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  ;מבקשה                         
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 520040072. צ. חמ"בע מערכות תקשורת�הוט

   60972 יקו�  קיבו*,1יורופארק , בית ספרד

  7078230)077:   פקס7077000)077: 'טל

  

  ;משיבהה

  

  

י חוק תובענות "תביעה לסעד כספי שנתבקש אישורה כתביעה ייצוגית עפ  :מהות התביעה  

   2006 �ו"תשס, ייצוגיות

   )321.40  :סכו& התביעה האישית    

  ח"ש  433,079,000 �כמוער( ב  :סכו& התביעה הייצוגית    

  

   ייצוגיתבענהתו כתובענהבקשה לאישור 

  :בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלהל�

 תובענותמכח חוק ,  ייצוגיתתובענהכ) "תובענהה" –להל� ( המצורפת לבקשה זאת תובענהלאשר את ה .1

  )." ייצוגיותתובענותחוק " –להל�  (2006 ) ו"התשס, ייצוגיות

  .לבקשה' נספח אב ומסומ� כ"מצ, התובענה הייצוגיתהעתק כתב 

  'נספח א
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 תובענהה תנוהל שבשמה הקבוצה כי , ייצוגיותתובענות לחוק) א(14 וסעי0) א(10 סעי0 לפי ועלקב .2

  : וגית הנה כדלקמ�הייצ

בשבע השני& או /בהווה ו,  בהסכ& לקבלת שירותי טלוויזיה המשיבהאד& שהתקשר ע& כל

 או בכל מועד אחר/ וע& הצטרפותו לשירותיהואשר המשיבה גבתה ממנו  ,שקדמו לבקשה

תשלו& דמי מנוי עבור מראש גבתה ממנו או /יותר מחודש אחד ולו& דמי מנוי עבור תש

מי ההתקשרות של המשיבה הסכלאמור בבניגוד לאחר מועד הגבייה בא קלנדרי שהחודש ה

  ").הקבוצה המיוצגת" או וצה.ב.הק �להל-(תנאי רישיונה בניגוד לוע& לקוחותיה 

 של דעתו שיקול לפי, לקבוצה אחרת הגדרה לקבוע נכבדה המשפט בית יתבקש לחילופי� או/ו בנוס0

 . המשפט בית כבוד

  :�הל הנ� כדלתובענה כי עילות ה,לקבוע .3

, )חלק כללי (חוק החוזי� ל39לפי סעי0   ואי קיו& חוזה בתו& לבמכח דיני החוזי� הפרת הסכ&  .א

  )."חוק החוזי&" )להל� (1973 )ג"תשל

, חוק התקשורתל' א011 סעי הפרת ובכלל זה, נזיקי�ה לפקודת 63 סעי0 לפי חקוקה הבחו הפרת  .ב

 1981 )א"תשמ, גנת הצרכ�ה חוקל 2סעי0  ו)"חוק הבזק" ) להל� (1982 )ב"תשמ, )בזק ושידורי�(

 .)"חוק הגנת הצרכ-" )להל�(

 לפקודת 56 לפי סעי0 תרמיתו,  לחוק החוזי�15ולפי סעי0  גנת הצרכ�ה חוקל 2 0סעי לפי הטעייה  .ג

 )."פקודת הנזיקי-" )להל�) (חדשנוסח (הנזיקי� 

 עשיית .חוק ) להל�( 1979 )תשל1ט, במשפט ולא עושר עשיית חוק לפי משפטב ולא עושר עשיית  .ד

  .)במשפט. ולא עושר

 לפי להוסי0 לנכו� ימצא המשפט בית כבוד אשר כל עילה או מהבקשה עולה אשר עילה כל וכ�

  .ייצוגיות תובענות לחוק 13 לסעי0 סמכויותיו

 המשפט שבית שינוי בכל ייצוגית תובענהכ התובענה את  הייצוגיותהתובענות לחוק 13 סעי0 לפי לאשר .4

 של ויעיל הוג� ניהול הבטחת לש� הנדרשי� בשינויי� הצור2 ובמידת, לבקשה ביחס עליו יחליט הנכבד

  .הייצוגית התובענה

תובע ה יההי קשה זו בבהמבקש כי, ייצוגיותה התובענות לחוק) 2)(א(14 לסעי0 בהתא�, לקבוע .5

 .לייצוג המוצעת הכללית הקבוצה חוכ )יבא יויה זו בבקשה וכוח )יבא וכי ,הייצוגי

את דמי המנוי שגבתה , בהווההמנויי� על שירותי המשיבה , להורות למשיבה להשיב לחברי הקבוצה .6

 לאחר עבור החודש הקלנדרי שחל, או בכל מועד אחר/וכהגדרתו להל� מה� במועד הגבייה הראשו� 

 וכ� לשל� לה� ריבית פיגורי� צמודה והוצאות גבייה בגי� ; )275בס2 ממוצע של , מועד הגבייה

  ;גביית יתר ובגי� החזקת גביית יתר זו של דמי מנוי של חודש של� שגבתה מה� המשיבה שלא כדי�

י המנוי בו גבתה המשיבה את דמ מועד הגבייה הראשו� ) לעניי� זה משמעותו"מועד הגבייה הראשו-"

מנוי מבו גבתה המשיבה את דמי המנוי  מועד הגבייה הראשו� או/ו הלשירותישהצטר0  לקוח חדשמ

או בגי� כל עסקה אחרת / ע� המשיבה בגי� רכישת חבילה חדשה ו על הסכ� חדש לאחר חתימתוקיי�

 .שהתקשר בה ע� המשיבה
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 ואינ� מנויי� בעברתי המשיבה שהיו מנויי� על שירו, להורות למשיבה לשל� לחברי הקבוצה, בנוס0

ריבית פיגורי� צמודה והוצאות גבייה בגי� גביית יתר ובגי� החזקת גביית יתר של דמי , עליה� כיו�

שגבתה מה� המשיבה שלא כדי� ואשר החזיקה בה במש2 )  2753בס2 ממוצע של (מנוי של חודש של� 

 .ללא ריבית כלל, אחר התנתקות�ל, עד שהחזירה לה� אותה,  וא0 לאחריהכל תקופת המנוי שלה�

בגי� עוגמת  ,) 50בס2 של חברי הקבוצה כל אחד מלהורות למשיבה לפצות את המבקש ו, כמו כ� .7

מלווי� "הפיכת� לנותני אשראי וובגי� שגבתה מה� המשיבה גביית היתר ה� בגי� הנפש שנגרמה ל

  . של המשיבה בעל כורח�" ללא ריבית

 תובענות לחוק) ג(20 בסעי0 כמופיע חלקה או כולה הקבוצה לטובת ראח סעד כל על להורות ,לחלופי�

  .ייצוגיות

וכ� לית� ,  כי ההחלטה בבקשה זו ונוסחה יפורסמו בשני עיתוני� יומיי� בשפה העברית,להורות .8

 בהוצאות תישא המשיבה כי ,ולקבוע, הוראות נוספות כפי שימצא לנכו� בדבר אופ� הפרסו� כאמור

  .הפרסו�

 נשואת לבקשה ביחס המשפט בית כבוד שיחליט שינוי בכל ייצוגית תובענהכ תובענהה את לאשר .9

 לחוק 13 סעי0 לפי וזאת, התובענה של ויעל הוג� ניהול לאפשר מנת על והכל הייצוגית התובענה

  . הייצוגיותהתובענות

יפחת  הייצוגית בשיעור שלא תובענה בהמבקש את י� הדי� המייצגכי של עור�לקבוע את שכר טרחת .10

  .  בערכאה הראשונהתובענהעבור טיפול ב, מ כדי�" מהסכו� שיפסק בתוספת מע15% )מ

לאחר ניכוי , או שווי הסעד שיפסק/ כי חלק מסוי� שיקבע בית המשפט הנכבד מתו2 הסכו� ו,לקבוע .11

 משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל 5% )בשיעור שלא יפחת מ, ההוצאות ושכר טרחת עור2 די�

 . ובהוכחתההתובענהאשר טרח בהגשת , מבקשלינת� יאו /ישול� ו, וצהחברי הקב

 . כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכו�תובענהלית� הוראות נוספות בדבר הדיו� ב .12

 .מ כדי� בגינה"ד בצירו0 מע"ט עו" בהוצאות בקשה זו ובשכמשיבהלחייב את ה .13

 תביעה הייצוגיות התובענות פנקסב נרשמה לא  הגשת תובענה זוליו� נכו� ,מבקשה ב1כ בדיקת לפי .14

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

  .הייצוגיות

  :ואלו נימוקי הבקשה

I. פתח דבר 

 שבבסיסה ,כלפי חברי הקבוצה, חברת הוט, מצד המשיבהתובענה זו עניינה בהתנהלות שערורייתית  .15

באמצעות גביית יתר שהמשיבה , למלווי� ללא ריבית של המשיבה, הקבוצהחברי , הפיכת לקוחותיה

בהסכמי ההתקשרות בניגוד לאמור ,  מלקוחותיה ע� הצטרפות� לשירותיה,וממשיכה לגבות, גבתה

  .תנאי רישיונהבשל המשיבה ע� לקוחותיה ו

 במועד שחד המשיבה גובה מכל לקוח ) מלקוחותיה הנה כדלהל�" קבלת ההלוואה"שיטת המשיבה ל .16

 במועד הגבייה הראשו� קיי&מלקוח או / ו) לחודש28 )כ ב"בד(הגבייה הראשו� שלאחר הצטרפותו 
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אותו החודש שבו סופקו לו שירותי תשלו� בגי� ,  ע� המשיבה בהסכ� חדש התקשרותושלאחר

 שירותי� שיסופקו רק בגי�, חודש נוס0עבור  גובה במועד זה תשלו� דמי מנוי המשיבה ובנוס0 היא

 .להסכ� ולתנאי רישיונה  וזאת בניגוד גמורבחודש הקלנדרי הבא

למרות שמכח הסכ& ההתקשרות של המשיבה ע& לקוחותיה , בצורה זאתופועלת פעלה המשיבה  .17

וא( ורק , דש אחד בלבדעבור חו ,אחת לחודש קלנדרי, היא רשאית לגבות דמי מנוי, )16.3.1סעי0 (

קלנדרי עבור חודש לחילופי- או  למנוייהרותי המשיבה שבו סופקו שיקלנדרי חודש עבור אותו 

, הבאהחודש הקלנדרי תשלו& עבור כל רשאית לגבות  אינהעל פי הסכ& המנוי המשיבה . וקוד& לה

תשלו& עבור החודש  � האחד: שני תשלומי&וודאי שהיא אינה רשאית לגבות במועד גבייה אחד 

עבור החודש הקלנדרי שחל לאחר מועד  �שני הו  במועד הגבייההקלנדרי שבו מסופקי& שירותיה

 .הגבייה

וממשיכה ג� , המשיכה המשיבה, לאחר גביית היתר שהתבצעה במועד הגבייה הראשו�, א� לא די בכ2 .18

החודש  עבור קדימהלגבות מכל לקוחותיה את דמי המנוי שלה� , במש2 כל תקופת המנוי, כיו�

גמור לחובתה מכח הסכמי ההתקשרות שלה ע�  וזאת בניגוד ,לאחר מועדי הגבייההקלנדרי הבא 

חודש הלגבות את דמי המנוי א2 ורק עבור , לקוחותיה ולחובתה מכח הרישיו� שמכוחו היא פועלת

  .למועד הגבייהקוד� ה  הקלנדריחודשעבור הגבייה או לחילופי� קלנדרי שבו מתבצעת הה

 לגבות )חברי הקבוצהבית מללא רי" בל הלוואהלק"המשיבה מצאה דר2 מקורית , במילי� אחרות .19

במקו� דמי מנוי ) חתימת� על הסכ� חדש ע� )ולגבי לקוחות קיימי� (מה� ע� הצטרפות� לשירותיה

להחזיק דמי לאחר מכ� ; שני חודשי� קלנדריי� דמי מנוי עבור ,עבור חודש אחד או חלק יחסי ממנו

לגבי חברי הקבוצה  (בסו0 ול;בידיה, כספיה� של לקוחותיה, )אשר נגבו ביתר(מנוי של חודש של� 

 יו& 45 עד יה החזרת גביית יתר זו ללקוחות&המתי- על ))אשר כבר אינ� מנויי� על שירותי המשיבה

שכאשר המשיבה נאותה לבסו0 ,  מיותר לציי�!המנוי שלה&תקופת לאחר תו& )  יו&60ולעיתי& (

שני� ' מסבתו� 2 כלל בדר,  לאחר התנתקות�להשיב לחברי הקבוצה את דמי גביית היתר הללו

האמורי� היו להיות , היא עשתה זאת ללא הפרשי ריבית והצמדה, שבה� ה� היו מנויי� על שירותיה

   ! מה� שלא כדי�" לקחה"משולמי� לה� בגי� ההלוואה שהמשיבה 

וא0 ניסתה להסתיר , המשיבה ידעה שהיא פועלת בניגוד להסכמיה ולהוראות הדי-כי , יודגש .20

שנגבו ,  מכל לקוחותיה את דמי המנוי שלה&בתההמשיבה ג: צעי& לא כשרי&התנהלות זו באמ

במקרי& מסוימי& א(  לחודש 28 �לרוב ב, ימי& האחרוני& של החודשב ,החודש הבאכאמור עבור 

את החשבונית עבור דמי המנוי הוציאה המשיבה , אול&.  לחודש31 � או ב30 � מועד זה חל ב

אלא  וא0 לא חודש הגבייהאינו תארי( הגבייה י( הנקוב בה כשהתאר, באופ- תמוה, ללקוחותיה

 .עבורו נגבה התשלו&ואשר ב, לחודש שאחריו 1 �יו& הה

, חברי הקבוצה, המשיבה הנפיקה ללקוחותיה, על מנת להסתיר את מעשיה הפסולי&, אמור איפוא .21

בו התבצעה חשבונית מס בה נקוב תארי( החשבונית כיו& הראשו- לחודש הקלנדרי העוקב לחודש 

הוצאה חשבונית מס ',  לחודש ינואר לדוג28 �לגבי גבייה אשר התבצעה ב(הגבייה בפועל 

ניסתה לטשטש את צעדיה ולהציג מצג המשיבה בדר( זו ).  לפברואר1כשהתארי( הנקוב בה הוא 

הגבייה נעשתה עוד בחודש כאילו הגבייה נעשית כדי- בגדרי החודש הקלנדרי החדש בעוד שבפועל 

  . ד& לוהקו
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בדר2 זו המשיבה  ,ככל הנראהש, לפעולת המשיבה בדר2 זו הנה, חמורה לא פחות, סיבה נוספת .22

 31 ) או ב30 )או ב( לחודש 28 ) אשר היא גובה מלקוחותיה ב, את הסכומי�מקבלת מחברות האשראי

ה א� הייתה המשיב. )מ�ימכח ההסכמי� שיש לה ע(  לחודש הבא1 )ב,  ימי� לאחר מכ�3, )לחודש

גובה את דמי יתה יה ו, ובהתא� לחשבוניות המונפקות על ידהבהתא� להסכ� המנוי, פועלת כדי�

היא הייתה מקבלת , החודש בו היא מספקת את שירותיה לחודש עבור 1 )המנוי מלקוחותיה ב

 או במועד מאוחר  לחודש הבא1 )רק באת הסכומי� שנגבי� עבורה מהלקוחות מחברות האשראי 

  .עד לקבלת הכספי� הללו)  יו�30 ככל הנראה( פרק זמ� נוס0 להמתי� ונאלצת ,אחר

 הבאחודש העבור דמי מנוי וגובה שלא בהתא& להסכ& המנוי וגבתה ופועלת המשיבה פעלה , כלומר .23

ועד לקבלת ,  לחודש1 �ב,  יו& ממועד חיוב הלקוחות30על מנת לחסו( לעצמה את הצור( להמתי- 

המשיבה גבתה מחברי הקבוצה את , תחת זאת.  לחודש הבא1 � ב, כספי הלקוחות מחברת האשראי

 1 �ב,  ימי& בלבד3 לחודש עבור החודש הבא וקיבלה את דמי המנוי שלה& כעבור 28 � דמי המנוי ב

 !לחודש

עשתה המשיבה עושר ולא במשפט והשתמשה בחברי הקבוצה כאמצעי לקבלת הכספי& , בכ( .24

לת המשיבה את אות& כספי& א& הייתה פועלת  קוד& למועד שהייתה מקב30מחברת האשראי 

 !המשיבה בהתא& לאמור בהסכ& המנוי והוראות הרישיו-

חברת , מתחרתה של המשיבה, בניגוד להתנהלותה השערורייתית של המשיבה, לש� השוואה בלבד .25

פועלת בהתא� לאמור בהסכמי ההתקשרות שלה ע� לקוחותיה ומחייבת את לקוחותיה ,  יס�הלוויי-

 מחייבת מראש אינהיס . חד בודד בכל חודש וא( ורק עבור אותו החודש שבו סופקו שירותיהחיוב א

חודש הקלנדרי הבא ומחייבת בהתא� לחשבוניות המונפקות על ידה ללא כל האת לקוחותיה עבור 

  .שוני בי� מועד הגבייה לבי� המועד המופיע בחשבונית

, הוראות הסכ� התקשרות שלה ע� לקוחותיההמשיבה מחויבת לא0 שכי ,  בתובענה זוהמבקש יראה .26

 הפרה את כל אלו ברגל גסה ובכ2 ביצעה היא, פועלת ולהוראות הדי�להוראות הרישיו� שמכוחו היא 

הטעייה , הפרת חובה חקוקה, עוולות של הפרת חוזה, לקוחותיה, כלפי המבקש ושאר חברי הקבוצה

  . להל�והכל כמפורט, צרכנית ותרמית ועשיית עושר ולא במשפט

II. &הצדדי 

חברת , אשר התקשר ע� המשיבה, בחדרההמתגורר   אזרח ישראליוהנ, מר אשר פרלמוטר ,המבקש .27

  ).אינטרנט וטלפו�, טלוויזיה(בעסקה מתמשכת לקבלת שירותי תקשורת , הוט

אשר החלה את פעילותה , מ"הנה חברה ציבורית בע, "מ"בע מערכות תקשורת )הוט"חברת , המשיבה .28

מספקת שירותי המשיבה  .צאה ממיזוג חברות הכבלי� שפעלו באותה עת בישראל כתו2002בשנת 

  . מנויי� בישראלקרוב למיליו� בתי אב תשתית אינטרנט וטלפוניה קווית באמצעות כבלי� ל, טלוויזיה

III. רקע עובדתי 

אינטרנט וטלפוניה הקווית בכפו0 , המשיבה מספקת ללקוחותיה שירותי טלוויזיה, 2002החל משנת  .29

 )להל� (1982 ) ב"תשמ, )בזק ושידורי�(, שהוענק לה מכח חוק התקשורת) "הרישיו-" ) להל�(שיו� לרי

הסכמי ההתקשרות של המשיבה ע� לקוחותיה מהווי� חלק מתנאי רישיונה של ). "חוק הבזק"

הסכמי� אלו . וה� עוברי� אישור מראש של המועצה לשידורי כבלי� ושידורי לוויי�, המשיבה
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וה� מחייבי� את המשיבה ה� על פי כל , ויותיה וחובותיה של המשיבה כלפי לקוחותיהמפרטי� את זכ

  .די� וה� על פי תנאי רישיונה

ג�  ,היה מנוי על שירותי האינטרנט והטלפו� של המשיבהכבר ש, הצטר0 המבקש 27.12.09ביו�  .30

קשרות ע� הצטרפותו התקשר המבקש ע� המשיבה בהסכ� הת.  של המשיבההטלוויזיה לשירותי

 הסכ� מנוי מאוחד מיו�  – תנאי� כלליי� –הסכ� למת� שירותי טלוויזיה רב ערוצי�  ")שכותרתו

הסכ� זה הנו חוזה אחיד המשמש את המשיבה בהתקשרותה ע� כל ). "הסכ& המנוי" )להל�" (1.1.06

 . לקוחותיה

  .לתצהיר התומ2 בבקשה מטע� המבקש 'אנספח מצור0 כ, העתק הסכ� המנוי

  'אנספח 

  )675בס2 של , באמצעות כרטיס האשראי שלו,  חויב המבקש,28.1.10ביו� , לאחר מכ�חודש ימי�  .31

 בגי� המשיבה חייבה את המבקש.  של המשיבהעבור שירותי הטלוויזיהמס2 זה נגבה   )397.39 כאשר

 !כולו 2010חודש פברואר  עבור )בנוס0ו,  כולו2010עבור חודש ינואר , 2009ימי� מחודש דצמבר ' מס

, 28.1.10יו� ב, המשיבה של הטלוויזיהמועד הגבייה הראשו� לאחר הצטרפותו לשירותי ב, כלומר

ימי� בחודש ' ובגי� מס, 2010 חודש ינואר, לא רק בגי� החודש הנוכחי, המשיבה חייבה את המבקש

חר בגי- החודש הקלנדרי שלא �חייבה אותו בדמי מנוי מראשג& אלא , 2009 חודש דצמבר, החול0

  !חודש ינואר

לתצהיר התומ2 בבקשה מטע�  'בנספח מצור0 כ, ד0 פירוט חיובי האשראי של המבקשהעתק 

  .המבקש

  'בנספח 

 'גנספח  מצור0 כ,י2 החיוברבתארי2 שונה מתא החשבונית שנשלחה למבקש מהמשיבההעתק 

  .מטע� המבקשלתצהיר התומ2 בבקשה 

  'גנספח 

ד0 וכפי שעולה מעיו� ב, ) לתצהיר המבקש'גנספח  (מבקשמעיו� בהעתק החשבונית ששלחה המשיבה ל .32

 נית� לראות כי ,שמספקת המשיבה למבקשבטלוויזיה צפייה ההמפרט את חיובי המבקש בגי� ערוצי 

עבור  היא חייבה אותו )עבור כל ערו* וכל חבילהדהיינו (בגי� כל אחד מהשירותי� שסיפקה המשיבה 

ערוצי "בגי� חבילת ,  כ2 למשל.חודש פברואר,  הקלנדרי הבא עבור החודש�  מראשחודש נוכחי ובנוס0

 במלואו ועבור 2010עבור חודש ינואר , 2009ימי� בחודש דצמבר ' עבור מס  חויב המבקש"אגו במבצע

מסלול " עבור, "ערו3 הבריאות במבצע" עבורחויב המבקש  באותה דר2.  במלואו2010חודש פברואר 

  ".גיטלי במבצעבסיס די"ועבור  "פלטינו& במבצע

 מעלה שחיוב 2010 לינואר 28 שחל ביו�חישוב התשלומי� שגבתה המשיבה מהמבקש במועד הגבייה  .33

מגיע לכדי ס2 בגי� חודש פברואר במלואו עבור שירותי הטלוויזיה  את המבקש המשיבה שחייבההיתר 

ר לתנאי הסכ� ובניגוד גמו, י המשיבה שלא כדי�" סכו� זה נגזל מהמבקש ע.) 230גביית יתר של 

  .כמפורט להל�, המנוי

 ה� עבור החודש בו סופקו לו שירותי המשיבה וה� מראש ) פעמיי� במועד גבייה אחדבחיוב המבקש .34

 הפרה המשיבה ,עבור שירותי� שהיא טר� סיפקה לו, הקלנדרי שלאחר מועד הגבייהחודש ה עבור

המשיבה .  מחויבת כלפי המבקשה� היא הייתהלהסכ� המנוי תנאי את בצורה בוטה וחסרת תו� לב 
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 שאר  ג� כלפיהיא הפרה את תנאי הסכ� המנוי, פעלה בצורה זהה כלפי כל חברי הקבוצה ועל כ�

, לעניי� התשלומי� שייגבו על ידי המשיבה בתמורה לשירותיהשכ� , זאת .חברי הקבוצה, לקוחותיה

 : כדלהל�הסכ� המנוי ל16סעי0 מורה 

 את הלקוח ישל&, הדי- להוראות בכפו0, החברה ידי-על אחרת ייקבע שלא ככל"

 :במועדי& אלה החברה שירותי בעד התשלומי&

 ושירותי& בשלוחה שימוש בעד מנוי דמי, מוספי& מיקבצי&, בסיסי מיקב3 בעד. 16.3.1

 החברה ידי-על שייקבע  במועד,חודש קלנדרי לכל אחת - לעת מעת תקבע שהחברה אחרי&
 במפרט וכמפורט, בחברה לנהוג בהתא&, החול0 החודש בגי- או הנוכחי החודש בגי- וזאת

  ;.)ש.י, ההדגשה אינה במקור(האישי 

 - בתשלו& משחקי& או בתשלו& צפייה שרותי :כגו- מזדמנת בצריכה שירותי& בעד. 16.3.2

  ;החול0 החודש בגי- ,החברהידי -על שייקבע במועד , קלנדרי חודש לכל אחת

 ,קסר ביקור ,תנוספו שלוחות התקנת, התקנה דמי: כגו- ,פעמיי& חד תשלומי&. 16.3.3

 – לעיל) 3 (12.3 בסעי0 המנויות בנסיבות ניזוק או שאבד קצה ציד באספקת בתקלות טיפול

  ;החול0 החודש בגי-, החברה ידי-על שייקבע במועד, קלנדרי חודש לכל אחת

 עליו ושהודעה המועצה באישור ,ההחבר שתקבע במועד – אחרי& שירותי& בעד. 16.3.4
  .ללקוח תימסר

סעי0 זה מחייב את המשיבה לגבות את תשלומיה . הנה ברורה ומפורשתל "הנ 16.3.1לשו� סעי0  .35

 :מלקוחותיה בצורה הבאה

קרי לגבות , אחת לכל חודש קלנדריא2 ורק  המשיבה רשאית לגבות תשלומי� מלקוחותיה  .א

 רשאית לגבות במועד אינהבה המשי. במועד קבוע,  בכל פע�חודש אחד בלבדתשלו& עבור 

 .גבייה אחד תשלו� עבור שניי� או שלושה חודשי� יחדיו

 א( ורק עבור החודש הקלנדרי בו סופקו מלקוחותיה המשיבה רשאית לגבות תשלומי�  .ב

 רשאית לגבות תשלומי� עבור אינההמשיבה . קוד&ה הקלנדריחודש ה או עבור שירותיה

שבו המשיבה טר� החלה לספק , )ד הגבייההחודש שלאחר מוע(החודש הקלנדרי הבא 

 .שירותי� כלשה� ללקוחותיה

מעידה על כ2 שהמשיבה ") בגי- החודש הנוכחי או החודש החול0"(ל "בסעי0 הנ" או"מילת הקישור 

 גבייה עבור חודש נוכחי או גבייה עבור חודש קוד� )לבחור א2 ורק באחת משתי אופציותרשאית 

ודאי שהמשיבה אינה רשאית לגבות עבור שני .  שני החודשי� יחדיווהיא אינה רשאית לגבות עבור

  .כאשר אחד מה� הנו חודש מראש, חודשי� יחדיו

 בהתא&...אחת לכל חודש קלנדרי", המשיבה מחויבת לחייב את חברי הקבוצה, 16.3.1מכח סעי0  .36

חייב את המועד שבו המשיבה נוהגת ל. המשיבה מחויבת למועד אחד קבוע, קרי. "בחברה לנהוג

יכול היה ,  לחודש28 )ב, כי חיוב דמי המנוי, על כ�, ברור.  לחודש28 �הנו ה, במש2 שני�, לקוחותיה

 קרי החיוב יכול היה להתבצע רק כ2 שרובו )להיעשות א2 ורק עבור שירותי� שניתנו באותו חודש

". קדימה"בי�  עד לסו0 החודש מחוי28ורק הימי� הספורי� הנותרי� מיו� ,  בלבד"אחורה"יהיה 

מכל מקו� לא נית� לחייב ביו� החיוב הנהוג אצל המשיבה בגי� החודש הקלנדרי הבא לאחר יו� 

  .החיוב

חשבונית מס  )'ג נספח( למבקש  הוציאהנית- לראות כי המשיבה, כאילו כדי להוסי0 חטא על פשע .37

 בעוד שחיוב זאת,  כמועד הוצאת החשבונית2010 לפברואר 1נקוב התארי( עבור שירותיה שבה 
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 לחודש 28 �ב, כפי שעולה בבירור מהעתק ד0 חיובי האשראי שלו, י המשיבה נעשה"המבקש ע

  ! ינואר

ביודעה שבגביית תשלומי� בגי� חודש מראש היא מפרה את הסכמיה ע� המבקש וחברי , המשיבה .38

רישיונה מציגה מצג שווא כאילו היא פועלת בהתא� להסכ� ול, כמו ג� את תנאי רישיונה, הקבוצה

בעוד שמד0 פירוט חיובי , וגובה את תשלו� דמי המנוי א2 ורק בגי� אותו החודש בו ניתני� שירותיה

 לחודש 28 ) כבר ב, כי המשיבה חייבה את המבקש, עולה בבירור) 'נספח א(האשראי של המבקש 

 .חודש פברוארברק שירותי� שינתנו עבור ,  ימי� טר� הוצאת החשבונית3, ינואר

שכ� החלק בהסכ� , זאת. שאינו מסייע למשיבה כלל וכלל, שקו0 למדיתכסיס  שמדובר ב,דא עקא .39

 אינו מתייחס כלל למועד ) להסכ� המנוי16סעי0  (המנוי העוסק בגביית התשלומי� מחברי הקבוצה

יכול להיות , על פי הסכ� המנוי, מועד זה. למועד הגבייה עצמוהוצאת החשבונית ללקוח אלא א2 ורק 

  . א2 ורק באותו חודש בו ניתנו שירותי המשיבה ולא חודש מראשקד� לכל המו

,  בדר2 שפורטה לעיל הביאה לכ2 חברי הקבוצההמבקש ושארהמשיבה כלפי הפרת הסכ� המנוי מצד  .40

שבה� היא מחזיקה לאור2 כל תקופת , של חודש מלאדמי מנוי יתר במה� המשיבה גבתה , שלמעשה

או בעת / ולקוח חדש לשירותיהכל  בעת הצטרפותו של !המנוי של כל אחד ואחד מלקוחותיה

ה� את דמי ,  לחודש28 )ב, המשיבה גבתה ממנו, התקשרותו של מנוי קיי� בהסכ� חדש ע� המשיבה

מלא קלנדרי  וה� דמי מנוי עבור חודש  בו סיפקה לו את שירותיהאותו חודשהמנוי החודשיי� עבור 

 . שבו שירותיה טר� סופקו לו, מראש

 בו בוצעה החודש הנוכחי וא( ורק בעבור י& של שירותחודש אחדבמקו& לגבות א( ורק עבור , רכלומ .41

ונוהגת גה המשיבה נה,  ותנאי הרישיו- המנויהסכ&כפי שהייתה רשאית לעשות מכח , הגבייה

, המשיבה החזיקה בידיה ביתר ולמעשה , לכל הפחות,חודשיי&של ה לגבות מחברי הקבוצה גביי

 עבור חודש  גביית יתרתשלו&,  ולאחריומש( כל תקופת המנוי של כל חברי הקבוצהבאופ- קבוע ב

  .אחד מלא

המשיבה , בחשבו� הבנק של חברי הקבוצה וה� יבחרו מה לעשות בה�" ישבו"שכספי� אלו תחת 

הלוואה שבגינה לא שילמה , בחרה לקחת כספי� אלו כהלוואה מטע� המבקש וחברי הקבוצה

  . כל ריביתהמשיבה לחברי הקבוצה

כי המשיבה לא הייתה רשאית לגבות מהמבקש תשלומי� עבור חודש קלנדרי , האמור לעיל מוכיח .42

בגי� שירותי� ,  החודש הנוכחי בו סופקו שירותיה או החודש החול0אינוש, שלאחר מועד הגבייה

 בכל 28 ) ב, והמבקש ביניה�, כלל לקוחותיההמשיבה בחרה לחייב את  .שהיא טר� סיפקה לו בפועל

 יכול היה להיעשות רק בגי� השירותי� שסופקו לו 2010 לחודש ינואר 28 )חיוב המבקש ב, על כ�. חודש

 לו יסופקוולא מראש בגי� השירותי� ש, 2009או בחודש דצמבר / ו2010בחודש ינואר , קוד� לכ�

 . 2010 בחודש פברואר )בחודש הבא

גביית ! עבור שני החודשי& הללו במצטברבוודאי שהמשיבה לא רשאית הייתה לחייב את המבקש 

מהמבקש ומשאר , לכל הפחות, שני החודשי& הללו יחדיו משמעה גביית יתר של חודש מלא אחד

של המשיבה בעל " מלווי& ללא ריבית"או " נותני אשראי" להפיכת& ל�ולמעשה, חברי הקבוצה

  .כורח&
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 ינואר בתשלו� דמי מנוי עבור חודש  לחודש28 ) בהמשיבה חייבה את המבקש )לצור2 הבהרת הנקודה .43

יכול היה להתייחס ,  לפברואר28 )ב, מועד הגבייה הבא של המשיבה.  וג� עבור חודש פברוארינואר

,  להסכ� המנוי16לאור האמור בסעי0 , א2 ורק לשירותי� שסיפקה המשיבה למבקש בחודש פברואר

מועד !  לינואר28 )בור חודש פברואר  מהמבקש את דמי המנוי עבכבר גבתההמשיבה ידוע לנו שאול� 

חייב  לפברואר אלא 28 )לא יכול היה להיות ה, עבור חודש מר*,  של המשיבה מהמבקשהשניהגבייה 

בכ2 שהמשיבה גבתה מהמבקש דמי מנוי עבור שני חודשי� קלנדריי� במועד !  למר283 �היה להיות ה

כפי שהיא עושה לכל לקוחותיה (נוי כפי שהתחייב מהסכ� המ, הגבייה הראשו� במקו� אחד בלבד

היא הביאה לכ2 שבכל מועד גבייה לאחר מועד ) שהצטרפו לשירותיה במועד הגבייה הראשו� שלה�

 !חיוב אחד מיותר מלקוחותיה, בעת מועד הגבייה, ה בידיההגבייה הראשו� הי

ו� של ג� הפרת תנאי הרשי, בהכרח, משמעותההפרת הסכ� המנוי על ידי המשיבה , יתרה מכ2 .44

 :כי, מצוי� 40.1.2בסעי0 , ברישיו� המשיבה. המשיבה

 ובמתכונת בנוסח ,יהמנו הסכ& את המועצה לאישור יביא הרשיו- בעל"
 הוא שבו המועד לפני חודשי& משלושה יאוחר לא, להציע למנויי& שבכוונתו

 ".מנויי& ע& להתקשר מתכנ-

 :כי,  מצוי�40.1.3בסעי0 

 הדי- להוראות ,תלע מעת שתהיינה כפי רשיו-ה להוראות כפו0 המנוי הסכ&"

  ".ולהחלטות המועצה

 :כי,  מצוי�40.1.7בסעי0 ואילו 

 הוראות כל עליו ויחולו ,מראש המועצה אישור טעו- המנוי בהסכ& שינוי כל"
   ".המחוייבי& זה בשינויי& סעי0

ה מטע� לתצהיר התומ2 בבקש 'דנספח מצור0 כ, הדפי� הרלוונטיי� מרישיו� המשיבההעתק 

  .המבקש

  'דנספח 

 )להל�(הסכ� המנוי של המשיבה עבר את אישורה של המועצה לשידורי הכבלי� ולשידורי הלוויי�  .45

כפי שאושר , הפרת המשיבה את הסכ� המנוי שלה, אי לכ2.  ומהווה חלק מתנאי רישיונה)"המועצה"

י המועצה "תנו למשיבה עהפרה של תנאי הרישיו� שני, ועל כ2 אי� מחלוקת, מהווה ג�, י המועצה"ע

שעבורו הייתה , מדובר בשינוי מהותי של הסכ� המנוי של המשיבה, לכל הפחות. מכח חוק הבזק

ואי קבלת ,  לרישיו�40.1.7כאמור בסעי0 , חייבת המשיבה לקבל את אישורה מראש של המועצה

 .אישור זה מהווה הפרה של תנאי הרישיו�

 הפרה של הוראות מהווי�יבה המפורטי� לעיל ולהל� א0 או מחדליה של המש/פעולותיה ו, בנוס0 .46

הסעי0 הרלוונטי לענייננו ברישיו� הנו . ספציפיות ברישיו� הנוגעות לגביית התשלומי� מחברי הקבוצה

  :כי, הקובע" סוגי תשלומי�"שכותרתו , 43סעי0 

  :בעל הרישיו- רשאי לגבות ממנוייו סוגי תשלומי& אלה. 43.1"
43.1.1... .  

  ."תשלו& חודשי בעד שידורי&. 43.1.5

  .תשלו� חודשי בעד שידורי�ב ענייננו, קרי

  :מורה הרישיו� כדלהל�, בהמש2 הסעי0 .47

למעט שידורי& על , בחישוב התשלו& בו חייב מנוי בעד שידורי& כלשה&. 43.2"
  :יחולו הוראות אלה, בסיס תשלו& לפי שימוש
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  "... המנוי את השידורי&(צרהתשלו& יהיה מחושב לפי פרק הזמ- שבו . 43.2.1
  

" צר2"הרישיו� מחייב את המשיבה לגבות את התשלו� בגי� שידוריה עבור פרק זמ� שבו , כלומר

המשיבה אינה רשאית לגבות מהמנוי תשלומי� עבור פרק . בפועל המנוי את השידורי�) בלשו� עבר(

י הודעת "ע בי� א�  השידורי� אתלצרו2שלא עשוי המנוי שבו , שאינו ידוע במועד הגבייה, זמ� עתידי

אות� החל לצרו2 בטר� המנוי ובכל מקרה , ט לבטל חלק מהשירותי�ניתוק כללית ובי� א� יחלי

  .  באותו חודש קלנדרי של הגבייהבפועל

כי המשיבה , כי בנוס0 לכ2 שהמשיבה הפרה את הסכ� המנוי הקובע, מהאמור לעיל עולה בבירור .48

, המשיבה א0 הפרה את הוראות הרשיו�,  החודש הנוכחי או החול0רשאית לגבות תשלו� א2 ורק בגי�

על פי תנאי הרישיו� שה� מהטע� שעצ� הפרת ההסכ� מהווה הפרה של תנאי הרישיו� וה� מהטע� 

המשיבה רשאית הייתה לגבות מהמבקש וחברי הקבוצה א2 ורק בגי� שידורי� שכבר נצרכו על יד� 

 לה� החלה לספק� שידורי� ושירותי� שהמשיבה עדיי� לא בגי, ולא לגבות מה� תשלו� חודש מראש

  !בחודש הקלנדרי בגינו היא ביצעה את הגבייה

גביית יתר לא חוקית שגבתה מכל אחד ואחד , במועד הגשת בקשה זו, המשיבה מחזיקה בידיה .49

 �מדובר בכ. שנגבו שלא כדי-דמי מנוי עבור חודש קלנדרי מלא ,  בממוצע )275מלקוחותיה בס( של 

 חייבת להשיב המשיבה לחברי השאות ) 245,300,000 �של כבס(  לקוחות ובגביית יתר 892,000

 .הקבוצה

 להפסיק את הנוהל הנפסד של גביה משיבה ובו דרש מהמשיבה שלח המבקש מכתב ל16.3.10ביו�   .50

  להשיבמשיבהדרש המבקש מה, בנוס0.  ללקוח בגי� שירותי� שטר� סופקוקלנדרי מראשעבור חודש 

 יה מלקוחות גובהמשיבהזהה לזו שההפיגורי� ת בתוספת ריבי,  נגבו ממנו ביתר את כל הכספי� שלו

 . בזמ�לה שאינ� משלמי� 

לתצהיר התומ2 בבקשה מטע� ' הנספח ור0 כמצ, 16.3.10 מיו� משיבההעתק מכתב המבקש ל

  .המבקש

  'הנספח 

המנוגדת בצורה תמוהה ומופרכת , הטענה המשיב שבו, 1.4.10 מיו�  המשיבה השיבה למבקש במכתב .51

 :כי, לחלוטי� לאמור בהסכ� המנוי ובתנאי רישיונה

 בהסכ& המנוי לשירות הטלוויזיה 16.3.2 �  ו16.3.1 סעיפי& קטני& 16.3על פי סעי0 "
חברת הוט ,  בהסכ& המנוי לשירות הטלפו-8.3וכ- סעי0 , 1.3.10שנשלח למעונ( ביו& 

  .י משרד התקשורת ובהתא& להסכ& המנוי"ה עשהוענק ל רישיו-פועלת בהתא& ל

  .אנו רשאי& לקבוע את האופ- בו יחויבו לקוחותינו ואת מועד החיוב

 לכל חודש בגי- דמי המנוי של אותו החודש בשירותי 2 מחויב בתארי( אציי- כי הנ(
  ." לכל חודש1הטריפל וכי חשבוניות מונפקות בתארי( 

  .לתצהיר התומ2 בבקשה מטע� המבקש' וח נספמצור0 כ, 1.4.10העתק המכתב מיו� 

 'ונספח 

תגובה מופרכת ובלתי מתקבלת על הדעת זו של המשיבה ממחישה עד כמה חסרת תו� לב היא  .52

כי מועד חיוב המבקש , טוענת המשיבה, למעשה. המשיבה ועד כמה פעולותיה הנ� ציניות וערמומיות

 ולא מועד מועד חיובו על ידה, נת המשיבהמבחי, הנו,  לחודש2 )המתבצע ב, י חברת האשראי שלו"ע

 . טענה זו מהווה עזות מצח וחוצפה שאי� כדוגמתה! ) לחודש הקוד�28)היו� ה(הגבייה ממנו בפועל 
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י חברת האשראי שלו וכלל לא "לא ברור מה זה עניינה של המשיבה מתי מחויב המבקש ע, ראשית

באשר מדובר במידע שאמור להיות מידע  המשיבה מהו תארי2 החיוב של המבקש יודעתברור כיצד 

  .  לצדדי� שלישיי�וחסוישל המבקש פרטי 

 שביצע חודש קוד� לכ� אינו קשור עסקאותי חברת האשראי שלו בגי� "מועד חיוב המבקש ע, שנית

 והמשיבה 2010 לינואר 28 ) י המשיבה בגי� שירותיה ב"בשו� צורה שהיא למועד חיובו של המבקש ע

מערכת היחסי�  . במינו על מנת לנסות ולטשטש את עקבות התרמית שהיא מבצעתמערבת מי� שאינו

י חברת האשראי שלו כלל אינ� "או צורת חיובו ע/מועד חיובו ו, של המבקש ע� חברת האשראי שלו

ואי� לה כל זכות להיתלות במועד חיובו של המבקש כדי להצדיק את גביית היתר משיבה לרלוונטיי� 

 יכול היה לדחות את ,מכח הסדר שהוא זכאי לבצע ע� חברת האשראי שלו, בקשהמ, כ2 למשל. שלה

עבור חיובי לדאוג לכ2 שיחויב או בדוגמא אחרת ,  חודשי� קדימה3חיובו בכרטיס האשראי שלו מועד 

 או )2010 בחודש ינוארשניתנו לו  שירותי המשיבה �וביניה( 2010 מאירק בחודש  2010חודש ינואר 

הא� פירוש .  את חיובי חודש ינואר ג� רק בעוד שנתיי�לוואה מחברת האשראי ולשל�אפילו ליטול ה

, כ2 למשל? 2010ינואר י המשיבה בחודש " אלו עעסקאותעובדה זו הנו שהמבקש לא חויב בגי� 

הא� פירוש עובדה זו .  תשלומי�36 ) המבקש רשאי לפרוס את חיובו החודשי אצל חברת האשראי ל

רק משו� שהוא פרס את חיובו , בלבד בכל חודש 3 20 ) כי המשיבה בס2 של"הנו שהמבקש חויב ע

   .ברור שמדובר בטענה הזויה ומגוחכת לחלוטי�?  תשלומי�36 )ל 3 675בס2 של 

תארי2 "י המשיבה הנו בדיוק התארי2 המופיע תחת הכותרת "אי� זה אלא שמועד חיוב המבקש ע

המועד . י המשיבה"זהו המועד בו חויב המבקש ע. 28.1.10 )בחשבונית ששלחה אליו המשיבה" רכישה

הוא עניינו של המבקש בלבד , חודשכל  ל2 )ב, י חברת האשראי" הכס0 מחשבו� הבנק שלו ענגבהשבו 

 .י המשיבה בשו� צורה שהיא"הוא אינו קשור כלל למועד גביית התשלומי� מהמבקש עו

לנציגת ,  פע� נוספתהוא פנה, מבקשהמאחר ותשובת המשיבה שפורטה לעיל לא הניחה את דעת  .53

הלא חוקית היתר לגביית בדרישה לקבל הסבר , 1.6.10ביו�  ,מחלקת פניות הציבור של המשיבה

 .י המשיבה"המתבצעת ע

  .לתצהיר התומ2 בבקשה מטע� המבקש' זנספח מצור0 כ, 1.6.10העתק פניית המבקש למשיבה מיו� 

 'זנספח 

שיבה המשיבה למבקש כי תשובתה זהה לזו שניתנה למבקש  ה7.6.10ביו� ,  של המבקשלאכזבתו .54

 .1.4.10במכתב המשיבה מיו� 

  .לתצהיר התומ2 בבקשה מטע� המבקש' חנספח מצור0 כ, 7.6.10העתק המכתב מיו� 

  'חנספח 

א0 שהיא לא סיפקה לו ,  כי המשיבה מסרבת להשיב לו את גביית היתר שגבתה ממנו,משראה המבקש .55

לא נותרה לו ברירה אלא , ניגוד גמור לאמור בהסכ� המנוייר את פעולותיה בכל הסבר הגיוני שיסב

 .לפנות להליכי� משפטיי� ולהגיש תובענה זו
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IV. משיבהעילות התביעה כנגד ה 

VI.עילת הפרת הסכ& ואי קיו& חוזה בתו& לב מכח חוק החוזי&. א  

 :כי, בהסכ� המנוי מצוי�, כמפורט לעיל .56

 את הלקוח ישל&, הדי- להוראות בכפו0, החברה ידי-על אחרת ייקבע שלא ככל"

 :במועדי& אלה החברה שירותי בעד התשלומי&

 ושירותי& בשלוחה שימוש בעד מנוי דמי, מוספי& מיקבצי&, בסיסי מיקב3 בעד. 16.3.1

 ידי-על שייקבע במועד, חודש קלנדרי לכל אחת - לעת מעת תקבע שהחברה אחרי&
 וכמפורט, בחברה לנהוג בהתא&, החול0 החודש בגי- וא הנוכחי החודש בגי- וזאת החברה
  .).ש.י, ההדגשה אינה במקור(האישי  במפרט

 )חייבה אותו המשיבה ב, המשיבה של הטלוויזיה לשירותי בקשכאשר הצטר0 המ, בניגוד לכ2 .57

וכל , 2010חודש פברואר , קלנדרי נוס0 ועבור חודש 2010 חודש ינואר )  עבור החודש הנוכחי28.1.10

  .אחדת במועד גבייה זא

, 2010עבור חודש פברואר דמי מנוי 3  230המשיבה גבתה מהמבקש גביית יתר בס2 של , אמור איפוא .58

  . שלא כדי�

המשיבה רשאית הייתה לגבות ממנוייה את דמי המנוי א2 ורק בגי� ,  לעיל16.3.1מכח האמור בסעי0  .59

� מחלוקת כי המשיבה גבתה מהמבקש אי. חודש אחד בלבדהחודש הנוכחי או החודש החול0 ובעבור 

החודש הקלנדרי שבא  עבור וג& תשלומי� עבור חודש נוכחי  שלההטלוויזיהע� הצטרפותו לשירותי 

המשיבה לא הייתה רשאית . בזמ� שהיא כלל אינה רשאית לעשות זאת על פי הסכ� המנוי, אחריו

ובנוס0 � את החודש הנוכחי ג, במועד הגבייה הראשו�, או משאר חברי הקבוצה/לגבות מהמבקש ו

המשיבה הייתה רשאית , לכל היותר!  והכל בגבייה אחת, הבאקלנדריהחודש האת דמי המנוי עבור 

 ממילא ,זאת ועוד. החודש שקד& לו או עבור  תשלו� אחד עבור חודש נוכחי מחברי הקבוצהלגבות 

בצוותא , ברי הקבוצהומשאר ח, לגבות מהמבקש, לאור האמור בהסכ�, המשיבה לא הייתה רשאית

 .אחד מראשקלנדרי ג� חודש בנוס0 י� חודש נוכחי והכולל, שני תשלומי�אחת 

מאחר והמשיבה התחיבה בהסכ� המנוי כי היא תיגבה את דמי המנוי אחת לחודש עבור חודש אחד  .60

ובכלל זה , ולאחר מכ� גבתה דמי מנוי עבור חודשיי�) שהוא החודש הנוכחי או החודש החול0(בלבד 

וגבייה זו של חודש אחד נוס0 , ברור שהמשיבה הפרה את ההסכ� בי� הצדדי�, עבור חודש מראש

 .מהווה בהכרח גביית יתר של המשיבה מהמבקש וחברי הקבוצה

הודתה המשיבה כי היא חייבת לגבות את ) לתצהיר המבקש' ונספח  (1.4.10במכתב מיו� : ודוק .61

מאחר וסעיפי� אלה מחייבי� . 16.3.2 ) ו16.3.1י� התשלומי� מחברי הקבוצה בהתא� לאמור בסעיפ

ברור כי בכ2 הודתה המשיבה ,  ורק עבור חודש נוכחי או חודש חול0ת המשיבה לגבות תשלומי� א2א

 . כי היא הפרה את ההסכ� בי� הצדדי�

 לחוק החוזי� 39י המשיבה ואי קיו� ההסכ� בדר2 מקובלת כמתחייב מסעי0 "הפרת ההסכ� ע .62

 10ובפרט מכח האמור בסעי0 , מכח דיני החוזי�ולחברי הקבוצה זכות לפיצויי� מקני� למבקש 

גביית יתר של שהנו , ה�בעד הנזק שנגר� ל, 1970 –א "תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(לחוק החוזי� 

והוצאות גבייה שאמורי� היו  צמודה בגי� גבייה זו פיגורי�ריבית , דמי מנוי עבור חודש מלא

  . המשיבה בגי� גביית היתרי"להשתל� לה� ע
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VI.לפקודת הנזיקי-63כמובנה בסעי0 ,  חובה חקוקהה הפרמשיבהה. ב   

מכח  ולחוק הבזק' א11 את החובות המוטלות עליה מכח סעי0 והמשיבה הפרה כלפיכי , המבקש יטע� .63

 המשיבה כלפי המבקש ביצעה ל" הני�בהפרת חובותיה מכח החיקוק.  לחוק הגנת הצרכ�2סעי0 

 : לפקודת הנזיקי�63הקבועה בסעי0 ,  של הפרת חובה חקוקהעוולה

 .הבזקלחוק ' א11סעי0 שהנו ,  מכוח חיקוקמשיבההחובות מוטלות על ה .63.1

כי רישיונה של המשיבה נית� לה , אי� מחלוקת, בנוס0 .הנו חיקוקחוק הבזק כי , אי� מחלוקת

  .מכח הוראות חוק הבזק

 :ו כדלהל�לחוק הבזק מורה לנ' א11סעי0 לשונו של 

על פי בעל רשיו- יבצע פעולות בזק וית- שירותי בזק באורח תקי- וסדיר "

  ". ועל פי התקנות והכללי& שנקבעו לפי חוק זההרשיו- שהוענק לו

  

ת סעי0 הפרה את הוראוהיא ג� , את תנאי רישיונההפרה המשיבה מאחר והוכח כי , על כ�

  . לפקודת הנזיקי�63בה חקוקה מכח סעי0 ביצעה עוולה של הפרת חוובכ2 , לחוק הבזק' א11

דניה ' נ" מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע" 57533/03) א"ת (.א.ת: וראה לעניי� זה(

ערוצי ' ארי נ�ב- 3726/03) שלו� ראשו� לציו�(א "ת; ")נבו"פורס� ב (22.8.06, מ"סיבוס בע

  )). 8.8.2006, "נבו"פורס� ב (מ"מ טלביזיה למנויי& בע.ל.ט –זהב 

 לחוק הגנת הצרכ� מכח היותה 2אי� מחלוקת כי על המשיבה חלות הוראות סעי0 , כמו כ�

  ."צרכ�"והיות המבקש ,  לפי חוק הגנת הצרכ�"עוסק"

 בישראל הנה לפרש בהרחבה  גישת הפסיקה.מבקש של הו לעיל נועדו לטובתיקוקהוראות הח .63.2

 145/80א "ע(בנוגע לחיקוק המיועד לטובתו והגנתו של פלוני ,  לפקודת הנזיקי�63את סעי0 

 . )140)141' בעמ, 113) 1( לזד"פ,  בית שמשהמועצה המקומית' ועקני- נ

 להג� על  לחוק הגנת הצרכ� נועדו2וסעי0 לחוק הבזק ' א11אי� ספק כי הוראת סעי0 , בענייננו

גביית יתר זו של הטעיית חברי הקבוצה ודוגמת לקוחות המשיבה בדיוק מפני עוולות דוגמת 

מלקוחותיה בחוסר תו� לב " לקחת הלוואות"המנצלת את כוחה העוד0 כדי , המשיבה

  .מוחלט

 י& בניגוד גמור להוראות החיקוקפעלה,  שתוארו לעילאו מחדליה/בפעולותיה ו, משיבהה .63.3

יבה גבתה תשלומי� מהמבקש וחברי הקבוצה בגי� חודש קלנדרי בכ2 שהמש .הרלוונטיות

ובכ2 שגבתה מהמבקש וחברי , ולא בגי� החודש הנוכחי או החול0, שלאחר מועד הגבייה

הקבוצה עבור שני חודשי� במועד גבייה אחד ולא עבור חודש אחד בלבד יש משו� פעולה 

עולת המשיבה שלא בהתא� פ. והפרת תנאי רישיונה של המשיבה, בניגוד להסכ� המנוי

שטעו� לכשעצמו אישור המועצה , שינוי בהסכ� המנוי, להסכ� המנוי א0 מהווה למצער

ולכ� ברור כי ג� מהטע� , וממילא לא קיבלה כל אישור שכזה, המשיבה לא ביקשה. מראש

לעניי� (לחוק הבזק ' א11ופעלה בניגוד להוראות סעי0 , הזה המשיבה הפרה את תנאי רישיונה

בפרק העוסק בעוולת , ראו להל�,  לחוק הגנת הצרכ�2ולת המשיבה בניגוד לסעי0 פע

  ).ההטעייה
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 321.40של כולל  ונזק לא ממוני בס2 מנוהינו נזק ממוני בס2 שנגבה מ, הנזק שנגר& למבקש .63.4

 ).כפי שיפורט בהמש2 (3

, מבקשקיי& קשר סיבתי עובדתי ברור בי- הפעולות בניגוד לחיקוקי& ובי- הנזק שנגר& ל .63.5

לא היה , תנאי רישיונההסכ� המנוי ואחר  המשיבה מקיימת אחר הוראות שכ� לו הייתה

הוצאות הגבייה  , והריבית בגינהשהנו גביית היתר של דמי המנוי, נגר� למבקש הנזק הנטע�

  .ועוגמת הנפש

, שקרות הנזק למבקש הינו, הרי שלא נית� לחלוק על כ2, בכל הנוגע לקשר סיבתי משפטי .63.6

או מחדלי /בגי� ביצוע פעולות ו) א� לא למעלה מכ2" (התרחשות צפויה"בגדר , הפחותלכל 

 .המשיבה

אופי הנזק . י& החיקוקנוהנזק אשר נגר& הוא מסוגו או מטבעו של הנזק אשר אליו נתכוו .63.7

וחוק  תואמי� לצורה שחוק הבזק, מתואר לעילוכ� דר2 התרחשותו כ, אשר נגר� למבקש

לחוק הבזק בא לפקח על פעולותיו של בעל הרישיו� ' א11סעי0 . יהאל נונתכווהגנת הצרכ� 

ומנצל את , ונועד למנוע מצב בו בעל רישיו� פועל ככל העולה על רוחו בניגוד לתנאי רישיונו

 לחוק הגנת הצרכ� נועד להג� על צרכני� דוגמת 2סעי0 . כוחו העוד0 כדי לנצל את לקוחותיו

אי� ספק , משו� כ2. י המשיבה"שבה ה� הוטעו עחברי הקבוצה מפני הטעיית� בצורה 

 י� למנוע החיקוקנתכוו�הנזק אותו או מטבעו של /שהנזק אשר נגר� למבקש הוא מסוגו ו

  . י�המופר

 לפצות משיבהעל ה,  וחברי הקבוצההמבקשבגי- ביצוע העוולה של הפרת חובה חקוקה כלפי , על כ- .64

  .בגובה סכו& התביעה ה& בגי- הנזק שנגר& להמבקש וחברי הקבוצהאת 

VI.ותרמית מכח פקודת הנזיקי-וחוק החוזי& עילות ההטעייה מכח חוק הגנת הצרכ- . ג  

מי שמוכר " לחוק כ1 מוגדר בסעי0 "עוסק". "צרכ-" לבי� "עוסק"חוק הגנת הצרכ� חל ביחסי� שבי�  .65

שירותי פקת כמי שמס, משיבההגדרה זו כוללת את ה. "כולל יצר-, נכס או נות- שירות דר( עיסוק

מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק " לחוק כ1 מוגדר בסעי0 "צרכ-". למנוייה טלוויזיה בכבלי�

 ועל חברי מבקשההגדרה זו חלה על ". ביתי או משפחתי, במהל( עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי

 .משיבהמהבכבלי� שירותי טלוויזיה רכשו  כמי שהקבוצה

פרסו� העלול להטעות צרכ� בעניי� מהותי בעסקה מהווה , חוק הגנת הצרכ�ל) א(31 )  ו2 סעיפי� על פי .66

 על מנת . ומזכה את התובע בפיצויי�)"פקודת הנזיקי-": להל�] (נוסח חדש [פקודת הנזיקי�עוולה לפי 

העוסק עשה ) א: יש להוכיח כי" איסור ההטעיה"שתקו� לצרכ� עילת תביעה נגד העוסק בגי� הפרת 

 קשר קיי�) ג; הצרכ� נפגע כתוצאה מכ2) ב; מעשה או מחדל אשר עלול להטעות צרכ� בעני� מהותי

חברה ישראלית , בזק' ברזני נ 5712/01א "דנ (סיבתי בי� ההטעייה לבי� הפגיעה שסבל הצרכ�

  ))."עניי- ברזני": להל�) (2003 (434)435, 385) 6(ד נז"פ, 'מ ואח"לתקשורת בע

  - מהותיישר עלול להטעות צרכ- בעניהעוסק עשה מעשה או מחדל א

המשיבה הציגה מצג שווא כוזב והטעתה את המבקש ואת חברי הקבוצה בדר2 של הצגת , בענייננו .67

תגבה מה� את דמי המנוי א2 ו, הוראות רישיונהו הסכ� המנוילפיו המשיבה תפעל על פי , מצג שווא

  .0 עבור החודש הנוכחי או החודש החולוא2 ורק ,ורק פע� בחודש
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עבור ג�  דמי המנוי מהמבקש  המשיבה גבתה אתלאחר ההתקשרות בהסכ� בי� הצדדי�, בניגוד לכ2 .68

 .בניגוד לאמור בהסכ� המנוי וברישיו�, נוכחי וג� עבור חודש מראשחודש 

שכ� עולה ממנו בבירור כי המשיבה , "העלולה להטעות צרכ�" בצורה אי� ספק שהסכ� המנוי נוסח .69

 ועל כ� דרישה זו , שהוא החודש הנוכחי או החול0 בלבדחודש אחד2 ורק עבור תגבה את דמי המנוי א

 .מתקיימת במלואה

העובדה שהמשיבה מחד מבצעת את הגבייה בחודש קלנדרי אחד אול� מאיד2 מנפיקה ,  יתרה מכ2 .70

" העלול להטעות צרכ�"יש בה לכשעצמה דבר , אותה גבייה בגי- חודש קלנדרי אחרחשבונית עבור 

  .הרבה מעבר לכ2מר שלא לו

  : הצרכ- נפגע כתוצאה מכ(

גביית בגי� נזק ממוני הנו הנזק שנגר� למבקש ושאר חברי הקבוצה כתוצאה מהתנהגות המשיבה  .71

ההצמדה בגי� גביית היתר היתר של דמי מנוי עבור חודש קלנדרי מלא וכ� ריבית פיגורי� והפרשי 

אלו ה� הוצאות שהמשיבה גבתה מחברי הקבוצה שלא שילמו לה (ובגי� הוצאות גבייה , שנגבתה מה�

לשל� לחברי באותו האופ� ולכ� ברור שמדובר בהוצאות שהמשיבה צריכה , מכח הסכ� המנוי, במועד

 ). י�אינה משלמת לה� את הכס0 שהיא גובה מה� שלא כדזו שהקבוצה כאשר היא 

 כי היא תיגבה את דמי המנוי ,התחייבות המשיבה בהסכ� המנויכי עצ� , לא יכולה להיות מחלוקת .72

גביית דמי ולאחר מכ� ) שהוא החודש הנוכחי או החודש החול0 (אחד בלבדאחת לחודש עבור חודש 

המשיבה מהווה בהכרח גביית יתר של  ,קלנדרי שונהעבור חודש מראש ובכלל זה , חודשיי�מנוי עבור 

הפרשי ההצמדה  ו ריבית הפיגורי�,3 230 דמי גביית היתר בס2 הנ�ל המבקש שי� שהנזק. מהמבקש

 הנ� נזקי� הנובעי� באופ� ישיר וברור מגביית היתר על ידי  בגי� אותה גביית יתרוהוצאות הגבייה

 . המשיבה

לחברי  ורמה למבקשי בגי� עוגמת הנפש שנג נזק לא ממוננגר� לחברי הקבוצה בענייננו, כמו כ� .73

כבר נקבע , א0 שקשה לכמת נזק שכזה. ופעולתה בחוסר תו� לב הקבוצה בגי� עוולות המשיבה

לעניי� נזק עוגמת הנפש שנגר� לחברי הקבוצה , כ2. כי אי� הדבר שולל מת� סעד בגינו, בפסיקה

תנובה ' ל נ"יורשי המנוח תופיק ראבי ז 1372/95) א"ת (.א.תבנקבע , והערכתו, כתוצאה מההטעיה

כי נזק , )"עניי- תנובה" )להל�, "נבו"פורס� ב(, מ" בעמרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל

שכ� , )או מסירת פרטי� שגויי� לענייננו(זה הנו אינהרנטי להפרת החובה למסור פרטי� שלא נמסרו 

 :ואמיתי הדבר שולל את כוח הבחירה של הנפגע לקבל החלטה מושכלת על סמ2 מידע מלא 

הפגיעה באוטונומיה של הפרט מתרחשת באופ- מיידי ע& הפרת החובה למסור "... 
באופ- שהקשר הסיבתי , "פגיעה אינהרנטית להתנהגות העוולתית"והיא , מידע מלא

  ...בי- הפרת החובה לבי- הפגיעה באוטונומיה טבוע בהפרת החובה
ואפילו יוכח כי , כל נזק נוס0ג& א& לא גרמה ל, שלילת כוח הבחירה היא נזק עצמאי"

ג& לו , או שהצרכ- היה מסכי& לרכישת המוצר, המטופל היה מסכי& לקבלת הטיפול
  ...."ידע את כל העובדות לאמית-

רי ה,  הנה ברורה ומובהקתבפעולת המשיבה בניגוד לאמור בהסכ� המנוימאחר וההטעייה , כלומר .74

ו אינהרנטי להפרת חובתה של המשיבה לפעול  ולחברי הקבוצה הנשנזק עוגמת הנפש שנגר� למבקש

   .ונית� להסיקו מעצ� הפרת חובתה זו בלבדהסכ� המנוי בהתא� ל
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יתה ילעניי� עצ� הבחירה שנשללה יובהר כי לחברי הקבוצה עמדו מספר אופציות חלופיות לפעול לו ה

2 כל תקופת המשיבה חושפת בפניה� את תוכניתה לחייב אות� בחיוב כפול ולהחזיק באמתחתה במש

כ2 יכלו חברי הקבוצה למשל לבחור תחת שירותי המשיבה . המנוי דמי מנוי בגי� חודש אחד נוס0

 ,יס ,יש לציי� כי להבדיל מהמשיבה.  המתחרה ע� המשיבה על אותו פלח שוק�בשירותי חברת הלוויי

אש עבור חודש  אינה מחייבת מר, מחייבת את לקוחותיה חיוב בודד בכל חודש, חברת שידורי הלוויי�

הקלנדרי הבא ומחייבת בהתא� לחשבוניות המונפקות על ידה ללא כל שוני בי� מועד הגבייה לבי� 

  .המועד המופיע בחשבונית

היתה זו זכות& של הצרכני& שהתקשרו ע& . נזק עוגמת הנפש לא מסתכ& בכ( בלבד, ע& זאת .75

אי הסכ& המנוי עליו שהמשיבה תפעל בדיוק בהתא& לתנ, המשיבה בעסקה לקבלת שירותיה

 כיוו- שכ( מורה הסכ& ובגי- חודש הגבייה בלבד חודש אחד בלבדכי ייגבה מה& ס( של ו, חתמו

גביית היתר של המשיבה גרמה לצרכני& רבי& להוציא הוצאה גדולה בהרבה מזו שתכננו . המנוי

, ל הצרכני&זכות זו ש. ע& הצטרפות& דמי מנוי כפולי& מידלהוציא ע& הצטרפות& בכ( ששילמו 

הופרה בצורה גסה , כראות עיניה&ואת מסגרת האשראי שלה& לתכנ- את הוצאותיה& החודשיות 

  .י המשיבה"ע

הייתה זו זכות� של חברי הקבוצה כי ישלמו רק את הסכומי� שאות� התחייבו לשל� מכח , בנוס0 .76

ה אלא יוחזקו על וכי כספי� שה� אינ� חייבי� לשל� למשיבה לא יועברו לידי המשיב, הסכ� המנוי

חברי הקבוצה מעול� לא ! ידיה� מהסיבה הברורה מאליה שזהו כספ� ולא כספה של המשיבה

נזק עוגמת הנפש בהפיכת� למלווי� , ועל כ�!) ללא ריבית(התנדבו לשמש כמלווי� או נותני אשראי 

  .הנו ברור מאליו, במקו� שכס0 זה ישמש אות� לצרכיה� השוני�, של המשיבה

משיבה נוהגת לנקוט באמצעי גבייה דרקוניי� כנגד לקוחותיה אשר אינ� משלמי� לה את ה, כמו כ� .77

אמצעי� אלו כוללי� הפעלת סוללת עורכי די� שעוסקי� א2 ורק . התשלומי� שה� חייבי� לה במועד

הנוקטי� בטקטיקות של הפחדה והרתעה כנגד לקוחותיה וא0 , בגביית הכספי� עבור המשיבה

בי� לה לקוחותיה ריבית פיגורי� והוצאות גבייה המכפילי� ומשלשי� את מצרפי� לסכומי� שח

,  שהתנהלות חסרת רחמי� זו של המשיבה כלפי לקוחותיה,ברי. חוב� של לקוחותיה תו2 זמ� קצר

ולוקחת מניה וביה את תנאי רישיונה בעוד שהיא עצמה מפרה ברגל גסה את הסכ� המנוי ו

גורמת לעוגמת נפש מרובה , ר2 של גביית היתר המפורטת לעילמלקוחותיה בעל כורח� בד" הלוואות"

 . בקרב לקוחות המשיבה

כי נית� להעניק פיצוי , ל"עניי- תנובה הננקבע ב, לעניי� הערכת גודל הנזק שנגר� בגי� עוגמת הנפש .78

 :בגי� פגיעה זו א0 בהיעדר ראיות של ממש

אשר , ממוני�דובר בנזק לאאור כי מ. השופט ת' הבהיר כב, בעניי- הערכת היק0 הנזק"
בדר( כלל יקבע על דר( של אומדנה המבוססת על הערכת מכלול הנסיבות ועל 

  ...התרשמותו של בית המשפט
על בית המשפט לייש& מבח- אובייקטיבי וסובייקטיבי , לצור( קביעת שיעור הפיצוי

דברי (המביא בחשבו- כיצד היה חש אד& סביר בנסיבות המיוחדות של המקרה , משולב
, 7בפסקה , אור. השופט ת'  ודברי כב45�46כה- בפסקאות �שטרסברג. השופטת ט' כב

  השופט אור פסק כי נית- להעניק פיצוי בגי- פגיעה באוטונומיה' כב). ל"הנ דעקה בעניי-
שכ- קיומו של , ממוני שנגר&� של הפרט ג& בהיעדר ראיות של ממש בעניי- הנזק הלא

כפי , לנקודה זו). 29פסקה (רת החובה על ידי המזיק הנזק והיקפו עולי& מעצ& הפ
חשיבות של ממש כאשר עוסקי& אנו בתובענה ייצוגית המוגשת בש& , שיבואר בהמש(

שבה אי- דר( מעשית להוכיח באופ- פרטני את הנזק האישי שנגר& , מאות אלפי צרכני&
  ."הפגיעה באוטונומיה של הפרט  כתוצאה מ-
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הוכחה אינדיבידואלית של שיעור הנזק שכ� שיעור זה משתנה מאד� לאד� כי אי� צור2 ב, עוד נקבע .79

 :עניי- תנובהכפי שנקבע ב, א2 הבדל זה אינו מונע מבית המשפט לפסוק עוגמת נפש בתובענה ייצוגית

, כאשר עסקינ- בתובענה ייצוגית המוגשת על ידי מאות אלפי חברי& בקבוצה התובעת"
בלא הוכחת נזק באופ- , יד וממוצע בגי- ראש נזק זהברור שאי- מנוס מקביעת פיצוי אח

ראה דברי (לא נית- להתייחס לתובענה ייצוגית כאל תובענה אישית " ....אינדיבידואלי

תובענה ייצוגית ). שצוטטו לעיל, 5ל בפסקה "הנ רייכרט ביניש בפרשת' הנשיאה ד' כב
חוק יה- חוקקו בשעל מנת להתגבר על, מעוררת בעיות מיוחדות בתחו& הוכחת הנזק

  ".הוראות חוק מיוחדות תובענות ייצוגיות

  ו חברי הקבוצה סבלנזק ממנו קיי& קשר סיבתי בי- ההטעייה לבי- ה

 אשר מחברי הקבוצה ל אחדמכבממוצע 3  275 )כגביית יתר של נזק התנהלותה של המשיבה מבטאת  .80

 )הנזק הנו בס2 של כ,  לקוחות קיימי�892,000 )מאחר ומדובר בכ (עדיי� מנוי על שירותיה

מצטבר הוצאות גבייה ועוגמת נפש בס2 , ונזקי� נוספי� בגי� ריבית פיגורי� צמודה)  )245,300,000

י בי� א� הוא מנוי על שירות, עבור כל אחד מחברי הקבוצה) כפי שיפורט בהמש2( 3 170 )של כ

תו2 כדי הפרת ההסכ� ע� חברי הקבוצה ובניגוד , כל זאת. המשיבה ובי� א� התנתק משירותיה

 . גביית היתר עומדת בפני עצמה והקשר הסיבתי הוא בבחינת הדבר מדבר בעד עצמו. לתנאי רישיונה

אי� מחלוקת כי , לעניי� שאלת חשיפת� של כל חברי הקבוצה למצג המטעה שבהסכ� המנוי, ראשית .81

שכ� כל מי שחת� על ההסכ� ע� ,  נחשפו למצג המטעה שבהסכ� המנויוכל חברי הקבוצה, קשהמב

ואי� המדובר בענייננו בפרסומת כלשהי ,  בהכרח קרא את הוראות ההסכ� לפני שחת� עליוהמשיבה

 . בכלי התקשורת שיתכ� ורק חלק מהציבור נחש0 אליה

ות בחוזה והוכחת הקשר הסיבתי לנזק על המצג המטעה לש� התקשר" הסתמכות"לעניי� דרישת ה .82

לא א( כי ראוי לפרש דרישה זו בצורה רחבה ומקלה כ2 שתכלול , ההלכה המשפטית הנה, הנטע�

 . הסתמכות ישירה על המצג המטעה אלא מספיק שהמצג מהווה קשר סיבתי בי- ההטעייה לנזק

 מ" חברה ישראלית לתקשורת בע– בזק'  יוס0 ברזני נ5712/01 א"דנהלכה זו נקבעה לראשונה ב .83

  . ואוזכרה מאז בשלל פסקי די� שבאו בעקבותיו, )"פרשת ברזני" )להל�, "נבו"פורס� ב(

הלכה זו קיבלה משנה תוק0 לאחרונה בהחלטה שניתנה לאחרונה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד  .84

אלוני  06)1786) א"ת (.א.תב)  גונ�)השופטת מיכל אגמו�' כב( המשפט המחוזי בתל אביב בזק בבית

 "):נבו"פורס� ב (10.5.10 )יו�נית� ב, מ"בזק חברה הישראלית לתקשורת בע' גיא נ

הקלה בדרישת ההוכחה של קשר סיבתי בקשר לפרסו& מטעה מתיישבת ע& פסיקת בית "
לא , חשי- כי בהקשר לפרסו& מטעה' השופט מ' ש כבש& הדגי, א ברזני"משפט העליו- בדנ

  ):39פסקה , ש&(ראוי לדרוש הסתמכות ישירה של הצרכ- 
זאת יתקיי& קשר סיבתי � אפשר שצרכ- לא יסתמ( באורח ישיר על מצג של עוסק ובכל"

  ...נדרש
ככולל לא א( , בהקשר ענייננו ראוי לפרש את מושג ההסתמכות בפרישה רחבה: לשו- אחר

  .ות ישירה בלבדהסתמכ
. חייב שיימצא בי- הפירסו& המטעה לבי- הנזק שצרכ- נשא בו) ראוי(ואול& קשר סיבתי 

הראשו- הוא פירסו& העלול , האירוע האחד: שני אירועי& עוקבי& ה& לענייננו, כ-�כי� הנה
הוא שצרכ- קנה נכס או נדרש , השני, האירוע האחר. להטעות צרכ- בעניי- מהותי בעיסקה

  ". שהיו נושא לאותו פרסו&לשירות
ועלולה לרוק- מתוכ- , דרישה מחמירה מדי אינה מעשית במקרה של הטעיה בפרסו&, אכ-

  ."את האפשרות לתבוע בגי- הטעיה כאמור
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שלפיו ,  להסכ�16.3.1 לאמור בסעי0 ,ע� המשיבההמנוי  בהסכ�  התקשרותו טר�,נחש0 המבקש .85

עבור החודש , בגי� חודש אחד בלבד, ורק אחת לחודשלגבות את דמי המנוי א2 המשיבה תהיה רשאית 

על , בי� היתר, בעת התקשרותו ע� המשיבה בהסכ� הסתמ2 המבקש, קרי .הנוכחי או החודש החול0

 . כמייצגות את חובות המשיבה כלפיו על שאר הוראות ההסכ�כפי שהסתמ2, האמור בסעי0 זה

י המשיבה לבי� " ע וחברי הקבוצהקשבי� הטעיית המב, "הסתמכות"שהנו אותה , הקשר הסיבתי .86

הסתמכות . מנוי על הסכ� ה וחברי הקבוצה הנו ברור על פניו מעצ� חתימת המבקשה�הנזק שנגר� ל

 הסתמכו, עת התקשרו בהסכ� ע� המשיבה, ושאר חברי הקבוצה, שהמבקש, בי� היתר, זו משמעותה

י משרד " מפוקח ומבוקר עשהנה תאגיד ענק הפועל מכח חוק הבזק והנו גו0, על כ2 שהמשיבה

 .התקשורת תפעל כדי� ובהתא� לתנאי רישיונה והוראות ההסכ�

מפוקחת ומבוקרת פועלת שלא בהתא& , כי במקרי& בה& חברה גדולה, נקבע בפסיקה, בהתא& לכ( .87

הרי קיימת , להוראות ההסכ& ההתקשרות שלה ע& לקוחותיה ושלא בהתא& לתנאי רישיונה

, הנחה לפיה החברה תפעל בהתא& להוראות ההסכ&'  יצא מנקכי הלקוח" חזקת הסתמכות"

נוצר הקשר הסיבתי בי- , במידה והחברה לא פעלה בצורה זו. להנחיות הרגולטור ולתנאי רישיונה

 .ההטעייה לנזק ואי- צור( להוכיח הטעייה בפועל

השופטת ' כב(כ2 נקבע בהחלטה שניתנה בתביעה ייצוגית שהוגשה בבית המשפט המחוזי בל אביב  .88

פורס�  (12.7.07 )נית� ב, מ"כלל חברה לביטוח בע' פרמינגר ענר נ  1980/04) א"ת. (א.בת) פלפל

 "):נבו"ב

שבנוס0 לרגולטור שאוזכר לעיל המפקח על , הפרט אמור לצאת מנקודת ההנחה"
, מכוח הוראות תו& הלב והדר( המקובלת, אזי ג& החברה, פעילותה שתהיה לפי הדי-

מכיוו- , מנחה אותו בהתקשרות, הנחה בסיסית זו.  והנחיות הרגולטורתפעל לפי הדי-
 משפטי הנכו- –שלא תמיד הוא יוכל לבקר ולהבי- את מלוא החישובי& והמצב העובדתי 

 .לצור( ההתקשרות עמה
 מכא- שהמבקש יכול בהחלט לצאת מנקודת ההנחה בדבר חזקת תקינות פעולתה ...

מבחינת חובתה כלפיו , ביית סכומי דמי הכינו-ה- באשר לעצ& ג, של חברת הביטוח
שאמור להתאי& , וה- מבחינת החישוב, ומבחינת היות הנושא בפיקוח הרגולטור

  .להוראות הפוליסה
  .לעני- זה אי- ג& נפקות לכ( א& המבקש כלכל את צעדיו בהתא& למצגי& שהוצגו לו...

האזרח הקט- למול חברות הוא זה ששומר על , כי בעסקי ביטוח, המחוקק גילה את דעתו
אפילו א& רק בדיעבד התגלה למבקש אזי , מאחר והדי- הוא מ- המפורסמות. הביטוח

, הוא בהחלט יכול היה להניח, שהמשיבה לא שמרה על הוראות הדי- במקרה הנוכחי
ג& היא וג& , כי חברה מעי- זו הנתונה לפיקוח, בעת התקשרותו ע& חברת הביטוח

ומכא- שברגע שמוצעת לו פוליסה ,  את הפיקוח לפי הוראות הדי-הרגולטור אכ- מקיימי&
וברגע שמשול& לו , ברגע שנעשה חשבו- הוא לפי אמות מידה מפוקחות, היא תקינה

  .זה התשלו& הנכו-, תשלו&
בי- התקשרותו ע& חברת   הסיבתי  הקשר נוצר, לכ- א& המבקש יצא מנקודות הנחה אלה

  ."בות התקשרות זובעק, לבי- הנזק שנגר& לו, הביטוח

בבית המשפט המחוזי בתל אביב בתביעה הייצוגית ) 13.1.10(בהחלטה שניתנה לאחרונה , בנוס0 .89

פורס� (, מ"בנק לאומי לישראל בע' אסטוריה אינווסטמנטס לימיטד נ 04)2205) א"ת (.א.תב

 הלקוח קרי(כי די בכ2 שהלקוח חת� על חוזה ההתקשרות שבו הוצג המצג המטעה , נקבע, ")נבו"ב

כדי להקי� חזקה שהסתמ2 על מצג זה וכדי להקי� את הקשר , )נחש0 בהכרח לפרסו� המטעה

  .הסיבתי בי� ההטעייה לבי� נזקו
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 של המשיבה נובעת מהעובדה שבעוד שבהסכמי� שהיא מציגה הההטעיה בפעולותי, אמור איפוא .90

חודש אחד וא2 2 ורק בגי� תגבה את דמי המנוי אהיא מציגה מצג לפיו ) ומחתימה אות�(ללקוחותיה 

ג� עבור החודש הנוכחי  בפועל היא גובה את דמי המנוי בבת אחת, החודש הנוכחי או החול0ורק בגי� 

לפיה " חזקת ההסתמכות"למבקש ולחברי הקבוצה עומדת . מראש עבור חודש קלנדרי אחר נוס0וג� 

. גולטור ולתנאי רישיונהלהנחיות הר, תפעל בהתא� להוראות הסכ� המנויה� הניחו כי המשיבה 

 .נוצר הקשר הסיבתי בי� ההטעייה לנזק� של חברי הקבוצה, מאחר והמשיבה לא פעלה בצורה זו

VI.עילת עשיית עושר ולא במשפט. ד  

 לחוק עשיית עושר ולא )א(1עילת תביעה מכח סעי0  מעשי המשיבה כמפורט לעיל א0 מקימות למבקש .91

 :שלשונו, במשפט

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

 ". לשל& לו את שוויה�  סבירה  השבה בעי- בלתי אפשרית או בלתי

  :שתי עוולות נפרדותעשיית העושר ולא במשפט מצד המשיבה באה לידי ביטוי ב .92

. דמי מנוי של חודשיי� בגבייה אחת,  במועד הגבייה הראשו�, ה מחברי הקבוצההמשיבה גבת  .א

מדובר בגביית יתר של דמי מנוי עבור חודש קלנדרי של� בניגוד לתנאי הסכ� המנוי ורישיו� 

להחזיק  וממשיכה, מדובר בהלוואה ובקו אשראי שהמשיבה לקחה מחברי הקבוצה. המשיבה

ומבלי שהיא שילמה לה� כל ריבית בגי� השימוש , כ2מבלי שה� הסכימו ל, בו א0 כיו�

גביית  המשיבה השיבה לה�, לגבי חברי הקבוצה אשר התנתקו משירותי המשיבה. בכספ�

ברור שבפעולתה זו של המשיבה .  יו� לאחר תו� תקופת המנוי שלה�60 )יתר זו רק למעלה מ

לבנק לצור2 קבלת שכ� במידה והייתה המשיבה פונה , יש משו� התעשרות שלא במשפט

היא צריכה הייתה לשל� לו ריבית עבורה ובדר2 זו היא חסכה לעצמה כס0 , אותה הלוואה

 .רב והתעשרה על חשבו� חברי הקבוצה

 עבור החודש , שלה� כל תקופת המנוימש2, את דמי המנוי של חברי הקבוצההמשיבה גבתה   .ב

 הנוכחי בו סופקו שירותיה או  במקו� לגבות את דמי המנוי עבור החודש,)חודש קדימה (הבא

 אינטרס כלכלי היהלמשיבה ש, הסיבה לכ2 הנה. הסכ� המנויב כמתחייב החודש החול0

 לכל חודש 1)מספר ימי� טר� היו� ה, ) לחודש30 ) או ל( לחודש 28 )לבהקדמת מועד החיוב 

 שהוא ככל הנראה המועד בו מעבירות אליה חברות האשראי את הכספי� בגי� ,קלנדרי

יתה גובה את תשלומיה ינראה כי בא� המשיבה ה. סקאות המדווחות עד לאותו יו�הע

יתה יאזי במצב דברי� זה היא ה)  לכל חודש1)קרי ביו� ה(בהתא� לנקוב בחשבוניותיה 

לעצמה המשיבה " חסכה"כ2 .  לחודש הבא או בסמו2 לכ12 )מקבלת את הכספי� רק ביו� ה

דימה תשלו� ומתעשרת על חשבו� לקוחותיה אשראי של חודש ימי� תו2 כדי שהיא מק

  .בחודש של ימי אשראי

.  לינואר28 )המשיבה גבתה מהמבקש את דמי המנוי שלו עבור חודש פברואר ב )לש� המחשה

היא הייתה יכולה ועל פי החשבוניות שלה א� הייתה פועלת המשיבה על פי הסכ� המנוי שלה 

א2 אז הייתה מקבלת המשיבה את ,  פברואר לפברואר את התשלו� עבור חודש1 )ברק לגבות 

 או במועד מאוחר אחר ואילו המבקש היה מקבל  לחודש מר*1 )הכס0 מחברת האשראי רק ב

ת כרטיסי י חבר" לפברואר מחויב ע1)חודש אשראי נוס0 שכ� חיוב הנרש� בכרטיסו ב
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ועד מכיוו� שהמשיבה הייתה מעוניינת לקבל את הכס0 במ.  למר*2)האשראי רק ביו� ה

 28 )היא הפרה את הסכ� המנוי וגבתה את התשלו� עבור חודש פברואר ב, המוקד� ביותר

 ומאיד2 המבקש  לפברואר1 )יו� הוכ2 היא קיבלה את הכס0 מחברת האשראי כבר ב, לינואר

  . לפברואר2 ) י חברת האשראי כבר ביו� ה"חויב ע

יה כאמצעי לקבלת הכס0 ובשימוש בלקוחות, כי בהתנהגות זו של המשיבה, מיותר לציי�

 יו� קוד� למועד שהייתה מקבלת את הכס0 א� הייתה פועלת בהתא� 30מחברת האשראי 

  .יש משו� עשיית עושר ולא במשפט, להסכ� המנוי

 דמי  את ולחברי הקבוצהמבקשל להשיב משיבהעל ה, מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט, על כ- .93

גורי& וההצמדה בגי- הכספי& שגבתה מה& שלא הפרשי ריבית הפי ביתר בצירו0ה המנוי שגבת

שהנו הסכו& שנגבה , ) )27.5(  מס( החוב10%וכ- הוצאות גבייה בס( )  עבור כל חודש )3 �כ(כדי- 

  . על פי הסכ& המנוי במקרה של אי תשלו& במועדמחברי הקבוצה

V.  &מבקשלהנזק האישי שנגר& סכו  

ארבעה מורכב מ, לבקשה זו' צור0 כנספח א המכתב התביעהכמפורט ב, מבקשלהנזק האישי שנגר�  .94

 :ראשי נזק

 .2010חודש פברואר שירותי הטלוויזיה שסיפקה לו המשיבה בעבור  ) 230גביית יתר בס2 של   .א

שהנ� דמי , )2010 ספטמבר )פברואר( חודשי� 8 לחודש עבור3  2.30ס2 של  שהנ� ,) 18.4  .ב

ר כל חודש שהחזיקה המשיבה עבושהמשיבה צריכה לשל� למבקש צמודה ה פיגורי�הריבית 

החל ממועד גבית ) 2010עבור חודש פברואר ( ח"ש 230גביית היתר שגבתה ממנו בס2 בכספי 

 ;עד מועד הגשת התביעה, 28.1.10, היתר ממנו

של  "החיוב המוקד�"מסכו� )  בהסכ� המנוי16.8על פי סעי0 ( 10%של בשיעור   הוצאות גבייה  .ג

   ;) 23של בס2 ) 3 230(המשיבה 

  . )05 עוגמת נפש בס2 של בדמותנזק לא ממוני   .ד

   .) 321.40כ נזקו האישי של המבקש מסתכ� בס2 של "סה .95

VI.  שנגר& לקבוצההכולל אומד- הנזק 

או ממנויי� / ו שהצטר0 לשירותיהמכל לקוח חדשהמשיבה  גבתה  השני� האחרונות7במהל2  .96

 עבור החודש בו הוא הצטר0 )חודשיי�כעבור  תשלומי� , בהסכ� חדשעימהקיימי� אשר התקשרו 

 ועבור חודש )או החלק היחסי ממנו(או החודש בו התקשר ע� המשיבה בהסכ� חדש /לשירותיה ו

 2010 חודש ינואר כל במקרה של המבקש למשל מדובר בגבייה עבור. קלנדרי נוס0 שבא אחריואחד 

 של הטלוויזיהלשירותי שבו הוא הצטר0 , ימי� מחודש דצמבר' בנוס0 על מס (2010 חודש פברואר כלו

עבור , כפי שהיא הייתה מחויבת מכח הסכ� המנוי והרישיו�, מה�במקו� לגבות , זאת. )המשיבה

להבדיל  (ניתנו שירותיה החודש בו גי-בלבצע את הגבייה רק  ו,בלבד) או חלק יחסי ממנו (אחדחודש 

  .)הבאשירותי& שינתנו בחודש מתשלו& עבור 



 21

ס2 של דמי , לכל הפחות, ביתר, בידה, והחזיקה, ברי הקבוצה ומחזיקההמשיבה גבתה מכל ח, כלומר .97

 .במש2 כל תקופת המנוי של כל אחד מחברי הקבוצה,  )275 �כ, חודש מלא אחדמנוי עבור 

על המשיבה להשיב לחברי הקבוצה המנויי� כיו� על שירותיה את דמי גביית היתר וכ� לשל� לחברי  .98

צאות גבייה בגי� גבייה והחזקה זו שלא כדי� של כספו של כל אחד הקבוצה ריבית פיגורי� צמודה והו

לה�  כמו כ� על המשיבה לפצות את חברי הקבוצה בגי� נזקי עוגמת נפש שנגרמו. מחברי הקבוצה

  .והפיכת� למלווי� של המשיבה ללא רצונ�, הנובעי� משלילת זכות הבחירה של חברי הקבוצה

של נפגעי� ממעשי שתי קבוצות ל חלק את חברי הקבוצהלבחישוב הנזק שנגר� לחברי הקבוצה יש  .99

  :המשיבה

לחברי קבוצה אלו .  על שירותי המשיבה, בעת הגשת התביעה, בהווההמנויי& חברי הקבוצה �האחת

גביית יתר אשר , בממוצע 3 275יש להשיב את דמי גביית היתר שגבתה מה� המשיבה בס2 של 

יש להשיב לה� גביית יתר זו בצירו0 ריבית , בנוס0. המשיבה מחזיקה בעת הגשת התביעה בידיה

וכ� בצירו0 הוצאות גבייה , פיגורי� צמודה עבור כל חודש שבו החזיקה המשיבה גביית יתר זו 

  .ובצירו0 פיצוי עבור עוגמת הנפש שנגרמה לה�) הנקובות בהסכ� המנוי(

שיבה גבתה מה� גביית ואשר המ,  על שירותי המשיבהבעבר מנויי& חברי הקבוצה שהיו �השנייה

החזיקה בגביית יתר זו לאור2 כל התקופה בה ה� היו ,  2753יתר עבור חודש של� בס2 ממוצע של 

 יו� לאחר התנתקות� משירותי 45 ) והשיבה לה� גביית יתר זו למעלה מ, מנויי� על שירותיה

מודה עבור כל לחברי קבוצה אלו יש לשל� ריבית פיגורי� צ. המשיבה ללא הפרשי ריבית והצמדה

ופיצוי ) הנקובות בהסכ� המנוי(חודש שבו החזיקה המשיבה בידיה גביית יתר זו וכ� הוצאות גבייה 

  .עבור עוגמת הנפש שנגרמה לה�

   גודל הקבוצה

הטלוויזיה של  השני� האחרונות לשירותי 7 )את כל מי שהצטר0  ב מכילה  המיוצגתהקבוצה .100

 מכל אחד שכ� המשיבה גבתה ,זאת. ימי�' יח של מסאפילו א� מדובר בפרק זמ� זנ, המשיבה

הקבוצה מכילה ג� , על כ�. במועד הגבייה הראשו�) בממוצע( 3 275 גביית יתר של מלקוחותיה

 . על שירותי המשיבהשכבר אינ� מנויי�לקוחות 

 , הכוללת כאמור ג� את לקוחות המשיבה שהתנתקו ממנה,חברי הקבוצהלצור2 חישוב מספר  .101

ש על דוחותיה הכספיי� של המשיבה המפורסמי� באתר האינטרנט של הבורסה המבקמסתמ2 

  : לניירות ער2

חות המשיבה "כפי שעולה מעיו� בדו, ונכו� למועד הגשת התביעה, 2010בסיו� הרבעו� השני של  

על שירותי הטלוויזיה בכבלי&  לקוחות 892,000מנויי� היו , 31.8.10 מיו� "גלובס" בעיתו� מאמרומ

לפי הדיווח לאחר ש, זאת). 2010 מנויי� בתחילת שנת 908,000 פחות מהס2 של 18,000( משיבהשל ה

 37,000 שירותי הטלוויזיה של המשיבה הצטרפו ל2010ברבעו� הראשו� והשני של  )"גלובס"בעיתו� 

 ) כ2010  שנת הראשו� שלו� עזבו בחצישירותי הטלוויזיה של המשיבהאת , כלומר. מנויי� חדשי�

  . מנויי�56,000

 השני� האחרונות עזבו את המשיבה 7 ) כל שנה ב המבקש היא כי בהערכת, לאור הנתוני� לעיל

מקצב נטישת מחצית מדובר בהערכה שמרנית ביותר אשר מהווה פחות מ.  לקוחות50,000בממוצע 



 22

י שירותלהערכת המבקש עזבו את , על כ�. ) בחצי שנה בלבד56,000כאמור (, 2010שנת ב הלקוחות

   . לקוחות350,000 ) השני� האחרונות בהערכה מינימאלית כ7 )  בהטלוויזיה של המשיבה

שהעזיבה המאסיבית של לקוחות הערכה מינימאלית זו לוקחת בחשבו� את העובדה כי , יצוי�

שקנתה לה המשיבה בקרב " הש& הטוב"המשיבה בשנה האחרונה נגרמה במידה רבה כתוצאה מ

שלכנותה חסרת תו& לב (להתנהלותה העסקית  יהוהולכת של לקוחותמודעות גוברת מהציבור ו

השונות ,  המשיבה ולשיטותיה הרבותמצדהפרות הסכמי המנוי שלה& ל, )יעשה חסד רב עימה

ובכפו0 לזכות התיקו- (ההערכה בשלב זה  לכ�. להוציא מה& כספי& שאינ& מגיעי& להוהמגוונות 

קצב עזיבת  2010שנת לבשני� שקדמו היא כי ) &לאחר שהמשיבה תחשו0 את הנתוני& המדויקי

 . המשיבה היה איטי יותר

לתצהיר  'טנספח ב כ" מצ,2009ת  של המשיבה לשני� הכספיותח"הדוהעמודי� הרלוונטיי� מהעתק 

  .בבקשההמבקש התומ2 

  'ט נספח

  .בבקשהלתצהיר המבקש התומ2  'ינספח ב כ" מצ,"גלובס" מעיתו� 31.8.10 מיו� המאמרהעתק 

  ' יספחנ

 ערב  המשיבהימנוי שהנו מספר, 892,000 הנו  המיוצגת הקבוצההלקוחות שמונה'  מסכי, מכ( עולה .102

כ מונה "בסה.  בעבר שירותי המשיבהשהיו מנויי& על איש 350,000בצירו0 , הגשת הבקשה

  . איש000242,1, � כ המיוצגתהקבוצה

 פירוט רכיבי הנזק  

 שהיה מנוי על שירותי שיל� בממוצע כל לקוח, ות השני� האחרונ7המבקש מערי2 כי במהל2  .103

  . 2753 דמי מנוי חודשיי� בסכו� של הטלוויזיה של המשיבה

גביית היתר בס2 של דמי מנוי עבור שנגר� לחברי הקבוצה בגי� מעשי המשיבה הנו  ממוניההנזק  .104

) דויקי&ובכפו0 לזכות התיקו- לאחר שהמשיבה תחשו0 את הנתוני& המ בממוצע 3 275(חודש מלא 

 בגי� הסכו� שהחזיקה המשיבה אצלה ,הוצאות גבייהכ� ו,  והצמדה פיגורי�הפרשי ריביתבצירו0 ו

   . שלא כדי�ביתר

 בהסכ� המנוייש להחיל על המשיבה את אות� הכללי� בגי� גביית יתר זו כי , המבקש יטע� .105

 :�כדלהל, ) 16.8סעי0 (את חובו במועד למשיבה המתייחסי� למנוי אשר לא שיל� 

 הפירעו- מועד" :להל-( זה הסכ& לפי לפירעונו שנקבע במועד ישל& לא שהלקוח תשלו&"
 :כדלהל- ,הוהוצאות גביי הצמדה הפרשי ,&פיגורי ריבית שאיי ")&המוסכ
 -1961 א"התשכ ,והצמדה ריבית פסיקת לחוק 1 בסעי0 הקבוע בשיעור פיגורי& ריבית
 הפירעו- מועד שבי- בעד התקופה ,הצמדה הפרשי ע& יחד המשתלמת ריבית לעניי-

 .בפועל פירעונו מועד לבי- המוסכ&
 לפני לאחרונה שפורס& המדד מ- לצרכ- המחירי& מדד עליית בשיעור הצמדה הפרשי

 סכו& של בפועל פירעונו לפני מועד לאחרונה שפורס& המדד עד המוסכ& הפירעו- מועד
 .החוב

 ובלבד ,-הדי הוראות לפי שונה רבשיעו או החוב מסכו& 10% בשיעור גבייה הוצאת
 ".המוסכ& הפירעו- ממועד לפחות ימי& עשר ארבעה שחלפו

להשיב לחברי על המשיבה , ל" הנ16.8מאחר ויש להחיל על המשיבה את הכללי� המפורטי� בסעי0  .106

 :לשל� לחברי הקבוצה ובנוס0 ,הקבוצה את גביית היתר שנגבתה מה�
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 3 275עבור הס2 של  ,הכוללת הפרשי הצמדה למדד,  ריבית פיגורי��ריבית פיגורי& צמודה  .א

 ריבית הפיגורי� .1961 )א"התשכ,  לחוק פסיקת ריבית והצמדה1וזאת בשיעור הקבוע בסעי0 

 וריבית הפיגורי� 12% ) השני� האחרונות עמדה על כ7 ) הצמודה הממוצעת בהשנתית

 .  לחודש1% הנה בממוצע החודשית

  מדמי המנוי1%מחברי הקבוצה דמי ריבית פיגורי� בס2 של המשיבה חייבת לכל אחד , על כ�

הלא  הגבייה יכספב שבו החזיקה כל חודשעבור , )כולל ריבית דריבית ( 33 ) כ, ) 2753(

   .חוקית שביצעה

היו או /מנויי� ומאחר ובידי המבקש אי� נתוני� מדויקי� לגבי פרק הזמ� הממוצע שבו 

כי פרק זמ� , בהערכה שמרנית מאוד, הוא מערי2, המנויי� חברי הקבוצה על שירותי המשיב

  ).  חודשי�24( שני� 2 )זה הנו כ

מאחר והמשיבה נהגה לגבות ,  להסכ� המנוי לעיל16.8בהתא� לאמור בסעי0  �הוצאות גבייה  .ב

ברי שהוצאות אלה צריכות , מחברי הקבוצה הוצאות גבייה בגי� תשלומי� שלא שילמו במועד

 זו שאינה משלמת את התשלומי� שהיא חייבת לחברי והיאה  במקרעליהלהיות מושתות 

  . הקבוצה במועד

 3 275 מהס2 של 10%על המשיבה לפצות את חברי הקבוצה עבור הוצאות גבייה בס2 , על כ�

שבענייננו הוא , "מועד הפירעו� המוסכ�" יו� מ14 )לאור העובדה שחלפו יותר מ)  27.53(

מועד הגבייה הראשו� מכל (י המשיבה "ת היתר עלמעשה פרק הזמ� שממועד תחילת גביי

 ). לחודש הבא28)ב(ועד למועד החיוב כפי שהיה צרי2 להיות )  לחודש28 ) ב, מנוי

 :מתחלקי� חברי הקבוצה לשניי�,  הממונילעניי� חישוב הנזק, כאמור לעיל .107

  חברי הקבוצה המנויי& במועד הגשת התביעה על שירותי המשיבה

על  ,וגודלה, רי הקבוצה המנויי� במועד הגשת התביעה על שירותי המשיבהחבקבוצה זו כוללת את 

  : הנו כדלהל�הנזק שנגר� לחברי קבוצה זו.  מנויי&892,000 )הנו כ, חות המשיבה"פי דו

שאות� מחזיקה המשיבה , דמי מנוי עבור חודש של�, בממוצע 3 275 בס2 של דמי גביית יתר  .א

 3 275מדובר בס2 של . ביית יתר זו לחברי הקבוצה הללועל המשיבה להשיב ג. בידיה שלא כדי�

 ,המצוי במועד הגשת התביעה בידי המשיבה , )245,300,000קרי בס2 של ,  לקוחות892,000כפול 

  . ס2 זהעל המשיבה להשיב לחברי הקבוצהו

המנויי� בעת הגשת התביעה על ,  מאחר והמבקש מערי2 כי חברי הקבוצה)ריבית פיגורי& צמודה  .ב

על המשיבה להשיב לחברי ,  בממוצע חודשי� לפחות24 ) מנויי� על שירותיה כ, ותי המשיבהשיר

עבור כל  3 3 )בגובה של כ 3 275הקבוצה הללו ריבית פיגורי� צמודה עבור ס2 גביית היתר של 

 חודשי� 24כפול  3 3מדובר בס2 של . חודש שבו החזיקה עד כה המשיבה את דמי גביית היתר

 .שעל המשיבה לשל� לחברי הקבוצה,  )64,224,000 )כ"ובסה, לקוחות המשיבה 892,000כפול 

על המשיבה לפצות את חברי ,  להסכ� המנוי לעיל16.8 בהתא� לאמור בסעי0 )הוצאות גבייה  .ג

 892,000כפול  ) 27.5מדובר בס( של .  2753 מהס2 של 10%הקבוצה עבור הוצאות גבייה בס2 

  . )24,530,000 �כ"לקוחות המשיבה ובסה
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ת התביעה על שירותי המשיבה חברי הקבוצה המנויי� בעת הגשהנזק הממוני שנגר� ל, בס2 הכל

שלוש מאות שלושי� וארבעה מיליו� וחמישי� וארבעה אל0  ( )334,054,000של  על סכו� עומד

  ).שקלי� חדשי�

  חברי הקבוצה שהיו מנויי& בעבר על שירותי המשיבה והתנתקו משירותיה

 על שירותי המשיבה והתנתקו ממנה טר� בעבר כוללת את חברי הקבוצה שהיו מנויי�קבוצה זו  

נגבתה ג� זו קבוצה מחברי . מנויי& 350,000 ) הנו כ, חות המשיבה"על פי דו, וגודלה, הגשת תביעה זו

והמשיבה החזיקה בגביית יתר זו בידיה עד לאחר התנתקות חברי , כ� גביית יתר של חודש של�

 יו� לאחר 45 ) ל למעלה מ" השיבה לחברי קבוצה אלו את גביית היתר הנ אמנ�יבההמש. הקבוצה

הנזק שנגר� לחברי קבוצה אלו , על כ�. א2 היא עשתה זאת ללא הפרשי ריבית והצמדה, התנתקות�

   : הנו כדלהל�

הטלוויזיה  מנויי� על שירותי  הללו היוהמבקש מערי2 כי חברי הקבוצה )ריבית פיגורי& צמודה  .א

פועל המשיבה מחזיקה בכספי ב, אול� . בטר� התנתקו חודשי� לפחות24 ) כהמשיבהשל 

 ימי� נוספי� 60 ג� לאחר סיו� מת� השירותי� ללקוחותיה וזאת לכל הפחות למש2 לקוחותיה

על כ� מדובר בריבית פיגורי� עבור פרק זמ�  . להסכ� המנוי16.7מכח סעי0  וזאת)  ימי עבודה45(

על המשיבה להשיב לחברי הקבוצה הללו ריבית פיגורי� צמודה עבור ס2 . ע חודשי� בממוצ26של 

עבור כל חודש שבו החזיקה המשיבה את דמי גביית  3 3 ) בגובה של כ 3 275גביית היתר של 

חודשי� כפול  26כפול  3 3מדובר בס2 של .  במקו� שיהיו כספי� אלו בידי חברי הקבוצההיתר

 .שעל המשיבה לשל� לחברי הקבוצה,  )27,300,000 )כ"בסהו,  בעבר לקוחות המשיבה350,000

על המשיבה לפצות את חברי ,  להסכ� המנוי לעיל16.8בהתא� לאמור בסעי0  �הוצאות גבייה  .ב

 350,000כפול  3 27.5מדובר בס2 של .  2753 מהס2 של 10%הקבוצה עבור הוצאות גבייה בס2 

  . )9,625,000 )כ" ובסה, בעברלקוחות המשיבה

 והתנתקו  על שירותי המשיבהשהיו מנויי� בעברהנזק הממוני שנגר� לחברי הקבוצה ,  איפואאמור

  . )000925,36, של  כולל עומד על סכו�משירותיה

עומד על ס( של כולה נזקי הקבוצה המיוצגת נזק ממוני עבור ידי המבקש בגי- � הפיצוי המבוקש על

  .לכל הקבוצה המיוצגת  ח" ש000979,703,

  עוגמת נפש �ו ממונינזק שאינ

לחברי הקבוצה נגר� נזק לא ממוני בדמות עוגמת הנפש שנגרמה לה� , לעיל 79)73כמפורט בסעיפי�  .108

.  503 )המבקש מערי2 את נזק עוגמת הנפש שנגר� לכל אחד מחברי הקבוצה בכ. בשל מעשי המשיבה

לחברי הקבוצה נזק עוגמת הנפש שנגר� ,  איש1,242,000מאחר והקבוצה המיוצגת כולה מונה 

  . )00,0001,62המיוצגת כולה מוער2 בס2 של 

  סיכו& ס( הנזק שנגר& לקבוצה המיוצגת כולה

  :להל� סיכו� רכיבי הנזק שנגר� לקבוצה המיוצגת כולה .109

 :על שירותי המשיבה בעת הגשת התביעה כיו&חברי הקבוצה המנויי� 

    )245,300,000 � יתרדמי גביית 

   )64,224,000 �ריבית פיגורי& צמודה
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   )24,530,000 �הוצאות גבייה

   )334,054,000 �כ"סה

 :על שירותי המשיבה  בעברהיו מנויי&חברי הקבוצה ש 

  ) 27,300,000 �צמודהריבית פיגורי& 

  ) 9,625,000 �הוצאות גבייה

  ) 36,925,000 �כ"סה

  :נזק שאינו ממוני לקבוצה המיוצגת כולה

  ) 62,100,000 � עוגמת נפש 

  . )000079,334, � וני ושאינו ממוני שנגר& לקבוצה המיוצגת כולהכ נזק ממ"סה

 ) 433,079,000של כולל  על ס( י& עומד בגי- מעשי המשיבהנזקי הקבוצה המיוצגת כולה, לסיכו& .110

הקבוצה חברי לכל )  אל0 שקלי& חדשי&שבעי& ותשעה,  מיליו-שלושי& ושלושהארבע מאות (

בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מיו& הגשת י הקבוצה על המשיבה לשל& ס( זה לחבר. המיוצגת

  . התביעה ועד לתשלו& בפועל

  

VII. ייצוגיתתובענההתקיימות התנאי& לאישור התביעה כ   

IIV.תובענותה לחוק י דנ- נכללת בגדר סוגי התביעות המפורטי& בתוספת השניתובענהה. א 

  ייצוגיות

 אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או התובענלא תוגש ",  ייצוגיותתובענות לחוק 3פי סעי0 )על .111

  ". ייצוגיתתובענהבעניי- שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית- להגיש בו 

, נגד עוסק" ייצוגית תובענהנית� להגיש ,  ייצוגיותתובענות לתוספת השנייה לחוק 1פי סעי0 )על .112

   ".ו בעסקה ובי- א& לאובי- א& התקשר, בקשר לעניי- שבינו לבי- לקוח, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ-

". כולל יצר-, מי שמוכר נכס או נות- שירות דר( עיסוק" כ הגנת הצרכ� לחוק1 מוגדר בסעי0 "עוסק" .113

 "צרכ-". למנוייה טלוויזיה בכבלי� מת� שירותיהנו שעסקה  כמי, משיבההגדרה זו כוללת את ה

יסוקו לשימוש שעיקרו מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהל( ע" לחוק כ1מוגדר בסעי0 

 שירותי  מהמשיבהקיבלו וחברי הקבוצה כמי שמבקשההגדרה זו חלה על ". ביתי או משפחתי, אישי

  .יזיה בכבלי� בתשלו�טלוו

IIV.ייצוגיותתובענותלחוק ) 1)(א(4סעי0 ( עילת תביעה אישית מבקשל. ב (  

 עילת תביעה אישית מבקשל ,לבקשה' ב כנספח א" ובכתב התביעה המצ,כפי שפורט בבקשה זו לעיל .114

  .משיבההכנגד 

  

  

  



 26

IIV.התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה . ג

  )  ייצוגיותתובענותלחוק ) 1)(א(8 �ו) א(4סעיפי& (

השאלות העובדתיות והמשפטיות הניצבות בבסיס התביעה הינ� משותפות לכל חברי , בענייננו .115

  הוראות הדי� הרלבנטיות לתביעה חלות ביחסי� שבי�רישיו� המשיבה ו, � המנויהסכשכ�  הקבוצה

השאלות להל� הא� המשיבה הפרה את הוראות , משכ2. חברי הקבוצה, י� כלל לקוחותיההמשיבה לב

 :ת לכלל חברי הקבוצהוהדי� משותפ

ש נוכחי חודמחברי הקבוצה עבור � דמי מנוי קבועי� הא� המשיבה רשאית הייתה לגבות תשלו  .א

בניגוד , קרי עבור שני חודשי� במועד גבייה אחד,  עבור החודש הקלנדרי שבא בעקבותיווג&

עבור חודש  המחייבי� אותה לגבות  להסכ� המנוי ובניגוד לתנאי רישיונה16.3.1לאמור בסעי0 

 ?אחד בלבד

קלנדרי חודש דמי מנוי מראש עבור  חברי הקבוצהות מהא� המשיבה רשאית הייתה לגב  .ב

יגוד להוראות בנ ,שבו טר� סופקו שירותי המשיבה לחברי הקבוצה, לאחר מועד הגבייהש

 ?ותנאי רישיונה, הסכ� המנוי

הא� המשיבה רשאית הייתה להחזיק בדמי המנוי שגבתה ביתר מש2 כל תקופת המנוי של   .ג

 ?לקוחותיה מבלי לשל� לה� ריבית על כ2

בגי� הסכומי� והוצאות גבייה הצמדה , וצה זכאי� להפרשי ריבית פיגורי�הא� חברי הקב  .ד

 ?י המשיבה"שנגבו מה� שלא כדי� ע

הא� חברי הקבוצה זכאי� לפיצוי כספי בגי� עוגמת הנפש שנגרמה לה� בגי� עוולות המשיבה   .ה

 ?כלפיה�

IIV.לחוק ) 1)(א(8סעי0 (קיימת אפשרות סבירה שהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה . ד

  ) ייצוגיותתובענות

 מבוססות על ראיות משיבה בדבר הפרת הוראות החיקוק הרלבנטיות על ידי הקשמבהטענות  .116

חשבוניות  ,רישיו� המשיבה, קש וחברי הקבוצההסכמי המנוי של המבובכלל זה על , מוצקות

  .התכתבויות בי� המבקש והמשיבה ושהנפיקה המשיבה

יה� המפורשות של י� מאליה� לאור מילות ברור�י המשיבה הנ"עוהרישיו� הפרת הסכ� המנוי  .117

  .תה המפורשת של המשיבה בניגוד אליה�ולאור התנהגו, שיו�י המנוי ושל הרהסכ�

IIV.תובענה. ה
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