזכרים מעלה,

 להגשים את התכלית ההרתעתית של חוק תובענות ייצוגיות.
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מרכזי שירות  -. כן יש לציין כי למשיבה סניפים המשיבה מצוי בעיר נתניהמשרדה המרכזי של  .106

 מרכזי שירותהמשיבה בין היתר מפעילה  .מנהלת את עסקיהבהם היא בכל רחבי הארץ ומכירה 

) לתקנות סדר הדין 1(א)(3בערים נתניה, פתח תקווה והרצליה. לאור זאת, הרי על פי סעיף  ומכירה

קומית והעניינית המהסמכות את לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז  יש ,1984-תשמ"דהי האזרח

 לדון בבקשה זו.

 הבקשה נתמכת בתצהיר מטעם המבקש המצורף לבקשה.  .107

 מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו.   .108
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