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

  

, כתובענה ייצוגיתה הגשת תובענת המבקש כנגד המשיבלאשר את  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

        הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�

 
על " צרכני�"והינ� בגדר , משיבההשל  יההיו בתקופה הרלוונטית לקוחותש, הינ� זוג נשוי מבקשי�ה .1

 )."החוק"או " חוק הגנת הצרכ�": להל�( 1981 –א "התשמ, פי חוק הגנת הצרכ�

� 'נטוויז"ידי החברה הציבורית & אשר מניותיה מוחזקות על, מהגדולות בענ0, הינה חברה משיבהה .2

  .על פי חוק הגנת הצרכ�" עוסק"גדר ובאה ב המספקת בי� היתר שירות בתחו� האינטרנט" מ"בע

 &ו; "ברק 013"; "�'נטוויז"במתכונתה הנוכחית הינה פרי מיזוג שנער1 בי� החברות  משיבהה .3

 ".גלובלקול"

        תמצית התביעהתמצית התביעהתמצית התביעהתמצית התביעה
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רו לכדי אלפי גבתה מ� המבקשי� באופ� שיטתי ובמש1 שני� ארוכות סכומי כס0 אשר הצטב משיבהה .4

 . בניגוד להסכ� בי� הצדדי� ובניגוד למצגיה, בניגוד לדי�, שקלי�

 משיבהאו כשלה ה/או סירבה ו/נמנעה ו, להתנתק משירותיה משיבהחר0 בקשת המבקשי� מ� ה .5

 .מלנתק� לפי בקשת�

להתנתק ממנוי אינטרנט אשר  משיבהשני� ביקשו וחזרו וביקשו המבקשי� מ� ה 3&במש1 יותר מ .6

ולמרות , לנתק את המבקשי� מ� המנוי משיבהלמרות התחייבויותיה של ה. משיבהמ� הרכשו 

לחייב את המבקשי� מדי חודש בחודשו בעשרות  משיבההמשיכה ה, הצהרותיה כי המנוי מנותק

לחייב� בגי� מנוי אחר אשר  משיבהבמקביל המשיכה ה. בחודשו בעשרות שקלי� בעבור אותו מנוי

 .לאור המיזוג משיבהמאוחר יותר שוי1 למנוי אשר , אליו עברו

, ובכל פע� שגילו המבקשי� כי למרות המצגי� וההתחייבויות שניתנו לה�(!) שני� רצופות  3במש1  .7

נאלצו לשוב ולפנות לחברה ולבקש , ה� מחוייבי� בסכומי כס0 אדירי� בעבור שירות שאינ� מקבלי�

, נמנעה מלעשות זאת משיבהאול� ה. ביה�בשלישית וחוזר חלילה לנתק� ולהפסיק את חיו, בשנית

 באופ� שיטתיהטעתה אות� לחשוב כאילו ה� נותקו א1 בפועל שימרה , ובמקו� לנתק� הלכה למעשה

 .את החיבור והמשיכה לחייב� בעבורו

 .שלא כדי� ובניגוד להסכ�, לכיסה אלפי� רבי� של שקלי� משיבהבהתנהלותה זו גרפה ה .8

אשר נועדה לש� הטעיית הלקוחות " הקפאה"ב &ראשית: מיי�פע המשיבי�המשיבה חטאה כלפי  .9

, "אי ניתוק"ב &שנית. ובכ1 שהציגה לה� מצגי שווא כדי שלא יבקשו להנתנתק אלא רק להקפיא מנוי

'  מחוברי�'ה� הושארו , להתנתק נדמתה בקשת� לניתוק משירותיה משיבי�היינו שכשביקשו ה

 .תובענה זומכא� . תי� אלהוהמשיבה המשיכה לגבות תשלומי� עבור שירו

        

 עובדות המקרהעובדות המקרהעובדות המקרהעובדות המקרה
 

של קבוע בתשלו� חודשי  � לקבלת שירותי אינטרנט'ת נטוויזע� חבר מבקשי�התקשרו ה 2005בשנת  .10

  .4243 ' מס מנוי .3 81.60

חבילת גלישה דומה  מבקשי�הוצעה ל, בהיות� סטודנטי�, 2006בתחילת שנת הלימודי� האקדמית  .11

וזאת במסגרת , ברק 013דר1 חברת , לחודש3  12.82היינו תמורת תשלו� של , במחיר זול משמעותית

התקשרו  מבקשי�ה. מבצע שיתו0 פעולה בי� חברת ברק לבי� האוניברסיטה העברית בירושלי�

 .6242 'מס מנוי, הזובחבילה הזולה 

ביקשו המבקשי� להתנתק , 4243תחייבות במנוי לאור העובדה שהמבקשי� לא היו קשורי� בכל ה .12

פנו המבקשי� , בסמו1 לאחר ההתקשרות ע� חברת ברק, אי לכ1 .�'מהשירות היקר של חברת נטוויז

עקב היות� , והודיעו לה כי ברצונ� להתנתק מהחבילה היקרה יותר, לחברה באמצעות שיחת טלפו�

 .)"הפניה הראשונה": להל�(מנויי� לחבילה זולה יותר 
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לתקופה  שלא לבצע ניתוק אלא לעשות הקפאה למנוי �'חברת נטוויזבתגובה הציעה נציגת שירות ה .13

כי הקפאה יכולה להיעשות לתקופה בלתי מוגבלת עד  מבקשי�הנציגה הסבירה ל. בלתי מוגבלת בזמ�

כי הקפאת  מבקשי�הנציגה שכנעה את ה. את המנוי" להחיות"יודיעו לחברה על רצונ�  מבקשי�שה

מכיוו� שבי� כה וכה לא ישלמו דבר בעבור המנוי , משתלמת לה� יותר, במקו� ביטולו, נויהמ

 .יוכלו להינות מהטבות של לקוחות וותיקי�, א1 במידה שיחליטו להחיות את המנוי, המוקפא

, להקפאתו זההלאור הסברה של הנציגה וא1 ורק עקב התעקשותה כי מבחינת המבקשי� ביטול מנוי  .14

ונציגת השירות אישרה לה� טלפונית כי , המבקשי� הסכימו להקפיא את המנוי לזמ� בלתי מוגבל

לימי� התברר למבקשי� כי כלל אי� אפשרות להקפיא מנוי לתקופה שאינה מוגבלת . עשתה זאת

 .א1 ראשו� ראשו� ואחרו� אחרו�, ומלכתחילה הטעתה הנציגה את המבקשי�, בזמ�

בכובעה  משיבהנכנס לתוקפו המנוי החדש שרכשו המבקשי� אצל ה, הקפאהמיו� שנעשתה ה .15

לא השתמשו בשירות , �'המבקשי� חדלו מלקבל חשבוניות תשלו� מחברת נטויז". ברק 013חברת "כ

 .ובמקביל החלו לשל� לחברת ברק, האינטרנט שלה

צעות הוראת קבע � באמ'כי המבקשי� שילמו את התשלו� לחברת נטוויז, לעניי� זה חשוב להבהיר .16

 .�'ידי נטוויז&בכרטיס אשראי ואת החשבוניות קיבלו לתיבת הדואר האלקטרוני שסופקה על

והסיומת היא ש� , "@"ידי סימ� &המופרד על, כתובת דואר אלקטרוני זו מורכבת מש� המשתמש .17

ה במקרה ז .הדואר האלקטרוני מגיע באמצעות שימוש בתוכנת האאוטלוק. החברה ספקית האינטרנט

 mioh  =adoh +chal miכתובת דואר אלקטרוני זו הורכבה משמות התובעי� 

הוגדרה תיבת הדואר שלה� בתוכנת , משהחלו המבקשי� להשתמש בשירותיה של חברת ברק .18

א1 , האאוטלוק כברירת המחדל בדואר הביתי שלה� תחת אותו ש� משתמש אשר שימש אות� בעבר

 @net.il 013.mioh &ל mioh@netvision.net.il &הכתובת השתנתה מ 

וא0  משיבהנדמה היה כי נסתיימה ההתקשרות ע� ה, ע� שינוי ספקי האינטרנט, ובכ� בנקודת זמ� זו .19

המשיכה לחייב אות� בגי� המנוי  משיבהיסתבר למבקשי� כי למעשה ה, רק לימי�. הקשר עימה פסק

דא . א0 שלחה היא חשבוניות למבקשי�, משיבהכ1 טענה ה, וכי בגי� זאת, שאמור היה להיות מופסק

ל אשר לכאורה "אל כתובת הדוא &א� שלחה בכלל  &עקא שאת החשבוניות הללו כנראה ששלחה 

 .מנותקת

 :שבאתר האינטרנט שלה המופיעה בהסכ� מנוי משיבהזו היא ג� הצהרתה המפורשת של ה .20

תיחס� הגישה של1 לרשת , הופסקו שירותי האינטרנט מכל סיבה שהיא 3.7"

ותבוטל כתובת תא הדואר , האינטרנט באמצעות הסיסמה וש� המשתמש שהוקצו ל1

  "האלקטרוני של1 אצלינו

  :ועוד

במהל1 תקופת ההקפאה ייחס� השימוש בתא הדואר האלקטרוני שסיפקנו ל1  6.11"

"[...] 



4   

  

לה� היתה הרי שלא , או ההקפאה אשר ביקשו המבקשי�/עקב הניתוק ו, ה� להלכה וה� למעשה, ובכ� .21

ידי &על והישנה אשר סופק ל"תיבת דואוש� משתמש , חיבור אותובכל יכולת לשוב ולהשתמש 

. ל זה חשבוניות הרי שה� לא נתקבלו מעול� אצל המבקשי�"מכא� שא� שוגרו לתא דוא. �'נטוויז

זאת מהטע� שהיא עצמה הציעה , או לחילופי� היה עליה לדעת משיבהשר הייתה ידועה לעובדה א

מה שאוטומטית , לתקופה בלתי מוגבלת, כ1 שלא יהיה פעיל עוד, להקפיא את המנוי של המבקשי�

 .ל הביתית הרלוונטית"מפסיק את פעילותה של תיבת הדוא

ברק , 013, מ"� בע'חדו חברת נטוויזאי 2007במהל1 שנת , ככל הידוע למבקשי�, כאמור לעיל .22

חברת ברק , �'להל� תיקרא חברת נטוויז" (מ"� בע'נטוויז 013"וגלובלקול את פעילות� באמצעות חברת 

שירותי האינטרנט המשיכו להיות מסופקי� ). "משיבהה"או " החברה"� 'נטוויז 013וחברת 

המבקשי� ' עברו'החברה אליה  אשר כעת הכילה בתוכה ה� את. למבקשי� על ידי החברה המאוחדת

 .המבקשי�' עזבו'וה� את החברה אותה 

בדבר בקשת  משיבהחודשי� לאחר הפנייה הראשונה של המבקשי� אל ה 7&היינו כ, 2007במהל1 שנת  .23

הניתוק והמלצת נציגת השירות בדבר הקפאת המנוי לתקופה שאיננה מוגבלת בזמ� ואיננה כרוכרה 

עודנה מחייבת אות� בתשלו� בעבור שימוש בשירותי  משיבהת כי ההופתעו המבקשי� לגלו, בתשלו�

על א0 ביצוע ההקפאה ועל א0 שלא קיבלו ולו , על א0 שלא עשו בו כל שימוש, האינטרנט שלה

 .חשבונית אחת בעבור אותה תקופה

: להל�(כשהתקשרו המבקשי� למוקד החברה וביקשו להבי� את פשר החיובי� , 17.04.2007ביו�  .24

טענה החברה כי המבקשי� ביקשו להקפיא את המנוי לחודש אחד בלבד ולכ� , )"השנייההפניה "

 .באופ� אוטומטי ועימו ג� החיוב החודשי באופ� אוטומטי לאחר חודש הפ1 המנוי לפעיל שוב

ובזו הפע� , המבקשי� התקוממו נגד טענה זו אשר כלל אינה מתיישבת ע� ההגיו� והשכל הישר .25

שהרי אי� כל הגיו� כי אותו מנוי יחזיק למעשה שני , לחלוטי� מהמנוי היקר ביקשו המבקשי� להתנתק

 וודאי שיבכר  ,בעוד שהוא יכול להשתמש רק באחד מה�, ויישל� על שניה�שוני� חשבונות אינטרנט 

 .המנוי הזול את הוא

י של פוזיטיבי רצונה בלא אקט בקש, חידוש אוטומטי של מנוי ושל תשלו�ראוי לציי� כבר עתה כי  .26

 .גנת הצרכ�הינו מנוגד להוראות חוק ה, הלקוח

חרג מגדר פעולת שיווק , שלא לנתק את המנוי אלא להקפיאו מבקשי�מכא� ששכנוע בלתי הגו� של ה .27

להטעות ולבלבל את , שנועדה להסכל את ההתנתקות משיבהתחבולה של ה האלא הינורמטיבית 

אי� מדובר עוד בשימור  .נ� וכבקשת�מלהתנתק כרצו, בדר1 לא כשרה, ולמנוע מה� מבקשי�ה

לשלוח ידה אל כיס�  משיבהאלא בפעולת רמאות של ממש שנועדה לאפשר ל, אגרסיביאפילו לקוחות 

 .של המבקשי� וליטול לעצמה כספי� שלא כדי�

 !בגלל החידוש האוטומטי  &והכל  .28

לנתק� באופ� מוחלט בפניית� השנייה ביקשו המבקשי� למודי האכזבה מנציגת השירות של הנתבעת  .29

המבקשי� סברו כי בכ1 הקי8 הק8  .מ� המנוי מבקשי�את ה תמנתקהמשיבה אישר כי  ונציג השירות

 .הוא המנוי החדש והזול &על ההתקשרות הנוגעת למנוי היש� וכי מעתה ה� בעלי מנוי אחד ויחיד 
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בתדפיסי האשראי כי  או אז התפלאו לגלות. ערכו המבקשי� סידורי� כספיי� 2009בתחילת יולי שנת  .30

וזאת במקביל לגביית התשלו� , מדי חודש3  81.60המשיכה וממשיכה לגבות מה� סכו� של  משיבהה

ובלא שיש , )חדתהחברה המאו(אשר כעת מסופק לה� על ידי אותה החברה עצמה , עבור המנוי הזול

 .מש בשני המנויי� במקביללה� כל יכולת להשת

עברו מסכת מתישה ומשפילה של , וביקשו לברר את פשר החיובי�, י�משנדרשו המבקשי� לעני .31

שיחות טלפוניות ע� מרכז שירות הלקוחות של  6&כנדרשו ל מבקשי�ה. התקשרויות וטלפוני�

, להל�( אשר כללו המתנה ארוכה ומתישה ודי� ודברי� חוזר ונשנה ע� כל נציג ומנהל, משיבהה

 .)"הפניה השלישית": בצוותא

אשר הודתה , אשר הואיל להעביר� למנהלת בכירה אחרת, למנהל, ו מנציג שירותהמבקשי� הועבר .32

, לניתוק משירות מבקשיכי נית� לראות בתרשומות החברה שנרשמה בקשת הבפני המבקשי� 

אשר לא בוצעה עד לפניית�  2006המדובר היה בפניית� הראשונה עוד משנת . אשר לא בוצעה

הבטיחה כי תברר את הנושא ותו1 שבוע ימי� תשוב אל המבקשי� המנהלת . השלישית וא0 לאחריה

 .הבטחה זו לא קוימה .ע� תשובה והצעה קונקרטית לפתרו� הבעיה

 2009אוגוסט &אשר התרחשה במהל1 יולי משיבהדברי� בי� המבקשי� להדי� וה ,שיחותהמסכת  .33

תתואר להל� ה השלישית לעיל בצוותא בתור הפניאשר כונו פניות שונות הלו1 ושוב  6&והורכבה מכ

 :בקצרה

ולימי� יסתבר כי היא אפילו לא ניתקה אות� , ל לא יצרה כל קשר ע� המבקשי�"המנהלת הנ  .א

זאת גילו המבקשי� בשיחה . א1 הקפיאה את המנוי ,רני�, זומנהלת . מ� המנוי באותו מעמד

 .בש� אביב משיבהע� נציג ה, שלאחר מכ�

א1 , הבטחה מנציגיה שנציג החברה יחזור אליה�וקיבלו  משיבההמבקשי� פנו שוב אל ה  .ב

 .למעשה זה לא קרה

 משיבההתקשרו לשירות הלקוחות של ה, משחלפו שבועיי� ולא נוצר כל קשר ע� המבקשי�  .ג

 משיבהה, שוב פע� הבטיח נציג השירות כי נציג החברה ישוב אל המבקשי� ושוב. פע� נוספת

. המשיכה לגבות מה� כספי� שלא כדי�ו" מחוברי�"השאירה את המבקשי� , המשיכה בשלה

בחרה לשמר שני חשבונות אינטרנט על שמ� של המבקשי� ולחייב� בעבור  משיבהכי ה, התברר

 .שניה�

של  מנהל שירות לקוחות ממחלקת פניות הציבור ערכו המבקשי� שיחה ע� 05.08.2009ביו�   .ד

הקפיאה את החשבו� אביב כי המנהלת איתה שוחחו טע� בשיחת� זו  .אביב בש�, משיבהה

, מנהל שרות הלקוחות לא הצליח להסביר מדוע החשבו� לא נותק. א1 לא ניתקה אותו, היקר

אביב הציע  למבקשי� פיצוי אשר . חוייבו המבקשי� לשל� עליו בכל זאת &ומדוע א� הוקפא

 .כ� הצעתו נדחתה&ועל, בלבד משווי הנזק שספגו המבקשי� 2/3הועמד על שיעור של 

והמנוי , נותק במפתיע חשבו� האינטרנט של המבקשי� 10&2009נת הלימודי� האקדמית בתחילת ש .34

 . החדש חדל לפעול
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המנוי היקר לא נותק , בזמנו, נמסר למבקשי� כי אכ�, בש� מיכל, משיבהמבירור שנעשה מול נציגת ה .35

פע�  &"מחוברי�"להשאיר�  משיבהביכרה ה, וכי חל0 בקשת� להתנתק, כבקשת� וכפי שתואר לעיל

ופע� על ידי התעלמות מבקשת� והשארת� מחוברי� כאילו ) רני�(על ידי הקפאה זמנית קצרת מועד 

 )."הפניה הרביעית": להל�) (אביב(לא ביקשו המבקשי� דבר כלל 

בשונה מכל האמירות , לסטודנטי� נותק ג� המנוי היש� משיבהרק באותו שלב של ניתוק שירותי ה .36

עלה כי המבקשי� חוייבו בתשלו� עד למועד , ת חשבונות המבקשי�ע� בדיק. וההבטחות הקודמות

 .לציבור הסטודנטי� באוניברסיטה העברית ע� תו� המבצע משיבההניתוק של כלל השירותי� של ה

ועד עצ� היו� הזה לא קיבלו הסבר מניח את , משיבההמבקשי� פנו לבירור פשר העניי� לנציגי ה .37

 .משיבהשל ה הדעת להשתשלות האירועי� והתנהגותה

        

 סיכו� ביניי�סיכו� ביניי�סיכו� ביניי�סיכו� ביניי�
 

את הניתוק אותו הייתה חייבת לעשות  משיבהרק לאחר יותר משלוש שני� ביצעה ה, הינה כי כ� .38

זאת על מנת לשוב ולחייב� בדמי , תו1 הטעיית והונאת המבקשי�, מלכתחילה וממנו נמנעה במכוו�

 .בניגוד לדי� ובניגוד לצדק, בניגוד להסכמת�, מנוי בניגוד לרצונ�

ע� תו� המבצע עבור  משיבהיחד ע� ניתוק כלל מנויי ה" בטעות"הניתוק הסופי בוצע , יתרה מזאת .39

 . תלמידי האוניברסיטה העברית

" הקפאה"בחרה במכוו� לסמא את עיני הנתבעי� על ידי השימוש במוסד ה משיבהיודגש כי תחילה ה .40

 .במקו� ניתוק כדי לשלשל לכיסה דמי�" הקפאה"והפניית המבקשי� ל

כל הגיו�  אי�כי לאחר שהמבקשי� התחברו למנוי זול , משיבהוכ1 הובהר ג� ל, ברור לכל בר דעת .41

רק למקרה שאולי א� יחליטו , להסכי� להקפאת מנוי יקר לחודש אחד ולהמשי1 ולשל� עליו שוב

יוכלו ליהנות מתנאי� עלומי� כלשה� של , משיבהבעתיד לשוב ולהשתמש בשירותי האינטרנט של ה

  .וותיקי� לקוחות

אשר לא " הקפאה"בפני המבקשי� כי דינה של  משיבהחשוב לשוב ולהזכיר כי מעול� לא ציינה ה .42

נאלצו לגלות זאת על בשר�  מבקשי�והלפקוע אוטומטית לאחר חודש אחד בלבד , הוגבלה בזמ�

 .מאוחר מדי וכואב מדי

אשר חוזרת על עצמה , אשר נועדה לגרו0 רווחי� שלא כדי� המשיבהדר1 העבודה השיטתית של  .43

לתק� את התנהלותה  –פע� אחר פע�  &והסירוב העיקש , פעמי� כה רבות במש1 שני� כה ארוכות

אלא , לב&פעמית ותמת&מעידה כי אי� בפנינו מקרה של טעות חד, )וזאת לאחר פניות חוזרות ונשנות(

א0 במחיר הטעית , זאת. ירותיה ומ� התשלומי� לידיהאמ8 מכוו� ומודע לסכל התנתקויות משמ

 .הצרכ� התמי� והולכתו שולל
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גבה יתלאחר מכ� בכדי ש, מספר כרטיס אשראי של מנוי לידה פע� אחת את תקבל משיבהמספיק שה .44

מתו1 הנחה כי לקוח , אשר אי� לה כל בסיס והצדקה לגביית� ניכרי� חסרת מעצורי� סכומי� בצורה

 .ידו את חשבוניות החיוב יתקשה לגלות את המעשהאשר אינו מקבל ל

אי� ספק כי עצ� יצירת ההקפאה במתכונת המתוארת היא נפסדת וודאי הצליחה להטעות בצורה  .45

 ה� כי מחוייבי�) או שטר� גילו(דומה צרכני� רבי� נוספי� אשר ביקשו להתנתק א1 לאחר זמ� גילו 

א� ההקפאה פוקעת אוטומטית הרי  שהרי. שוב בתשלו� עבור שירות שאינ� משתמשי� בו

הצרכ� השליטה והבחירה הרצונית המודעת א� להיות מחובר לשירותי &שמופקעי� מ� הלקוח

 .א� לאו, משיבהה

נוקטת בשיטה אלא , מנסיונות הגבייהאי� היא נסוגה , משיבהכשמתגלי� מעשיה של ה, למרבה הצער .46

א1 , מבטיחי� לברר את העניי� ולחזור אל הצרכ�נציגיה  &חמורה וקשה להתמודדות הצרכ� עוד יותר

או שמצהירי� כי בזו הפע� מנתקי� או אפילו כבר ניתקו את הצרכ� מ� , למעשה לא עושי� זאת

 .וקופת הגבייה ממשיכה לצלצל, בעוד שלמעשה אי� זו אמת כלל &המנוי

. ב בשער ברזל נעולהצרכ� נאל8 לפנות אל החברה בפניות חוזרות ונשנות ולגלות כי נתקל שוב ושו .47

א1 מסתבר שלאיש , הנציגי� שמעברו השני של הקו ה� אולי בעלי סמכות להאזי� לפניות הצרכני�

 .את הסמכות להביא בקשות אלה לכדי פתרו� אמיתי משיבהמה� לא מעניקה ה

, לא נתנו מענה לבקשה הפשוטה של התנתקות ממנוי משיבהלאור העבודה שג� מנהלי� בכירי� של ה .48

 .נוס מהמסקנה כי אי� מדובר כא� אלא בהוראות מפורשות המיושמות בשיטתיות במש1 שני�אי� מ

ברירה אלא להודות בפני הצרכ� כי נעשתה  משיבהואי� ל, כשלאחר שני� עולה התרמית על גדותיה .49

כשברור  &היא מואילה להציע לו פיצוי בדמות גלישה חינ� למספר חודשי�, כלשהי לכאורה" טעות"

 .צרכ� יש מנוי אינטרנט אחר ואי� לפיצוי שכזה כל משמעות אמיתית מבחינתו לה שלאותו

תו1 שהיא פועלת מתו1 זדו� להפרת חובות , בדר1 זו גורפת המשיבה לכיסה סכומי� ניכרי� ביותר .50

זו המעידה על גישתה " שיטת מצליח"אי� זה ראוי להניח כי . חקוקות ותו1 עשיית עושר שלא כדי�

 .תמשי1 ותצליח, לעניי� סיכול ההתנתקות של לקוחות החפצי� בכ1 משיבההשיטתית של ה

היא העומדת לביקורת בתובענה זו אלא ג� הסירוב " הקפאה"לש� הבהירות נדגיש כי לא רק שיטת ה .51

זאת , הלקוות התמימי� מההתקשרות עימה&העקרוני והעיקש של הנתבעת לשחרר את התובעי�

לעיל וא0 מהלכי� אחרי� הואיל וודאי לא יהיה זה מופר1 להניח אשר תוארו , בשלל מהלכי� נפסדי�

ביצעה החברה , כי מתו1 הניסיונות הנפסדי� של הנתבעת לחייב לקוחות חר0 בקשת� להתנתק ממנה

אשר אחדי� מה� היו למנת חלק� של התובעי� דנ� , או מחדלי� בלתי לגיטימיי�/כנה וכהנה מעשי� ו

כאשר המשות0 לכול� הוא חיוב� על ידי , � אחרי� בקבוצהואחרי� היו למנת חלק� של פרטי

 .ממנה) או מה שאמור להיות ההתנתקות(הנתבעת לאחר ההתנתקות 
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        עילות התביעהעילות התביעהעילות התביעהעילות התביעה

        

 ועיוולה כלפיה בנזיקי�במצגי שווא  מבקשיהטעתה את ה משיבהה  .א

 

 .הטעתה את המבקשי� פעמיי� משיבהה .52

שקולה " הקפאה"את המבקשי� בכ1 שגרמה לה� לחשוב כי מבחינת�  משיבההטעתה ה, ראשית .53

 .ה� מבחינת השימוש וה� מבחינת התשלו� &לחלוטי� לניתוק מוחלט

, פעמי� מספר כי בקשת� להתנתק מהמנוי המדובר מקובלת מבקשי�הודיעה ל משיבהה, שנית .54

 . והבטיחה כי הניתוק נעשה או ייעשה בקרוב

למנוי  מבקשי� התחברולאחר שה. � מנותקי� מהמנויהטעתה את המבקשי� לסבור כי ה משיבהה .55

כמקובל , חשבוניות וסברו כי בקשת� כובדה ואהמבקשי� לא קיבלו לידיה� חשבונות , החדש והמוזל

 .וכפי שמורה הדי�

להטעות את המבקשי� ולסכל את רצונ� להתנתק משירותיה והמשיכה  משיבהבמעשה זה הצליחה ה .56

 .היא לגבות מה� אלפי שקלי� בניגוד לדי� ובניגוד להסכמת�

א1 למעשה הציגה הצג , מנתקת אות� מהמנוי היקר אהודיעה מספר פעמי� לנתבעי� כי הי משיבהה .57

או לכל הפחות מתו1 חוסר אכפתיות א� ההיצג הוא , כשהיא יודעת שהניתוק לא עומד להתבצע, כוזב

ולגרו� לה� , מתו1 כוונה להרדי� את חשדנות� של המבקשי� באמצעות ההיצגי� הכוזבי�, כזב

 .� שקלי� מדי חודש בחודשולהמשי1 ולשל� תשלו� חודשי מיותר של יותר משמוני

 56כפי שמוגדרת בסעי0 , כלפי המבקשי� בעוולת הטעייה ותרמית משיבהבהתנהגותה זו עוולה ה .58

 )."פקודת הנזיקי�": להל�] (נוסח חדש[לפקודת הנזיקי� 

זכאי� לקבל מנוי אינטרנט במחיר של הסטודנטי�  ה�מספר פעמי� כי  משיבההבהירו ל מבקשי�ה .59

כי כאשר לקוח , )כספקית של שני סוגי המנויי�(ידעה  משיבהוה,  3 81.60חיר של במקו� במ 3 12.82

, אשר מחובר למנוי יקר בלא התחייבות מקבל הצעה לקבלת מנוי דומה א1 זול יותר במאות אחוזי�

בעוד שלמעשה אי� לו את האפשרות , אי� לו כל משמעות להמשי1 ולהחזיק בשני מנויי� ג� יחד

 .� במקבילהטכנית להשתמש בה

לכל , נזקי� כספיי� למבקשי�והסבה  תשלו� כפול בעבור שירות אחד מבקשי�גבתה מ� ה משיבהה .60

לא ניתקה את המבקשי� מהמנוי היקר למרות בקשותיה� הנשנות  משיבהה. הפחות ברשלנות

הוא  משיבהמחדלה של ה. ולמרות שהיה ברור לה כי אי� כל רווח לצרכ� המחזיק בשני מנויי� במקביל

ובכ1 עוולה כלפי המבקשי� בעוולת , חברה סבירה ונבונה לא הייתה עושה באות� הנסיבותמחדל ש

 .לפקודת הנזיקי� 35כפי שהינה מוגדרת בסעי0 , הרשלנות

 : לחוק מורה כי) א(31עי0 ס .61

כדי� עוולה לפי פקודת הנזיקי�  1'או ד' ד', ג', די� מעשה או מחדל בניגוד לפרקי� ב"

  ]"נוסח חדש[
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לפקודת  63ביצעה כלפי המבקשי� עוולת הפרת חובה חקוקה כפי שהינה מוגדרת בסעי0  משיבהה

 .כפי שפורטו לעיל, פי חוק הגנת הצרכ�& והחובות החלות עליה על, הנזיקי�

 

בניגוד להסכ לחוק ו. ד13סעי- ימי ופעלה בניגוד להוראות   3לא ביטלה את ההסכ תו,  משיבהה  .ב

 באתרה המנוי אותו היא מפרסמת

 

כפי שהיו רשאי� לעשות , במהל1 שיחת טלפו�, פה&את הודעת הביטול בעל משיבההמבקשי� מסרו ל .62

 :לחוק מורה כי) ג(ד13סעי0 . לפי הוראות חוק הגנת הצרכ�

מיו� שנמסרה  קי�סחוזה בעסקה מתמשכת יסתיי� בתו1 שלושה ימי ע"

במעד הביטול יפסיק העוסק את הפסקת הטובי� או [...] הודעת הביטול 

בתשלומי� בעד טובי� או שירותי� שניתנו  ולא יחייב את הצרכ�, השירותי�

  "לאחר מועד הביטול

ממועד , במקו� שלושה ימי�, בפרשנות החוק כאשר סיימה את החוזה שלוש שני� משיבהטעתה ה .63

שלישית ורביעית , המשיכה והפרה את הוראת החוק בפע� שנייה משיבהה. סר לההביטול בעל פה שנמ

א1 בכל זאת המשיכו  –בדר1 שאי� מפורשת ממנה  –כשביקשו המבקשי� שוב ושוב להתנתק מהמנוי 

 .לשל� בעבורו

כי תייש� את הודעת  'האצילית'המשיכה והפרה את הוראות החוק כאשר למרות הודעתה  משיבהה .64

המשיכה וחייבה את המבקשי� באופ� יחסי בעבור חודש ספטמבר , 2009הביטול מחודש אוגוסט 

 .כלומר עד שביצעה את הניתוק למעשה, 2009

מהווה הפרה של הסכ� המנוי אותו היא מפרסמת באתר  משיבההתנהגותה זו של ה, יתר על כ� .65
 :האינטרנט שלה

, בכל עת לבטל את ההתקשרות ולקבל את השירותי� אתה רשאי לבקש מאתנו 11.1"

פה למוקד השרות לרבות באמצעות &באמצעות הודעה בכתב או בעל, כול� או מקצת�

אנו נפסיק את . פקסימיליה או טלפו� כפי שיפורסמו באתר האינטרנט, דואר אלקטרוני

 ."שני ימי עסקי� מיו� קבלת הודעת1 �אספקת השירותי� לפי בקשת1 עד תו

התנתקות (נהגות מעי� זו זכתה להתייחסות בדברי הסבר בהצעת חוק לתיקו� חוק הגנת הצרכ� הת .66
 :3179/17/פ, 2007 &ח"התשס) משירותי� מתמשכי�

 

אחת הבעיות המרכזיות בענ0 העסקאות המתמשכות היא קשיי� המוערמי� על " 

עומד על ג� כאשר הצרכ� . הצרכ� על ידי העסק כאשר הוא מעוניי� להתנתק מעסקה

פעמי� רבות הודעתו ועל ידי העסק " מטורטר"לרוב הוא , זכותו להתנתק מהעסקה

חודשי� ארוכי� בגי� העסקה ג�  אינה מיושמת ובפועל הוא ממשי1 להיות מחויב

  .ממנה לאחר שביקש להתנתק

תהלי1  .קיי� פער בלתי סביר בי� הקלות שבהתחברות לבי� הקשיי� שבהתנתקות

 תובע מהצרכ� השקעה רבה של זמ� ואנרגיה, היות פשוט ומיידישאמור ל, ההתנתקות

].[...   
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כמו למשל כאשר צרכ� מבקש להתנתק משירות , יש צור1 לבצע התערבות בענפי� רבי�

  [...] כדוגמת אינטרנט מהיר, ארו1 טווח

מוצע כי צרכ� ייחשב למנותק מעסקה תו1 זמ� סביר ממועד שנת� את הודעת 

א� העוסק ימשי1 ויחייב את הצרכ� בגי� העסקה חר0 מת� [...]  ההתנתקות שלו לעוסק

בהתא� להוראות הגנת  יהיה הצרכ� זכאי להשבת החיוב וכ� לפיצוי לדוגמה, ההודעה

בכפו0 לשיקול דעת בית , שקלי� חדשי� 10,000המאפשרות פיצוי של עד , הצרכ�

  ".המשפט

  

והוראות בנוגע לעסקת . ג13וראות סעי- לא מסרה למבקשי הסכ בכתב ופעלה בניגוד לה משיבהה  .ג

 לחוק. ג14כפי שקבועות בסעי- , מכר מרחוק

 

מורה כי ) ב.(ג13סעי0 . עסקה לקבלת שירותי אינטרנט מוגדרת בחוק הגנת הצרכ� כעסקה מתמשכת .67
למסור למבקשי� מסמ1 בכתב המפרט את זכות� לבטל את  משיבהע� אספקת השירות היה על ה

 :את מש1 העסקה ופרטי� נוספי� אחרי�, העסקה ודרכי ביטולה

לא יאוחר ממועד הספקת , ימסור העוסק לצרכ�, נערכה העסקה המתמשכת בעל פה"
 [...]". מסמ1 בכתב, הטובי� או השירותי�

נט ללא נוכחות משותפת של הצדדי� התקשרו בעסקה לקבלת שירותי אינטר משיבההמבקשי� וה .68
 :לחוק מורה כי) ב.(ג14סעי0 . לעסקה וכרתו בניה� עסקת מכר מרחוק

לא יאוחר ממעוד הספקת , [...] יספק העוסק לצרכ� בכתבבעסקת מכר מרחוק " 
 [...]"הכולל פרטי� אלה  מסמ1, הנכס או השירות

, לא בעת ההתקשרות, י� הנזכרי�כל מסמ1 המפרט את הפרט משיבההמבקשי� מעול� לא קיבלו מה .69
לפיכ1 הפרה . לא בעת ההתקשרות השנייה ולא בכל מועד מאוחר יותר, לא בעת ההתחברות עצמה

 .באופ� שיטתי את הוראות החוק משיבהה

תיקו� (הצעת חוק הגנת הצרכ� דברי ההסבר ל. וד לרציונל של חוק הגנת הצרכ�פעלה ג� בניג משיבהה .70
, כנבואה המגשימה את עצמה, מתארי� )3179/פ( 2008&ח"התשס, )שכתביטול עסקה מתמ) (26' מס

 מבקשי�מעי� העסקה בה התקשרו ה, את חוסר הסדר השורר כיו� בשוק העסקאות המתמשכות
 :משיבהוה

להספקת טובי� או למת� שירותי� באופ� מתמש1  צרכני� המתקשרי� בעסקאות"
ועל כ� מחויבי� בתשלומי� , נתקלי� לעיתי� בקשיי� בבוא� לבטל עסקאות אלה

  )"[...] א0 שאינ� מעונייני� עוד בקבלת הטובי� או השירותי�, מכוח�

אי מת� הסכ� בכתב לצרכ� בעסקת מכר מרחוק מהווה הפרה בנסיבות מחמירות ,)6)(ב(23לפי סעי0  .71
 . 3 182,700שדינה קנס עד 

 

 א לחוק 13וד לסעי- חידשה אוטומטית את החוזה בינה לבי� המבקשי ופעלה בניג משיבהה  .ד

 

 משיבההציעה לה� ה, ולא לשל� עוד עבור המנוי משיבהכשביקשו המבקשי� להתנתק משירותי ה .72

הינה הקפאה לזמ� קצוב  משיבהבגירסה שיצרה ה, בלא שגילתה לה� כי הקפאת מנוי, להקפיא מנוי

 .בלבד אשר סופה להשית על המבקשי� את תשלו� דמי המנוי בלי שתיתבקש הסכמת� לכ1
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שידעה וזאת למרות , ב לחייב� בתשלו�ומראש כי לאחר חודש תש מבקשי�לא הודיעה ל משיבהה .73

  כי לא ישובו לשל עליו) עקב מצגיה(שלמעשה אי� ברצונ לשל עוד עבור המנוי וכי ה סבורי

 .תואאת החיי, במידה שיבקשו, עד שיבקשו

לא שלחה אל המבקשי� הודעה מוקדמת בכתב המודיעה כי החוזה והחיובי� עתידי�  משיבהה .74

לא הודיעה לה� באילו תנאי� עומדת להתחדש התקשרות זאת ולא  קיבלה את הסכמת� , להתחדש

 .המפורשת לכ1

והפרה , את המבקשי� משיבהקיפחה ה, בהחייאת החוזה ללא אישור והסכמה מראש של המבקשי� .75

נטל ההוכחה כי המבקשי� הסכימו לחדש  משיבהא לחוק  ולעניי� זה חל על ה013 את סעי משיבהה

, וכבר נפסק כי תנאי בחוזה המאפשר חידוש אוטומטי של החוזה. משיבהאת ההתקשרות בינ� לבי� ה

  .הינו תנאי מקפח

) ב(3בניגוד להוראות סעי- , גרמה למבקשי להיות קשורי בעסקה בתנאי בלתי מקובלי משיבהה  .ה

 לחוק הגנת הצרכ�

 

 :לחוק מורה כי) ב(3סעי0  .76

שיש בו , או בכל דר1 אחרת, בכתב או בעל פה, במעשה או במחדל – לא יעשה עוסק דבר"

כדי לקשור הכל , ואו הפעלת השפעה בלתי הוגנת עלי, בורותו, ניצול מצוקתו של הצרכ�

לש� קבלת תמורה העולה על או , או בלתי סבירי� עסקה בתנאי� בלתי מקובלי�

  ".התמורה המקובלת

פעלה במש1 שני� במעשה וג� במחדל והכל בכדי לגרו� למבקשי� לשל� , באמצעות עובדיה, משיבהה .77

וג מבצע תמורה העולה על התמורה הקבועה והמקובלת בהסכ� מס, פעמיי� בעבור שירות אחד

 .ההסכ� בו התקשרו, לסטודנטי� של האוניברסיטה העברית

הציגה למבקשי� מצג שקרי לפיו הקפאת מנוי הינה שקולה מהבחינה המעשית  משיבהה, תחילה .78

ו ולא תעלה לה� א1 משתלמת יותר מביטול, )הפעולה בה ה� היו מעונייני� למעשה(לביטול המנוי 

וכלל אינה עונה על צרכיו של , מנוי משתחררת לאחר חודש בלבדבעוד שלאמיתו של דבר הקפאת , דבר

 .ולא לשל� עוד בעבור המנוי היש�) עקב שרות אחר שהוא מקבל(לקוח אשר מבקש להתנתק 

בהצגת נתוני� מטעי� אודות הקפאת מנוי ובהבטחותיה כי המנוי  משיבהמעשיה המטעי� של ה .79

את המבקשי� בתור לקוחות פעילי� מבחינת נועדו לשמר , ומחדלה שבאי ניתוק משירות, ינותק

המשלמי� תשלו� כפול בעבור תמורה שהיא , )א1 לא מבחינת קבלת השירותי�(העברת התשלומי� 

ושו� , אשר שו� צרכ� סביר לא היה מסכי� לשל�, ללא ספק תמורה העולה על המקובל &מנוי אחד

 .בנסיבות סבירות ומקובלות, עוסק סביר לא היה דורש

  

 חטאה בהפרת חוזה המשיבה  .ו
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, כבר אמרנו לעיל כי המשיבה חטאה בהפרת חוזה עת לא ביצעה את הניתוק המבוקש בו היא מחויבת .80

, ה� מכח החוזה וההסכ� ע� המבקשי� ויתר הלקוחות כפי שהוא מובא א0 באתר האינטרנט שלה

 .61ראה לעיל סעי0 

הרי שג� בהיעדר� ותחת הוראות , נת ההפרה תחת הוראות חוק הגנת הצרכ�יראוי לציי� כי מעבר לבח .81

עת נמנעה מלסיי� את ההתקשרות כמו ג� בכ1 שלא , בהפרה המשיבהחוקי החוזי� הכללי� חטאה 

  .נמנעה מלהמשי1 ולחייב את התובעי�

 . � ממנויובהר כי זוהי הפרה ה� לאור ההוראה המפורשת הרשומה בחוזה המפורס� באתר וה� בהתעל .82

 

 הפרה את חובות תו הלב בקיו חוזה משיבהה  .ז

 

ובאי כיבוד , מסכימה לבקשת המבקשי� ומנתקת אות� מהמנוי משיבהבמת� מצגי השווא לפיה� ה .83

לחוק החוזי�  31בניגוד לחובת תו� הלב המוטלת עליה מכוח סעי0  משיבהפעלה ה, בקשת� למעשה

בעניי� זה . המצופה מעוסק הוגנת מינימאלית התנהגותובניגוד לסטנדרט  1973 &ג"התשל) חלק כללי(

 :כבר פסק בית המשפט העליו� כי

תכליתו של חוק הגנת הצרכ� היא יצירת איזו� ראוי בי� הצרכ� היחיד לבי� עוסקי� " 
מטרתו להשליט אורחות התנהגות ראויות על [...] בעיקר� העוסקי� הגדולי�  –

  ."ביחסי� שבי� הצרכ� לעוסק �המגזר העסקי ולקבוע כללי משחק הוגני

 419, 385) 6(ד נז"פ, מ"חברה ישראלית לתקשורת בע –בזק ' ברזני נ 5612/01א "דנ
 432& ו

   

 מבקשישל ה פגעה בקניינ משיבהה  .ח

 

חוזי או , כל בסיס חוקיללא , בלא הסכמת או ידיעת הלקוחכספו של אד� הוא קניינו וגביית כספי�  .84

חברת משול לוינשטיי� הנדסה  1910/91) 'חמ. (א.ת( הקניי� של המבקשי�ווה פגיעה בזכות מה, אחר

יש להאבק בכל החומרה בתופעה ההולכת . )286) 1(ז "תשנ, עיריית ראשו� לציו�' מ נ"וקבלנות בע

 .ומתגברת של חברות גדולות וכוחניות המנצלות את מעמד� להטעיית הצרכ� ולפגיעה בו ובכספו

  

 עשתה עושר שלא במשפט והפרה חובות אמו� משיבהה  .ט

  

היא גרמה , ללא רשות והסכמה, פי זכות שבדי�&כספי� שלא על משיבהה התגבאלו בה� בנסיבות  .85

, ה היא עושר ולא במשפט ועל כ� היא חייבת להשיב את הזכייהתעשלנתבעי� לחסרו� כיס שלא כדי� ו

 . לחוק עשיית עושר ולא במשפט 1סעי0  כפי שמורה

 6768/94א "על בסיס שלושת היסודות המצטברי� אשר נקבעו ברע משיבהחובת ההשבה חלה על ה .86

מהבחינה , ראשית: 289) 4(ב"ד נ"פ, מ"פורו אביזרי ומוצרי צריכה בע' ר יבוא יצור והפצה נ.י.ש.א
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מתקיי� קשר סיבתי בי� ההתעשרות , שנית. של המבקשי� התעשרה מכיס משיבההעובדתית ה

מתקיי� , שלישית ).שבוטל(להסכ� בניגוד  מבקשי�אשר גבתה סכומי יתר מה משיבהל הלפעולתה ש

פעלה  משיבההכיוו� ש, ההתעשרות התקבלה שלא על פי זכות שבדי�, כמפורט לעיל, היסוד הנורמטיבי

 .ידי נציגיה&כפי שניתנו על בניגוד מוחלט להתחייבויותיה

בית . היא חברה גדולה השולטת על נתח שוק גדול והמכתיבה חוזי� אחידי� ללקוחותיה משיבהה .87

כאשר מדובר בחוזה  לב והגינות מוגברי�&תו�, ות גילויעל תאגיד עסקי חובהמשפט העליו� הטיל 

. אחיד מכוח עקרונות דיני התאגידי� המושפעי� מהקרנת� של עקרונות יסוד מתחו� המשפט הפרטי

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

 .זמ� וכס0, מידע

  

  

        התקיימות התנאי� לאישור התובענה כייצוגיתהתקיימות התנאי� לאישור התובענה כייצוגיתהתקיימות התנאי� לאישור התובענה כייצוגיתהתקיימות התנאי� לאישור התובענה כייצוגית

  

מבטא את עמדת המחוקק הרואה בתובענה , 2006 –ו "לחוק התובענות הייצוגיות התשס 1סעי0  .88

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

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

 .עה וניהול יעיל הוג� וממצה של התביעותתרה

כיוו� זאת , בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר תובענה זו כתובענה ייצוגית לפי חוק תובענות יצוגיות .89

משרתת נאמנה את ו, י� לצור1 אישורה כתובענה ייצוגיתשהתובענה ממלאת אחר כל התנאי� הדרוש

 .מטרות המחוקק כפי שבאות לידי ביטוי בחוק תובענות ייצוגיות

 :לחוק תובענות יצוגיות קובע כי ) א(3סעי0  .90

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

  :לתוספת השניה מתייחס ל 1סעי0  

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

 : קובע כי עוסק הוא 1981 & א"לחוק הגנת הצרכ� תשמ 1סעי0  .91

 ".כולל יצר�, עיסוק מי שמוכר נכס או נות� שירות דר1"

 :לחוק תובענות יצוגיות קובע כי) א(4סעי0  .92

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

המעוררת שאלות מהותיות , )א(3אד� שיש לו עילה בתביעה או בעניי� כאמור בסעי0

בש�  –של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� 

 ";אותה קבוצה

עילת  י�אוחז י�המבקש. בעניי� שבינה לבי� לקוח, נגד עוסקת הבקשה היא לאישור תובענה ייצוגית .93

 .על כ� נית� להגיש תובענה ייצוגית בקשר לעניי� זה. תביעה כזו
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 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי) א(8סעי0  .94

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

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

  ; ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, הקבוצה

  ; בענה ייצוגית היא הדר1 היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�ות) 2(

 צג וינוהל בדר1 הולמתיוחברי הקבוצה י לענינ� של כלקיי� יסוד סביר להניח כי ) 3(

[...];  

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

  .הבקשה ממלאת אחר הדרישות הקבועות בהוראה זו

  

  שאלות מהותיות של עובדה ומשפט אשר יוכרעו לטובת הקבוצה

 

ת לכלל חברי הקבוצה ומשותפ, כנגד המשיבה בשל הנזק אשר נגר� לו י�התביעה שיש למבקשת ועיל .95

 . טוע� לקיומ� י�ת על אות� עובדות שהמבקשוומבוסס

א0 כאשר אינ� , למנוע את התנתקות� של לקוחותיה משירותיה המשיבה נוהגת כעניי� של מדיניות .96

 .מחוייבי� לתקופת התחברות כלשהי או כשתקופה זו מסתיימת

לה� להסכי�  המשיבה מציגה ללקוחות מצגי שווא כאילו הקפאת מנוי שקולה לניתוקו ובכ1 גורמת .97

להמשי1 ) או א0 באותו זמ�0 למרות ההקפאה(דבר אשר מאפשר לה להמשי1 לאחר זמ� , להקפאה

 .ולגבות דמי מנוי מלקוחות אשר הצהירו כי אינ� מעונייני� במנוי זה

בעוד שלמעשה היא אינה , המשיבה מטעה את לקוחותיה לחשוב כאילו ביצעה ניתוק מנוי כמבוקש .98

 .יכה לחייב בעבורומנתקת את המנוי וממש

אצל נציגי שירות ומנהלי� , אשר נשני� על עצמ� במש1 שני�, משיבהבמעשיה החוזרי� של ה .99

, תו1 מצגי שווא" שימור לקוחות"יש כדי להעיד שמדובר במדיניות אגרסיבית ביותר של ,שוני�

 .במסגרתה לא מסופק שירות א1 נגבי� כספי�, הטעייה ותרמית

ראויה להתברר בתובענה , באופ� אחיד כלפי ציבור של צרכני� �שנעשי, ותרמית כאלההטעיה  .100

בזק חברה הישראלית ' נ' שפירא ואח 13928/02א "בש 1887/02) א"ת(א "תראה לעניי� זה (ייצוגית 

   )).לא פורס�(מ "בע

ביצוע עוולות  ,חוסר תו� לב, מנויהסכ� הפרת , חוק הגנת הצרכ�הפרת  &ג� עילות התביעה האחרות .101

 . מעוררות שאלות שמשותפות לכלל חברי הקבוצה, זיקי� ועשיית עושר ולא במשפטבנ
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לא נדרשת זהות מוחלטת של כל השאלות הטעונות ממילא ההלכה הפסוקה מעל לצור1 נאמר כי לפי  .102

כל דרישה . משותפות לחברי הקבוצה, העומדות במוקד הדיו�, הכרעה ודי בכ1 שהשאלות העיקריות

 .ה של התובענה הייצוגיתאחרת תסכל את תכלית

או התשלומי� העודפי� אות� /דמי מנוי ו &זהה ג� הוא, הסעד לו זכאי כל הנמנה על חברי הקבוצה .103

 .לאחר שביקש להתנתק מהמנוי, שיל� בעבור מנוי אינטרנט

לחוק תובענות ייצוגיות קובע דרכי� שונות להתייחסות לתביעות  20סעי0 בא� יעלה הצור1 הרי ש .104

 .כ1 נית� יהיה לנהוג ג� בענייננו. לאחר אישור התובענה כייצוגית, ל חבר מחברי הקבוצהאישיות של כ

ה� יסודות , המשפטית ושאלת הנזק עליה� מתבססת הבקשה, המערכת העובדתית, לסיכו� .105

 .וליתר חברי קבוצת התובעי� י�משותפי� למבקש

 

  סיכויי התביעה

 

 .שהשאלות המשותפות יוכרעו לטובת הקבוצה ,וא0 יותר, ישנה אפשרות סבירה .106

ימי� לאחר  3אי ניתוק ממנוי אינטרנט אי� כל קושי לברר את הסוגיה העובדתית בדבר , כ�&כמו .107

 .אשר היא הסוגיה המרכזית המשותפת לחברי הקבוצה, הגבייה העודפתו, הבקשה

י� מצד סותרהלות והתנ מול יישו� לא, הגנת הצרכ� ובהס� מנוי חוקלאור ההוראה המפורשת ב .108

ישנה אפשרות סבירה שהשאלות אשר  ,בתדפיסי החשבו� תומפורש הגלויאשר עולי� בצורה  המשיבה

 .הועלו בבקשה זו יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

  

  התובענה הייצוגית היא המתאימה לבירור המחלוקת

  

הדר1 היעילה וההוגנת את מהווה , אי� ספק כי בענייננו ניהול ההלי1 במתכונת של תביעה ייצוגית .109

 .להכרעה במחלוקת

מצדיק את אישור התובענה , את המשיבה י�תובע י�בשמה המבקש, גודל הקבוצה, ראשית .110

 .כייצוגית

לקוחות אלה מפוזרי� . המשיבה כפי שתוארו ומחדלי מספר רב ביותר של לקוחות ניזוקו ממעשי .111

יש להניח , א1 בעוד שהפגיעה הכספית בכלל חברי הקבוצה היא גדולה ביותר. בשטח כל מדינת ישראל

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

 .וח בהלי1 משפטי נגד גו0 מסחרי רב עוצמהכדאיות כלכלית ובשל העדר יכולת או מוטיבציה לפת

יש להניח כי חלק גדול , אשר גילו במקרה בדבר הגבייה העודפת, בדומה למבקשי�, זאת ועוד .112

 . כלל לא מודעי� לעניי�, מלקוחותיה של המשיבה השייכי� לקבוצה התובעי�
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  :א ברזני"בעניי� זה התבטא כבוד בית המשפט בע .113

עד להבטיח אכיפה יעילה של הנורמות הקבועות מכשיר התובענה הייצוגית נו"

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

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

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

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

  ."לעוסק

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

 )609) 4(ה "ד נ"פ מ"הישראלית לתקשורת בע

  .פסיקה זו נקבעו ג� ההסדרי� שבחוק הגנת הצרכ� ובחוק תובענות ייצוגיותרוח ב  

התובענה הייצוגית היא כלי חשוב להגברת האכיפה של , תובענות ייצוגיותכפי שנכתב בהצעת חוק  .114

ובכלל זה תביעות שסכומ� זניח לעומת , זכויות שלגביה� התביעה הפרטנית אינה הלי1 יעיל ומעשי

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

 .כוח רב

אי� אפשרות מעשית , כות� של חברי הקבוצה הפוטנציאליי� ידועה בשלב הגשת הבקשהלמרות שז .115

ולמעשה א0 אי� , ולצרפ� למסגרת של תובענה רגילה) כיוו� שפרטיה� נמצאי� אצל המשיבה(לאתר� 

כ� לא נדרש בירור מעמיק ופרטני של  .צור1 שהעניי� האישי של כל אחד מחברי הקבוצה יתברר בנפרד

 . סיסיות לגבי ההתקשרות בי� המשיבה לבי� כל חבר בקבוצה באופ� אישיהעובדות הב

מימוש זכות  & תגשי� בדר1 הטובה ביותר את מטרתהבפרשה דנ� ברור שתובענה ייצוגית , מכא� .116

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

אכיפת הדי� על המשיבה והרתעתה מלהמשי1 ולפעול , שיבה ומחדליהאשר נפגעו כתוצאה ממעשי המ

 .תו1 ניצול לרעה של המנגנו� בו היא נוהגת, באופ� חד צדדי ושלא כדי�

וכנראה זוהי הדר1 ההוגנת . לנהל את התביעה כייצוגית, ולמעשה מ� ההכרח, בנסיבות אלה מוצדק .117

 . � שהמשיבה נטלה מה� שלא כדי�להכריע בעני� ולהשיב לחברי הקבוצה את הכספיהיחידה 

  

  בדר, הולמת ובתו לב יעניינ של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  בידי המבקש

  

רבות ובפניות  פעמי� י� ניסוהמבקש, כמפורט עליל .הבקשה מבוססת על שאיפה כנה לאכיפת הדי� .118

בנסיבות . ביד� פ� אישי ואול� דבר זה לא צלחבאו �להסדיר את עניינ חוזרות ונשנות במש1 שני�

 .לא תתברר המחלוקת כלל, העניי� נראה כי ללא בירור התובענה בדר1 של תובענה ייצוגית

עילת תביעה אישית נגד המשיבה ויש יסוד להניח כי כ1 הדבר ג�  י� הראו כי קיימת לה�המבקש .119

 .בעניינ� של חברי הקבוצה
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וה� נכוני� , קבוצהל כלל חברי הזהי� לאינטרסי� ש י�והאינטרסי� של המבקש זכויותיה�, בנוס0 .120

 .ת לייצג את עניינ� של אחרי� כמות�על מנ להשקיע ממרצ� זמנ� וכספ�

, מאמצי� באיסו0 המידע ובאיתור מירב החומר והנתוני� העובדתיי� י�המבקש וג� עד עתה השקיע .121

י� את האספקטי� המשפטיי� והעובדתיי� הכרוכ וובדק, כלל שנית� היה לעשות בנסיבות העניי�

 . בהגשת בקשה זו

ייזו� ההלי1 נעשה על ידי . בהצלחת התביעה משות0 לכל חברי הקבוצה י�האינטרס שיש למבקש .122

על מנת לאפשר לכלל חברי הקבוצה לקבל מהמשיבה את סכומי הכס0 אשר , בתו� לב י�המבקש

מטרה אישית שאינה מתיישבת ע� האינטרסי� של כלל חברי  י�אי� למבקש. שילמו לה ביתר

ואי� כל ניגוד ענייני� בי� האינטרסי� של  י�הצלחת הקבוצה היא הצלחת המבקש, קבוצהה

 .לאינטרסי� של שאר חברי הקבוצה י�המבקש

כיוו� שהיא מבוססת על עובדות מוצקות , בתו� לב בסיכויי התביעה להתקבל י� מאמיני�המבקש .123

 .י�של המבקש י ג� בכ1 יש כדי לבסס את תו� ליב�ונראה כ

את עניינ� של כלל חברי  וינהל י�אלה מוצדק לנהל את התביעה כייצוגית וכי המייצג בנסיבות .124

  .הקבוצה

  

        ש הנכבדש הנכבדש הנכבדש הנכבד""""המבוקש מביהמהמבוקש מביהמהמבוקש מביהמהמבוקש מביהמ

  

כי הקבוצה בשמה מוגשת התביעה  ,לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(14& ו 10בהתא� לסעיפי� , לקבוע .125

� אשר 'נטויז 013או חברת  ,ברק 013חברת , �'כל לקוח של חברת נטוויז : תוגדר כדלקמ�הייצוגית 

התחבר למנוי לקבלת שירות אינטרנט מהחברה בתוכנית ללא התחייבות והחברה לא איפשרה לו 

 013או חברת , ברק 013חברת , �'או כל כל לקוח של חברת נטוויז, להתנתק מההתחברות כבקשתו

, ות לתקופה קצובה� אשר התחבר למנוי לקבלת שירות אינטרנט מהחברה בתוכנית ע� התחייב'נטויז

והמשיכה לגבות תשלו� , ובתו� תקופת ההתחייבות סירבה החברה לנתק אותו מההתחברות כבקשתו

 ; חילופי� בית המשפט הנכבד יתבקש לקבוע הגדרה אחרת לקבוצהל .בשל ההתחברות

  וכי  י�הייצוגי י�התובע י� יהיוכי המבקש, לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(א(14בהתא� לסעי0 , לקבוע .126

 ;כח המייצג&בא � על בקשה זו יהיההחתו כוח�&בא

תהיינה  הייצוגית ת התובענהוכי עיל, לחוק תובענות ייצוגיות) 3)(א(14בהתא� לסעי0 , לקבוע .127

 :כמפורט בבקשה דנ� ואשר מרוכזות כדלקמ�

 1970 &א"תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(לחוק החוזי�  1הפרת חוזה כמוגדר בסעי0   .א

 ))"תרופות(החוזי  חוק": להל�(

 1973& ג"תשל, )חלק כללי( לחוק החוזי� 15כאמור בסעי0  הטעיה בעת קיומו של חוזה  .ב

לפי  ולעוולת הרשלנות התנהגות העולה לכדי עוולת התרמית, "חוק החוזי": להל�(

 ;")פקודת הנזיקי�" :להל�] (נוסח חדש[פקודת הנזיקי� ל 56&ו 35סעיפי� 
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 ;לחוק הגנת הצרכ�, .ג14, .ד13, .ג13, .א13, )ב(3הפרת סעיפי�   .ג

לחוק  39&ו 12הפרת החובה לנהוג בתו� לב ובדר1 מקובלת בקיו� חיוב חוזי לפי סעיפי�   .ד

 ;1968 &ח"לחוק המכר תשכ 6החוזי� וסעי0 

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

 ;עשיית עושר ולא במשפט  .ו

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

 

וא פיצוי כל חבר בקבוצת ה כי הסעד ,לחוק תובענות ייצוגיות) 4)(א(14בהתא� לסעי0 , קבועל .128

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

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

לחוק ) ג(20בהתא� לסעי0 , או לטובת הציבור, כולה או חלקה, להורות על סעד אחר לטובת הקבוצה

 ; תובענות ייצוגיות

 .לאחר קבלת בקשת ההתנתקות דמי מנוילהורות למשיבה לחדול מגבייה בלתי חוקית של  .129

באופ� שייקבע  תפורס�לטה בבקשה זו כי ההח, לחוק תובענות ייצוגיות 25בהתא� לסעי0 , הורותל .130

 ; המשפט הנכבד& ידי בית&על

& בכל שינוי שבית, את התובענה כתובענה ייצוגית, לחוק תובענות ייצוגיות 13בהתא� לסעי0 , לאשר .131

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

 ; ענה הייצוגיתוג� ויעיל של התובהבטחת ניהול ה

 22וזאת בהתא� להוראות סעי0 , את הקבוצה י�המייצג י�תובע י� בשל היות�לקבוע גמול למבקש .132

 .לחוק תובענות ייצוגיות

 י�של המבקש טרחה לבא כוח�&לרבות קביעת שכר, וה זהדיו� בבקשבהוצאות  האת המשיבלחייב  .133

 . ייצוגיותלחוק תובענות  23וזאת בהתא� לסעי0 , בהיותו מייצג הקבוצה

  

  יהאישי של המבקש נזק

  

 לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי ) ב(4סעי0  .134

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

 ";די בכ1 שהמבקש יראה כי לכאורה נגר� לו נזק –) 1)(א(כאמור בסעי0 קט� 

עליו לפצות אותו בגי� התשלומי� אות� נאל8  ,כאשר עוסק מפר את האיסור להטעות את הצרכ� .135

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

 .לבי� הסכו� ששיל� בפועל, היה עליו לשל� בגי� יציאה מחוזה בטר� תו� התקופה המיוחדת
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תנאי ההתקשרות בי� הצדדי� המבקש זכאי לפיצויי� בשל כ1 שהמשיבה נהגה בניגוד ל, בנוס0 .136

 .והפרה את החוזה עימו

או [..] נוחות רווחה כלכלית, אבד� נכס: "כ, לפקודת הנזיקי� מגדיר נזק באופ� רחב 2סעי0 , יתר על כ� .137

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

 .ועוגמת נפש

 :לפי החישוב הבא, 3  2,786.3 עומד על סכו� של  י�קשהנזק הכספי האישי של המב .138

. חודשי� נוספי� לאחר שביקשו להתנתק מהמנוי היקר 35במש1  משיבההמבקשי� המשיכו לשל� ל

ס1 של , בניגוד לרצונ� ובניגוד לבקשת� המפורשת, שלא בידיעת�, בשל כל חודש נגבו מ� המבקשי�

הכל על שירות שכלל לא סופק & בס31  2,786.3 & ו, )3 11.90ס1 של  &בעבור חודש ספטמבר(3  81.60

 . לה� וכלל לא קיבלו

 .3 50נזק� הלא ממוני של המבקשי� בגי� עגמת נפש יועמד לש� הצניעות והצמצו� על , בנוס0 .139

 . 3 2,836.3הוא בס1 של  י�ידי המבקש&ס1 הסעד הנתבע על , לכ1&אי .140

  

  נזק של חברי הקבוצהה

 

כי בניגוד למקרי� רבי� אחרי� בה� חר0 צדקת , נית� לומר, באשר להגדרת קבוצת התובעי� .141

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

� אשר התחבר למנוי לקבלת שירות 'נטויז 013או חברת , ברק 013חברת , �'כל לקוח של חברת נטוויז    

, ינטרנט מהחברה בתוכנית ללא התחייבות והחברה לא איפשרה לו להתנתק מההתחברות כבקשתוא

� אשר התחבר למנוי לקבלת 'נטויז 013או חברת , ברק 013חברת , �'או כל כל לקוח של חברת נטוויז

ובתו� תקופת ההתחייבות סירבה , שירות אינטרנט מהחברה בתוכנית ע� התחייבות לתקופה קצובה

  .והמשיכה לגבות תשלו� בשל ההתחברות, לנתק אותו מההתחברות כבקשתו החברה

  ; לחילופי� בית המשפט הנכבד יתבקש לקבוע הגדרה אחרת לקבוצה  

נית� להערי1 כי מלאכת זיהוי� של חברי הקבוצה יכולה להיעשות בצורה פשוטה למדי על בסיס  .142

 .עצמה משיבהמאגרי הנתוני� אשר בידי ה

הואיל ואי� . משיבהמצויי� בשליטתה של ה א0 ה� הנתוני� לגבי מספר� של התובעי�יש לציי� כי  .143

אשר התקשרו עימה  משיבהלדעת את הפרטי� המדוייקי� אודות מספר לקוחותיה של ה תובעבידי ה

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

לית� פרטי� באמצעות� נית� יהיה  משיבהכבד אשר יורה לצו של בית המשפט הנ תבקשי, ע� זאת .144

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

  :א0 על פי כ� את מספר� של התובעי� המרכיבי� את הקבוצה נית� לחשב באופ� הבא .145
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נכו� ליו� , 2009לשנת ) משיבהל ההמחזיקה במניותיה ש(מ "� בע'ח תקופתי של חברת נטוויז"על פי דו

עומד , המחוברי� באמצעותה לחיבור מהיר לאינטרנט משיבהמספר הלקוחות של ה 2009בדצמבר  31

  .לקוחות 595,000על 

 15% &על פי הערכות זהירות של תחלופת ספקי האינטרנט ונטישת הנתבעתעסקינ� בלא פחות מ .146

  3  89,250מספר התובעי� המרכיבי� את הקבוצה עומד על על כ� , מלקוחותיה

, 3 489.6היינו , חודשי� בלבד 6בהנחה שהנזק הממוצע של כל תובע עומד על תשלו� עוד0 בעבור  .147

וזאת בלא שנלקחו , 3 43,696,800עומד נזקה של הקבוצה על , הרי שבהערכה מינימליסטית ביותר

 .המשפט לקבוע לכל תובע ותובע בחשבו� הפיצויי� לדוגמא אות� יתבקש בית

התובע ביסס את . משיבההנתוני� המספריי� הצריכי� לתביעה זו מצויי� בשליטתה של ה, כאמור .148

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

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

        סו� דברסו� דברסו� דברסו� דבר

אחת ממטרות הלי1 ייצוגי הינה אכיפת שלטו� החוק על גופי� אימתניי� אשר ידו של האזרח הקט�  .149

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

 .הייצוגית

בפועל גבתה המשיבה חיובי� לא  .לבי� לקוח היא לחיובי� ספציפיי� תקשורתהתקשרות בי� חברת  .150

ההסכ� שבי� הצדדי� החוק ופרת וההתנתקות מהווה ה חיוב בניגוד לתנאי ההתקשרות .מוסכמי�

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

מחייבת את לקוחותיה בניגוד , מטעה את הלקוחות במצגי שוואהיא , החברה מבצעת חטא כפול .151

 .אינה מתקנת את הטעות לכשהיא מובהרת להומוסיפה חטא על פשע כאשר , למסוכ�

ציבור הלקוחות זקוק להגנה מפני שרירות ליב� . ה� חברות גדולות ובעלות עוצמה התקשורת חברות .152

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

 .הגותה של המשיבההנובעי� מהתנ

, בהתא� לחוק תובענות ייצוגיות, מתבקש בית המשפט לאשר את התביעה כתובענה ייצוגית, לכ1&אי .153

 .ולהורות כמובקש ברישא לבקשה

לבית משפט נכבד זה הסכמות העניינית והמקומית , לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(ב(5בהתא� לסעי0  .154

 .לדו� בתובענה זו

 .המאמת את העובדות המופיעות בה, בקשבקשה זו נתמכת בתצהיר המ .155

 .מ� הדי� ומ� הצדק לאשר את הבקשה .156

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


