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  056602543. ז. ת, גדעון שררמר            :המבקש

  תקוה-שערי, 81גרניט ' מרח          ) התובע(

  

דוד או / וגלעד שראו /וואו אמיר קדרי /שמואל אהרנסון ו כ עורכי דין"י ב"ע

 שי גרנותאו / ו אלון ביתןאו/ ואופיר טלאו / ואיאילן אמודאו / ואבולעפיה

או / וטימר-מירב מלואאו / ו'תמרה קוליץאו / ונועה שמיראו / ו שי קיןאו/ו

או / ובר און) לבנשטיין(שרון או / וטלי בן סימוןאו / ובן חיים-שרון פרס

 אסף עזרתיאו / ושמואל קזסאו / וציון צמחאו / ודנה גולןאו / ורונית טל

או /או ניצן טבנקין ו/ ואמיר עדיקאאו / ורימון תלחמיאו / וועה לוינאו /ו

 שירה ורטהייםאו / ותומר גמליאלאו /ולואיז ספורטס או / ואילה פוקס 

אסף או / ובוטבול- סברינה דדוןאו / ורויטל קלייןאו / ומיכל בן נראו /ו

שרית  או/ ווורם-יעל אברהםאו / ורונית ברקאו / וכפיר טוביאו / ורוטשטיין

 ביבר-אור לויאו /ואליהו הישראלי או / ובי'שלמה חגאו / ורחמים-סלופסקי

 רחל פרנקואו / ומלכי-אפרת שגיאאו / וענבר רזאו / ונעמי ווסטפרידאו /ו

או דיקלה /וקרין דגן או / וגל עזראאו / ואביעד סיניאו /ודניאל פיפרנו או /ו

יעל או / ואיתי סהראו / ולי אלרום-גלאו / ושני גולןאו /פלד ו) ויינפלד(

  ' אבולעפיה אמודאי ושות, שר,  אהרנסון ממשרד'אופיר דוידוביץאו /ופטובי 

אביב   תל20לינקולן ' רח ב שכתובתם לצורך הליך זה הינהעופר לויד "ועו

  6250501-03   : פקס  ;6250500-03 :'לט; 67134

    
  

  - נ ג ד -

  

  520031931. צ. ח, בזק החברה הישראלית לתקשורת        :המשיבה

  61620, תל אביב, בנין משולש, 132מנחם בגין ' מרח        )הנתבעת(

  

  

  

  

  בקשה להכיר בתובענה כתובענה ייצוגית
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  גילוי נאות. א

 זאת בניסיון ,)2009ספטמבר  (ע"ה תש"ערב רכבר במסכת האירועים שתתואר להלן הובאה לידיעת המשיבה  .1

 .בא לאישורו של בית המשפט הנכבד במקביל להגשת התביעהאשר יולגבש מתווה פתרון מוסכם 

 אשר לדעת הצדדים יכול היה להשיא את רווחתם של חברי הקבוצה תוך חסכון ,המדובר היה במתווה חדשני .2

 . מובא לאישורו של בית המשפט הנכבד, כמובן, משמעותי בזמן שיפוטי כשהכל

  מוצלחסיוםהגיע לכדי ש פני חודשים ארוכים שהתפרש על בין הצדדים התקיים משא ומתן אינטנסיבי .3

לחסוך בזמן שיפוטי  כדי - אושר על ידי בית המשפט הנכבד י אם וככל ש-  ושיהיה ב, פשרההסכם באמצעות 

 .ניכר

 הוגשה כנגד המשיבה תובענה דומה שעניינה דומה לזו שתפורט 2010 לאפריל 18ביום , להפתעתם של הצדדים .4

 "). ניההתובענה הש: "להלן(להלן 

 .1ב כנספח "רצ –התובענה השניה  העתק  •

 אליהם מחברי הקבוצה ומצומצם לחלק קטןמתייחסת רק תובענה השניה מהשוואת התובענות עולה כי ה .5

  - שהיא מקיפה יותר , מתייחסת התובענה דנא

החל , כל מי שהצטרף"חברי הקבוצה הם ,  לתביעה שם71כפי שפורט בסעיף , בתובענה השניה  .א

והיה , של המשיבה, Yesלמסלול אינטרנט ללקוחות קיימים דרך , 31.12.08 ועד ליום 1.4.08מיום 

 ".1.1.09מנוי על המסלול ביום 

לפני יום  לקוחות המשיבה אשר התקשרו עימהכלל "המדובר על , לעומת זאת, בתובענה זו  .ב

אינטרנט לשם קבלת שירותי גישה רחבת פס ל, בין במישרין ובין באמצעות אחר, 31.12.08

 " גבתה מהם תעריף גבוה מהתעריף אשר נקבע בתנאי ההתקשרות עמם1.1.09ואשר החל מיום 

רק אלו שהצטרפו  םאינ ,שלא כמו בתביעה השניה, תובענה זוחברי הקבוצה הנכללים ב )1(

 ;1.4.08החל מיום 

רק אלו ם אינ ,שלא כמו בתביעה השניה, תובענה זוחברי הקבוצה הנכללים ב )2(

 .Yes -ייכות מוקדמת ל בהשת המחזיקים

 .קבוצת החברים בתובענה השניה קטנה ומוכלת בקבוצת החברים בתובענה דנא, ובמילים אחרות .6

מאחר וחברי , בשל הפער בין התובענות ובעיקר נוכח היותה של התובענה דנא מקיפה מהתובענה השניה .7

 הוחלט   - מ בין הצדדים"המוהקבוצה בתובענה השניה מוכלים בתובענה דנא ולאור השלבים המתקדמים של 

 .מ ולהגיע לפתרון מוסכם לשם אישורו על ידי בית המשפט הנכבד"שלא לנטוש את דרך המו

 .תוך גילוי מלא ונאות בפני בית המשפט הנכבד של כלל האירועים שקדמו להגשת תובענה זו, כמובן, הכל .8
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  מהות התובענה. ב

כלל  ההסכם. גלישה באינטרנטתשתית לת שירותי  בהסכם לקב2008 התקשר עם המשיבה בשנת המבקש .9

 גבתה סכומי כסף המשיבה .התייחסות ברורה ומפורשת לתמורה לה זכאית המשיבה בגין מתן השירות

 .עודפים שלא כדין

 . התובענה דנא נועדה להשבת כספים אלו .10

  

 הסעדים המבוקשים. ג

 :כדלקמן,  לבית המשפטובזה עתירתהמבקש מגיש  .11

חוק תובענות מכח , כתובענה ייצוגית") התובענה": להלן (המצורפת לבקשה זוה לאשר את התובענ  .א

 ;")חוק תובענות ייצוגיות "–להלן  (2006- ו"התשס, ייצוגיות

 :")חברי הקבוצה: "להלן (להגדיר את הקבוצה שבשמה הוגשה התובענה כדלקמן  .ב

ן ובין באמצעות בין במישרי, 31.12.08לפני יום  כלל לקוחות המשיבה אשר התקשרו עימה"

 גבתה מהם תעריף 1.1.09לשם קבלת שירותי גישה רחבת פס לאינטרנט ואשר החל מיום , אחר

 "גבוה מהתעריף אשר נקבע בתנאי ההתקשרות עמם

 :לקבוע כי עילות התובענה הנן כדלקמן  .ג

-ט"תשל, לחוק עשיית עושר ולא במשפטעשיית עושר ולא במשפט בהתאם  או/ו; הפרת חוזה

" תנאי מקפח" המכיל "חוזה אחיד"כריתת או /ואו פעולה שלא בתום לב /ו רשלנות וא/ו; 1979

  .1982-ג"התשמ, בחוק החוזים האחידיםכהגדרת מושגים אלו 

סכומי הכסף שנגבו מהם  את – חברי הקבוצה עםכל תובע הנמנה לוכן  - להורות למשיבה להשיב למבקש  .ד

 ;תובענהכמפורט ב, או לפצותם בסכומים אלו/ ושלא כדין

  - עוד מתבקש בית המשפט הנכבד כדלקמן   .ה

וכן , להורות כי ההחלטה בבקשה זו ונוסחה יפורסמו בשני עיתונים יומיים בשפה העברית )1(

ה ולקבוע כי המשיב, ליתן הוראות נוספות כפי שימצא לנכון בדבר אופן הפרסום כאמור

 .בהוצאות הפרסוםתישא 

 . כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכוןיתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענהל )2(

  

  הצדדים לתביעה. ד

 .אינטרנטב גלישהתשתית לבכל הנוגע לקבלת שירותי בין היתר לקוח של המשיבה , המבקש הינו אדם פרטי .12
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ומתקשרת , שירותי תשתית לגלישה באינטרנט, בין היתר, המשיבה הינה חברת ציבורית המעניקה ללקוחותיה .13

 ."חוזה אחיד"הווה  הסכם המלפי תנאיעימם 

  

  עובדות המקרה הצריכות לעניין. ה

כשהתמורה , התקשר המבקש עם המשיבה בהסכם לקבלת שירותי תשתית אינטרנט למשך שנה 21.7.08ביום  .14

 .לחודש₪  45 –

 .2ב כנספח "רצ – 2008הסכם שבין המבקש למשיבה משנת העתק  •

הכולל את הפסקה ") המסמך הנוסף: "הלןל(נוסף סתמי קיבל המבקש לביתו מסמך מכן פרק זמן לאחר  .15

  - שלהלן 

  

  ...."החברה רשאית לעדכן את התעריפים האמורים בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן..."

 .3ב כנספח "רצ –נוסף שנשלח אל המבקש המסמך ה העתק •

 

. 2008 דצמבראת חשבונית חודש , כמו יתר לקוחות המשיבה,  קיבל המבקש2009 פברוארבתחילת חודש  .16

את חשבונו החלה לחייב היא  כי רטרואקטיוויכעובדה מוגמרת ובאופן , בחשבונית זו הודיעה המשיבה למבקש

  -כדלהלן תוך שהיא מפרטת לחודש  ₪ 2בתוספת של ) 2009החל מחודש ינואר (

  

 יעודכנו תעריפי הגלישה 1.1.2009- החל מה, בשל העליה המצטברת במדד המחירים לצרכן"

 ".מ"נט של בזק בסכום של שני שקלים כולל מעבתשתית האינטר

 .4ב כנספח "רצ –2009חשבונית שנקבלה אצל המבקש בפברואר העתק  •

כשהמוסכם בין ) מ"כולל מע( ₪ 47 חויב חשבונו של המבקש בסכום של 2009 בשנת אפרילבחודש , לדוגמא, כך .17

 .חודשים אחרים כך היה גם ב. בלבדלחודש ₪ 45היה לתשלום חודשי של , כאמור, הצדדים

 .5ב כנספח "רצ –2009 ים פברואר ואפריל אצל המבקש בחודשות שנקבלוחשבוניהעתק  -לשם הדוגמא  •

המבטא את שיעור עליית המדד ממועד )  2₪(העלאת התעריף ובוודאי שלא לסכום ל לא –המבקש לא הסכים  .18

 .21.7.08יום  להמוקדם

זאת , ה במדדיכות להעלות את התעריף עקב העליניתנה למשיבה הזאם שלא כדעת המבקש גם   : ויודגש

הרי שלכל היותר יכולה היתה להעלות , שלא היה חלק מהמוסכם בין הצדדיםבהסתמך על אותו מסמך נוסף 

ולא ) 1.1.09 ועד ליום 21.7.08סכום המבטא את שיעור עליית המדד מיום ( ₪ 0.69יף בשיעור של ראת התע

  .  2₪בסכום של 

 .6ב כנספח "רצ – 1.1.09 ועד ליום 21.7.08ת מדד מיום תדפיס חישוב עליי •

, בהם העלתה המשיבה את התעריף באופן חד צדדי כאמור בדיקה שעשה המבקש העלתה שבחלק מהמקרים .19

   - ר בנימין קייזרולדוגמא בעניינו של מ) 3נספח , לעיל(מלשלוח את המסמך הנוסף אפילו נמנעה היא 

, ם המשיבה בהסכם לקבלת שירותי תשתית אינטרנט למשך שנה עמר קייזר התקשר 4.5.08ביום   .א

 .לחודש ₪ 39 –כשהתמורה 
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 את התעריף מסיבה כלשהי בתוך להעלותהמוסכם בין הצדדים לא כלל את זכותה של המשיבה   .ב

 .תקופת ההתקשרות

 .מר קייזר לא קיבל כל הודעה נוספת  .ג

,  2₪בסכום עודף של  קייזר מרובחודשים שלאחר מכן חוייב  2009ינואר חודש החל מתחילת   .ד

  . ובוצעו כלפיולמבקשהדברים נמסרו ובאותה הדרך בה זאת מאותם הנימוקים 

עד (פנה לנציגי המשיבה והצביע על כך שהתחייבותו החוזית הוסכמה ונקבעה לשנה מר קייזר   .ה

התקשרות באופן חד צדדי שנקבע במחיר ה את להעלותוכי אין למשיבה כל זכות ) 2009למאי 

 . וך תקופת ההתקשרותבת

 . דקות שיחה חינם100הטבה של למר קייזר המשיבה הסכימה להעניק   .ו

 .7ב כנספח "רצ – 2008למשיבה משנת מר קייזר הסכם שבין העתק  •

 .8ב כנספח "רצ –2009בפברואר מר קייזר חשבונית שנקבלה אצל העתק  •

 .9 ב כנספח"רצ – מר קייזרחודש מרץ של חשבונית העתק  -לשם הדוגמא  •

  

 חלקם קיבלו .לכלל לקוחותיההמשיבה העלתה את תעריף שירותי תשתית גלישה באינטרנט   :ולסיכום .20

, המשיבה לא יידעה את לקוחותיה בדבר העלאת התעריף. וחלקם לא) 3נספח " (המסמך הנוסף"לידיהם את 

 .  מעשהלאחרחודשים אלא 

  עילות התביעה. ו

  

I . הפרת חוזה 

התקשר המבקש עם המשיבה בהסכם לקבלת שירותי תשתית אינטרנט למשך  21.7.08ביום , כפי שפורט לעיל .21

סכומי כסף שלא כדין וגרמה בכך לנזק המשיבה גבתה מהמבקש ,  בפועל.לחודש₪  45 –כשהתמורה , שנה

 ).37 -41 סעיפים להלן וראו (₪  14לבין ₪  9.17בטווח שבין 

 

,  זכות לסעד של פיצוי כספילמבקשמקנה וזו הפרת ההסכם או מחדליה של המשיבה עולים כדי /פעולותיה ו .22

, )תרופות בשל הפרת חוזה(חוק החוזים  ל10בסעיף כאמור (בגין הנזק , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין

 .ול םשנגר) 1971-א"תשל

 

II .עשיית עושר ולא במשפט  

מי ) א(1" שזו לשונו חוק עשיית עושר ולא במשפטכי המשיבה חבה בהשבה מכח , ן המבקש יטעלחילופין .23

 - להלן (שבאו לו מאדם אחר )  הזוכה- להלן (חרת אשירות או טובת הנאה , שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס

 לשלם לו את -ן בלתי אפשרית או בלתי סבירה ואם השבה בעי, חייב להשיב למזכה את הזכיה, )המזכה

 ."שוויה
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 .המבקשאו על חשבונם של חברי הקבוצה ובכללם /וזאת מכיסם ו" טובת ההנאה"צמחה למשיבה , בעניינינו .24

בהיותן מנוגדות להוראות , "שלא על פי זכות שבדין "למשיבהצמחה " טובת הנאה" אין ספק כי אותה עוד

 . כמפורט בתובענה דנא, או ההסכם/הדין ו

  

 .על המשיבה להשיב את הזכיה ולחילופין את שוויה, ולאור הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט, משכך .25

 

III.רשלנות    

 .ו כלפיוכן חבה היא בחובת זהירות קונקרטית, המבקש מושגית כלפי המשיבה חבה בחובת זהירות .26

 

ה מעשה שאדם סביר ונבון לא היה תעשהפרה חובות אלו ואו במחדלים המתוארים לעיל /בפעולות ו, המשיבה .27

 לא השבמשלח ידאו / וה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבותתלא עשאו / ועושה באותן נסיבות

 כדוגמת –סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד שגוף ,  מידת זהירותהאו לא נקט,  במיומנותההשתמש

 .נוקט באותן נסיבותהיה משתמש או  -המשיבה 

 

או מחדליה /בעקבות פעולותיה ו" התרחשות צפויה"דר גלכל הפחות ב,  נזק שהינולמבקשכתוצאה מכך נגרם  .28

 -מעשיה של המשיבה הינם בגדר הסיבה . אותם הפרהואשר יה מנוגדים לחובות שהוטלו עלשל המשיבה ה

 .לכם הרגיל של הדבריםשבא באורח טבעי ובמה,  לקרות הנזק-ולכל הפחות אחת מהסיבות 

  

IV .הפרת חובת תום הלב  

 .לחילופין יטען המבקש כי המשיבה הפרה את חובות תום הלב כלפיו ותחוב בגין כך .29

 

פי סעיף - על– ראשית. עקרון תום הלב חולש על עניינה של תובענה זו מכח מספר עקרונות חלופיים ומצטברים .30

. בשל היחסים החוזיים הקיימים בין המשיבה לבין המבקש 1973-ג"תשל) חלק כללי(לחוק החוזים  39- ו12

כאמור בסעיף , וביצוע חיובים שאינם בגדר חוזה,  בשל היותו עקרון על החולש על כל פעולה משפטית–שנית 

 בשל חובת תום הלב המוגברת והחובה לפעול בהגינות וסבירות המוטלות על – ושלישית. לחוק החוזים) ב(61

 . והעובדה שהיא מחזיקה ברישיון מטעם המדינההמשיבה בשל מעמדה 

 

 מתקיימת בענייננו חובת תום לב מוגברת בשל יחסי האמון המיוחדים החלים במקרה זה בין –בהיבט החוזי  .31

ולתת , על כן אין לאדם מן הישוב אלא לתת אמון. בשל היחס הבלתי סימטרי שביניהם והלקוח למשיבה

קלירי שהובא בענין וכפ, במשיבה, פשוטו כמשמעו, מבטחו
1
  -  

  

 מחייב את הצדדים למשא ומתן לקראת כריתת חוזה לנהוג זה כלפי חוק החוזים ל12סעיף  "

וככל שקיימים ביניהם יחסי אמון משמעותיים יותר כך יגבר ...זה בדרך מקובלת ובתום לב

 "בההיקף החו

 

וכן , מעמדה הבלעדי. מטיל אף הוא חובת נאמנות וחובת תום לב מוגברת על המשיבהמעמדה של המשיבה  .32

 .  אשר מדגישים את חובת תום הלב החלה עליה–יחסי הכוחות שבינה לבין הציבור 

                                                 
 ). נבו ('ל ואח"צבי עצמון ז' נ' מ ואח"בע) 1994(קליר כימיקלים שווק  8817/02   א"ע 1
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דבר נורמות מטיל ה, כי מקום בו ניתן זיכיון מיוחד להענקת שירותים לציבור, 2סלקוםכפי שנקבע בעניין , ואכן .33

   -התנהגות שהן מעבר לרמת ההתנהגות המקובל על כל ספק במשפט הפרטי 

  

דבר המטיל עליה חובה , המבקש קיבלה ממשרד התקשורת זיכיון להעניק שירות לציבור…"

וזה מעבר לרמת  ההתנהגות , "כלפי הציבור באופן המצדיק הענקת זיכיון זה"לנהוג 

  "המקובלת על  כל ספק במשפט הפרטי

 

 תחוב –עשתה כן הימנע מגביית היתר שתוארה לעיל ומשלב של המשיבה היתה ל-התנהגות תמת, בנסיבות אלו .34

 .  המבקשכלפי

  

V .תנאי מקפח בחוזה אחיד  

  

המבקש קיבל מהמשיבה מסמך ובו סעיף המתייחס לזכותה של המשיבה להעלות את , כפי שהובא לעיל .35

 ". האמורים בשיעור עליית המדדהחברה רשאית לעדכן את המחירים "–תעריפיה 

 

 למועד כניסתו לתוקף של ההסכם בין המשיבה לבין המבקש מהווה שקדםהעלאת המחיר בהתאם למדד  .36

 - 3כפי שהובא בדברי מלומדיםקיפוח בחוזה אחיד ו

  

ההצמדה צריכה , כעיקרון. קיפוח עלול להתגלות בכל הנוגע לדרך ההצמדה ולחישובה."...

ובמקרה זה המדד הבסיסי , וזה או מיום החתימה על זכרון הדבריםלחול מיום כריתת הח

או המדד של אותו , הוא המדד שפורסם לאחרונה לפני כריתת החוזה או זכרון הדברים

מדד שהיה נכון למספר חודשים ,  אם הספק ישלים בעת כריתת החוזה...החודש שבו נחתמו

שאינם , וספים ללא הצדקהיצא שהלקוח ייאלץ לשלם סכומים נ, טרם מועד החתימה

בחוזי מכר , כדי למנוע אפשרות זו נוסף תנאי. משקפים שחיקת ערך הכסף בשל אינפלציה

לפיו מדד הבסיס הוא המדד שפורסם לאחרונה לפני כריתת , דירות שאושרו בבית הדין

  ]מ"הח, ההדגשות אינן במקור[" 4החוזה או לפני החתימה על זכרון הדברים

 .10ב כנספח "רצ –שפניץ ' לוסטהויז וט' רם של ורלוונטים מספ' עמ •

 

 כאל חלק )3נספח , לעיל ("מסמך הנוסף" כפי שהובאה במדברים אלו עולה שגם אם נתייחס להודעת המשיבה .37

 שהרי מדובר בתנאי המאפשר –הרי שהודעה זו מכילה תנאי מקפח בחוזה אחיד , מהמוסכם בין הצדדים

 . המבקש של ו למועד התקשרותמוקדםלמשיבה לקבוע מדד בסיס שהוא 

 

 2לפי גישה זו נזקו של המבקש . אסור לה למשיבה לגבות מכוחו סכום כלשהותנאי מקפח דינו ביטול ומכאן ש .38

 .)) 2₪(בסכום הגביה ביתר בכל חודש )  חודשים7(מכפלה של תקופת הגביה ביתר (=  ₪ 14נאמד בסך של 

                                                 

 )נבו (היועץ המשפטי לממשלה' מ נ"סלקום ישראל בע 1/95ש " ע2
 .332-333' בעמ, )1994( חוזים אחידים שפניץ' ט, לוסטהויז' ו 3
 5/86א " לנספח התשלומים המצורף לחוזה שאושר בתח2סעיף ; דורי חברה לעבודות הנדסיות 3/88א "א לחוזה שאושר בתח8סעיף  4

  .שרבט חברה לבנין
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הוגבלה של המשיבה  ההרי שזכות, תבוטל משמעותו המקפחתלחילופין וגם אם לא יבוטל התנאי לגמרי אלא  .39

סכום המבטא את השפעת המדד על מחיר , לכל חודש ₪ 0.69בהעלאת התעריף בשיעור מקסימלי של 

 . 2009  ועד לינואר - המועד בו הצטרף המבקש לשירות - 21.7.08לתקופה שמיום ) לחודש ₪ 45(ההתקשרות 

 

בסכום הגביה )  חודשים7(מכפלה של תקופת הגביה ביתר  ( 9.17₪ד בסך של לפי גישה זו נזקו של המבקש נאמ .40

 .))2-0.69=  ₪ 1.31(ביתר בכל חודש 

 

 .  14₪לבין  ₪ 9.17נע בטווח שבין  נזקו של המבקשלפיכך  .41

 

  הסעדים המבוקשים. ז

  

תבעים הנ מופנה בית המשפט הנכבד לאמור במבוא לבקשה זו בכל הנוגע לסעדים תלמניעת חזרה מיותר .42

  . מסגרת הליך זהב

  

  קיומם של התנאים לאישור התובענה כייצוגית. ח

  

  התובענה דנן נכללת בגדר סוגי התביעות המפורטים בתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות. 1

  

לא תוגש תובענה אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או בעניין " לחוק תובענות ייצוגיות 3פי סעיף -על .43

  ". ת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגיתשנקבע בהורא

 

, עוסק נגד ניתן להגיש תובענה ייצוגית תביעה,  לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות1פי פרט -על .44

" עוסק"  .לאו אם ובין בעסקה התקשרו אם בין, לקוח לבין שבינו לענין בקשר, הצרכן הגנת בחוק כהגדרתו

  ".כולל יצרן, מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק"כמוגדר בחוק הגנת הצרכן 

  

 ".בקשר לענין שבינו לבין לקוח"ועילות התביעה הינן " עוסק"שהמשיבה הינה , וכפי שהובא לעיל, אין ספק .45

ובין היתר בעילות חוזיות , להגיש תובענה ייצוגית כנגד המשיבה בעילות שפורטו לעיל המבקש רשאי, לפיכך

  . חוק עשיית עושר ולא במשפט ולפיונזיקיות

  

  עילת תביעה אישית . 2

  . המשיבהכנגד ת תביעה אישיות ו עילמבקשל, כפי שפורט בבקשה זו לעיל .46

  

  גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית. 3

  

  – 11.6.09נכון ליום , לפי פרסומי המשיבה באתר האינטרנט שלה .47
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 !ת ישראל כבר בחרו לגלוש באינטרנט המהיר של בזק מיליון אזרחי מדינ3-למעלה מ"

 .11ב כנספח "רצ -] 11.6.09[פרסום המשיבה באתר האינטרנט שלה העתק מ •

 

גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התובענה כתובענה , המתוארים לעילולאור סדרי הגודל , בנסיבות אלו .48

   .ייצוגית

  

  קבוצת המעונייניםהגדרת . ב

 . מופנה בית המשפט הנכבד לאמור במבוא של תובענה זוצת המעונייניםבכל הנוגע להגדרת קבו  .49

  

  המשמעות הכלכלית של התובענה הייצוגית. ג

 . שקלים ספוריםבשיעור של, על דרך ההערכה, הנזק שנגרם למבקש נאמדסכום  .50

 

 יעמיד את, בתקופה הרלוונטית, לקוחותיה הרלוונטיים של המשיבהבמספר הנזק הכספי האישי מכפלת  .51

, ומתוך שיקלול הנתונים ונסיבות התובענה, לענייננו. ₪מיליוני על ) לכל הפחות(סכום התביעה הייצוגית 

 .הערכה שמרנית לכל הדעות, ₪ מיליון 3סכום התביעה המצרפי עומד על 

 

  של עובדהאו שאלות משותפות של משפט . 4

אם בהיבט המשפטי ובין אם בהיבט וזאת בין , מרכיביה המהותיים של התובענה משותפים לחברי הקבוצה .52

 .ומכאן שתנאי זה מתקיים בתובענה דנא, העובדתי

  

הרלבנטיות לתביעה חלות ביחסים שבין המשיבה לבין כלל חברי או ההסכם /והוראות הדין   .א

משותפת לכלל חברי או ההסכם /ו את הוראות הדין הומשכך השאלה אם המשיבה הפר, הקבוצה

 .הקבוצה

 

אם לא , ידי המשיבה בנסיבות דומות-בוצה נפגע מהפרות הוראות הדין עלכל אחד מיחידי הק  .ב

 .זהות

 

 :של עובדה המשותפות לקבוצהאו השאלות המהותיות של משפט , בין היתר, ואלו הן .53

 ? ההסכםהאם המשיבה הפרה את  •

 ? לחברי הקבוצה נזק והסבאו מחדליה של המשיבה /פעולותיה והאם  •

הפרת חובת תום או /או רשלנות ו/עשיית עושר ולא במשפט וה עולים כדי או מחדלי המשיב/האם פעולות ו •

 ?כריתת חוזה אחיד המכיל תנאי מקפח או /הלב ו

  

  ההליך הייצוגי כהליך הנוח והיעיל ביותר. 5

בחינת העובדות בתובענה דנא מעלה מעבר לכל ספק כי הדרך העדיפה לבירור הפלוגתאות הינו דווקא  .54

 בשל הנזק האישי הזעום שנגרם לכל אחד מיחידי הקבוצה המהווה תמריץ שלילי  ובעיקרבמימד הייצוגי

 .לפניה לערכאות
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  ובתום לב ינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמתיענ. 6

 

 כדי לייצג גם את עניינם של אחרים ו ומכספומזמנ, ו להשקיע ממרצןתובע אשר יכול ומוכ- מבקשהמדובר ב .55

 .אין להם המשאבים והזמן להשקיע בעמידה על זכויותיהםשיתכן כי , כמוהו

  

בקש לנהל בשם הקבוצה הוא מ הבנה מלאה של ענייני התביעה שאותה הגיל, כ"בבאמצעות , המבקש .56

  .והמוצעת על יד

 

, שעשויה להביא תועלת של ממש לכל חברי הקבוצה, עילות אמיתיות ורציניותהתביעה דנא מבוססת על  .57

שאינה מתיישבת עם האינטרסים של כלל חברי הקבוצה המבקש השיג מטרה של  אינה מכוונת לוהיא

 .בתביעה

  סיכום. ט

לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדון בתובענה ובבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית בשל 

ם המעשים או מאחר ומקואו /המרכז ואו /אביב ו-מאחר והמשיבה מנהלת את עסקיה גם באזור תל, סכומה

 .או המרכז/ ואביב-המחדלים הינו בין היתר באזור תל

  

  .כתובענה ייצוגיתדנא המשפט הנכבד להיעתר לבקשה דנא ולאשר את התובענה -מתבקש בית, אשר על כן

  

  . תצהיריהם של מר שרר ומר קייזר מצורפים לבקשה

  

  מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה

  

  

  ד"עו, שמואל אהרנסון
  8460. ר. מ

  
  

  ד"עו, אמיר קדרי
  15258. ר. מ

  
  

  
  

  ד"עו, עופר לוי
  27780. ר. מ

ח  ו כ י  א שב ק ב מ   ה

  
  ע"תש, סיוון יב, היום

  
 2010במאי  25
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