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 . ייצוגיתבתיק כתובענה ה תובענה להגיש את תמבקש הנכבד מתבקש בזאת לאשר להמשפט בית

 . 'כנספח אב "מצתובענה העותק   ]א[

  נימוקי הבקשה

I.  תמצית הבקשה!פתח דבר  

י חלק "שעושה המשיבה בזמ� אוויר מיוחד אשר נרכש ממנה עש שלא כדי� שימועניינה של בקשה זו הינו  .1

 "). השירות: "להל� ג+ ("שיר בהמתנה" אלה המנויי+ בשירות #מלקוחותיה 

מי בשירות זה מושמע ל. לחודש , 6.94 תמורת הס* של 1נית� ללקוחות המשיבה המעונייני+ בושירות ה .2

ההתקשרות מרגע וזאת החל , שיר לבחירתו של הלקוחהמנוי על השירות מתקשר אל לקוח המשיבה ש

 . ועד לרגע המענה

, ל השירותבה+ מבוצעת התקשרות ללקוחות המנויי+ ע) #20% בכ# תלהערכת המבקש(בחלק מהמקרי+  .3

 את השיר עד למענה במקו+ לשמוע. מפקיעה המשיבה חלק מזמ� האוויר של המנוי לצרכיה הפרסומיי+

  :זוכי+ המתקשרי+ לשמוע הקלטה אחרת מטע+ המשיבה

השירות . לחצו פעמיי	 על מקש כוכבית והוא אצלכ	 בפלאפו? אוהבי	 את השיר"
 ". בתשלו	

  .  המשיבההפרסומת שלבמקרי+ אלה מממ� הלקוח את 

 . בלתי מוסרי ובלתי חוקי, הדבר בלתי תקי�

                                                
הלקוחות שמצטרפי+ הרוב המכריע של , ככל הידוע למבקשת. תהוא ביטוי שאינו תמיד הול+ את המציאו" מעונייני+ בו"   1

 ובכל הזדמנות אחרת בה הלקוח חות+ על ,או משדרגי+ מכשיר קיי+(באחד המסלולי+ הסטנדרטיי+ כמנויי+ של המשיבה 
במקרי+ רבי+ . אשר מובנה בחוזה ההתקשרות הקבוע של המשיבה, נאלצי+ לקבל שירות זה) הסכ+ התקשרות ע+ המשיבה

 .  נושא בקשה זואינה" הצטרפות שלא מדעת"ה, ע+ זאת. י� הלקוחות מודעי+ כלל לכ* שהצטרפו לשירותא
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II. העובדות הרלוונטיות 

 . 20.9.05יו+  החל מה של המשיבה ומנויה על השירות לקוחת הינההמבקש .4

כמו . + מוקד שירות הלקוחות של המשיבהלשירות התברר לה בשיחה עתארי* הצטרפותה של המבקשת 

ה באמצעות חתימה על הסכ+ תהצטרפותה לשירות לא נעשכי , לאחר בירור שעשו נציגי המשיבה, כ� צוי�

 . כלשהו

אותו היא ) מ"כולל מע( , 6.94בה מצויי� התשלו+ בגובה , שהוצאה למבקשתלדוגמא עותק חשבונית   ]ב[

  .'כנספח בב "משלמת עבור השירות מצ

וע את המתקשר נאל3 לשמ, ק מהפעמי+ בה+ מבוצעות שיחות אל המבקשתבחל, כפי שתואר במבוא .5

 . השיר המושמע את # תמורת תשלו+ #למכשירו הצעתה של המשיבה לקבל 

המבקשת  שניות מתו* הזמ� שבו המתקשר אמור לשמוע את השיר אותו בחרה 6כי במש* , כ* יוצא .6

 .   הוא שומע את הצעתה של המשיבה,להשמיע

 ". הפקעה" ההתקשרות את קיומה של ההסכ+כי המשיבה אינה מציינת ב, יודגש .7

, נוסח ההסכ+ האחידאת אול+ קיבלה , לא הצטרפה לשירות באמצעות הסכ+ כתוב, כאמור, המבקשת

 למסמ* תנאי 10 עמוד #) ב) (ג) (3(סעי� ה  (בו מצויי� מת� השירות, אשר המשיבה עורכת ע+ לקוחותיה

  . )ההתקשרות

 . 'כנספח גב "מצ מסמ* תנאי ההתקשרותעותק   ]ג[

או  *89 באמצעות הקשה על הספרות(ת האחרות להצטרפות לשירות ג+ באפשרויוכי , יצוי� עוד

  . אי� כל ציו� של האמור) 2באמצעות אתר האינטרנט של המשיבה

 .  שניות8הדרוש למענה מרגע יצירת הקשר הוא כי הזמ� הממוצע ,  מעריכהתהמבקש .8

קה פלא סי, הלשמוע את הצעתה הפרסומית של המשיב כי במקרי+ בה+ נאלצו המתקשרי+ אליה ,מכא�

השירות זמ�  מ15% #כ לא נתנה אותו ב"ובסה, ) שניות6 ( מהזמ�75% #המשיבה את השירות במש* כ

  ). X 75% 20%(אותו רכשה 

III. הטיעו� המשפטי 

 פיצוי בשל הפרת ההסכ#

בגי� הפרת , המבקשת, לכ� עליה לפצות את לקוחתה, המשיבה אינה מספקת את השירות במלואו .9

 . ההסכ+

, ה עבור השירות משולמת בנפרד מהשירותי+ האחרי+ אות+ המבקשת צורכת מהמשיבההתמור, אמורכ .10

 . לחודש , 6.94והיא עומדת על 

היחסי מהשירות אותו לא שהוא כשיעור החלק , מהתמורההמבקשת מעמידה את נזקה על החלק היחסי  .11

 ). X 15% 6.97( , 1המהווי+ , 15%כלומר , כפי  שפורט לעיל, קיבלה

                                                
  aspx/.Waiting_Song/Content/G3/Web/il.co.pelephone.www://httpבד�    2
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) המבקשת(כי שווי השירות מבחינתו של הלקוח , ינה כלכלית טהורה יש מקו+ א� לטענהמבח, למעשה .12

מאחר שהשירות לא נרכש , ע+ זאת). אינטרס הציפיה (גדול מהתמורה אותה היתה מוכנה לשל+

שת הוא כשווי התמורה כי שווי השירות שלא סופק למבק, נית� להסתפק בהערכה, מסחריותלמטרות 

 .אותה שילמה

 עשיית עושר ולא במשפט !פי� לחלו

 . זכאית המבקשת למלוא רווחיה של המשיבה כתוצאה מהפרת ההסכ+, לחלופי� .13

אשר עבורו שילמה זמ� , � בו ממתי� המתקשר למענהתו* שימוש בזמהמשיבה מבצעת פעולות שיווקיות  .14

חי+ המשיבה עושה שימוש בזכות של המבקשת לש+ עשיית רוו. יושמע שיר שבחרהשהמבקשת כדי 

 . מתעשרת המשיבה על חשבונה של המבקשת, בכ*. לעצמה

 : קובע, 1979 #ט "התשל,  בחוק עשיית עושר ולא במשפט1עי� ס .15

)  הזוכה�להל (שירות או טובת הנאה אחרת , מי שקיבל שלא על פי זכות שבדי נכס"
 וא	 השבה בעי, חייב להשיב למזכה את הזכיה, ) המזכה�להל (שבאו לו מאד	 אחר 

 ". לשל	 לו את שוויה�בלתי אפשרית או בלתי סבירה 

לחצו ("שיר אשר הורד למכשיר הטלפו� של המתקשר כתוצאה מהצעתה של המשיבה תשלו+ בגי� כל 

ואשר באה לה , של המשיבה שלא על פי זכות שבדי�מהווה זכיה ") פעמיי	 והוא אצלכ	 בפלאפו

  . מי+ אלהלכ� חייבת המשיבה להשיב למבקשת תשלו. מהמבקשת

, כי דיני עשיית עושר ולא במשפט חלי+ ג+ כאשר ההסכ+ בי� הצדדי+ לא בוטל,  נפסק3בהלכת אדרס .16

 . ולא קניינית, וג+ כאשר הפגיעה של הזוכה היא בזכות חוזית של המזכה

והיא תבקש לקבל+ , האי� למבקשת נתוני+ אודות מידת התעשרותה של המשיב, מטבע הדברי+ .17

 . בתיק זהבמסגרת ההתדיינות 

 ב* י השופט"וכרה כאופציה לגיטימית עהאפשרות לתבוע את הסכו+ הגבוה מבי� שתי האפשרויות ה .18

אשר המוכר לא מסר את החזקה , הוא ד� בסעדי+ העומדי+ לרשותו של קונה דירה. בעני� אדרס האמור

 ):282' עמ (כלשהו' והשכיר באותה עת את הדירה לצד ג, בה במועד הקבוע

שהתובע יוכל להגיש את , דיניות המשפטית הרצויה אינני רואה פג	 בכ מבחינת המ"
 במטרה לזכות בפיצוי הגדול יותר שיצליח, פי שתי עילות חלופיות כאמור�תביעתו על

  .לבססו בהוכחותיו

המבטאי	 את רווחו של , בשלב של הגשת התביעה ייתכ ששני הסכומי	 שבה	 המדובר
א	 נתמקד במקרה . טר	 הובהרו די צורכ	, ע מצד אחרהמפר מצד אחד ואת נזקו של הנפג

ומהו איפוא ההפרש בי , באיזה מחיר מכרה הנתבעת את הברזל, הרי ידוע אמנ	, דנ
, אול	 העותרת לא יכלה לדעת. התמורה שהושגה לבי המחיר שנקבע בחוזה ע	 העותרת

במכירה ת שמא יעלה בידי המשיבה להוכיח שהיו לה הוצאות מיוחדות שהיו קשורו
במקרה דנ לא הוכחו . רווח שהופק על ידיה שלא כדיושבעטיי מופחת , החלופית

� לחוות)ג (14 בפיסקה, לוי' השופט ש, רי הנכבדשמראה חב כפי, הוצאות מיוחדות כאלה 

 .העותרת לא יכלה לדעת זאת מראש, כאמור, א , דעתו

, להוכיח שיעלה בידו, בטוחלא יוכל התובע במשפט כגו זה ג	 להיות , מאיד  גיסא
סתורה  שהיה עליו לשלמו עבור רכישת, מהו הסכו	 העוד%, במידת הוודאות הדרושה

או מהו , ידי המוכר�משלוח הסחורה על�דומה ממקור אחר במועד שבו הודע לו על דבר אי

  .הנזק האחר שהוסב לו עקב ההפרה

                                                
 275, 221) 1(ד מב "פ, .ה.ב.מ.ס ג'הרלו אנד גונ' נ מ"רי בני� בעאדרס חמ 8220/דנ    3
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א	 ייכשל בהוכחת , ובעלפיה יוכל הת, מבחינת דרישות הצדק עדיפה בעיניי התוצאה
�להסתמ  על הרווח שהופק על, סכו	 הנזק שנגר	 לו, ולתבעו, ידי המפר שלא כדי

, שות% אני לדעת חברי הנכבד. "עשיית עושר ולא במשפט"פי העילה של � על, לחלופי
שאי קיימת ג	 סכנה רצינית של התעשרות בלתי מוצדקת מצד הנפגע בדר  , השופט ברק

שהנפגע יכול היה לזכות באותו , תיאורטית בוודאי ולרוב ג	 מעשית, חנית להני. זאת
א% א	 קיי	 ספק כלשהו , אול	. לו קוי	 החוזה במועדו, רווח שנפל בחלקו של המפר

לב �אשר בתו	, עדיי עדי% שהצד, בעניי זה או בדבר גובה הנזק הממשי שנגר	 לנפגע
שהמפר יוכל לטפוח לעצמו על השכ	 מאשר , יזכה ברווח האמור, רצה לקיי	 את החוזה

שהחברה הסובבת : ומה שעוד גרוע מזה; שההפרה אכ הייתה כדאית, וליהנות מהתחושה
  .שהפרת הסכמי	 אכ משתלמת, את הצדדי	 עלולה להיווכח

הפתרו של מת אפשרות לתבוע את רווחו של המפר ישרת את המדיניות המשפטית של 

אלא א	 צוי , ההדגשות אינ במקור ["..עידוד כיבוד	 של חוזי	 והחלשת הפיתוי להפרת	
  .]אחרת

או לתשלו+ רווחיה של המשיבה אשר באו לה ,  ,56 לתשלו+ הס* של זכאיתהמבקשת , לסיכו+ .19

 .  הגבוה מביניה+# למסורהמשיבה וזאת על פי נתוני+ שתדרש ,  המתוארת לעילכתוצאה מהפרת ההסכ+

IV. מות התנאי# להגשת התביעה כתביעה ייצוגיתייהתק 

  בקשר לעני� שבינו לבי� הלקוח" עוסק" תביעה נגד !נושא התביעה   .א

,  לחוק לתוספת השניה1 פריטבצירו� , ")החוק: "להל� בפרק זה (לחוק תובענות ייצוגיות) א (3סעי�  .20

  #מאפשר הגשת תובענה ייצוגית 

בי א	 , בקשר לעני שבינו לבי לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ, תביעה נגד עוסק"
  ".התקשרו בעסקה ובי א	 לאו

 . בהקשר הנדו�" עוסק"וכ" לקוח"כי ה� המבקשת וה� המשיבה עונות על התנאי+ להכיר בה� כ, מוב� .21

עילת תביעה מתאימה להתברר כל . תו מוגבלאינ�, קוח לבי� עוסקשבי� לת התביעה וכי עיל, יודגש .22

 . במסגרת תביעה ייצוגית

דוגמא להכרה בעילה של עשיית עושר ולא במשפט כמצדיקה אישור בקשה לתביעה ייצוגית נית� למצוא 

וסח בעל נ,  לתוספת השניה3על פי פריט ,  בי� לקוח לבי� תאגיד בנקאי#באותו עניי�  (4בעניי� סילורה

  .)1כמעט לזהה לזה של פריט 

  להגיש תביעה ייצוגיתמבקש של הזכאותה  .ב

 : לחוק קובע) 1) (א (4סעי�  .23

 :רשאי	 להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית כמפורט להל אלה"

 ..."שיש לו עילה בתביעה אד	  ) 1(

 . כפי שפורט באריכות לעיל, מת עילת תביעה אישיתי קמבקשתל .24

 . לפיו הראתה כי לכאורה נגר+ לה נזק, לחוק) ב (�4 עומדת בתנאי הקבוע בסעי�  אמבקשתה .25

  הקבוצחברי הכלל ת מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לשאלוענה מעוררת התוב  .ג

לחוק קובע את הקריטריוני+ על פיה+ יפעיל בית המשפט את שיקול דעתו בבואו לפסוק ) א (8סעי�  .26

 : הוא) 1(ק " בס#הראשו� שבה+ . יתבבקשה לאישור תביעה כייצוג

                                                
  )18.10.2009 (il.co.nevo.www, מ"יפית סילורה נגד בנק לאומי לישראל בע 08#05#1039) מרכז(צ "ת   4
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חברי כלל ת מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לשאלוענה מעוררת התוב"
 ".  אפשרות סבירה שה יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש, הקבוצה

של שתילת " כבוד"כי במבקשת אי� מתקיימת כל ייחודיות המזכה דווקא אותה ב, א* מוב� הוא .27

המשיבה עושה כ� לכלל לקוחותיה . ת של המשיבה תו* כדי השמעת השיר אותו בחרההצעותיה השיווקיו

  . שהרי מדובר במערכת אוטומאטית, המנויי+ על השירות ובאותה תדירות

לא : המשיבה אינה מעניקה לעצמה את הזכות לעשות כ� בעת ההתקשרות עימה, וכפי שצוי� לעיל, בנוס�

  .  ולא בהצטרפות באמצעות האתר89*רפות באמצעות לא בהצט, בהסכ+ ההתקשרות הסטנדרטי

 הקיימת לגבי כלל לקוחותיה של המשיבה כי אמנ+ מדובר בתופעה,  למנוע ספקועל מנת, בכל זאת .28

 המשיבה בש+ אורטל שיחת טלפו� לנציגת שירות של, עופר, ביצע אחיה של המבקשת, המנויי+ לשירות

 . ואת תדירותהשל התופעהנציגה זו אישרה את קיומה  . 30.12.09ביו+ 

 : להל� קטע מתו* השיחה

זה משמיע , לפעמי	 שאני מתקשר לאנשי	 שיש לה	 שיר בהמתנה  :עופר"
  ?"לוחצי	 פעמיי	 על כוכבית והשיר אצלכ	 "�?  מכירה�כזאתי 

  .נכו  :נציגת השירות

  ? את מכירה את זה  :עופר

  . אני מכירה את זה, כ  :נציגת השירות

  ...?מי	 זה קורהכל כמה פע  :עופר

  ."פעמיי	 זה קורה לי, אני בממוצע מדברת ע	 בעלי עשר פע	 ביו	  :נציגת השירות

 .'כנספח דב "עותק תמליל השיחה מצ  ]ד[

וכי ישנו סיכוי גבוה כי יוכרעו , כי טיעוניה המפורטי+ לעיל הינ+ טובי+, מ� הסת+,  טוענתתהמבקש .29

 .  לטובת הקבוצה

 ביותר להכרעה המתאימה  הדר$נה הייצוגית ההתובענה  .ד

 : אשר קובע, לחוק) 2) (א (8הקריטריו� הבא קיי+ בסעי�  .30

 ";נה ייצוגית היא הדר  היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניתובע"

וכמות החברי+ בקבוצה , יחסית, סכו+ התביעה האישי הינו נמו*מאחר ש, המבקשת עומדת בתנאי זה .31

 . ישיות אינ� מעשיות במקרה הנדו� אכ* שתביעות, הינו רב מאוד

 . תי המבקש"באיתור כל אחד ואחת מחברי הקבוצה עקושי המגיע לכדי מניעות של ממש קיי+ , בנוס� .32

 הקבוצה ייוצג וינוהל בדר$ הולמת ובתו# כלל חברי של עניינ# יסוד סביר להניח כי קיי#  .ה
  לב

 :י+לחוק קובע) 4 (#ו) 3) (א (8סעי�  .33

 הקבוצה ייוצג וינוהל בדר  כלל חברי	 של יניענ להניח כי  יסוד סבירקיי	  )3("
  .הולמת

 ". של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו	 לבעניינ	קיי	 יסוד סביר להניח כי   )4 (

 : ה+ אלה בתנאי זה תעמידתה של המבקשהנימוקי+ ל .34
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א הישכ* ומ, יתר חברי הקבוצהבאותו אופ� שנפגעו   המשיבהמהתנהגותכספית  הנפגע תמבקשה .34.1

 ;י+ המשותפי+אינטרסה נאמנה את תמייצג

כלל חברי  בדר* הולמת את עניינ+ שלא צג הייתי, ה בסיוע בא כוחכי נה מאמיתמבקשה .34.2

 ;הקבוצה

 .  הקבוצהלטובת כלל חברי  התביעה בתו+ לב מתו* אמונה בה ובהצלחתהאת הש מגיתמבקשה .34.3

V. הקבוצה הגדרת 

 :כי הגדרת הקבוצה תהיה זו, מבוקש .35

  .מאז תחילת שיווקו" שיר בהמתנה" המשיבה שהיו מנויי+ על שירות לקוחות

והיא תבקש לקבל+ במסגרת בירור , מספר הפרטי+ בקבוצהמדוייקי+ אודות  אי� נתוני+ תמבקשל .36

 . א+ זו תאושר כייצוגית, התביעה

 .  מליו�2.7 #כ  מספר המנויי+ הנוכחי שלה הוא 5על פי נתוניה של המשיבה באתר האינטרנט שלה .37

 . משתדרג/ההצטרפות כיו+ לשירות הינה אוטומאטית לכל מנוי חדש,  לעיל1כפי שצוי� בהערת שוליי+  .38

 . כחצי מליו� לקוחות היו או הינ+ מנויי+ על השירות מאז תחילת שיווקוכי ,  מעריכהתהמבקש .39

 .  שני+4.5 #במש* כ, 2005השירות נית� ללקוחות המשיבה מאז שנת , ככל הידוע למבקשת

 : יצוי המבוקש לכלל חברי הקבוצה באופ� הבאאת הפ  מעריכהתבקשהמ .40

6.97 , X 15% X 12  +חודשיX 4.5  +שניX 500,000  +או סכו+ אחר אשר  , 28,200,000= מנויי

ובכל מקרה בסכו+ הנמצא בתחו+ , יתברר ע+ מת� המידע אודות מכירותיה של המשיבה של השירות

 . כבדסמכותו העניינית של בית המשפט הנ

VI. #בבקשה זוהסעדי# המבוקשי   

 : הינ+בבקשה זו  המבוקשי+ די+סעה .41

 ;לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית .41.1

 ;להגדיר את הקבוצה בשמה תנוהל התביעה .41.2

הפרת הסכ+ ועשיית עושר ולא במשפט בשל  כי עילות התביעה המשותפות לקבוצה ה� ,לקבוע .41.3

 ;ה לרכישת השירותה עבור הצעשימושה של המשיבה בחלק מהזמ� אותו רכשו חברי הקבוצ

 :כי הסעדי+ הנתבעי+ הינ+, לקבוע .41.4

להפסיק מפעולותיה האמורות או להפחית את עלות המורה למשיבה , צו עשה .41.4.1

 ;כל שיעור אשר יקבע בית המשפט הנכבדב או 15% # השירות ב

                                                
 . aspx/.AboutPelephone/Communications_Pelephone/Corporate/G3/web/il.co.pelephone.www://httpבד�   5
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משפט לחברי בתשלו+ פיצוי בגי� הפרת ההסכ+ או השבה בגי� עשיית עושר ולא  .41.4.2

 ;הקבוצה

 ;הפרסו+ אות בהוצתשא המשיבהולקבוע כי ,  ההחלטהאופ� פרסו+בדבר וראות  התלת .41.5

 ;תמבקשגמול ללקבוע  .41.6

 .תמבקשכ ה"לקבוע את שכר טרחתו של ב .41.7

 . ב לתמיכה בעובדות בקשה זו" מצתמבקשתצהירה של ה .42

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ד"עו, אס� שילה

 תכ המבקש"ב


