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  בקשה לאישור תובענה כייצוגית
 2006�ו"התשס, לחוק תובענות ייצוגיותבהתא  

  

, כתובענה ייצוגיתה לאשר את הגשת תובענת המבקש כנגד המשיב כדלקמ�המשפט הנכבד מתבקש �בית

ולתת הוראות בקשר , ")חוק תובענות ייצוגיות: "להל� (2006�ו"תשס, בהתא לחוק תובענות ייצוגיות

  : להל� ומ� הטעמי שלהל�כמפורט, לתובענה הייצוגית

  ;'1נספח אהתובענה אותה מבוקש לאשר כתובענה ייצוגית מצורפת לבקשה זו כ

  

  תמצית התביעה – חלק ראשו�

  

 שלא כדי� ,"דמי יציאה" או " יציאהקנס"או " ת יציאהעמל"תובענה נשוא בקשה זו עוסקת בגביית  .1

 .משירותיה  לקוחעל ידי המשיבה בגי� התנתקות

 אשר מבקשי� לסיי� את התקשרות� ע� המשיבה בטר� תו� תקופה מסוימת המוגדרת על לקוחות .2

 :בשני אופני�,  כדי�מחויבי� על ידי המשיבה שלא, " המיוחדתהתקופה"&ידה בחוזה כ

בהתא� למועד ההתנתקות ביחס , חלקית בעמלה חל/, "עמלת יציאה "במלוא  חיוב&האחד   .א

 2009 לדצמבר 01& הוגשה בקשה לאישור תובענה כייצוגית בהואיל ועל כ+ כבר . לתו� התקופה

 .השמטנו חלק זה מ� התובענה דנ� ולא נרחיב בו
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מחייבת המשיבה את לקוחותיה בניגוד לדי� ג� חייבה ו, ל"הנ" דמי היציאה "מלבד &שני ה  .ב

אותה יציאה או ב אפילו שהמדובר הוא . בסיסTVבגי� יציאה מחבילת  וזאת, נוספתבעמלה 

 ואפילו שהמדובר הוא  ממילאואפילו שהמדובר הוא בחבילת חינ�, התנתקות בלתי נמנעת

מתעקשת המשיבה לגבות דמי� בגי� , חילה נכפה על הלקוחבחבילה שהחיבור אליה מלכת

 . ההתנתקות ממנה

 .בה� אי� לה כל זכות ובהשבת� היא חייבת, לכיסה סכומי עתקבכ+ גורפת המשיבה 

 . המבקש נגד מאוד המשיבה בהליכי גבייה כוחניי�הנקטלא למותר לציי� כי במסגרת התנהלותה  .3

  

  הצדדי –חלק שני 

  

, )פלאפו�: להל�(מ "חברת פלאפו� תקשורת בע,  של הנתבעתלקוח הרלוונטית התובע היה בתקופה .4

 .5670921&050על קו שמספרו , "3מהפכת דור "ורכש ממנה מכשיר טלפו� סלולרי במסגרת מבצע 

ובאה בגדר  המספקת שירות בתחו� הטלפוני� הסלולריי�, מהגדולות בענ/,  הינה חברהנתבעתה .5

  ").החברה"או " פלאפו�: "להל� (1981 –א "התשמ, �על פי חוק הגנת הצרכ" עוסק"

  

   בהרחבההמקרהעובדות  – שיילחלק ש

  

, מהגדולות בענ/,  הינה חברה,")החברה"או " פלאפו�: "להל�(מ "חברת פלאפו� תקשורת בע, המשיבה .6

א "התשמ, על פי חוק הגנת הצרכ�" עוסק"ובאה בגדר  המספקת שירות בתחו� הטלפוני� הסלולריי�

– 1981. 

 שנה בה� התנהל למופת וללא 15&במש+ למעלה מ  החברההמבקש אשר היה לקוח ותיק ונאמ� של .7

לסני/ החברה  הגיע &  על ידהכולל נשיאה במלוא התשלומי� והדרישות שבה� חויב &  רבב 

 .  שדרוג מכשיר הסלולרי שלולש�, שבהרצליה

 בתארי+ מבקשא את הי הההביא שבסופו משיבהלאחר קמפיי� שיווקי רחב היק/ של ה, זאת .8

על קו שמספרו , "3מהפכת דור "לרכישת מכשיר טלפו� סלולרי מבצע ,  לסניפה שבהרצליה25.12.2007

050&5670921. 

, "3מהפכת דור "במסלול " ההטבה"כחלק מ כי מבקש לההבהירבאמצעות נציג מטעמה , המשיבה .9

מתכוו� להשתמש סביר כי אינו וה  התנגדמבקשה".  בסיסTV"יצור/ לחבילת גלישה הקרויה הוא 

אינו רוצה ,  וא� הוא כלול באופ� אינהרנטי במסלולאינו מעוניי� להיות מחובר אליו, בשירות זה

 . להצטר/ למסלול חיוב זה

גלישה במסגרת ההתקשרות בי� הצדדי� כדי ה כי אי� בהכללת חבילת השירותנציג בתשובה הבהיר  .10

  ".כס/ ולא יעלה כס/לא עולה "כיוו� שהדבר , לשנות במאומה
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  . להצטר/ לתוכניתמבקש הסכי� הזאת ותקברק בע .11

,  בסיסTVאנו מוצאי� כי התנאי היסודי להתקשרות דנ� היה כי לא יחויב התובע בגי� שירות , ובכ� .12

 .בשו� צורה פני� או אופ�

  התיימרה לית� שירות זה בחינ� לכלל המצטרפי� לחבילת ההתקשרות הזומשיבה ה,לא זו א/ זו .13

 . והציעה והציגה זאת לציבור כולו בקמפיי� שיווקי נרחב

במסגרת זו . היה מועמד לפרס השיווק האפקטיבי,  אשר מוזכר לעילמשיבההקמפיי� השיווקי של ה .14

כעולה . היר אודות ההצעה לציבור הגלומה בקמפיי�הוגש טופס מועמדות לפרס אשר מסביר ומצ

, מדיניותה המוצהרתזו היתה , משיבהטיבי מטע� המטופס מועמד לתחרות הפרסו� והשיווק האפק

ב "מצ" ( ללא תשלו� נוס/3כל אחת מהחבילות כוללת כאמור חבילת גלישה ומכשיר דור "לפיה 

 ). הרלוונטי6 עמוד ראה בעיקר. לבקשה זו' כנספח א

לא השתמש מעול� באמצעות מכשירו ,  בחבילת הגלישה חפ2לפיה אינונאמ� לעמדתו , מבקשה .15

 . י א/ לא בדקת גלישה אחתהסלולר

נספח כב "מצ (זוכה על כ+ מיידית באותה חשבונית על החבילה דנ� א+ ג� מבקשמדי חשבונית חוייב ה .16

 בכל אופ� המצב הל� את פרסומיה והתחייבותה של פלאפו� .וסבר כי מדובר בעניי� טכני בלבד, )'ב

 .גביית דמי היציאהעד אשר נקטה במהל+ ל, בסיס חינ� אי� כס/TVלית� את חבילת ה 

   

 מלאה" עמלת יציאה"חיוב בעבור 

 

על כ� , י המשיבה כבר הוגשה נגדה תביעה ייצוגית"בגי� גבית עמלת יציאה מלאה ע, כאמור לעיל .17

אול� הואיל והתובענה דנ� עוסקת ג� בכ+ שהמשיבה . הושמט עניי� זה מגדרי העילות בהליכי� דנ�

אשר נגבי� לא רק כדי , ז לתיאור דמי היציאה"להידרש בכאזי יש , גובה עמלות כפולות ומכופלות

 . אלא נגבי� ביתר ושלא כהוג�, המוסכ� בחוזה

 חודשי� 36ההתקשרות הינה למש+ במסמכי ההתקשרות אשר נחתמו בי� הצדדי� צויי� כי תקופת  .18

 ).'גנספח כב " להסכ� ההתקשרות המצ2 ראה סעי/ ()"התקופה המיוחדת"(

 להסכ� 5מנוסחת בסעי/ אשר מלווה בסנקציה , בטר� תו� התקופה המיוחדתהתנתקות נקבע ש� כי  .19

 :ההתקשרות בי� הצדדי�

 5 716.40 או/ו )קו(לכל מכשיר ) מ"כולל מע( 5 990תחויב בתשלו� בס+ של [...] . 5"

כשהוא מחולק במספר החודשי� שנותרו עד "  בסיסTV"בעבור חבילת ) מ"כולל מע(

פל במספר החדודשי� שנותרו עד לתו� התקופה  ומוכלתו� התקופה המיוחדת

  [...]"המיוחדת
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ולא רק את חלקו היחסי ,  לגבות את מלוא הסכו�משיבההתעקשה ה, למרות נוסחו של הסעי/ .20

 ".התקופה המיוחדת"התוא� למספר החודשי� שנותרו עד לתו� 

עת בטר�  לסיי� את התקשרותו ע� התובמבקש בקשת המשיבה התקבלה אצל ה2009בחודש מאי  .21

 . ולנייד את מספרו למפעיל סלולרי אחר, תו� התקופה המיוחדת

 חודשי� של 36 חלקי : 9905& לשל� את החלק היחסי ממבקשלכאורה היה על ה, לאור החוזה .22

,  522.55 &כהיינו ,  החודשי� שנותרו עד לתו� התקופה המיוחדת19& המוכפלי� ב, התקופה המיוחדת

  .  522.55 = 19 * 990/36   :  לפי החישוב הבא,מ"כולל מע

&08.04.2009 בעבור התקופה מבקש אל המשיבהכפי שנית� לראות בחשבונית האחרונה ששלחה ה .23

וזאת , היינו במלוא העמלה ולא בסכו� החלקי,  9905 בס+ של  בתשלו�מבקש חוייב ה,07.05.2009

 .בניגוד להסכ�

 

  " בסיסTV"חיוב בעבור התנתקות מחבילת 

 

 . הוא העומד ביסוד התובענה דנ�חיוב זה שלהל� .24

 אלא שהיא ביקשה לגבות ,יבהמשדלעיל חטאה השל דמי ההתנקתות לא רק בגביית היתר ובכ�  .25

 .מהמבקש עוד סכו� כס/ בגי� אותה התנתקות ממש

לא כולל ( 5 340.43בתשלו� בס+ של א/  מבקשההמשיבה חייבה את  ,כפי שנית� לראות בחשבונית .26

ומעול� לא הייתה ,  שלמשיבה אי� שו� זכותא/ על פי, " בסיסTV"בילת עבור התנתקות מח) מ"מע

 . ובפרט לא על ההתנתקות ממנה, לחייבו במאו� בגי� חבילת הגלישה דנ�, לה הזכות

 תובענה מוגשת, הנכפית על הלקוח" חבילת חינ�"מ" דמי יציאה"בשל שיטתה זו של המשיבה לגבות  .27

 .ייצוגית זו

 . תשלו�שו�ת חינ� אשר אינה גוררת מצגיה של המשיבה היו בדבר חביל, יודגש כי לכל אור+ הדר+ .28

זהו א/ תוכנו של ההסכ� בו התחייבה המשיבה ואפילו זוהי הדר+ בה התנהלה המשיבה , יתרה מכ+

הקפידה לזכות את חשבוניתו באופ� קטיבי ו, בעת שנמנעה מלגבות מ� המבקש דמי� בגי� חבילה זו

 . מדי חודש בחודשו

ותר לציי� כי א/ מ� הדי� אסור למשיבה לנהוג כאמור וזאת לאור ההסדרי� החוקי� החולשי� לא למ .29

 .הכל יידו� ויפורט כדבעי בהמש+. על עניי� זה והרישיו� שנית� למשיבה לטובת הפעלת שירותיה

  כי עצ� היותו מנוי בתוכנית אינה גוררת כל תשלו� נוס/תובעבעת ההתקשרות הוסבר לא/ , ובכ� .30

 . עולה מאומהואינה

מילות א/ הינה בעצמה חינ� וכ+ היו , למותר לציי� כי כל אד� סביר יבי� כי התנתקות מחבילת חינ� .31

 .והמשמעות הגלומה בה�" ללא תשלו� נוס/ "משיבהפרסומיה של ה
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  נסיונות המבקש להסדיר את הסכסו+

 

מה וכמה פעמי�  כמשיבה למבקשפנה ה, נוכח דרישותיה הכספיות הלא מוצדקות והלא הוגנות .32

 אטמה אוזניה משיבהה. א+ ללא הועיל, בניסיו� להסביר לה את נפסדות דרישותיה והתנהלותה

 תו+ שהיא עומדת בתוק/ על גביית מלוא מבקשמלשמוע טענותיו וסירבה לשעות לפניותיו של ה

 .ל"הסכומי� הנ

ת אי נכונות החיוב  בכתב והבהיר אמשיבה למבקש פנה ה,13.05.2009ביו� , בסמו+ לקבלת החיוב .33

 ).'כנספח דב העתק הפניה "מצ(

 :בו ציינה כי) 'כנספח הב "מצ (משיבה מטע� ה02.06.2009 מכתב מיו� מבקשבמענה לפנייתו קיבל ה .34

אשר , פעולת ניוד המנוי למפעיל אחר מהווה ניתוק המנוי באופ� קבוע בחברתנו"[...] 

. לו� דמי יציאה מתוכניתובי� השאר בתש, נעשה כמוב� בכפו/ לתנאי ההתקשרות

מ בגי� דמי יציאה מהתוכנית "כולל מע 5 1625.85 חיוב בס+ של הופק כדי�לפיכ+ 

  [...] כאמור ובגי� השימוש החודשי 

חברתנו קיימה את תנאי ההסכ� . תלונת+ אינה מקובלת עלינו, לאור האמור לעיל

  "בהתא� לתנאי ותעריפי המבצע

) 'נספח וכב "מצ (משיבהאל אחראי פניות פניות הציבור אצל ה בכתב מבקש פנה ה09.06.2009ביו�  .35

 .כי החיוב מנוגד למצגי� שקיבל ולתנאי החוזה, שוב, והבהיר

 . לקבל חשבו� מעודכ� אותו יוכל לשל�מבקשבאותו מכתב ביקש ה .36

מטע� ,  הופתע לקבל למענו מכתב התראה בטר� הגשה לביצוע של תביעהמבקשה, לפנייתו" מענה"ב .37

, בעבור ריבית(!!) 5 539.35לסכו� הדרישה נוס/ ס+ של . משיבהיהו מל+ המיייצג את הד אל"עו

 ).'כנספח זב "מצ. (הצמדה והוצאות גבייה

ב "מצ(ד מל+ לא הועיל "וג� מכתב הבהרה לעו.  לתפוח בקצב מסחררמבקששל ה" חובו"מאז החל  .38

 ).1כנספח ז

.  תביעה ללשכת ההוצאה לפועל בחיפה א/ הגדילה לעשות והגישה לכאורה בקשה לביצועמשיבהה .39

 אשר לא & לפועל &נוספי� בעבור משלוח מסמכי הוצאה 5 89 לשל� מבקש א/ דרש מהמשיבהכ ה"ב

 ).'כנספח חב "מצ. ( והדבקת� על דלתו&הגיעו מעול� 

 5 3,041.42 נקבה כבר בסכו� דרישה של 2009הדי� מל+ מחודש נובמבר &התראתו הבאה של עור+ .40

 מבקשוכללה אזהרות מפני סנקציות נוספות ובניה� הוצאת פקודת מאסר נגד ה, )'טכנספח ב "מצ(

 .הנטע�" חוב"במידה שלא ישל� את ה

 . הבהיר וביקש חשבו� מעודכ� אותו רצה לשל�מבקשכל זאת לאחר שה .41

ב "ראה אישור תשלו� מצ( 5 1,791 ס+ של מבקש שיל� המשיבהבלית ברירה ואל מול כוחניות ה .42

 .כל לש� עצירתו של כדור השלג שהחל לאבד כל שליטה ופרופורציהה, )'כנספח י



6   

  

 

   ת התביעהועיל �רביעי חלק 

  

   את חובת הגילוי על פי חוק הגנת הצרכ� הפרהמשיבהה  .א

  

 אוסר על עוסק לעשות דבר העלול להטעות צרכ� בכל 1981&א"התשמ, לחוק הגנת הצרכ�) א(2סעי/  .43

 לתנאי הביטול של עסקה אשר מצוינת בפירוש בסעי/ קט� טעיה בנוגעובכללו ה, עניי� מהותי בעסקה

21. 

התייחס בית , 600) 1(ד "ד נ"פ, בזק החברה הישראלית לתקשורת. שלו ארד נ 2837/98א "ברע .44

 :באותו עני� נקבע כי. בהקשר של חוק הגנת הצרכ�, המשפט העליו� לשאלה מהי הטעייה

 

לבי� ) או המוסתרי�(רי� ההטעיה נוצרת כאשר קיי� פער בי� הדברי� הנאמ"

האחת הטעיה במעשה על דר+ של מצג : הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות. המציאות

אי : קרי, הטעיה במחדל, והשנייה; שווא הכולל פרטי� שאינ� תואמי� את המציאות

  ). 608' ש� בעמ ("גילוי פרטי� מקו� שיש חובה לגלות�

 .כולה ללבושהמשיבה הטעתה את המבקש בשתי הצורות שהטעיה י .45

 לנזק שאותו התכוו� החוק וההפרה גרמה למבקש, רכני�חוק הגנת הצרכ� נועד להג� על ציבור צ .46

 לפקודת 63עי/ לפי ס,  מהווי� עוולה של הפרת חובה חקוקהמשיבההומחדלי על כ� מעשי . למנוע

 .הנזיקי�

פרסו� מטעה העלול להטעות את הצרכ� בעניי� , חוק הגנת הצרכ� ל31כי בהתא� להוראת סעי/ , לציי� .47

 ,היינו את המבקש, הצרכ� ומזכה את ,פקודת הנזיקי� עוולה לפי  ג� הואמהותי בעסקה מהווה

 .בפיצויי�

  

בעת קיומו של החוזה והפרה ,  במצגי שווא לקראת כריתתו של חוזהמבקשאת ה הטעתה משיבהה  .ב

 לב בעת משא ומת� לקראת כריתתו של חוזה�חובות תו

  

החבילה לא עולה כס/ ולא "היא כי , כפי שמוצהרת בפרסומיה ובפי נציגיה, מדיניותה של המשיבה .48

 .באופ� ספציפי בפני המבקש כ+ התחייבה היא & ויתרה מזאת ,  זאת באופ� כללי&" תעלה כס/

זאת כיוו� שא/ על פי שלא היה מעוניי� . המבקש התקשר ע� המשיבה על בסיס מצג זה ובעקבותיו .49

הבי� הוא כי אי� כל השלכה כספית לחיבורו ,  וביקש מפורשות שלא להתחבר אליהTVבחבילת 

לו כל שימוש רק  להצטר/ לתוכנית שכללה ג� שירותי� בה� אי� &  בלית ברירה&לחבילה והסכי�



7   

  

מכיוו� שהובטח לו שהדבר לא עולה ולא יעלה דבר ובהסתמ+ על ההבטחות האלו אשר ניתנו א/ לכלל 

 .הציבור בישראל

לא למותר לציי� כבר עתה כי המשיבה לא הותירה ברירה בידי המבקש וא/ במעשה זה כשלעצמו  .50

 TV" היא עליה� את חבילת בעת שכפתה, חטאה היא כלפיו וכלפי כל מי שהתקשר עימה בעניי� זה

או כל חבילת גלישה שהיא ובכ+ הפרה את הוראות החוק והרישיו� על פיה� היא מחוייבת " בסיס

 .ועל כ+ יורחב בהמש+, לפעול

 לא רק את  לשל�מבקש את המשיבהחייבה הלמפעיל אחר ניוד המספר ע� סיומה של ההתקשרות ו .51

 TV"חבילת  ונפרדת בדמות עמלת התנתקות מאלא ג� עמלה נוספת, המופרזת'' עמלת היציאה''

 . "בסיס

  .לא פחות,  דמי התנתקות מחבילת חינ�מבקש דרשה מהמשיבהה, דהיינו .52

 .דבר מופר+ מיסודו ומעיקרוינו ה מוצר חינ�מקנס על יציאה על  .53

יש לציי� כי מתגלה שעוד מבראשית הסתירה המשיבה מהמבקש מידע מהותי בנוגע לתשלומי� בה�  .54

מתו+ , ונה לחייבו בנסיבות עתידיות והציגה בפניו מצגי� שאינה פועלת על פיה� כיו�היא התכו

 .שהמבקש יפעל על פי אות� מצגי� ויחתו� על הסכ� מקפח ארו+ טווח, כוונתה דאז

בעת ההצעה לציבור א+ לא רק אותו אלא את כלל הציבור , ובכ� המשיבה הטעתה את המבקש .55

לחוק  39 & ו 12 בחוסר תו� לב בניגוד להוראות סעי/ החוזה ונהגבעת משא ומת� לכריתת , בפרסומיה

 .החוזי�

 .  לפקודת הנזיקי�56 עולי� כדי עוולת התרמית כפי שמוגדרת בסעי/  אלו א/מעשי�יוער כי  .56

, כעת.  לחוק החוזי�15כמוגדר בסעי/ , ידי המשיבה& המבקש התקשר בחוזה עקב הטעיה שנעשתה על .57

על המשיבה לפצותו בעבור הנזק שנגר� לו ובשל ) תרופות( לחוק החוזי� 10על פי הוראותיו של סעי/ 

 . ושהיא באופ� וודאי יכלה לצפות�, העלויות המיותרות שסבל בשל כ+

  

   ובכ, הפרה אותו פעלה בניגוד לאמור בחוזה בי� הצדדימשיבהה  .ג

 

 : הוא כדלקמ�' 3מהפכת דור '" מבצע"נוסחו של הסכ� ההתקשרות בי� הצדדי� בנוגע להתנתקות מ .58

 2& ו1 לעיל או הפרת התחייבות שבסעיפי� 4בקשה לביצוע שינוי כאמור בסעי/ . 5"

 5 716.40 או/ו, )קו(לכל מכשיר ) מ"כולל מע( 5 990 תחויב בתשלו� בס+ של ,לעיל

כשהוא מחולק במספר החודשי� שנותרו עד "  בסיסTV"בעבור חבילת ) מ"כולל מע(

פל במספר החודשי� שנותרו עד לתו� התקופה  ומוכלתו� התקופה המיוחדת

  [...]"המיוחדת

לא תמיד מתבצע חיוב אוטומטי , מוב� כי ע� ניוד המספר" או/ו"מנוסחו של ההסכ� ומהמילי�  .59

 . אלא רק בנסיבות מסויימות בלבד, TVבעבור חבילת 

 להשתמש ברי שיש, בנסיבות בה� מובהר ללקוח כי עצ� היותו מחובר לחבילה לא תעלה לו כס/ .60

 . באופ� נפרד ובנוס/ לעמלת היציאה,  ולא לחייב בעבור התנתקות מהחבילה"או"באופציית ה
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 באופ� מיידי בעבור מבקש את המשיבהחייבה ה,  ע� ביצוע הניוד. המשיבה חייבה ג� וג�א+ .61

משיבה מציינת מפורשות כיוו� שה. המופיעה בחוזה" או"ההתנתקות ואיינה לחלוטי� את אופציית ה

בנסיבות אשר  ( בלבד הוא אופציונלי)אשר מעיקרו הוא פסול ( ההתקשרות כי הקנס הנוס/סכ�בה

מעשיה מהווי� הפרת , א+ מחייבת בשל כ+ באופ� אוטומטי לאחר קבלת בקשת הניוד, )אינ� מפורטות

 .הסכ� ההתקשרות

 

 המשיבה ניסחה את החוזה באופ� מטעה ולא הוג�  .ד

 

, על פי נוסחו של החוזה, למעשה. סכ� הוא ניסוח מטעה מעיקרולחלופי� יטע� המבקש כי ניסוח הה .62

 ". או"כלל לא ייתכ� מצב עובדתי בו נית� להפעיל את אופציית ה

 TV"כולל בתוכו באופ� אינהרנטי חיבור לחבילת " 3מבצע מהפכת דור "הסכ� התקשרות מסוג  .63

להישאר בתוכנית א+ להתנתק לא ייתכ� מצב בו לקוח יבקש , כיוו� שהחבילה היא ללא תשלו�". בסיס

 .לשל� רק עמלת יציאה מהחבילה א+ לא עמלת יציאה מהתוכנית. א+ ורק מהחבילה

החברה , כאמור, ושנית, רק בכדי לשל� על כ+ קנס" חינמית"אי� כל הגיו� להתנתק מתוכנית , ראשית .64

 .לחבילה ולהתנתק רק מאחד מה�אינה מאפשרת להפריד בי� המסלול 

חתימה את לקוחותיה על חוזה בעל תוכ� מטעה מעיקרו כיוו� שכלל לא ייתכ� מצב המשיבה מ, א� כ� .65

ולא לשל� את עמלת , " בסיסTV"בו יש אופציה לשל� א+ ורק את עמלת התנתקות מתוכנית 

 .  היציאה

  

 לב � הפרה חובות תומשיבהה  .ה

  

ובה� סכומי המשיבה שלחה למבקש חשבונית חודשית ודרישות תשלו� , בנוס/ לכל המתואר לעיל .66

המשיכה לעמוד על דרישת תשלו� זו וא/ להוסי/ עליה , ג� לאחר שהועמדה על טעותה. חיוב שגויי�

 בכ+ פעלה המשיבה בניגוד לחובת תו� הלב !!300%מיני תוספות אשר הגדילו לבסו/ את הסכו� כדי 

 א+ לדחייה כל פניה של המבקש אל המשיבה אשר זכתה.  לחוק החוזי�39המוטלת עליה מכוח סעי/ 

 .הרחיקה את המשיבה הרחק הרחק ממתח� תו� הלב

 השתמשה המשיבה שלא בתו� לב בזכויות שצמחו לה מ� החוזה שניסחה וא/ ניצלה אות� ,בנוס/ .67

 1968 &ח" לחוק המכר תשכ6 סעי/ ל וכ� את" הוראות חוק החוזי� הנאתהמשיבה הפרה . לרעה

 .לת ובתו� לבהמחייב להשתמש בזכות הנובעת מחוזה בדר+ מקוב

 

  שני קנסות שוני בגי� עילה אחת ובכ, מקפחת את לקוחותיה )וממשיכה להטיל (טילההמשיבה ה  .ו

 

, הואיל וההתקשרות שבי� המבקש למשיבה אחת היא ונסובה סביב מת� אותו שירות אחד ויחיד .68

ודה עמדת המשיבה המנסה להטיל על המבקש שני קנסות שוני� בגי� ההתנתקות הינה מופרכת מיס
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עוול אשר מתעצ� לאור מכלול הנסיבות לפיה� מלכתחילה מתלה המשיבה . ומהווה היא עוול של ממש

 .  בסיסTVשירות בשירות וכופה על לקוחותיה את החיבור לחבילת 

קנס בשל התנתקות מחבילת , בכל מקרה,  כי יש להבי� את לשו� החוזה כמטילמשיבההיה ותטע� ה .69

TVד מוטלת עמלה כפולה בשל התנתקות מתוכנית אחת הכוללת בתוכה הכיצ, נשאלת השאלה , בסיס

 ?מגוו� של שירותי�

אינו משתמש ושאות� הוא , בה� אינו חפ2" מתנות"הייתכ� שחברה תעניק ללקוחותיה עוד ועוד  .70

ובמקרה של ניתוק היחסי� תקנוס אותו שוב ושוב עבור קבלת כל , "לוקח"למעשה לא ביקש ולא 

 ?"מתנות"אחת מאות� ה

 .פשיטא שהתשובה הינה שלילית .71

" מציעה"כ+ שהמשיבה לא רק תחשב בהרי שבה, כי אילו נאמר שהתשובה היא חיובית, נשער בנפשנו .72

הרי , אלא כופה אות� ממש ומתנה בה� את עצ� ההתקשרות, "חבילות חינ�"/"מתנות"את אות� 

בה וע� כ+ ודאי שאי� שבכ+ ניתנת למשיבה האפשרות לכפות על לקוחותיה קנסות ככל שיחפו2 לי

 .וממילא הדבר סותר את הדי� המושל בעניי� זה, להסכי�

הייתכ� להטיל קנס נפרד בשל התנתקות מכל שירות ושירות שמקבל הלקוח במסגרת , זאת ועוד .73

הא� יתכ� להטיל על לקוח המנייד את מספרו קנס נפרד בעבור ההתנתקות הנגררת והבלתי ? תוכניתו

וקנס נוס/ בשל כ+ שהלקוח אינו מחובר עוד לשירות הסמסי� ועוד קנס על , נמנעת משירותי השיחות

 ?כ+ שאינו משתמש יותר בשירות שיחה מזוהה

 .נראה כי התשובה השלילית לכל אחת מ� השאלות היא ברורה מעליה .74

 .מקפח את הלקוח ללא כל סיבה הוא מעשה ההטלת קנס כפול .75

עושה זאת , מות מכשיר סלולרי או חבילת גלישהלצרכ� בד" הטבה"נית� לשער כי חברה המעניקה  .76

לש� שימור לקוחות והיא צופה מה� לרווח עתידי לאור+ כל תקופת ההתקשרות כתוצאה משימוש 

 .דשי� ונוספי� על ידי הצעות שכאלואו אולי לש� פיתוי לקוחות ח, שעושי� המנויי� בשירותיה בכלל

ר לי ההטבה לשוב ולהשתמש בהטבה עד מעבאולי מצפה היא לפתות דווקא את אות� לקוחות מקב

בעת החריגה מגבולות ההטבה ולהטיל עליה� אות� " ללכוד", לכאורה' חינמית'לגבול ההטבה ה

דבר אשר א/ הוא נגוע קשות בנפסדות וראוי הוא להוקעה וטיפול (חיובי� כספיי� כאלו ואחרי� 

 שיווק רשאית לעשות המשיבה א+ תרגילי או תעלולי או תכסיסי). משפטי בעת ובאכסניה המתאימה

 בסיס TVבמקרה דנ� עסקינ� במצב בו התחייבה המשיבה שההתקשרות בגי� . ורק במסגרת הדי�

 .ז הטילה חיוב במסגרת אותה החבילה ממש"א+ לאחר מכ� בכ, תהיה חינמית

ית הואיל וברור הוא ואי� חולק כי אי� המשיבה זכאית לגבות במפתיע סכומי� בגי� ההטבה החינמ .77

 .הרי שאי� היא זכאית לגבות א/ בגי� ההתנתקות מ� ההטבה החינמית, עצמה

 טענה אשר תתעקש להטיל חיוב בגי� התנתקות מחבילת חינ� היה ותעלהבהקשר זה חשוב לציי� כי  .78

 TVלהתנתק מחבילת שלא הרי שמבקש המבקש בזאת ,  כי מהל+ זה הול� את הדי�יטע�ובא� י

בחינ� ,  בסיסTVולהמשי+ להיות מחובר לחבילת ) א� יש צור+ בכ+ב(לבטל את התנתקותו , בסיס

 .עד תו� התקופה המיוחדת, כמוב�

 .הפסקאות האחרונות ממחישות את האבסורד שבהתנהלות המשיבה ואת היותה פגומה משפטית .79
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כי הראציונל אשר עומד מאחורי , מעבר לצור+, נית� לשער: בהמש+ לאמור לעיל נרחיב עוד קמעה .80

הוא שציפיותיה של החברה להרוויח ' בטר� עת'קציה כספית בשל התנתקות מתוכנית הטלת סנ

לא התממשו במלוא� ובאופ� כלשהו הדבר כרו+ , בתמורה למת� שירותי� לאותו מנוי שהתנתק

זה מגול� בתשלו� דמי ' אובד�'. ואלו נגדעו, בתגמולי� עתידיי� אשר קיוותה או ציפה החברה להפיק

החישוב של הקנס הנותר לתשלו� נעשה ביחס א+ . הול+ ופוחת" קנס"יי� כשהיחס" עמלת יציאה"

זהו א/ הטע� להיות� של  .ורק לאות� חודשי� בה� המנוי לא ימשי+ להשתמש בשירותי החברה

 .הקנסות יחסיי� ולא מוחלטי�

 36 חבילת גלישה שאינה כרוכה בתשלו� למש+ מבקש למשיבה העניקה הבו, כמו מקרה זה, מקו� .81

, הרי שההתנתקות מחבילה זו,  וממילא אי� משתלמי� כנגדה או בגינה כל תשלומי� שה�דשי�חו

או  'נזק' כל משיבהמסבה לשכ� אינה , מבססת כל הצדקה לתשלו� קנס יציאהאינה , כשלעצמה

 .'אובד�'

קיצור , )אשר תמורתו לא היה משל� דבר(אילו היה המבקש משתמש בשירות , ההפ+ הוא הנכו� .82

התקשרות מקצרת את התקופה בה על המשיבה היה להעניק שירות זה בחינ� וממזערת עת תקופת ה

 ??אז מדוע נקנס על כ+. עלות ההטבה אשר העניקה

 . סכומי� שלא כדי�ת מניתוח זה הינה כי מדובר בגבייתהמסקנה הבלתי נמנע .83

 

   מבקשה והזיקה ל נקטה בהליכי גבייה כוחניי בכדי לקבל תשלומי שלא כדי� ובכ, עיוולמשיבהה  .ז

  

היא עמדה על . המשיבה הפעילה לח2 רב ולא הוג� על המבקש בכדי שישל� את הסכומי� שדרשה .84

א/ הפעילה הליכי גבייה , ביצוע התשלומי� בניגוד גמור להסכ� ולמצגיה וכשסירב לעשות זאת

 .אינטנסיביי� ואיימה בסנקציות חמורות יותר

התמודדות ע� גופי� כגו� הוצאה לפועל או משרדי עורכי  הינו אזרח פשוט אשר אינו רגיל במבקשה .85

רק בכדי לעצור את ההליכי� ואת ניפוח הדרישה , נכנע לבסו/ והעדי/ לשל� ככל שיידרש, די�

 .הכספית ככדור שלג בריביות ותשלומי� אחרי� אשר הולכי� וגדלי� בקצב דרקוני

ובאי נקיטה , י ההסכ� ובניגוד למצגי�בהתעקשותה ועמידתה על ביצוע וגבייה בניגוד לתנא, כמו כ� .86

התרשלה המשיבה כלפי , הדרושי� ובפעולות הדרושות כדי למנוע את הגביה הבלתי חוקית באמצעי�

 זכאי לפיצוי בעד הנזק אשר המבקש. וגרמה לו לנזק,  לפקודת הנזיקי�35כמוגדר בסעי/ , המבקש 

 .נגר� לו

  וחוק פועלת בניגוד לרשיו�משיבהה  .ח

 

בזק (בהתא� לחוק התקשורת , ועלת מכוח רשיו� שהוענק לה על ידי משרד התקשורתהמשיבה פ .87

 .וכ� התקנות שהותקנו על פיו) "חוק התקשורת": להלל� (1962 &ב"תשמ) ושידורי�

  : קובע כיהמשיבה לרשיו� 58.6סעי/ 
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שהמנוי לא ביקש , שירות משירותיו, בתמורה או שלא בתמורה, בעל הרשיו� לא יספק"
ולא יאפשר אספקת שירות של ספק , למעט שירות הנית� חינ� לכלל המנויי�,  לקבלובמפורש

  ".שירות שהמנוי לא ביקש במפורש לקבלו

  .האוסר להתנות מת� שירות בקבלת שירות אחר, ז לחוק התקשורת4זו ג� הוראתו של סעי/ 

, מת� שירות, במישרי� או בעקיפי�, לא יתנה, או בעל רישיו� לשידורי�, בעל רישיו�  .ז4"
או באי קבלת שירות מבעל , הנית� על ידו או על ידי אחר, אחר ברכישה או בקבלה של שירות

התירו , לפי העני�, או המועצה, אלא א� כ� השר, רישיו� אחר או מבעל רישיו� לשידורי� אחר
  " שירותי בזק או שידורי�&" שירות", בסעי/ זה; אי� או בלא תנאי�בתנ, לו לעשות כ�

  : קובע כימשיבה לרשיו� ה55.2סעי/ 

להוראות כל די� או , מפורשת או משתמעת, תנאי הסכ� ההתקשרות לא יעמדו בסתירה"
, אי� באמור לעיל כדי למנוע קביעת הוראות שונות בהסכ� ההתקשרות; להוראות הרשיו�
  ".מנוי לעומת הוראות הדי� או הרישיו�המיטיבות ע� ה

, שרות שאינו מטיב עימו בו לא היה מעוניי�, כמסתבר&בתשלו�,  לקבלהמבקש חייבה את משיבהה
  .בניגוד לחוק ובניגוד לתנאי הרשיו� אשר הוענק לה

  

 מבקש פגעה בקניינו של המשיבהה  .ט

 

הווה פגיעה בזכות הקניי� של מ, ללא בסיס משפטי, כספו של אד� הוא קניינו וגביית כספי� ביתר .88

, עיריית ראשו� לציו�' מ נ"חברת משול לוינשטיי� הנדסה וקבלנות בע 1910/91) 'חמ. (א.ת. (הצרכ�

יש להאבק בכל החומרה בתופעה ההולכת ומתגברת של חברות גדולות וכוחניות . )286) 1(ז "תשנ

 .המנצלות את מעמד� להטעיית הצרכ� ולפגיעה בו ובכספו

  

   עשתה עושר שלא במשפט והפרה חובות אמו�המשיבה  .י

  

ה היא תעש, ללא רשות והסכמה, פי זכות שבדי�& כספי� שלא עלמשיבהה התגבאלו בה� בנסיבות  .89

 לחוק עשיית עושר ולא 1סעי/  כפי שמורה, עושר ולא במשפט ועל כ� היא חייבת להשיב את הזכייה

 . במשפט

 6768/94א "יסודות המצטברי� אשר נקבעו ברע על בסיס שלושת המשיבהחובת ההשבה חלה על ה .90

מהבחינה , ראשית: 289) 4(ב"ד נ"פ, מ"פורו אביזרי ומוצרי צריכה בע' ר יבוא יצור והפצה נ.י.ש.א

מתקיי� קשר סיבתי בי� ההתעשרות , שנית. ו של המבקש התעשרה מכיסמשיבההעובדתית ה

מתקיי� היסוד ,  שלישית.להסכ�  בניגודמבקש אשר גבתה סכומי יתר מהמשיבהלפעולתה של ה

פעלה בניגוד המשיבה כיוו� ש, ההתעשרות התקבלה שלא על פי זכות שבדי�, כמפורט לעיל, הנורמטיבי

 .מוחלט להתחייבויותיה

בית .  היא חברה גדולה השולטת על נתח שוק גדול והמכתיבה חוזי� אחידי� ללקוחותיהמשיבהה .91

 כאשר מדובר בחוזה לב והגינות מוגברי�&תו�, ת גילויועל תאגיד עסקי חובהמשפט העליו� הטיל 
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. אחיד מכוח עקרונות דיני התאגידי� המושפעי� מהקרנת� של עקרונות יסוד מתחו� המשפט הפרטי

פערי , בהיבט של כוח מיקוח, כאשר ישנו חוסר איזו� מוחלט בי� התאגיד לבי� ציבור הצרכני� וודאי

 .זמ� וכס/, מידע

א+ אי קיו� חובת גילוי של פרטי� ,  לנהוג בו במידת החסידותשיבהמ מצפה מהמבקשאי� ה .92

הרלוונטי� להתקשרות הידועי� לצד אחד שאי ידיעת� עלולה לפגוע בצד השני והצגת מצגי שווא 

 . חוקצדק ו, מוסרהיא מנוגדת ל, המנוגדי� למציאות למעשה

סולה מכל וכל ויש להוקיעה  היא פמשיבהנראה כי בעול� העסקי של ימינו התנהגות מעי� זו של ה .93

 :בפרשת קוסוי נקבע כי . באופ� מפורש

הוא חל בכל מקו� שבו נותני� לאחד כוח ושליטה , עיקרו� האמו� הוא בעל תחולה רחבה"

  ".על זולתו

  )253) 3(ח"ד ל" פמ"בנק פויכטונגר בע' קוסוי נ 817/79א "ע(

  .ובת אמו� זו הופרה בבוטות על ידי המשיבהח.  לקוח–נית� לייש� עיקרו� זה ג� ליחסי תאגיד ציבורי 

  

   התנאי לאישור התובענה כייצוגיתהתקיימות – חמישיחלק 

  

מבטא את עמדת המחוקק הרואה בתובענה , 2006 –ו " לחוק התובענות הייצוגיות התשס1סעי/  .94

 הייצוגית מכשיר ראשו� במעלה באכיפה הפרטית של דיני� המיועדי� להג� על הפרט בפני גופי�

, אכיפת הדי�, ות הגישה לערכאותמטרת החוק היא מימוש זכ. כלכליי� רבי עוצמה כדוגמת המשיבה

 .עה וניהול יעיל הוג� וממצה של התביעותתרה

זאת כיוו� , בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר תובענה זו כתובענה ייצוגית לפי חוק תובענות יצוגיות .95

משרתת נאמנה את ו, + אישורה כתובענה ייצוגיתי� לצורשהתובענה ממלאת אחר כל התנאי� הדרוש

 .מטרות המחוקק כפי שבאות לידי ביטוי בחוק תובענות ייצוגיות

 :לחוק תובענות יצוגיות קובע כי ) א(3סעי/  .96

  ..."לא תוגש תובענה יצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה"

  : לתוספת השניה מתייחס ל1 סעי/ 

 ". [..].בקשר לעני� שבינו לבי� לקוח , וק הגנת הצרכ�כהגדרתו בח, תביעה נגד עוסק"

 :  קובע כי עוסק הוא1981 & א" לחוק הגנת הצרכ� תשמ1סעי/  .97

 ".כולל יצר�,  עיסוקמי שמוכר נכס או נות� שירות דר+"

 :לחוק תובענות יצוגיות קובע כי) א(4סעי/  .98

) 1: (ט להל�אלה רשאי� להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית כמפור"

המעוררת שאלות מהותיות , )א(3אד� שיש לו עילה בתביעה או בעניי� כאמור בסעי/
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 בש� –של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� 

 ";אותה קבוצה

המבקש אוחז עילת תביעה . בעניי� שבינה לבי� לקוח, הבקשה היא לאישור תובענה ייצוגית נגד עוסקת .99

 .על כ� נית� להגיש תובענה ייצוגית בקשר לעניי� זה. וכז

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי) א(8סעי/  .100

  : א� מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית"

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

  ; עו בתובענה לטובת הקבוצהויש אפשרות סבירה שה� יוכר, הקבוצה

  ; בענה ייצוגית היא הדר+ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�ות) 2(

 צג וינוהל בדר+ הולמתיו חברי הקבוצה ילענינ� של כלקיי� יסוד סביר להניח כי ) 3(

[...];  

  ".  לבקיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  בתו�) 4(

  .הבקשה ממלאת אחר הדרישות הקבועות בהוראה זו

  

   אשר יוכרעו לטובת הקבוצהשאלות מהותיות של עובדה ומשפט

 

ת לכלל חברי הקבוצה ומשותפ, התביעה שיש למבקש כנגד המשיבה בשל הנזק אשר נגר� לות ועיל .101

 . ת על אות� עובדות שהמבקש טוע� לקיומ�וומבוסס

 בלא ,לכאורה" חינמית"גלישה דיניות לחבר את לקוחותיה לחבילת המשיבה נוהגת כעניי� של מ .102

להבהיר שלתוכנית זו ישנ� עלויות נלוות אות� היא מטילה א/ על אלה שלא היו מעונייני� להתחבר 

 .לתוכנית ומעול� לא השתמשו בשירותיה

מהווה חלק ו, מגלה המשיבה כי עניי� זה הוא עניי� שבשגרה, 02.06.2009במכתבה אל המבקש מיו�  .103

 .בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות

.  לחוק הגנת הצרכ�2המשיבה מטעה את ציבור לקוחותיה בניגוד לסעי/ , כפי שפורט לעיל, בנוס/ .104

ובנוגע לתנאי הביטול של , המשיבה מטעה את הצרכני� בנוגע למשמעות החיבור לתוכנית גלישה

בעוד שלמעשה ,  9905ק יחסי מס+ של חלהמווה " קנס"הצרכ� סובר כי לאחר ניוד קו ישל� . העסקה

התנתקות מחבילת עצ� ובתוספת עמלה שונה בעבור , הוא מחוייב בתשלו� עמלת יציאה מלאה

 .שהינה תוצאה בלתי נמנעת של ניוד הקו, גלישה

ראה (ראויה להתברר בתובענה ייצוגית , שנעשית באופ� אחיד כלפי ציבור של צרכני�, הטעיה כזו .105

לא (מ "בזק חברה הישראלית בע' נ' שפירא ואח 13928/02א " בש1887/02) א"ת(א "תלעניי� זה 

   )).פורס�
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הפרת חובה חקוקה שהיא חוק , חוסר תו� לב,  הפרת הסכ� ההתקשרות&ג� עילות התביעה האחרות .106

מעוררות שאלות שמשותפות לכלל , ביצוע עוולות בנזיקי� ועשיית עושר ולא במשפט, הגנת הצרכ�

 . חברי הקבוצה

לא נדרשת זהות מוחלטת של כל השאלות הטעונות ממילא ההלכה הפסוקה מעל לצור+ נאמר כי לפי  .107

כל דרישה . משותפות לחברי הקבוצה, העומדות במוקד הדיו�, הכרעה ודי בכ+ שהשאלות העיקריות

 .אחרת תסכל את תכליתה של התובענה הייצוגית

הזכוה , "חינ�"עלות ההתנקתות מחבילת ה &זהה ג� הוא, הסעד לו זכאי כל הנמנה על חברי הקבוצה .108

 בטר� תו�  יציאה משירותבשלפיצוי בגובה ההפרש שבי� הסכו� ששול� .  לכינוי דמי התנתקות

 . לבי� הסכו� שצרי+ היה להיות משול� בהתא� לתנאי הסכ� ההתקשרות, תקופת ההתחייבות

י� שונות להתייחסות לתביעות  לחוק תובענות ייצוגיות קובע דרכ20סעי/ בא� יעלה הצור+ הרי ש .109

 .כ+ נית� יהיה לנהוג ג� בענייננו. לאחר אישור התובענה כייצוגית, אישיות של כל חבר מחברי הקבוצה

ה� יסודות , המשפטית ושאלת הנזק עליה� מתבססת הבקשה, המערכת העובדתית, לסיכו� .110

 .משותפי� למבקש וליתר חברי קבוצת התובעי�

 

  סיכויי התביעה

 

 . שהשאלות המשותפות יוכרעו לטובת הקבוצה,וא/ יותר, שרות סבירהישנה אפ .111

על מסמכי� שנשלחו על ידי המשיבה , בי� השאר, היא מבוססת. בקשה זו אינה מוגשת בחלל ריק .112

, התעשרה על חשבונו שלא כדי�, עצמה מה� עולה באופ� ברור כי היא הפרה את ההסכ� ע� המבקש

 .י� כעניי� של מדיניותונוהגת כ+ ג� כלפי לקוחותיה האחר

אשר היא הסוגיה המרכזית , אי� כל קושי לברר את הסוגיה העובדתית בדבר הגבייה העודפת, כ�&כמו .113

 .המשותפת לחברי הקבוצה

 אשר י� מצד המשיבהסותר והתנהלות מול יישו� לא, לאור ההוראה המפורשת בהסכ� ההתקשרות .114

שנה אפשרות סבירה שהשאלות אשר הועלו י,  בחשבוניות התשלו�ת ומפורשהגלויעולי� בצורה 

 .בבקשה זו יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

  

  ענה הייצוגית היא המתאימה לבירור המחלוקתהתוב

  

מהווה הדר+ היעילה וההוגנת , אי� ספק כי בענייננו ניהול ההלי+ במתכונת של תביעה ייצוגית .115

 .להכרעה במחלוקת

 .מצדיק את אישור התובענה כייצוגית, ת המשיבהבשמה המבקש תובע א, גודל הקבוצה, ראשית .116
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לקוחות אלה מפוזרי� .  המשיבה כפי שתוארו ומחדלימספר רב ביותר של לקוחות ניזוקו ממעשי .117

יש להניח , א+ בעוד שהפגיעה הכספית בכלל חברי הקבוצה היא גדולה ביותר. בשטח כל מדינת ישראל

יביאו לנקוט בהליכי� באופ� עצמאי בשל העדר כי הנזק שנגר� לכל אחד מהלקוחות בפני עצמו לא 

 .כדאיות כלכלית ובשל העדר יכולת או מוטיבציה לפתוח בהלי+ משפטי נגד גו/ מסחרי רב עוצמה

כלל לא , יש להניח כי חלק גדול מלקוחותיה של המשיבה השייכי� לקבוצה התובעי�, זאת ועוד .118

 . מודעי� לעניי�

  :א ברזני"בעניי� זה התבטא כבוד בית המשפט בע .119

מכשיר התובענה הייצוגית נועד להבטיח אכיפה יעילה של הנורמות הקבועות "

מכל נסיו� לנצל לרעה את , בעלי היתרו� הכלכלי, בחוק ולהרתיע את העוסקי�

תמימותו של הצרכ� את חולשות בעימות שבי� השניי� ואת חוסר הכדאיות 

 הנגרמי� כתוצאה הטמונה בהגשת תביעה על ידו נגד העוסקי� בשל הנזקי�

היכולי� להיות קטני� יחסית לכל צרכ� ומקור להתעשרות שלא כדי� , ממעשיה�

  ."לעוסק

בזק החברה ' יוס- ברזני נ 1977/77א "שטרסברג כה� בעהשופטת ' כב (

 )609) 4(ה "ד נ" פמ"הישראלית לתקשורת בע

  .ייצוגיותפסיקה זו נקבעו ג� ההסדרי� שבחוק הגנת הצרכ� ובחוק תובענות רוח ב  

התובענה הייצוגית היא כלי חשוב להגברת האכיפה של , כפי שנכתב בהצעת חוק תובענות ייצוגיות .120

ובכלל זה תביעות שסכומ� זניח לעומת , זכויות שלגביה� התביעה הפרטנית אינה הלי+ יעיל ומעשי

חד המרכז בידו זהו כלי חשוב לתביעת זכויות של ציבור גדול הנפגע ממעשה של גור� א. עלות התביעה

 .כוח רב

אי� אפשרות מעשית , למרות שזכות� של חברי הקבוצה הפוטנציאליי� ידועה בשלב הגשת הבקשה .121

ולמעשה א/ אי� , ולצרפ� למסגרת של תובענה רגילה) כיוו� שפרטיה� נמצאי� אצל המשיבה(לאתר� 

רור מעמיק ופרטני של  כ� לא נדרש בי.צור+ שהעניי� האישי של כל אחד מחברי הקבוצה יתברר בנפרד

 . העובדות הבסיסיות לגבי ההתקשרות בי� המשיבה לבי� כל חבר בקבוצה באופ� אישי

 מימוש זכות & תגשי� בדר+ הטובה ביותר את מטרתהבפרשה דנ� ברור שתובענה ייצוגית , מכא� .122

וחות מת� תרופה לציבור רחב של לק, הגישה לערכאות של כל אחד ואחד מבי� חברי הקבוצה המיוצגת

אכיפת הדי� על המשיבה והרתעתה מלהמשי+ ולפעול , אשר נפגעו כתוצאה ממעשי המשיבה ומחדליה

 .תו+ ניצול לרעה של המנגנו� בו היא נוהגת, באופ� חד צדדי ושלא כדי�

וכנראה זוהי הדר+ ההוגנת . לנהל את התביעה כייצוגית, ולמעשה מ� ההכרח, בנסיבות אלה מוצדק .123

 . � ולהשיב לחברי הקבוצה את הכספי� שהמשיבה נטלה מה� שלא כדי�להכריע בעניהיחידה 

  

  בדר+ הולמת ובתו� לבינ� של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  בידי המבקש יענ
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המבקש ניסה מספר פעמי� להסדיר , כמפורט עליל .הבקשה מבוססת על שאיפה כנה לאכיפת הדי� .124

 בנסיבות העניי� נראה כי ללא בירור התובענה .את עניינו באופ� אישי ואול� דבר זה לא צלח בידו

 .לא תתברר המחלוקת כלל, בדר+ של תובענה ייצוגית

המבקש הראה כי קיימת לו עילת תביעה אישית נגד המשיבה ויש יסוד להניח כי כ+ הדבר ג� בעניינ�  .125

 .של חברי הקבוצה

והוא נכו� , קבוצהזכויותיו והאינטרסי� של המבקש זהי� לאינטרסי� של כלל חברי ה, בנוס/ .126

 .להשקיע ממרצו זמנו וכספו על מנת לייצג את עניינ� של אחרי� כמותו

, המבקש מאמצי� באיסו/ המידע ובאיתור מירב החומר והנתוני� העובדתיי�ג� עד עתה השקיע  .127

ובדק את האספקטי� המשפטיי� והעובדתיי� הכרוכי� , כלל שנית� היה לעשות בנסיבות העניי�

  .בהגשת בקשה זו

ייזו� ההלי+ נעשה על ידי . האינטרס שיש למבקש בהצלחת התביעה משות/ לכל חברי הקבוצה .128

על מנת לאפשר לכלל חברי הקבוצה לקבל מהמשיבה את סכומי הכס/ אשר שילמו , המבקש בתו� לב

הצלחת , אי� למבקש מטרה אישית שאינה מתיישבת ע� האינטרסי� של כלל חברי הקבוצה. לה ביתר

 הצלחת המבקש ואי� כל ניגוד ענייני� בי� האינטרסי� של המבקש לאינטרסי� של שאר הקבוצה היא

 .חברי הקבוצה

כיוו� שהיא מבוססת על עובדות מוצקות ונראה , המבקש מאמי� בתו� לב בסיכויי התביעה להתקבל .129

 .כי ג� בכ+ יש כדי לבסס את תו� ליבו של המבקש

  .ת וכי המייצג ינהל את עניינ� של כלל חברי הקבוצהבנסיבות אלה מוצדק לנהל את התביעה כייצוגי .130

  

  ש הנכבד"המבוקש מביהמ – שישיחלק 

  

 כי הקבוצה בשמה מוגשת התביעה ,לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(14&  ו10בהתא� לסעיפי� , לקבוע .131

מ בהסכ� "התקשר ע� חברת פלאפו� תקשורת בע או גו/ אשר/כל אד� ו: "תוגדר כדלקמ�הייצוגית 

וביקש , במסגרתו הוענק לו שירות גלישה ללא תשלו�, 3שירותי רדיו טלפו� למכשיר מסוג דור למת� 

לחילופי� בית המשפט הנכבד יתבקש ". להתנתק מ� התוכנית בטר� הסתיימה תקופת ההתחייבות

 ; לקבוע הגדרה אחרת לקבוצה

  ובע הייצוגי וכי כי המבקש יהיה הת, לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(א(14בהתא� לסעי/ , לקבוע .132

 ;כח המייצג& בא� על בקשה זו יהיהכוחו החתו&בא

 תהיינה  הייצוגיתת התובענהוכי עיל, לחוק תובענות ייצוגיות) 3)(א(14בהתא� לסעי/ , לקבוע .133

 :כמפורט בבקשה דנ� ואשר מרוכזות כדלקמ�

 1970 &א"תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה( לחוק החוזי� 1הפרת חוזה כמוגדר בסעי/   .א

 ))"תרופות(חוק החוזי ": להל�(
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  לחוק החוזי�15כאמור בסעי/  הטעיה לקראת כריתתו של חוזה ובעת קיומו של חוזה  .ב

התנהגות העולה לכדי עוולת התרמית , "חוק החוזי": להל� (1973&ג"תשל, )חלק כללי(

 ;")פקודת הנזיקי� ":להל�] (נוסח חדש[לפי פקודת הנזיקי� 

ב ובדר+ מקובלת במשא ומת� ובקיו� חיוב חוזי לפי סעיפי� הפרת החובה לנהוג בתו� ל  .ג

 ;1968 &ח" לחוק המכר תשכ6 לחוק החוזי� וסעי/ 39& ו12

 ;ניסוח תניות מקפחות בחוזה אחיד  .ד

) "חוק הגנת הצרכ�": להל�( 1981 &א"הגנת הצרכ� תשמהפרת חובות הגילוי על פי חוק   .ה

 ;המהווה הפרת חובה חקוקה

 לפקודת 35ד לדי� תו+ ביצוע עוולת הרשלנות בניגוד לסעי/ עמידה על זכויות בניגו  .ו

 ;הנזיקי�

&� שנית� על" ורשיו� רט1962 &ב"תשמ) בזק ושירותי�(ז לחוק התקשורת 4הפרת סעי/   .ז

 ;המהווה הפרת חובה חקוקה, פיו

 ;כבוד האד� וחירותו בעצ� הפגיעה בקניינו של אד�: הפרת חוק יסוד  .ח

 ;עשיית עושר ולא במשפט  .ט

 . אחרת שעולה מ� העובדות המובאות בבקשה זוכל עילה  .י

וא פיצוי כל חבר בקבוצת  ה כי הסעד,לחוק תובענות ייצוגיות) 4)(א(14בהתא� לסעי/ , קבועל .134

החזרת סכומי� אשר שילמו לקוחות כלומר , התובעי� בגי� הנזק שנגר� לו בקשר ע� עילות התביעה

ולחילופי� ;  עד למועד התשלו� בפועלזאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, המשיבה ביתר

לחוק ) ג(20בהתא� לסעי/ , או לטובת הציבור, כולה או חלקה, להורות על סעד אחר לטובת הקבוצה

 ; תובענות ייצוגיות

 .להורות למשיבה לחדול מגבייה בלתי חוקית של עמלות יציאה בעבור התנתקות מתוכנית .135

באופ� שייקבע  תפורס�כי ההחלטה בבקשה זו , יות לחוק תובענות ייצוג25בהתא� לסעי/ , הורותל .136

 ; המשפט הנכבד&ידי בית&על

&בכל שינוי שבית, את התובענה כתובענה ייצוגית,  לחוק תובענות ייצוגיות13בהתא� לסעי/ , לאשר .137

המשפט הנכבד ראוי לש� &הכל כפי שייראה בעיני בית, המשפט הנכבד יחליט עליו ביחס לבקשה

 ; עיל של התובענה הייצוגיתוג� ויהבטחת ניהול ה

 לחוק 22וזאת בהתא� להוראות סעי/ , לקבוע גמול למבקש בשל היותו תובע המייצג את הקבוצה .138

 .תובענות ייצוגיות

טרחה לבא כוחו של המבקש &לרבות קביעת שכר, ה זוהדיו� בבקש בהוצאות האת המשיבלחייב  .139

 . ות ייצוגיות לחוק תובענ23וזאת בהתא� לסעי/ , בהיותו מייצג הקבוצה
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  נזקו האישי של המבקש

  

נאל2 המבקש בלית ברירה לשל� לה כל סכו� , לאור הליכי הגבייה התקיפי� בה� נקטה המשיבה .140

 .והכל בכדי להפסיק את פעולותיה הפוגעניות של רשות הוצאה לפועל נגדו, שנדרש

 לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי ) ב(4סעי/  .141

בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� )1 (–עילה הוא נזק כאשר אחד מיסודות ה"[...] 

 "; די בכ+ שהמבקש יראה כי לכאורה נגר� לו נזק–) 1)(א(כאמור בסעי/ קט� 

עליו לפצות אותו בגי� התשלומי� אות� נאל2 , כאשר עוסק מפר את האיסור להטעות את הצרכ� .142

הפער בי� הסכו� אותו שהוא , מעשי המשיבה ומחדליה הסבו למבקש נזק. לשל� אלמלא ההטעיה

 .לבי� הסכו� ששיל� בפועל, היה עליו לשל� בגי� יציאה מחוזה בטר� תו� התקופה המיוחדת

המבקש זכאי לפיצויי� בשל כ+ שהמשיבה נהגה בניגוד לתנאי ההתקשרות בי� הצדדי� , בנוס/ .143

 .והפרה את החוזה עימו

או [..] נוחות רווחה כלכלית, אבד� נכס: "כ,  לפקודת הנזיקי� מגדיר נזק באופ� רחב2סעי/ , יתר על כ� .144

נגרמו למבקש נזק בלתי ממוני , עקב פעולות הגביה הכוחניות שהפעילה המשיבה". חיסור מה�

 .ועוגמת נפש

 :לפי החישוב הבא,  1116.545 הנזק הכספי האישי של המבקש עומד על סכו� של  .145

  

  

 

היה צרי+   

  לשל�

  תשלו� עוד/  שיל� בפועל

   394.890   394.895   05  " בסיסTV"ת התנתקות מחבילת חיוב עבור עמל

   467.50   990.005   522.55  "עמלת התנתקות"חיוב עבור 

   165.150   1791.005   1625.855  "הסדר"חיוב תשלו� לאחר הגעה ל

   890   895   5 0   הדבקה–פ "הוצל

   0 1,116.54      כ"סה

 

 . 505 יועמד לש� הצניעות והצמצו� על נזקו הלא ממוני של המבקש בגי� עגמת נפש, בנוס/ .146
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 .  1,166.545ידי המבקש הוא בס+ של &ס+ הסעד הנתבע על, לכ+&אי .147

  

 נזק של חברי הקבוצהה

כי בניגוד למקרי� רבי� אחרי� בה� חר/ צדקת , נית� לומר, באשר להגדרת קבוצת התובעי� .148

 :  מוגדרת באופ� חד וברורהרי שבמקרה דנ� קבוצת התובעי�, התביעה ייתכ� קושי בהגדרת הקבוצה

מ בהסכ� למת� שירותי רדיו "התקשר ע� חברת פלאפו� תקשורת בע או גו/ אשר/כל אד� ו

וביקש להתנתק , במסגרתו הוענק לו שירות גלישה ללא תשלו�, 3טלפו� למכשיר מסוג דור 

  .מ� התוכנית בטר� הסתיימה תקופת ההתחייבות

  ; ע הגדרה אחרת לקבוצהלחילופי� בית המשפט הנכבד יתבקש לקבו  

נית� להערי+ כי מלאכת זיהוי� של חברי הקבוצה יכולה להיעשות בצורה פשוטה למדי על בסיס  .149

 .מאגרי הנתוני� אשר בידי הנתבעת עצמה

הואיל ואי� .  מצויי� בשליטתה של הנתבעת א/ ה�יש לציי� כי הנתוני� לגבי מספר� של התובעי� .150

יקי� אודות מספר לקוחותיה של הנתבעת אשר התקשרו עימה  לדעת את הפרטי� המדויתובעבידי ה

 .הרי שכעת הערכת הנזק מבוססת על הערכה זהירה בלבד, בהסכמי� מהסוג האמור

 צו של בית המשפט הנכבד אשר יורה לנתבעת לית� פרטי� באמצעות� נית� יהיה תבקשי, ע� זאת .151

 . הנתבעי�סכומי� את הלאתר� ולהשיב לה�, קבוצהלקבוע את המספר המדויק של חברי ה

  :א/ על פי כ� את מספר� של התובעי� המרכיבי� את הקבוצה נית� לחשב באופ� הבא .152

 9' ב עמ"מצ(.  בחברה3 לקוחות דור 471,000דיווחה פלאפו� על , 2007נכו� לסו/ רבעו� השני של  .153

, ו� השלישיברבעאשר נער+ , "3מהפכת דור "במהל+ מבצע  .)'כנספח יא 2007ח שנתי בזק לשנת "לדו

 במספר לקוחות 19%גידול של , הציגה פלאפו� את הגידול המשמעותי ביותר במצבת לקוחות החברה

 26%וגידול של ,  במספר לקוחות חדשי� שהצטרפו לחברה17%גידול של , קיימי� ששידרגו תוכנית

 'כנספח יבב "מצ, ראה מסמכי מועמדות לפרס אפי. (בלבד מתו+ מנויי החברה 3&בשיעור מנויי הדור ה

  ). 17&16בעמודי� 

 אשר ללא ספק כללה 3 מנויי� לתוכנית דור 124,000עברו לפחות , מתו+ מנויי החברה בלבד, כלומר .154

הצטרפו לחברה , לניידותבשלושת החודשי� הראשוני� , בנוס/ .בתוכה את התנאי המקפח כאמור

 )'נספח יגב " מצראו. ( מנויי� אשר ניידו אליה את מספר�6,000

 749,000 כבר עמד על 3&בו מספר מנויי דור , תובע חת� על הסכ� מהסוג האמור בסו/ רבעו� רביעיה .155

 לקוחות החברה חתומי� על הסכ� בעל תנייה 142,000לפחות , שבהערכה זהירה ביותר, מכא�. מנויי�

 .מקפחת מהסוג שצויי�

ה תנייה דומה בחוזי� הערכה זו היא מינימליסטית ביותר לאור העובדה שג� לאחר המבצע נשאר .156

 הודיעה פלאפו� כי 2008בשנת ולאור העובדה ש, 3למנויי דור ובייחוד בחוזי� , אחרי� של פלאפו�

 )'יד נספחב "ראו מצ( . מליו�1.25מספר מנויי הדור השלישי שלה הגיע ל
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מנוי ממוצע , 21.01.2008על פי הודעה לתקשורת מטע� לשכת הדובר של משרד התקשורת מתארי+  .157

 עדיי� 2007בעוד שתוכניות ההתחייבות בשנת ,  חודשי�18בממוצע כל לי/ את מכשיר הקצה שלו מח

 . חודשי�36כללו תניית התחייבות למש+ 

סביר להניח , ועד היו�") 3מהפכת דור "תחילת מבצע  (2007בתקופה המתחילה מספטמבר ש� מכא .158

דו את מספר� לחברה סלולרית ניי,  מנויי� העבירו את התחייבות� על שמו של אחר142,000&ש

 . עברו למסלול חיוב אחר או ניתקו את מספר� באופ� קבוע, אחרת

" עמלת יציאה"כל הפעולות הללו גוררות בעקבות� סנקציה כספית בדמות תשלו� , על פי תנאי החוזה .159

 .ועמלה נוספת בשל התנתקות מחבילת האינטרנט

  חודשי התחייבות היא18שה לאחר תו� עמלת היציאה הממוצעת בעבור התנתקות מחבילת גלי .160

  5 358.2קנס בס+ =  חודשי� שנותרו לתשלו� 18*  תשלומי�  36/  5 716.40  

חו את בלא שנלק ז,5 50,864,400בהערכה זהירה ביותר עומד נזקה של הקבוצה על ס+ של , אי לכ+    

אשר ) דווקא"3ר מבצע מהפכת דו"שאינ� לתוכנית (בחשבו� לקוחות שחתמו על הסכמי� אחרי� 

) הממוני והבלתי ממוני(ומבלי שנלקח בחשבו� הנזק הנוס/ , כוללי� את התנייה המקפחת כאמור

כתוצאה מפתיחה בהליכי גבייה והשתת הוצאות אלה וריביות חריגות על אות� , אשר נגר� לחלק�

 .לקוחות

 התובע ביסס את .הנתוני� המספריי� הצריכי� לתביעה זו מצויי� בשליטתה של הנתבעת, כאמור .161

תביעתו על הערכה מינימליסטית ביותר ובכל מקרה שומר לעצמו את הזכות לעתור לקביעת פרטי 

 .לאחר גילוי המסמכי� מטע� הנתבעת, וגודל הקבוצה כמו ג� שינוי סכומי התביעה

 אשר התקשרו עימה בהסכ� משיבהלכ+ מוטע� כי ככל שיתברר כי מספר לקוחותיה של ה&אי .162

אזי , מנויי� 142,000 & גבוה מ, והתנתקו מהתוכנית בטר� עת, לל בו את התנייה האמורהלתוכנית הכו

 .יתבקש בית המשפט הנכבד לאפשר להתאי� את כתב התביעה למידע שיתקבל

  

  סו- דבר  � שביעיחלק 

אחת ממטרות הלי+ ייצוגי הינה אכיפת שלטו� החוק על גופי� אימתניי� אשר ידו של האזרח הקט�  .163

המקרה דנ� הינו מקרה קלאסי להגשמת מטרה זו באמצעות מכשיר התובענה . לה לה�אינה יכו

 .הייצוגית

בפועל גבתה . התקשרות בי� חברת סלולר לבי� לקוח היא לחיובי� ספציפיי� עליה� הסכימו וחתמו .164

חיוב בניגוד לתנאי ההתקשרות מהווה בפרת ההסכ� שבי� הצדדי�  .המשיבה חיובי� לא מוסכמי�

 . הקבוצה בהשבת הכספי� בה� חוייבו בתוספת ריבית והצמדה כדי�ומזכה את

אינה מתקנת את הטעות , למסוכ�היא מחייבת את לקוחותיה בניגוד , החברה מבצעת חטא כפול .165

 אשר מרתיעי� ומפחידי�  ואזהרותלכשהיא מובהרת לה ומוסיפה חטא על פשע בדמות הליכי גביה

 . את הצרכ�
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ציבור הלקוחות זקוק להגנה מפני שרירות ליב� של . לות ובעלות עוצמההסלולר ה� חברות גדוחברות  .166

הלקוחות הנפגעי� כלי� לרפא את נזקיה� לציבור  הוא שנות�חוק תובענות ייצוגיות . חברות אלה

 .הנובעי� מהתנהגותה של המשיבה

, גיותבהתא� לחוק תובענות ייצו, מתבקש בית המשפט לאשר את התביעה כתובענה ייצוגית, לכ+&אי .167

 .ולהורות כמובקש ברישא לבקשה

לבית משפט נכבד זה הסכמות העניינית והמקומית , לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(ב(5בהתא� לסעי/  .168

 .לדו� בתובענה זו

 .המאמת את העובדות המופיעות בה, בקשה זו נתמכת בתצהיר המבקש .169

 .מ� הדי� ומ� הצדק לאשר את הבקשה .170

  
  
  

        
    ________________________  
  ד"עו, עובדיה כה�    
  כח המבקש&בא    


