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  בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית

בית המשפט , ")התובענות הייצוגיותחוק " –להלן ( 2006 –ו "תשס, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות

 :כדלקמן, הנכבד יתבקש בזאת

" התובענה" -להלן( כתובענה ייצוגית לאשר את התובענה נשוא כתב התביעה המצורף לבקשה זו .א

 .   ")התובענה הייצוגית"או 

או בהתאם /כמפורט להלן בבקשה זו ו, הייצוגית תנוהל התובענה שבשמהלהגדיר את הקבוצה  .ב

 .של בית המשפט הנכבד לשיקול דעתו

השאלות של עובדה או משפט המשותפות להגדיר את והייצוגית עילות התובענה לאשר את  .ג

 .או בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד/כמפורט להלן בבקשה זו ו, לקבוצה

או /המפורטים במסגרת בקשה זו ו, לאשר את הסעדים הנתבעים במסגרת התובענה הייצוגית .ד

 . ל סעד אחר בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבדלהורות על כ

כ מייצגים במסגרת התובענה "מ ישמשו כב"והח תמייצג תשמש כתובעת תלהורות כי המבקש .ה

 .הייצוגית

לחוק התובענות הייצוגיות ולקבוע כי  25להורות על פרסום הודעות מתאימות בהתאם לסעיף  .ו

 .המשיבה תישא בעלויות פרסום ההודעות כאמור

 .מ כדין"ד בצירוף מע"ט עו"לרבות שכ, להשית על המשיבה הוצאות בקשה זו .ז
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  :נימוקי הבקשהואלה 

  מבוא.   א

במיוחד עוסקים הנימנים על חברות , עסקאות רבות אשר נכרתות בין צרכנים לבין עוסקים .1

, חברות האינטרנט והסלולאר השונות, חברת הלווין, חברת הכבלים: כגון, התקשורת השונות

ר ההתקשרות כאש, ולתקופת התחייבות מסויימתבאופן מתמשך שירותים מתן עסקאות ל הנן

 . טלפוניתתנאי העסקה ואמצעי התשלום נסגרים במעמד שיחה , בין הצרכן לבין העוסק

 .ידי העוסקים-ל מהוות כר פורה לניצול לרעה של הצרכנים על"עסקאות מהסוגים הנ .2

ת כאמור נסגרות במעמד שיחה טלפונית בין הצרכן במקרים רבים היות והעסקאו, כך לדוגמא .3

לצרכן לא ניתנת הזדמנות נאותה לקרוא את הסכם ההתקשרות טרם , לבין נציגי העוסק

וכן במקרים רבים קיימים פערים בין , או לעמוד כדבעי על כל תנאי העסקה/סגירת העסקה ו

ידי - ין מה שהובן עלאו ב/י נציגי העוסק במעמד סגירת העסקה ו"המידע שנמסר לצרכן ע

פיהם בסופו של יום - אשר על, בפועל, לבין תנאי העסקה, הצרכן במעמד השיחה הטלפונית

 .העוסק מחייב את הצרכן

כי הצרכן הסביר אינו זוכר או עוקב אחר מועד , עוסקים רבים מנצלים את העובדה. זאת ועוד .4

התחייבות אותם עוסקים וכך בתום תקופת העסקה או ה, סיום תקופת העסקה או ההתחייבות

מבלי לקבל את הסכמתו של הצרכן , ממשיכים את ההתקשרות עם הצרכן באופן אוטומטי

עבור  ומחייבים את הצרכן ,בסמוך לפני הארכת התקשרות כאמור ,להמשך ההתקשרות עימו

מהתעריפים , שלא לומר מופקעים, בתעריפים גבוהים, כ"בדר, תקופת ההתקשרות המוארכת

 .לגבי אותו שירות או מוצר) שהסתיימה(הצרכן בעת ביצוע העסקה המקורית להם הסכים 

, בין השאר, המחוקק ראה צורך להגן על הצרכן מפני רעות חולות אלה ובמרוצת הזמן נחקקו .5

") החוק"או " חוק הגנת הצרכן" –להלן( 1981–א"ג לחוק הגנת הצרכן תשמ14 -ג ו13, א13' סע

 - עסקאות המוגדרות במסגרת החוק כ, מתוארים לעילאשר עוסקים בעסקאות מהסוגים ה

 ".עסקת מכר מרחוק" -ו" עסקה מתמשכת", "עסקה לתקופה קצובה"

ג 14' וכן במסגרת סע) 10.10.2008אשר נכנס לתוקף ביום (ג לחוק הגנת הצרכן 13' במסגרת סע .6

וחובות  חובות גילוי, בין השאר, המחוקק קבע, )30.07.1998אשר נכנס לתוקף ביום (לחוק 

לא יאוחר ממועד אספקת משלוח הודעות בכתב על ידי העוסק לצרכן בקשר לתנאי העסקה 

, וכל זאת בכדי שהצרכן יקבל את מלוא המידע הרלבנטי בקשר לעסקה, השירות על ידו לצרכן

צרכן בין היהיה באפשרותו לכלכל צעדיו בהתאם ובכדי להימנע מאי הבנות בין העוסק ל

 . ן וניצולו לרעה על ידי העוסקולמנוע פגיעה בצרכ

בין , המחוקק קבע, )10.01.2009אשר נכנס לתוקף ביום (א לחוק הגנת הצרכן 13' במסגרת סע .7

כי בכדי שעוסק יוכל להמשיך את ההתקשרות עם הצרכן לאחר מועד סיום עסקה , היתר

את  ,מועד סיום העסקה או ההתחייבותפני בסמוך ל, עליו לפנות ולקבל, לתקופה קצובה
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במידה והעוסק לא קיבל את הסכמת . מפורשת של הצרכן להארכת התקשרות עימוההסכמתו 

על העוסק להאריך אוטומטית את המחוקק אזי אסר , הצרכן להארכת ההתקשרות כאמור

זאת (ההתקשרות עם הצרכן ועל העוסק לסיים את ההתקשרות במועד סיום התקופה הקצובה 

 ).  לחוק) ד(א13ים בסעיף למעט במספר מקרים חריגים הקבוע

א 13סעיף , 2008 –ח "התשס, )22' תיקון מס(לחוק הגנת הצרכן ) ב(4כי בהתאם לסעיף , יצויין

עסקאות לתקופה קצובה אשר נכרתו לפני כניסתו של סעיף חוק על לחוק הגנת הצרכן חל גם 

ה קצובה חל ובלבד שמועד סיומה של העסקה לתקופ) 10.01.2009לפני יום : קרי(זה לתוקף 

  .)493, 490' עמ, 10.04.2008, ח"בניסן התשס' ה, 2150ח "ס: ראה( ואילך 10.01.2009ביום 

אינם עומדים , ל"הנהגנת הצרכן עוסקים רבים פשוט מתעלמים מהוראות חוק , דא עקא .8

בדבר תנאי בכתב הודעות  יהםאינם שולחים ללקוחות, בחובות הגילוי המוטלות עליהם

באופן אוטומטי את ההתקשרות עם וכן עדיין ממשיכים להאריך , פי החוקהעסקה כנדרש על 

את הלקוחות בתשלומים על  יםחייבמלקוחותיהם לאחר מועד סיום עסקה לתקופה קצובה ו

סכומים גבוהים בהרבה , אף גובים עבור תקופת ההתקשרות המוארכת אוטומטית כאמורכך ו

) שהסתיימה(ת ביצוע העסקה המקורית מן הסכומים להם הסכימו והתחייבו הלקוחות בע

קיבלו את הסכמתם המפורשת של שאותם עוסקים זאת מבלי כל ו, מוצר/לגבי אותו שירות

 . על פי החוק מתחייבהלקוחות לכך כ

ניתן , ת"עבור משרד התמ 2010כי מסקר שנערך בחודש פברואר , בכדי לסבר את האוזן יצויין .9

וטומטית עסקאות עם הצרכנים ללא קבלת הסכמת מהעוסקים מחדשים א 75% -כי כ, ללמוד

  .וזאת בניגוד גמור לחוק, הצרכנים לכך

  .'אכנספח ב "ת מצ"שרד התממשנערך עבור  2010מפברואר העתק הסקר   "א"

, ל"כי קיימת תת אכיפה בקשר להוראות חוק הגנת הצרכן הנ, מן הסקר האמור ניתן גם ללמוד .10

  .  בות התובענה הייצוגית בנושאים אלהדבר המדגיש ביתר שאת את נחיצות וחשי

כי המשיבה נמנית על אותה קבוצה גדולה של עוסקים אשר מתעלמים , כאן המקום לציין .11

דין על שלא כובתוך כך גם מתעשרת  ל"ואינם מקיימים כדבעי את הוראות חוק הגנת הצרכן הנ

 .הצרכניםציבור חשבון 

מהווים , ולהלן המשיבה כאמור לעילמעשיה ומחדליה של , כפי שיוסבר בהמשך בקשה זו .12

של המשיבה ועולים כדי המיוחד מנוגדים להוראות הרשיון , עוולה בהתאם לחוק הגנת הצרכן

 .עשיית עושר ולא במשפט וגזל, הפרת חובה חקוקה

 . מכאן התובענה הייצוגית .13

 הצדדים.    ב

 .של המשיבה המבקשת הנה אזרחית ישראלית ובזמנים הרלבנטיים לתובענה הייתה לקוחה .14
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 .כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן" צרכן"המבקשת הנה  .15

 .שירותי אינטרנטאספקת בתחום התקשורת המשיבה הנה מהחברות המובילות בשוק  .16

לקוחות אשר המשיבה מספקת  600,000 - כי למשיבה כ, כבר עתה בכדי לסבר את האוזן יצויין

 .36% - משיבה הנו בשיעור של כלהם שירותי אינטרנט ובמגזר הפרטי נתח השוק של ה

  . מ שהנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה"ן בע'המשיבה הנה בבעלות מלאה של חברת נטוויז

 . 'בכנספח ב "במסגרתו פרטים אודותיה מצ, העתק עמוד מאתר האינטרנט של המשיבה  "ב"

 .הגנת הצרכן כמשמעות מונח זה בחוק" עוסק"המשיבה הנה  .17

עסקינן וכל טענה הייצוגית כי התובענה , יודגש למען הסר ספקכבר בראשיתם של דברים  .18

ללקוחות  תמתייחס - הנטענת במסגרת בקשה זו להלן או אחרת /ואו משפטית /עובדתית ו

 .    המגזר הפרטי בלבדהמשיבה מן 

  העובדות הרלבנטיות.     ג

כי , וסכםבמסגרתה ה, המבקשת והמשיבה התקשרו בעסקה לתקופה של שנה 24.02.2008ביום  .19

המבקשת תקבל שירותי גישה ותשתית , מ לחודש"מע+ ₪  71.81בתמורה לתשלום סך של 

 "). העסקה הראשונה" -להלן(ה ימגה בייט לשני 1.5של לאינטרנט במהירות 

שירותי הגישה לאינטרנט ואילו את כי המשיבה סיפקה למבקשת את , יןייצומאמר מוסגר ב

, אולם, "הוט"הכבלים  רתבאמצעות חבהמשיבה  סיפקה להשירותי התשתית לאינטרנט 

ולא עם (ין המשיבה בלבד כל כולה בין המבקשת לבנכרתה ההתקשרות בעסקה  ,כאמור לעיל

  ").הוט"חברת 

  .'גכנספח ב "בגין העסקה הראשונה מצאחרונות ס משש חשבוניות מהעתק   " ג"

פה במסגרת שיחה - בעסקה הראשונה נעשתה בעללבין המשיבה המבקשת ההתקשרות בין  .20

 . טלפונית ולא נחתם כל מסמך בכתב בקשר לעסקה זו

, המבקשת שילמה למשיבה את התמורה המוסכמת בגין שירותי האינטרנט בעסקה הראשונה .21

 .באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי, מידי חודש

לחוק ) ו(ג14כהגדרתה בסעיף , "עסקת מכר מרחוק"כי העסקה הראשונה הנה בגדר , יצויין .22

לא יאוחר , היה על המשיבה לשלוח למבקשת, לחוק) ב(ג14ועל כן בהתאם לסעיף , הגנת הצרכן

הודעה בכתב במסגרתה יצויינו כל הפרטים הקבועים , ממועד הספקת שירותי האינטרנט

מחיר השירות ותנאי , התכונות העיקריות של השירות, בין היתר, ביניהם, חוק באותו סעיף

 . לבטל את השירות וכל יתר התנאים החלים על העסקה האופן בו ניתן, התשלום
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 ,העסקה הראשונהתנאי בדבר כאמור המבקשת לא קיבלה מהמשיבה כל מסמך בכתב , ואולם

 .לחוק) ב(ג14סעיף וזאת בניגוד גמור להוראות 

ג 13 -א ו13סעיפים כי במהלך תקופת העסקה הראשונה נכנסו לתוקף , עוד יצויין בהקשר זה .23

 - ו" עסקה לתקופה קצובה"העסקה הראשונה הנה גם בגדר  כי, וזאת לציין .הצרכןלחוק הגנת 

 . לחוק) א(ג13 -ו) א(א13' כהגדרתן בסע" עסקה מתמשכת"

המבקשת פנתה  )תום תקופת העסקה הראשונהפני סמוך ל: קרי(, 2009חודש פברואר ראשית ב .24

לגבי ירים עדכניים טלפונית אל שירות הלקוחות של המשיבה וביקשה לברר פרטים ומח

 .המשך ההתקשרות עם המשיבהאפשרות לחבילות האינטרנט של המשיבה וזאת בכדי לבחון 

במסגרת שיחה טלפונית שהתקיימה בין המבקשת לבין שירות הלקוחות של , בסופו של יום .25

שירותי גישה ותשתית לאספקת לתקופה של שנה הצדדים התקשרו בעסקה נוספת , המשיבה

 –להלן(העסקה הראשונה זהים לתנאי בתנאים ו הימגה בייט לשני 1.5 של רותלאינטרנט במהי

  ").העסקה השניה"

  .06.02.2010 –ועד ליום  05.02.2009 -תקופה העסקה השניה הייתה החל מיום

 .'דכנספח ב "בגין העסקה השניה מצאחרונות חשבוניות מס משש העתק   " ד"

,  פה בלבד-בעל) כמו בעסקה הראשונה(גם כן  ההתקשרות בין הצדדים בעסקה השניה נעשתה .26

 .במסגרת שיחה טלפונית ולא נחתם כל מסמך בכתב בקשר לעסקה זו

המבקשת שילמה למשיבה את התמורה המוסכמת  ,גם בעסקה השניה ,כמו בעסקה הראשונה .27

 .באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי, מידי חודש, בגין שירותי האינטרנט

עסקה " - ו" עסקה לתקופה קצובה"הינה בגדר  ,גם העסקה השניה ,בדומה לעסקה הראשונה .28

עסקת מכר "וכן הינה בגדר , לחוק הגנת הצרכן) א(ג13 -ו) א(א13' כהגדרתן בסע, "מתמשכת

 .לחוק) ו(ג14' כהגדרתה בסע, "מרחוק

, לקוחותיההנכרתות בין המשיבה לבין כי העסקאות למתן שירותי אינטרנט , בהקשר זה יצויין .29

הינן עסקאות למתן שירותי אינטרנט באופן מתמשך ולתקופת התחייבות מסויימת , ככולן רובן

מבלי שנחתם חוזה , במסגרת שיחה טלפונית, פה- אשר נכרתות בעל, )כ לתקופה של שנה"בד(

והתשלום בגינן נעשה באמצעות הוראות קבע בכרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון , בכתב

עסקה  ,הינן עסקאות העונות להגדרת עסקה לתקופה קצובה, ן ככולןשרוב, הרי, לפיכךו ,הבנק

 . )כהגדרתן בחוק הגנת הצרכן(מתמשכת ועסקת מכר מרחוק 

היה על המשיבה לשלוח אל המבקשת , לחוק הגנת הצרכן) ב(ג14 - ו) ג(ג13בהתאם לסעיפים  .30

י החוק בה יפורטו כל הפרטים הקבועים בסעיפ, הודעות בכתב בדבר תנאי העסקה השניה

 . וזאת לא יאוחר ממועד הספקת שירותי האינטרנט, ל"הנ
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המבקשת לא קיבלה מהמשיבה כל מסמך בכתב בדבר , גם במסגרת העסקה השניה, ואולם

  .  ל"וזאת בניגוד גמור להוראות חוק הגנת הצרכן הנ, תנאי העסקה כאמור

עוד  זדקקהההמבקשת עברה דירה ולא , לקראת תום תקופת העסקה השניה, מכל מקום .31

כי בתום , סברה לתומה המבקשתומאחר ו ,בנסיבות אלה. המשיבהאת אינטרנט מהלשירותי 

כך שהמשיבה , ההתקשרות בין הצדדים אמורה ממילא להסתיים ,תקופת העסקה השניה

 ,לחייב אותה בתשלומים בגינםלהפסיק אינטרנט והאת שירותי  הלספק לאמורה להפסיק 

כי הוא יכול להשתמש במקומה בשירותי האינטרנט וכי , רההמבקשת הודיעה לשותפה לדי

  .במועד סיום העסקה השניה 2010אלה יסתיימו בחודש פברואר 

כאשר המבקשת בדקה את חיובי כרטיס , או בסמוך לכך 2010בראשית חודש מרץ , ואולם .32

שלא היא נוכחה לגלות כי המשיבה ממשיכה לחייב את כרטיס האשראי שלה , האשראי שלה

  .ת העסקה השניהשירותי אינטרנט לתקופה שמעבר למועד סיום תקופדין עבור כ

לא נתבקשה לתת ומעולם לא , כי המבקשת מעולם לא קיבלה כל פנייה מאת המשיבה, ויודגש .33

נתנה את הסכמתה להארכת ההתקשרות בינה לבין המשיבה ולהמשך חיוב כרטיס האשראי 

 . ת העסקה השניהשמעבר למועד סיום תקופשירותי אינטרנט לתקופה שלה עבור הארכת 

בין בכתב , כי המבקשת מעולם גם לא קיבלה כל הודעה מאת המשיבה, לא למותר עוד לציין .34

התקשרות לאחר מועד סיום בדבר כוונת המשיבה להאריך אוטומטית את ה, פה- ובין בעל

המבקשת או בדבר כוונת המשיבה להמשיך לחייב את כרטיס האשראי של /ו העסקה השניה

או בדבר /בגין שירותי אינטרנט שיסופקו אוטומטית לאחר מועד סיום העסקה השניה ו

  . התעריף אותו בכוונת המשיבה לגבות מהמבקשת בגין השירותים שיוארכו אוטומטית כאמור

קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של המשיבה בכדי לברר מייד המבקשת יצרה , בנסיבות אלה .35

 .  וש כי המשיבה תבטל מיידית את שירותי האינטרנט והחיובים בגינםאת פשר העניין ולדר

   –במסגרת פנייתה הטלפונית של המבקשת אל המשיבה  

, 06.02.2010התברר למבקשת כי על אף שהעסקה השניה הסתיימה עוד ביום  .35.1

לא ביטלה את , ימהצדדי את ההתקשרות ע-המשיבה האריכה אוטומטית ובאופן חד

בגין  התי האינטרנט והמשיכה לחייב את כרטיס האשראי שללשירו ההמנוי של

וכל זאת בניגוד גמור , שירותי אינטרנט לתקופה שמעבר למועד סיום העסקה השניה

 . וביקשה את הסכמתה לכך יהלדין ומבלי שהמשיבה בכלל פנתה אל

המבקשת דרשה כי המשיבה תבטל מיידית את שירותי האינטרנט , לאור זאת .35.2

ידי - ובתשובה נאמר למבקשת על, את חיוב כרטיס האשראי שלהותפסיק לאלתר 

כי בתוך מספר ימים המנוי של המבקשת יבוטל וכן יופסקו , נציגת שירות הלקוחות

 . החיובים בגינו
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המבקשת דרשה כי המשיבה תשיב לה את כל הכספים שנגבו ממנה בניגוד , בנוסף .35.3

. ם תקופת העסקה השניהלדין עבור שירותי אינטרנט לתקופה שמעבר למועד סיו

נציגת שירות הלקוחות סירבה לזכות את המבקשת ולהשיב לה את הכספים , ואולם

במסגרת חשבוניות המס על מבקשת כי המשיבה הודיעה ל, וציינה בפני המבקשת

האחריות היא על המבקשת ליצור  משכךהמועד בו עומדת להסתיים העסקה השניה ו

ירותי האינטרנט והחיובים בגינם במועד תום קשר עם המשיבה ולבקש לסיים את ש

 . את ההתקשרות תשאם לא כן המשיבה מאריכה אוטומטי, תקופת העסקה השניה

המבקשת הסבירה לנציגת שירות הלקוחות כי היא מעולם לא קיבלה כל , במענה לכך .35.4

הודעה מהמשיבה בעניין מועד סיום העסקה השניה ואף לא קיבלה כלל חשבוניות 

היה על המשיבה ליצור עימה , בכל מקרה, וכי, תקופת העסקה השניה מס במשך כל

ומשהמשיבה לא , קשר ולקבל את הסכמתה המפורשת להארכת ההתקשרות ביניהן

עשתה כן ולא ביקשה וממילא גם לא קיבלה מעולם את הסכמתה להארכת 

הרי שהיה על המשיבה לסיים את ההתקשרות ולהפסיק את שירותי , ההתקשרות

נט והחיובים בגינם במועד תום תקופת העסקה השניה ואסור היה לה האינטר

 . להאריך אוטומטית את ההתקשרות

המשיבה עמדה בסירובה להשבת , על אף טענותיה המוצדקות של המבקשת כמפורט לעיל

  .  חשבון המבקשת-הכספים שנגבו מן המבקשת בניגוד לדין ובכך התעשרה שלא כדין על

דרישה , ל"באמצעות הדוא, שלחה אל המשיבה 01.03.2010וביום המבקשת לא אמרה נואש  .36

שירותי אינטרנט לתקופה שמעבר למועד עבור בכתב להשבת הכספים שנגבו ממנה שלא כדין 

סיום תקופת העסקה השניה ואף הפנתה את המשיבה להוראות חוק הגנת הצרכן הרלבנטיות 

 .פרי גם פנייתה זו של המבקשת לא נשאה כל, ואולם. בעניין

  .'הכנספח ב "מצ 01.03.2010ביום משיבה ששלחה המבקשת אל הל "המכתב בדואמן העתק   "ה"

האריכה את ההתקשרות עם המבקשת באופן , המשיבהשכי לא זו בלבד , כאן המקום לציין .37

אלא שהמשיבה באורח , לכך המבקשתה המפורשת של מבלי שקיבלה את הסכמת, אוטומטי

שונה לגמרי וחדשה חבילת שירותים מבקשת בתשלום עבור חייב את הצדדי החלה ל-חד

  .)שנסתיימה( העסקה השניהחבילת השירותים לה הסכימה והתחייבה המבקשת במסגרת מ

המשיבה , לעסקה השניה אשר כללה שירותי גישה ותשתית לאינטרנטגמור בניגוד , כך

ם וזאת לחבילת להאריך אוטומטית את ההתקשרות בין הצדדי, צדדי-חדבאופן , החליטה

ואף גבתה מן המבקשת דמי מנוי בגין כך  שירותי גישה לאינטרנט בלבד ללא שירותי תשתית

  . לחודש₪  53.16בסך של  ומופקעלפי תעריף חודשי גבוה 

) ללא תשתית(כי בגין עסקה למתן שירותי גישה לאינטרנט בלבד , יצויין, בכדי לסבר את האוזן

מעסקה , להבדיל( הלקוחבהסכמת  ,ברגיל ,אשר נכרתת, יהמגה בייט לשני 1.5במהירות של 

לתקופה מצד הלקוח התחייבות עם עסקה בין , )צדדי- שהמשיבה מאריכה באופן אוטומטי וחד

 .לחודש בלבד₪  30 -של כגובה תעריף המשיבה , התחייבותתקופת קצובה ובין ללא 



8 

קשת אל המשיבה כאמור בעקבות פנייתה הטלפונית של המב, 04.03.2010ביום , מכל מקום .38

 . ניתקה המשיבה את המנוי של המבקשת והפסיקה את החיובים בגינו, לעיל

תקופת  עבור) 02/2010+03/2010לחודשים (הרלוונטיות חשבוניות המס משתי העתק    " ו"

 .'וכנספח ב "מצ 04.03.2010 – 06.02.2010האוטומטית של שירותי האינטרנט מיום ההארכה 

אשר הזדהתה , נאדיה' הגב -המבקשת שוחחה עם מנהלת מטעם המשיבה 27.04.2010ביום  .39

המבקשת הבהירה לאותה מנהלת . אצל המשיבה" מנהלת מקצועית"כנושאת תפקיד של 

כי המשיבה פועלת בניגוד לחוק הגנת הצרכן וכי אסור למשיבה להאריך , בין השאר, מקצועית

סתיימת עסקה לתקופה קצובה מבלי אוטומטית התקשרות עם לקוח ולגבות כספים לאחר שמ

בין , המנהלת המקצועית ציינה, במענה לכך. שקיבלה מהלקוח את הסכמתו המפורשת לכך

  –כי , השאר

על גבי  המשיבה מודיעה לכלל לקוחותיה על מועד סיום עסקה לתקופה קצובה .39.1

המשיבה אינה מודיעה  ,החשבוניותעל גבי הניתנת מלבד ההודעה חשבוניות המס ו

 .דרך אחרת על מועד סיום העסקהכל וחותיה בללק

המשיבה איננה מבקשת מלקוחותיה , מבחינת מדיניות המשיבה כלפי כלל לקוחותיה .39.2

מועד סמוך לוזאת לא ב, את הסכמתם המפורשת להארכת ההתקשרות בינה לבינם

המשיבה מסתפקת בהודעה . קצובה ולא בכל מועד אחרלתקופה סיום העסקה 

ומבחינתה לתקופה קצובה ניות המס בדבר מועד סיום עסקה חשבועל גבי ללקוח 

האחריות היא של הלקוח ליצור קשר עם המשיבה ולבקש לסיים את ההתקשרות 

כי ברצונו לסיים את  העימה במועד סיום העסקה ובמידה והלקוח אינו מודיע ל

אזי המשיבה איננה מבטלת את , קצובהלתקופה ההתקשרות במועד סיום העסקה 

אלא ממשיכה אוטומטית את ההתקשרות עם הלקוח לאחר מועד סיום  המנוי

 . קצובה וממשיכה לגבות מהלקוח כספים בגין כךלתקופה העסקה 

אורטל משה ממחלקת פניות ' במסגרת שיחה שנערכה בין המבקשת לבין הגב, 21.06.2010ביום  .40

ה על מועד סיום שוב נמסר למבקשת כי המשיבה מודיעה לכלל לקוחותי, הציבור של המשיבה

 על גביהניתנת מלבד ההודעה חשבוניות המס בלבד וכי  על גבי עסקה לתקופה קצובה

 . דרך אחרת על מועד סיום העסקהבכל המשיבה אינה מודיעה ללקוחותיה  ,החשבוניות

השיחה בין ו) נאדיה' הגב( המקצועיתמנהלת בין המבקשת לבין ה ההקלטות השיחהעתק   "ז"

 .'זכנספח ב "מצ )אורטל משה' הגב(פניות הציבור ' מחת נציגהמבקשת לבין 

ותמליל השיחה ) נאדיה' הגב( המקצועיתמנהלת בין הלבין המבקשת  התמליל השיחהעתק    " ח"

 . 'חכנספח ב "מצ )אורטל משה' הגב(פניות הציבור ' מחנציגת בין המבקשת לבין 

 כלל קשת לא קיבלה המבכי במהלך כל תקופת העסקה הראשונה , כאן המקום לציין .41

המבקשת לא קיבלה  במהלך כל תקופת העסקה השניהגם כן ו, מאת המשיבהחשבוניות מס 
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גם לא קיבלה הרי שהמבקשת ולפיכך , כלל חשבוניות מס מאת המשיבה בגין העסקה השניה

 . במועדן את הודעות המשיבה בדבר מועד סיום העסקאות

המבקשת פנתה אל , קופת העסקה הראשונהכי לאחר שהסתיימה ת, יצויין שולי הדבריםב

המשיבה וביקשה לקבל את חשבוניות המס בגין העסקה הראשונה ורק בעקבות פנייתה זו 

במהלך תקופת העסקה , ואולם. נשלחו אל המבקשת במרוכז חשבוניות המס באמצעות הדואר

סקה שוב נמנעה המשיבה מלשלוח אל המבקשת חשבוניות מס במהלך כל תקופת הע, השניה

רק בעקבות פניית המבקשת אל המשיבה לאחר סיום תקופת העסקה השניה , ושוב, השניה

הואילה המשיבה ושלחה אל המבקשת במרוכז את חשבוניות , בבקשה לקבל חשבוניות מס

 .ל"המס בגין העסקה השניה באמצעות הדוא

של המשיבה כי גם לקוחות נוספים , מבדיקה שנערכה בקרב לקוחות נוספים של המשיבה עלה .42

 . אינם מקבלים באופן שוטף חשבוניות מס מן המשיבה כמתחייב על פי הדין

חשבוניות המס את מועד סיום העסקה  על גביכי המשיבה אולי דואגת לציין , וזאת לציין .43

, שלמעשה, כך, אולם היא איננה דואגת כי לקוחותיה יקבלו את החשבוניות, קצובהלתקופה 

קצובה המצויינות לתקופה ת להודעות בדבר מועד סיום העסקה אין כל משמעות ואפקטיביו

 .על גבי חשבוניות המס אם הלקוח אינו מקבל חשבוניות אלה

 ,המשיבה מחוייבת לשלוח ללקוח, לחוק הגנת הצרכן) ב(א13כי בהתאם להוראת סעיף , ויודגש .44

בוניות מס חש, קצובהלתקופה במשך שלושת החודשים שלפני מועד סיום העסקה  ,מידי חודש

המשיבה , ויותר מכך. על גביהן עליה לציין את מועד סיומה של העסקה או ההתחייבות

ל להודיע ללקוח על מועד סיום העסקה או ההתחייבות לא "מחוייבת על פי הוראת החוק הנ

בהודעה נפרדת אשר על המשיבה ליתן ללקוח חודשיים  גםאלא , רק על גבי חשבוניות המס

במסגרת הודעה בכתב שעל המשיבה לשלוח  וגםקצובה לתקופה עסקה לפני מועד סיום ה

  .   ללקוח עובר למועד הספקת שירותי האינטרנט על ידה

המשיבה אינה  ,חשבוניות המס גביהמשיבה אינה עושה כן ומלבד ההודעות על , ואולם

ה מקפידה לשלוח את החשבוניות מדי חודש במהלך שלושת החודשים שלפני מועד סיום העסק

 .עסקה בכל דרך אחרתהמודיעה ללקוחותיה על מועד סיומה של ואף אינה  קצובהלתקופה 

היו , או כל לקוח אחר של המשיבה/כי אפילו אם המבקשת ו, יודגש כבר עתה, מכל מקום .45

מקבלים במועדן את חשבוניות המס מאת המשיבה ואת הודעותיה בדבר מועד סיום העסקה 

בכדי לתקופה קצובה עות המשיבה בדבר מועד סיום העסקה הרי שאין בהוד, קצובהלתקופה 

 ,פי הדין לקבל את הסכמתו המפורשת של הלקוח-לפטור את המשיבה מאחריותה וחובתה על

עסקה מה של כתנאי להארכת ההתקשרות עימו לאחר סיו, בסמוך לפני הארכת ההתקשרות

בסמוך לפני  ,מבעוד מועדללקוח  ההודעמתן אין בכך כדי לפטור אותה מכן ו לתקופה קצובה

כמו גם בדבר התעריף אשר , בדבר כוונתה לעשות כן, של ההתקשרותההארכה האוטומטית 

 . בכוונתה לגבות ממנו עבור הארכת ההתקשרות באופן אוטומטי כאמור
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 -כי , יצויין, לסיכום .46

המשיבה אינה שולחת ללקוחותיה הודעות בכתב בדבר תנאי עסקה לתקופה קצובה  .46.1

וזאת בניגוד גמור לחובה החלה עליה , או עסקת מכר מרחוק/ה מתמשכת ואו עסק/ו

 . לחוק הגנת הצרכן )ב(ג14 -ו) ג(ג13 יפיםעל פי הוראות סע

בעסקה לתקופה קצובה , לחוק הגנת הצרכן) ב(א13 יףבניגוד גמור להוראת סע .46.2

המשיבה מסתפקת במתן הודעה בדבר מועד סיום העסקה או ההתחייבות על גבי 

 . בכל דרך אחרתיות המס בלבד ואינה מודיעה על מועד זה חשבונ

המשיבה אף אינה דואגת כי חשבוניות המס על גביהן היא מציינת את , לא זו אף זו .46.3

אכן ישלחו אל לקוחותיה מדי חודש במהלך  לתקופה קצובהמועד סיום העסקה 

 .קצובהלתקופה שלושת החודשים שלפני מועד סיום העסקה 

המשיבה מאריכה באופן , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13ן ולהוראות סעיף בניגוד גמור לדי .46.4

צדדי את ההתקשרות עם לקוחותיה לאחר מועד סיום עסקה לתקופה -אוטומטי וחד

וזאת מבלי שהמשיבה קיבלה את , קצובה ומחייבת את לקוחותיה בתשלומים על כך

 . הסכמתם המפורשת לכך

נעשית על ידי המשיבה , מורהארכת ההתקשרות האוטומטית והחד צדדית כא .46.5

בתנאים ומחירים שונים מהתנאים עליהם הוסכם בינה לבין הלקוח במסגרת 

, לעשות" מגדילה"אף  והמשיבה, )שהסתיימה(העסקה המקורית לתקופה קצובה 

תעריף גבוה , גובה עבור המשך ההתקשרות האוטומטית כאמור, ברוב חוצפתהו

 ). שהסתיימה(רת העסקה המקורית בהרבה מן התעריף לו הסכים הלקוח במסג

בציון מועד סיום מסתפקת  היא, מבחינת מדיניות המשיבה כלפי כלל לקוחותיה .46.6

מבחינתה האחריות היא של הלקוח ועל גבי חשבוניות המס העסקה לתקופה קצובה 

לתקופה קשר ולבקש לסיים את ההתקשרות במועד סיום העסקה עימה ליצור 

 .ה באופן אוטומטי את ההתקשרותמאריכהיא שאם לא כן , קצובה

בדבר , ובסמוך לפני שהיא עושה כןהמשיבה אינה טורחת להודיע ללקוח מראש  .46.7

לאחר מועד סיום העסקה לתקופה עימו  התקשרותכוונתה להאריך אוטומטית את ה

או /בגין המשך ההתקשרות האוטומטית כאמור וו או בדבר כוונתה לחייב/קצובה ו

 .עבור המשך ההתקשרות האוטומטית כאמורממנו  גבותבכוונתה לש ףבדבר התערי

מעוולת כלפי המבקשת , פועלת בניגוד לדיןהמשיבה , במעשיה ובמחדליה המפורטים לעיל .47

 .דיןשלא כמסבה להם נזקים ומתעשרת על חשבונם , וציבור הצרכנים

 .מטרת התובענה הייצוגית לרפא עוול זה .48
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  עילות התביעה . ד

מנוגדים , ה ומחדליה של המשיבה כמפורט לעיל ולהלן בבקשה זומעשי, כפי שיפורט להלן .49

מהווה הדבר  ,לחוק 31 יףג לחוק הגנת הצרכן ובהתאם לסע14 -ג ו13, א13 יפיםלהוראות סע

מעשיה ומחדליה , כמו כן"). פקודת הנזיקין" -להלן( ]נוסח חדש[עוולה על פי פקודת הנזיקין 

 .עשיית עושר ולא במשפט והפרת חובה חקוקה, עולים גם כדי עוולת הגזל, של המשיבה

בגין הנתבעים במסגרת התובענה דנן המבקשת וציבור הצרכנים זכאים לסעדים , נוכח האמור

  .הפרותיה של המשיבה והנזקים שנגרמו ונגרמים להם עקב כך

  הגנת הצרכן לחוק )ג(א13סעיף הוראות פועלת בניגוד להמשיבה    .1ד

התנהלות אותה המחוקק ביקש למנוע בדיוק את , נת הצרכןהג א לחוק13בחקיקת סעיף  .50

 . בבקשה זוהמתוארת לקוחותיה כלפי המשיבה קלוקלת של 

 -א לחוק 13דברי ההסבר להצעת החוק בעניין סעיף מסגרת ב צוייןכך ו

הצעת החוק המתפרסמת בזה באה לקבוע כללים חדשים שעניינם הגבלת "
  . ניםתוקפן של התקשרויות בין עוסקים לצרכ

תנאים מסוימים , בעת ביצוע עסקה, כיום עוסקים שונים מבטיחים לצרכנים
שתינתן לצרכן עם ביצוע ) הטבה –להלן(שעיקרם הנחה או הטבה אחרת 

ההטבה כרוכה בתנאי שלפיו הצרכן יהיה קשור בחוזה לתקופה . העסקה
הצרכן מסכים , פעמים רבות, כמו כן. מוגדרת או בלתי מוגדרת, מסוימת

והוא אינו מודע לכך שהחוזה , תקשר עם עוסק בעסקה לתקופה מוגבלתלה
  .כולל הוראה שלפיה ההתקשרות תוארך אוטומטית בתום אותה תקופה

רב רובם של הצרכנים אינם מנהלים מעקב מסודר אחר מועד , ריםמטבע הדב
ולפיכך אינם , פקיעת החוזה או מועד סיום ההטבה שבשלה התקשרו בעסקה

העוסק ממשיך לחייב את הצרכן , כך. ד סיום החוזה או ההטבהמודעים למוע
בתשלומים שהם לעתים קרובות גבוהים מהסכומים שבהם התחייב בעת 

שכן , תופעות אלה פוגעות בצרכן .ביצוע העסקה לגבי אותו מוצר או שירות
  .בתנאי התחרות בשוק הוא היה יכול להשיג תנאים משופרים

כי לא תהיה הארכה ) המוצע) ג(א13סעיף (עוד מוצע לקבוע במפורש ... 
אוטומטית של החוזה לאחר המועד שבו הסתיימה התקופות הקצובות 

  ....", אלא אם כן הצרכן נתן את הסכמתו המפורשת לכך, האמורות

 ).154 -  152' עמב, 29.01.2008, ח"סב בשבט התש"כ ,202ח הכנסת "ה: ראה(

 –כי  , לחוק) 1)(ג(א13בסעיף נקבע , ברוח דברים אלה .51

לתנאי בחוזה הקובע כי ההתקשרות בין הצדדים תימשך לאחר מועד סיום "
ויראו כאילו נקבע בחוזה שהוא בטל , לא יהיה תוקף, העסקה או ההתחייבות

  ".באותו מועד

   –כדלקמן  ,לחוק) 2)(ג(א13נקבע בסעיף , וכן

להאריך את ההתקשרות ביניהם והצרכן , בתקופת ההודעה, הציע עוסק לצרכן"
יוארך תוקף החוזה בין הצדדים כפי , הודיע לעוסק כי הוא מסכים להארכה



12 

להאריך את , לאחר תקופת ההודעה, הציע עוסק לצרכן; שהסכימו
ארך יו, ההתקשרות ביניהם והצרכן הודיע לעוסק כי הוא מסכים להארכה

ואולם במהלך שלושים הימים , תוקף החוזה בין הצדדים כפי שהסכימו
הראשונים שבתקופת ההארכה לא יהיה העוסק רשאי להעלות את מחירי 
העסקה או לשנות את תנאיה לרעת הצרכן והצרכן יהיה רשאי להודיע על 

   ".ביטול הסכמתו

  : הינה" תקופת ההודעה" ,לחוק) א(א13סעיף על פי 

, חלה בין שישים הימים שלפני מועד סיום העסקה או ההתחייבותהתקופה ה"
  ."לבין שלושים הימים שלפני אותו מועד

המחוקק ביקש לקבוע  ,לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףבמסגרת סע, כפי העולה מהאמור לעיל .52

וזאת גם אם , כי עסקה לתקופה קצובה מסתיימת במועד תום התקופה הקצובה, כנקודת מוצא

ם שבין העוסק לבין הצרכן תנאי לפיו ההתקשרות בין הצדדים לעסקה תימשך קיים בהסכ

 .  לתנאי כזה אין כל תוקף -לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות 

המחוקק ביקש לקבוע במסגרת החוק תנאים להארכת ההתקשרות בין העוסק לבין , כמו כן

המרכזי והמהותי  כאשר התנאי, הצרכן לאחר שעסקה לתקופה קצובה הגיעה לסיומה

בסמוך לפני מועד  ,להארכת ההתקשרות כאמור הינו קבלת הסכמתו המפורשת של הצרכן

 . כאמור להמשך ההתקשרות ,סיום העסקה הקצובה

במועד תום עסקה לתקופה קצובה , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףבהתאם לסע, הנה כי כן .53

אינו רשאי להמשיך את  העוסק, ההתקשרות בין העוסק לבין הצרכן צריכה להסתיים

ההתקשרות עם הצרכן באופן אוטומטי ועליו לפנות אל הצרכן ולקבל את הסכמתו המפורשת 

 . להארכת ההתקשרות עימו

בתקופת ההודעה או : קרי(קצובה לתקופה במידה ובסמוך לפני מועד סיום העסקה , משכך

אזי , עימו התקשרותהעוסק אינו מקבל את הסכמתו המפורשת של הצרכן להארכת ה )לאחריה

על העוסק להפסיק ו ההתחייבותאו  ההתקשרות בין הצדדים מסתיימת במועד סיום העסקה

 . הכספים בגינם את מתן השירותים לצרכן ואת גביית

השניה שהינה עסקה עסקה הסיומה של סמוך לפני מועד ב, כפי האמור בבקשה זו לעיל, ואולם .54

לקבל את לא דאגה המשיבה , מבקשתדבר לעה לא פנתה ולא הציהמשיבה , לתקופה קצובה

על גבי במתן הודעה הסתפקה המשיבה , ההמפורשת להארכת ההתקשרות עימ ההסכמת

לתקופה בדבר מועד סיום העסקה ) שכלל לא נשלחו אל המבקשת במועדן(חשבוניות המס 

, קצובה והאריכה את ההתקשרות עם המבקשת באופן אוטומטי בתום תקופת העסקה השניה

 ןאשר מבחינתה האחריות היא על המבקשת לפנות אליה ולבקש כי ההתקשרות ביניהכ

 . קצובהלתקופה תסתיים במועד סיום העסקה 

 . לקוחותיהנציגי המשיבה הודו כי המשיבה נוהגת כך כלפי כלל , כמפורט בבקשה זו לעיל

קושרת היא כי חטא על פשע ומלבד העובדה מוסיפה הרי שהמשיבה , אם לא די באמור לעילו .55

באופן  םאת ההתקשרות עיממאריכה ו) המבקשת, ובכללם( ציבור הצרכניםאליה את 
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עבור תקופת כספים גובה מהם היא גם , המפורשת לכך םאוטומטי ללא קבלת הסכמת

ולא רק זאת היא אף גובה עבור תקופה זו  תעריפים  כאמורהמוארכת אוטומטית התקשרות ה

בעת ההתקשרות בעסקה המקורית לתקופה סכמו עימה שהוגבוהים בהרבה מן התעריפים 

 .)שהסתיימה(קצובה 

כי המחוקק ראה בחומרה רבה את העובדה כי עוסקים ממשיכים , בהקשר זה לא למותר לציין .56

לגבות כספים מן הצרכנים לאחר המועד שבו מסתיימת עסקה לתקופה קצובה ולפיכך אף 

הזכות לתבוע מעוסק פיצויים לדוגמה ללא  ,הגנת הצרכן לחוק) א2(א31נקבעה במסגרת סעיף 

 .    ₪ 10,000 הוכחת נזק בסכום של עד

המשיבה עודנה ממשיכה לנהוג בניגוד , כי נכון למועד הגשת בקשה זו, בנוסף חשוב לציין .57

 . לחוק הגנת הצרכן ובכך ממשיכה לגרום נזקים לציבור הצרכנים) ג(א13להוראות סעיף 

לבין המבקשת וציבור הצרכנים באופן אוטומטי על ידי הארכת ההתקשרות בין המשיבה  .58

המשיבה לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת 

של המבקשת וציבור הצרכנים להארכת ההתקשרות כאמור וגביית כספים עבור תקופת 

מהווה עוולה , ןלחוק הגנת הצרכ) ג(א13 יףבניגוד להוראות סע, ההתקשרות המוארכת כאמור

 . של המשיבה כלפי המבקשת וציבור הצרכנים

) המפורטים בהמשך בקשה זו( יהםלנזקהגורם הישיר הינה , לעיל כאמורעוולתה של המשיבה  .59

את מלוא הכספים אשר  הםולהשיב ל םועל המשיבה לפצותמבקשת וציבור הצרכנים של ה

  . כאמורמטית תקופת ההתקשרות שהוארכה אוטוגבתה מהם שלא כדין עבור 

מתעלמת ומפרה באופן בוטה את הוראות , בכוונת מכוון ,י המשיבהברי כ, מן המקובץ לעיל .60

ביצעה ומבצעת עוולה כלפי המבקשת וציבור הצרכנים וגורמת , הגנת הצרכן לחוק) ג(א13' סע

 .   סעדים הנתבעים במסגרת התובענההמבקשת וציבור הצרכנים זכאים ללהם לנזקים ולפיכך 

 עשיית עושר ולא במשפט   .2ד

ק עשיית עושר ולא חוכי עומדת לה ולציבור הצרכנים עילת תביעה גם מכח , המבקשת תטען .61

 ").חוק עשיית עושר ולא במשפט" -להלן( 1979-ט"תשל, במשפט

 .תכלית דיני עשיית עושר ולא במשפט הנה מניעת התעשרות לא מוצדקת על חשבון הזולת .62

, קובע חובת השבה במקרה של התעשרות שלא כדין ר ולא במשפטק עשיית עושחול )א(1סעיף  .63

  - כדלקמן 

 - להלן(שירות או טובת הנאה אחרת , י שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכסמ"
, חייב להשיב למזכה את הזכיה, )המזכה -להלן(שבאו לו מאדם אחר ) הזוכה

  ."ם לו את שוויהשלל -ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה 

  – מצטבריםחובת ההשבה מתגבשת בהתמלא שלושת תנאים , הנה כי כן .64
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 ;שירות או טובת הנאה אחרת, הזוכה קיבל נכס –התעשרות  .64.1

 .המזכה" על חשבון"ההתעשרות הגיעה לזוכה מאת או  .64.2

למשל תוך הפרת הוראת , "שלא כדין"ההתעשרות נעשתה  – שלא על פי זכות שבדין .64.3

 ".בלתי צודק"או באופן ביצוע עוולה , הוראת הסכם, דין

מ "פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע' נ' יבוא יצור והפצה ואח. ר.י.ש.א 5768/94א "רע: ראה(

מ "ינטרנשיונל בעאאגריפרם  8728/07א "ע'; ד360 –' ו358', א335' בעמ, 289, )4(ד נב "פ, 'ואח

 )).15.07.2010 יוםמ ,פורסם בנבו( ןשמואל מאירסו' נ

יסוד ההתעשרות של המשיבה בא לידי ביטוי בסכומי הכסף אשר המשיבה  ,עסקינןבמקרה  .65

אוטומטית על ידה תקופת ההתקשרות שהוארכה עבור גבתה מהמבקשת ומציבור הצרכנים 

כמתחייב לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי שניתנה הסכמתם המפורשת לכך 

 . לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףעל פי סע

הרי , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףרותה של המשיבה נעשתה תוך הפרת הוראות סעהיות והתעש .66

  . מהווה התעשרות שלא על פי זכות שבדיןהמשיבה שהתעשרות 

המבקשת האריך את ההתקשרות עם צדדי ל-העובדה כי המשיבה בחרה באופן חד, לא זו אף זו .67

מקורית לתקופה קצובה וציבור הצרכנים באופן אוטומטי לאחר מועד סיומה של העסקה ה

שהסתיימה ולגבות עבור המשך ההתקשרות כאמור כספים ואף במחירים גבוהים מהמחירים 

וכל זאת מבלי לפנות אל המבקשת , עליהם הוסכם במסגרת העסקה המקורית שהסתיימה

או /וציבור הצרכנים לצורך קבלת הסמכתם מראש לכך בסמוך לפני שהמשיבה עשתה כן ו

ציבור הצרכנים הודעה מוקדמת מראש בדבר כוונתה לנהוג כך ובדבר לת ומבלי ליתן למבקש

פי זכות -מהווה התעשרות שלא על, וזאת בסמוך לפני שעשתה כן ,התעריפים שבכוונתה לגבות

, בחוסר תום לב, גם בהיותה התעשרות שנעשתה על ידי המשיבה באופן בלתי צודקשבדין 

תוך , 1973 - ג "תשל, )חלק כללי(לחוק החוזים  בניגוד בדרך בלתי מקובלתבחוסר הגינות ו

כוחה של המשיבה למול ניצול  ,)המבקשת, ובכללם(ציבור הצרכנים לרעה של ציני ניצול 

מפורט בהמשך כ(הפרת בוטה של הוראות הרשיון המיוחד של המשיבה  ,חולשתו של הצרכן

  .ואפלייתם לרעה) שתהמבק, ובכללם(פגיעה ברגל גסה בטובת ציבור הצרכנים  ,)להלןבקשה ה

התעשרותה של המשיבה הגיעה לה במישרין מכספי המבקשת וציבור הצרכנים ועל חשבון  .68

 . חיסרון כיסם

כי המשיבה התעשרה שלא כדין על חשבון המבקשת וציבור הצרכנים , מהמקובץ לעיל ברי .69

 .א כדיןולפיכך שומה עליה להשיב את כל הכספים שגבתה מהם של) ועדיין ממשיכה לעשות כן(

, נוכח התנהלותה של המשיבה כמפורט לעיל ולאור תכלית חוק התובענות הייצוגיות, יתר על כן .70

יש להורות על השבה גם מכח עיקרון ההשבה ההרתעתית אשר יש בו כדי לתרום להכוונת 
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התנהגותם והתנהלותם של עוסקים ככלל והמשיבה בפרט וליצור תמריץ שלילי לעוסקים 

 .   הדיןולמשיבה להפר את 

  זל עוולת הג   .3ד

 52גזל בהתאם לסעיף העוולת כדי גם עולים , מעשיה ומחדליה של המשיבה כמפורט לעיל .71

 :כדלקמן, לפקודת הנזיקין הקובע

ל הוא כשהנתבע מעביר שלא כדין לשימוש עצמו מיטלטלין שהזכות גז"
משמיד , מעכב אותם, על ידי שהנתבע לוקח אותם, להחזיקם היא לתובע

  ".לל אותם מן התובע בדרך אחרתולאדם שלישי או ש תםמוסר או, םאות

 .גם כסף, בין השאר, נכלל, "מיטלטלין"בהגדרת  ,לפקודת הנזיקין 2על פי סעיף  .72

גביית הכספים על ידי המשיבה מן המבקשת וציבור הצרכנים עבור תקופת , כאמור לעיל .73

בה נעשית על ידי המשיבה ההתקשרות המוארכת אוטומטית בסיומה של עסקה לתקופה קצו

הפרת הוראות הרשיון המיוחד , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףשלא כדין תוך הפרת הוראות סע

באופן בלתי צודק ותוך הפרת חוק החוזים , )כמפורט בהמשך הבקשה להלן(של המשיבה 

 .  והחובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת

מבקשת וציבור הצרכנים מהווה העברת ידי המשיבה מן ה- הרי שגביית הכספים על, מכאן .74

שכן המשיבה לוקחת לעצמה שלא כדין , מיטלטלין שלא כדין על ידי המשיבה לשימוש עצמה

 .  כספים השייכים למבקשת וציבור הצרכנים ושוללת מהם כספים אלה

  -כדלקמן , לפקודת הנזיקין מורה 50סעיף  .75

לצוות על החזרת , בותלפי הנסי, ובענה שהוגשה על גזל רשאי בית המשפטבת"
מקומה של תרופה ב בנוסף על כל תרופה אחרת שנקבעה בפקודה זו או, הגזלה
  ."כאמור

ברי כי המשיבה גזלה כספים מהמבקשת ומציבור הצרכנים בניגוד לדין , לאור האמור לעיל .76

  .ולפיכך עליה להחזיר למבקשת ולציבור הצרכנים את כספי הגזילה) ועדיין ממשיכה לעשות כן(

   .לחוק הגנת הצרכן) ב(ג14 - ו) ג(ג13, )ב(א13את הוראות סעיפים מפרה המשיבה    .4ד

" עסקה מתמשכת", "עסקה לתקופה קצובה"העסקאות נשוא התובענה הנן , לעילמפורט כ .77

 .לחוק הגנת הצרכן) ו(ג14 -ו) א(ג13, )א(א13 יפיםכהגדרתן בסע ,"עסקת מכר מרחוק"ו

קשר לצרכן ב ותעוסק חובת גילוי פרטים ומתן הודעהעל  ל חלה"מסוגי העסקאות הנ תבכל אח .78

 . עסקהה ם השונים שללתנאי

  –כדלקמן  ,מורההגנת הצרכן  לחוק) ב(א13סעיף  .79
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לפי , בעסקה לתקופה קצובה שבה מחייב עוסק חשבון של צרכן בתשלומים"
הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 

 על מועד סיום העסקה או, בתקופת ההודעה, יע העוסק לצרכןיוד, )ב(ב14
  :בכל אחד מאלה גם המועד האמור יצוין; ההתחייבות

  ;)ב(ג14או במסמך לפי הוראות סעיף , אם קיים חוזה בכתב, בחוזה  )1(
הנשלחת לצרכן בתקופה , או קבלה או הודעת תשלום, בכל חשבונית  )2(

ובלבד , ום העסקה או ההתחייבותשתחילתה שלושה חודשים לפני מועד סי
תחול הוראה זו , שאם נשלחת לצרכן אחת מאלה יותר מאשר פעם בחודש

  ".אחת לחודש בלבד

 .).ק.ע –לא במקור  ההדגשה(

  - דלהלן כ, חוקל) א(א13 יףסעמוגדרת ב" תקופת ההודעה"  

, התקופה החלה בין שישים הימים שלפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות"
  ". שים הימים שלפני אותו מועדלבין שלו

מה מועד סיועל צרכן ה להודיע למטיל על המשיבה חובלחוק הגנת הצרכן ) ב(א13סעיף : ודוק .80

 :כדלקמן, הבשני תאחה ותבלתי תלויוות נפרדדרכים בשלוש  של עסקה לתקופה קצובה

 ; )כהגדרתה בחוק( "תקופת ההודעה"מהלך בבהודעה לצרכן  .80.1

אשר על המשיבה או במסגרת הודעה בכתב  )שנחתם כזהככל (במסגרת חוזה בכתב  .80.2

 ; לצרכן א יאוחר ממועד הספקת השירותלח לצרכן ולשל

לצרכן אשר על המשיבה לשלוח ת תשלום והודעאו  ותקבלאו המס ת וחשבוניעל גבי  .80.3

    .לתקופה קצובהלפני מועד סיום העסקה שחודשים ה תשלושמדי חודש במהלך 

עסקה לתקופה קצובה על גבי המועד סיום אמנם מציינת את שיבה המ ,אמור בבקשה זו לעילכ .81

אכן  חשבוניותהדואגת כי המשיבה אינה  ,יחד עם זאת אך, המונפקות על ידהחשבוניות המס 

מועד מידי חודש במהלך שלושת החודשים שלפני ) המבקשת, ובכללם(ישלחו לציבור הצרכנים 

על ש אין כל משמעות ואפקטיביות להודעותהרי ש פיכךול ,קצובהלתקופה עסקה הומה של סי

 . המס אם ציבור הצרכנים אינו מקבל אותן חשבוניותגבי 

, ובכללם(ה להודיע לציבור הצרכנים תחובהמשיבה אינה מקיימת את ברי כי , בנסיבות אלה

   .לחוק )2()ב(א13 יףסעעסקה לתקופה קצובה כמתחייב על פי  םעל מועד סיו) המבקשת

העובדה נוכח גם לחוק הגנת הצרכן ) ב(א13 יףעה על פי סתחובמפרה את המשיבה , לא זו אף זו .82

היא , כאמור לעילעל גבי חשבוניות המס עסקה לתקופה קצובה הציון מועד סיום מלבד כי 

 . עסקה בכל דרך אחרתה םעל מועד סיו) המבקשת, ובכללם(לציבור הצרכנים אינה מודיעה 

אינה מודיעה על מועד סיום  המשיבה ,רישא לחוק) ב(א13 יףבניגוד גמור להוראת סע, כך

ובניגוד ) כהגדרתה בחוק" (תקופת ההודעה"במהלך  הודעה נפרדתעסקה לתקופה קצובה ב

עסקה לתקופה של  מהמועד סיואף אינה מודיעה על היא לחוק ) 1)(ב(א13 יףלהוראת סע

 . על ידהים שירותהמועד הספקת עובר להודעה בכתב בקצובה 
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לציבור למסור חלה על המשיבה חובה לחוק הגנת הצרכן ) ג(ג13 יףסעל בהתאם. עודזאת ו .83

 .העסקהתנאי בדבר בכתב הודעה ) המבקשת, ובכללם(הצרכנים 

   -לחוק ) ג(ג13 יףוכך מורה סע

יכלול העוסק את הפרטים כאמור , נערכה העסקה המתמשכת בחוזה בכתב"
ערכה העסקה המתמשכת בעל נ; גם בחוזה שנחתם עם הצרכן) ב(בסעיף קטן 

, לא יאוחר ממועד הספקת הטובין או השירותים, ימסור העוסק לצרכן, פה
הפרטים יופיעו בחוזה או במסמך ; מסמך בכתב הכולל את הפרטים האמורים

 ."בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות, בכתב בסמוך אחד לשני

על לחוק ) ג(ג13 יףבהתאם לסעאשר הגנת הצרכן לחוק ) ב(ג13 יףבסעהקבועים הפרטים  .84

אם העסקה המתמשכת (הודעה בכתב הבמסגרת חוזה בכתב או הבמסגרת  נםהעוסק לציי

  –להלן דכ ,הנם) פה-נערכה בעל

לרבות זכותו כאמור , זכות הצרכן לבטל עסקה מתמשכת ודרכי ביטולה  )1("
 וכן הצורך במסירת פרט מזהה לשם, לעניין עסקה לתקופה בלתי קצובה

  ;)ב(ד13ביטול בהתאם להוראות סעיף 
  ;את משך העסקה ומועד סיומה –בעסקה לתקופה קצובה   )2(
לפי תנאי , ככל שישנם, פירוט תשלומים שעל הצרכן לשלם בשל הביטול  )3(

  ;ככל שנקבעה, ודרך חישוב התשלומים כאמור, העסקה המתמשכת
ה וכתובת וכן מספר הפקסימילי, הכתובת ומספר הטלפון של העוסק  )4(

שבאמצעותם ניתן למסור לעוסק , אם קיימים, הדואר האלקטרוני שלו
   ."הודעת ביטול

אשר נכרתות בין ציבור הצרכנים עסקינן התובענה העסקאות נשוא  ,כאמור בבקשה זו לעיל .85

הינן , רובן ככולן, באופן מתמשך למתן שירותי אינטרנטלבין המשיבה ) המבקשת, ובכללם(

) ג(ג13 יףבהתאם לסעהרי שחוזה בכתב ועל כן מבלי שנחתם פה - בעלמתבצעות העסקאות 

בה הודעה בכתב , ציבור הצרכניםעל המשיבה לשלוח למבקשת ולהיה , לחוק הגנת הצרכן

, לחוק) ב(ג13 יףהנקובים בסעכל הפרטים יצויינו בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות 

 . םשירותילהם סיפקה המשיבה בו מועד ן הוזאת לא יאוחר מ

לחוק הגנת הצרכן ואינה שולחת ) ג(ג13 יףהמשיבה אינה מקיימת את חובתה על פי סע, ואולם .86

 . ל"הודעה בכתב בהתאם לסעיף החוק הנ) המבקשת, ובכללם(לציבור הצרכנים 

לחוק הגנת הצרכן אשר ) ב(ג14סעיף על פי בקשר לחובתה של המשיבה גם דומים הדברים  .87

    -כדלקמן , קובע

בעברית או בשפה שבה נעשתה , בעסקת מכר מרחוק יספק העוסק לצרכן בכתב"
מסמך הכולל , לא יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות, הפניה לשיווק
  : פרטים אלה

  ; )2(- ו) 1)(א(הפרטים האמורים בסעיף קטן   )1(
  ; העסקה מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על  )2(
בהתאם , הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקהופן שבו יכול אה  )3(

  ; )ג(להוראות סעיף קטן 
  ; שם היצרן וארץ ייצור הנכס  )4(
  ; מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות  )5(
  . "תנאים נוספים החלים על העסקה  )6(
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הגנת הצרכן אשר בהתאם לסעיף לחוק ) 2()א(ג14 -ו) 1)(א(ג14 יפיםהפרטים הקבועים בסע .88

   –כדלקמן, הנםעליו לספק לצרכן שלחוק על העוסק לציינם במסגרת המסמך בכתב  )1)(ב(ג14

  ;ץמספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לאר, השם  )1("
  ". התכונות העיקריות של הנכס או של השירות  )2(

אינה שולחת לחוק הגנת הצרכן ו) ב(ג14 יףאינה מקיימת את חובתה על פי סעהמשיבה , ואולם .89

 .ל"לסעיף החוק הנבהתאם בכתב הודעה ) המבקשת, ובכללם(ור הצרכנים לציב

ציבור אינה שולחת הודעות למפרה את חובתה והמשיבה רי כי ב, מן האמור לעיל במקובץ .90

הגנת הצרכן לחוק ) ב(ג14 - ו) ג(ג13, )ב(א13כמצוות סעיפים ) המבקשת, ובכללם(צרכנים ה

 תלקבל, בין השאר, המבקשת תעתורו) כה לנהוג כךועדיין ממשי(עוולה ביצעה כלפיהם ולפיכך 

 .כדבעיל "הנאת הוראות החוק  קייםהמחייב את המשיבה לצו 

   החקוק ההפרת חוב  . 5ד

 -כדלקמן, קובע לפקודת הנזיקין 63סעיף  .91

פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל מ   )א("
נועד לטובתו או , פי פירושו הנכוןל, והחיקוק -למעט פקודה זו  -חיקוק 

וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו , להגנתו של אדם אחר
אין האדם האחר זכאי בשל  םאול; נזק שאליו נתכוון החיקוקה של

, לפי פירושו הנכון, אם החיקוק, ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו
  .התכוון להוציא תרופה זו

, ים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניענין סעיף זה רואל   )ב(
אותו פלוני או ל אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

אדם מסוג או הגדר -אדם בכלל או של בני-ם של בניתלטובתם או להגנ
  ."שעמם נמנה אותו פלוני

 - ה הנם כמפורט להלן ת הפרת חובה חקוקיסודות עוול, הנה כי כן .92

 ;)אינו פקודת הנזיקיןחיקוק ש(חיקוק על פי הפר חובה המוטלת עליו  המזיק .92.1

 ;הגנת הנפגע/החובה החקוקה נועדה לטובת .92.2

 ;נועד למנועשהחיקוק מסוג הנזק הוא הנזק שנגרם  .92.3

 ;הפרת החובה החקוקהנובע מהנזק  .92.4

 .  את התרופה הנזיקיתלא התכוון לשלול החיקוק  .92.5

 5-11171-0-96534: שמספרו תי גישה לאינטרנטהמשיבה הנה בעלת רשיון מיוחד למתן שירו .93

 .")הרשיון המיוחד" –להלן לעיל ו(
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הייתה הבעלים המקורי ) הבעלים של המשיבה(מ "ן בע'נטוויזרת כי חב, במאמר מוסגר יצויין

עבר וההמיוחד הרשיון  .5-0481-1-95202 :היההקודם של הרשיון המיוחד אשר מספרו 

 5-11171-0-96534 :ומספרו שונה למספרמ "ברק בע 013ן 'וויזנטרת לחבמ "ן בע'מחברת נטוויז

 013 - מ שינתה את שמה ל"ברק בע 013ן 'נטוויז רתלימים חבו )מספרו הנוכחי של הרשיון(

  .)שמה הנוכחי של המשיבה( מ"ן בע'נטוויז

ב "משרד התקשורת מצמאת ) תיקוניו והארכת תוקפו, לרבות(הרשיון המיוחד מן העתק  " ט"

  . 'ט כנספח

 –להלן( 1982 -ב"תשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת ניתן למשיבה מכח  המיוחד הרשיון .94

 .")התקשורתחוק "

על המשיבה חלה חובה חוקית לספק את שירותי  תקשורתלחוק ה) א(11סעיף בהתאם ל .95

באורח תקין וסדיר על פי הוראות הרשיון ) המבקשת, ובכללם(לציבור הצרכנים האינטרנט 

 . שהוענק לההמיוחד 

  – לחוק התקשורת) א(11סעיף  מורהוכך 

באורח תקין וסדיר על פי בעל רשיון יבצע פעולות בזק ויתן שירותי בזק "
ההדגשות ( ".ועל פי התקנות והכללים שנקבעו לפי חוק זה הרשיון שהוענק לו

 .).ק.ע –לא במקור 

 –כדלקמן , שיון המיוחד מורהלר 5.7.1סעיף  .96

 לפגוע בתחרות העלול לא יהיה מעשה או מחדלהרשיון  בפעילותו של בעל"
לפגוע או  כאמור להגביל תחרות, ובענף האינטרנט בפרט, בתחום הבזק בכלל

  ..)ק.ע –הדגשות לא במקור ה". (בטובת הציבור

בקשה זו מסגרת ב יםמפורטהשל המשיבה  םמחדליהו םמעשימן הואחד כל אחד כי , יצויין .97

הארכת ההתקשרות בין המשיבה לבין ציבור הצרכנים  ,ן היתרבי, ובכלל זה, ולהלן לעיל

באופן אוטומטי לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי לקבל ) המבקשת, ובכללם(

בסמוך לפני הארכת הודעה מוקדמת  להםבלי ליתן מ ,לכךאת הסכמתם המפורשת 

לגבות  בכוונתהים שועל התעריפכוונתה לעשות כן על ההתקשרות באופן אוטומטי כאמור 

באופן כספים בניגוד לדין עבור תקופת ההתקשרות המוארכת הגביית וכן , מהם עבור כך

ומועד סיום עסקה לתקופה  עסקהתנאי בדבר כדבעי וח הודעות אי משלוכאמור אוטומטי 

אלא הלכה למעשה  ,)המבקשת, ובכללם(הצרכנים  ציבורטובת לא רק שעלול לפגוע ב, קצובה

 . ראה כמפורט בהמשך בקשה זו בפרק הנזק – נזקים ומסב להם בהםוגע פפגע ואף 

החובה מהווה כלשעצמו הפרה של  ,לעילמפורט כשל המשיבה או מחדל /כל מעשה ו, לפיכך

באורח תקין וסדיר לנהוג לחוק התקשורת ) א(11על פי סעיף החקוקה החלה על המשיבה 

 .מחדל העלול לפגוע בטובת הציבורבהתאם לתנאי הרשיון המיוחד ולהימנע ממעשה או 
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 ענףתחרות בפוגעים ומגבילים את ה ,כמפורט לעיל מעשיה ומחדליה של המשיבה, בנוסף .98

 ולפיכך מהווים גם כן הפרה של ,ראה כמפורט בהמשך בקשה זו בפרק הנזק –האינטרנט

תנאי על פי לנהוג לחוק התקשורת ) א(11על פי סעיף החובה החקוקה החלה על המשיבה 

 . ות בענף האינטרנטרלהימנע ממעשה או מחדל העלול לפגוע ולהגביל את התחו רשיון המיוחדה

  –כדלקמן , לרשיון המיוחד קובע 5.7.2סעיף . זאת ועוד .99

כולל מנויים של בעלי רשיון , בעל הרשיון יספק את שירותיו לכל מקבל שירות"
לרבות , נייםובתנאים שוויו ללא אפליה, ן אחרים"א או בעלי רשיון רט"מפ

 .). ק.ע –הדגשות לא במקור ". (לפי סוג המינויים, בתנאי השירות ובתשלומים

אשר לקוחות מהמשיבה גובה בדיוק שירותים הבגין אותם , לעיל כפי האמור בבקשה זו .100

צרכנים ציבור האותם היא גובה מ תעריפיםשונים מן ה תעריפים ,התקשרו עמה בהסכמה

לאחר  צדדי-חדאוטומטי ובאופן  ההתקשרותאת היא האריכה עימם אשר ) המבקשת, ובכללם(

 .סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת לכך

במהירות של ) ללא תשתית(שירותי גישה לאינטרנט מתן ל בגין עסקה, כאמור לעיל, כך לדוגמא

מצד הלקוח ת התחייבועם עסקה בין , הלקוחאשר נכרתה בהסכמת  מגה בייט לשנייה 1.5

 ,מאידך ,לחודש₪  30 -של כתעריף המשיבה גובה  ,התחייבותתקופת לתקופה קצובה ובין ללא 

יבור הצרכנים מצלחודש ₪  50 - כתעריף של גובה המשיבה בגין אותם שירותים בדיוק 

את ההתקשרות באופן אוטומטי לאחר מועד סיומה מאריכה עימם היא ) ובכללם המבקשת(

  .קצובה מבלי שקיבלה את הסכמתם המפורשת לכךשל עסקה לתקופה 

ספקת שירות בתנאים בלתי אומהווה אפליה כאמור כי התנהלותה של המשיבה , אין חולק

אשר ההתקשרות עימם נעשית  ציבור הצרכנים לבין מנויים אחרים של המשיבהבין שיוויונים 

המשיבה לספק את  המחייב אתבניגוד גמור להוראות הרשיון המיוחד זאת כל ו ,בהסכמתם

  . המנויים ללא אפליה ובתנאים שוויוניים לרבות בתנאי השירות והתשלומים לשירותיה לכל

לחוק ) א(11ל פי סעיף יה עהחובה החקוקה החלה עלאת  ההפרברי כי המשיבה , כאןמ

  . באורח תקין וסדיר בהתאם לתנאי הרשיון המיוחד לספק את שירותיה התקשורת

ציבור ציני לרעה של עולה כדי ניצול המתוארת לעיל ל המשיבה שותה כי התנהג, אין חולק .101

  . בחוסר תום לב משווע ותוך הפרה בוטה של תנאי הרשיון המיוחד הצרכנים

לרשיון  6.1.3 יףסעההוראה הקבועה בהנה  ,הוראה נוספת ברשיון המיוחד אשר המשיבה מפרה .102

   -כדלקמן  ,המיוחד המורה

את הוראות , בין היתר, ובאופן ההולם הודעה בכתבבעל הרשיון ימסור למנוי "
את , ההודעה בכתב תכלול בין היתר; חוק הגנת הצרכן בנושא מכר מרחוק

   –אלה

  .מועד תחילת אספקת השירות   6.1.3.1
  .התמורה שתשולם לבעל הרשיון מאת המנוי בעד השירות   6.1.3.2
  .איכות השירות   6.1.3.3



21 

   ".בקרה ותחזוקה   6.1.3.4

  .).ק.ע –לא במקור  הדגשהה(

בכתב לציבור המשיבה אינה דואגת לשלוח הודעות , כמפורט לעיל בהרחבה ,כי, יוטעם

 ,לרשיון המיוחד 6.1.3 יףסעהקבועים ב בדבר תנאי העסקה) המבקשת, ובכללם( הצרכנים

   . לחוק התקשורת) א(11מפרה את החובה החקוקה החלה עליה על פי סעיף לפיכך ו

לעיל המשיבה גם מפרה באופן בוטה את הוראות  כמפורטמחדליה בובמעשיה כי , בנוסף יצויין .103

  – הםלפי, לרשיון המיוחד 6.1.5 -ו 6.1.4יפים סע

בהתאם להסכם עם מקבל , בעל הרשיון יקיים את השירות ברציפות   6.1.4"
  .ובכפוף לכל דיןהשירות 

באופן הקבוע  הרשיון יקיים הפעולות והשירותים לפי רשיון זהבעל    6.1.5
בעל הרשיון אינו רשאי לעקוף את ; בו לעניין ביצועם ודרכי אספקתם

ההתניות כאמור באמצעות היתרים הקבועים ברשיון אחר שניתן לו 
   ". ואשר נועדו לעניין אחר

  .).ק.ע –ההדגשות לא במקור (

וים הרי שגם מטעם זה מעשיה ומחדליה של המשיבה המפורטים בבקשה זו לעיל מהו, מכאן

 .לחוק התקשורת) א(11החובה החקוקה החלה על המשיבה על פי סעיף של  ההפר

כמפורט בהמשך בקשה () המבקשת, ובכללם(לציבור הצרכנים ) ועדיין נגרמים(שנגרמו הנזקים  .104

   .ממעשיה ומחדליה של המשיבה מישריןנובעים ב) זו

רשיון המיוחד שהוענק ה, לרבות(והרשיונות הניתנים מכוחו התקשורת כי חוק , אין חולק .105

ם ובכלל ,את שירותי הבזק המקבלציבור השל  ולטובתו נתולהג, בין השאר, נועדו) למשיבה

 .המשיבהמן שירותי אינטרנט אשר קיבלו ומקבלים  ,המבקשת וציבור הצרכנים

מסוג הנזקים נזקים  למנועכי הוראות חוק התקשורת והרשיון המיוחד נועדו , אין גם חולק .106

 .בבקשה זו כמפורטנוכח מעשיה ומחדליה של המשיבה קשת ולציבור הצרכנים שנגרמו למב

ועדיין ( אינה מקיימת את הוראות הרשיון המיוחדהמשיבה מש, לאור האמור לעיל במקובץ .107

חובתה החוקית הקבועה בסעיף הרי שמעשיה ומחדליה מהווים הפרה של , )ממשיכה לנהוג כך

המזכה אותם  וולה כלפי המבקשת וציבור הצרכניםמבצעת עהיא ובכך התקשורת לחוק ) א(11

       . הנתבעים במסגרת התובענהבסעדים 

  ת התובעיםהגדרת קבוצ.    ה

בגין מעשים ומחדלים שונים תביעה מתקיימות מספר עילות עסקינן במסגרת התובענה  .108

צווים הן ו סעדים כספייםהן  ,סוגים שוניםמ נתבעים סעדיםוונפרדים של המשיבה 

של תתי קבוצות /יש מקום להגדיר מספר קבוצות נראה כימשכך ו ,)עשה/מניעה /יםרתיהצה(

 .במסגרת התובענה יםהנתבע יםסעדהתביעה והת ועיללכל אשר יתאימו תובעים 
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במסגרת של תובעים תתי קבוצות /אין כל מניעה עקרונית להגדיר מספר קבוצותכי , יצויין .109

ויהיו שאלות כל אחת מן הקבוצות לייצג  מבקשתובלבד שיהיה באפשרות התובענה ייצוגית 

 .או דומות בין חברי כל קבוצה/או עובדתיות משותפות ו/משפטיות ו

  –להלןכמפורט , קבוצות תובעיםשתי בהגדרה של  הסתפקלניתן , במקרה דנן .110

  :כוללתה ,ראשונהקבוצת תובעים  .110.1

לתקופה עם המשיבה בעסקה או יתקשר /ואשר התקשר  ןכל צרכ"

למתן שירותי ) חוק הגנת הצרכןל) א(א13 יףכהגדרתה בסע( קצובה

בכל מועד או  10.01.2009אשר מועד סיום העסקה חל ביום , אינטרנט

לאחר מועד אשר ו, כייצוגיתעד למועד אישור התובענה מאוחר יותר 

 ובאופן אוטומטי את ההתקשרות עימ האריכההמשיבה סיום העסקה 

עבור  פיםכס מנומ הוגבתכך ל ו המפורשתהסכמתאת  מבלי לקבל

  ."תקופת ההתקשרות המוארכת כאמור

  :כוללתה, קבוצת תובעים שניה .110.2

עד למועד אישור  עם המשיבהאו יתקשר /ואשר התקשר  ןכל צרכ"

או /עסקה מתמשכת ובאו /בעסקה לתקופה קצובה ו ,התובענה כייצוגית

חוק ל )ו(ג14 -ו) א(ג13, )א(א13 יפיםבסען כהגדרת(עסקת מכר מרחוק ב

ולא קיבל מאת המשיבה הודעות  ,למתן שירותי אינטרנט )הגנת הצרכן

או הודעות בדבר מועד סיומה של עסקה /ו העסקהתנאי בדבר בכתב 

 )ב(ג14 - ו) ג(ג13, )ב(א13 יפיםבהתאם להוראות סע ,לתקופה קצובה

 ".לרשיון המיוחד 6.1.3ובהתאם להוראות סעיף הגנת הצרכן  לחוק

לעיל  תקראנה, שתיהן ביחד וכל אחת מהן לחוד, דלעילקבוצות התובעים  שתי, נוחותהלשם  .111

   - כי , הבהר היטב יחד עם זאת יובהר, "ציבור הצרכנים" –ולהלן

עשיית עושר ולא , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףסעהפרת : עילות התביעה הבאות .111.1

 6.1.5 - ו 6.1.4, 5.7.2, 5.7.1 יפיםגזל והפרת חובה חקוקה בהקשר להפרת סע, במשפט

בגין עילות  הנתבע) עשה/מניעה/הצהרתי(צו או /כספי ו סעדוכל  ,לרשיון המיוחד

  .קבוצת התובעים הראשונהלגבי וחלים  רלוונטיים – ותביעה אל

לחוק הגנת ) ב(ג14 -ו) ג(ג13, )ב(א13 יףהוראות סעהפרת : עילות התביעה הבאות .111.2

 - ו 6.1.4, 6.1.3, 5.7.2, 5.7.1 יפיםסעוהפרת חובה חקוקה בהקשר להפרת  הצרכן

 –והנתבע בגין עילות תביעה אל) עשה/מניעה/ הצהרתי(וכל צו  ,לרשיון המיוחד 6.1.5

  .קבוצת התובעים השניהלגבי וחלים רלוונטיים 

לחוק  10בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לעשות שימוש בסמכותו בהתאם לסעיף , לחילופין .112

 .התובענהשבשמה תנוהל  הצקבוהולהגדיר את  ייצוגיותהתובענות ה
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התובעים המהוות את ת וקבוצשל  ןבשלב זה של התובענה לא ניתן לציין במדוייק את גודל .113

 המונהתובעים ת וקבוצכל אחת מכי , בלבדאולם ניתן לשער על סמך הערכה , ציבור הצרכנים

 : כמפורט להלן, צרכנים 500,000 -כ

 . בתי אב המחוברים לאינטרנט 1,400,000 -כבישראל ישנם , על פי פרסומים שונים .113.1

באספקת שירותי  36% -למשיבה נתח שוק של כ, בהתאם לפרסומי המשיבה עצמה .113.2

 .אינטרנט במגזר הפרטי

להם היא מספקת  לקוחות פרטיים 500,000 -כההערכה היא כי למשיבה , מכאן .113.3

 .שירותי אינטרנט

שיבה לבין העסקאות למתן שירותי אינטרנט הנכרתות בין המ, כמבואר לעיל .113.4

עסקה  ,הינן עסקאות העונות להגדרת עסקה לתקופה קצובה, רובן ככולן, לקוחותיה

 ).כהגדרתן בחוק הגנת הצרכן(עסקת מכר מרחוק ומתמשכת 

התנהלותה של המשיבה בעניין ההארכה נציגי המשיבה הודו כי , כאמור לעיל, כמו כן .113.5

עסקה לתקופה האוטומטית של ההתקשרות עם הלקוח לאחר מועד סיומה של 

כן ו ,כמתחייב על הדין לכךהמפורשת של הלקוח קצובה מבלי לקבל את הסכמתו 

אי משלוח הודעות כדין בדבר תנאי עסקה ומועד סיומה של עסקה לתקופה בעניין 

 .הינה מדיניות בה נוקטת המשיבה כלפי כלל לקוחותיה -קצובה 

העסקאות לתקופה , ר לעילכאמוכי , יצויין בנוסף –לגבי קבוצת התובעים הראשונה  .113.6

כ "הנן בדר קצובה הנכרתות בין המשיבה לבין לקוחותיה למתן שירותי אינטרנט

ניתן להניח כי בתקופה שהחל מיום ושמרנית מתוך הערכה זהירה ו לתקופה של שנה

המשיבה האריכה את ההתקשרות באופן , הבקשה דנןועד למועד הגשת  10.01.2009

לכל לקוח פרטי  ,לפחות פעם אחת, קה לתקופה קצובהאוטומטי לאחר סיומה של עס

 .מבלי שקיבלה את הסכמתו המפורשת לכך

ניתן להניח כי המספר המשוער של החברים בכל אחת מקבוצות התובעים , לפיכך .113.7

  . הינו כמספר לקוחותיה הפרטיים של המשיבה

  הנזק.     ו

  תהנזק האישי שנגרם למבקש     .1ו

ההתקשרות עמה לאחר  הארכתשל המבקשת להסכמתה קיבלה את המשיבה לא , כאמור לעיל .114

די את דצ-חדאוטומטי ובאופן האריכה המשיבה  ,כן תום תקופת העסקה השניה ואף על פי

 .עבור המשך ההתקשרות כאמור ההתקשרות עם המבקשת וגבתה ממנה כספים בניגוד לדין
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מועד סיום ( 06.02.2010מיום כאמור החל אוטומטית ההתקשרות שהוארכה עבור תקופת  .115

גבתה המשיבה מן , )המועד בו בוטל המנוי של המבקשת( 04.03.2010ועד ליום ) העסקה השניה

+  02/2010לחודשים  חשבוניות המס: ראה( ₪ 39.14של כולל סך בניגוד לדין המבקשת 

 .)בקשה זול "ו"כנספח מצורפות ה 03/2010

 . ₪ 39.14של המבקשת הנו בסך של הכספי נזקה , לפיכך .116

    הערכת הנזק שנגרם לציבור הצרכנים    .2ו

שלא כדין מהם אשר המשיבה גבתה הינו אותם סכומים שנגרם לציבור הצרכנים הנזק הכספי  .117

לאחר סיומה של עסקה לתקופה  באופן אוטומטיעימם ההתקשרויות הארכת עבור תקופת 

  .לכךם המפורשת מבלי שקיבלה את הסכמתקצובה 

להציג חישוב מדוייק של  תנדרש תאין המבקש, כי בשלב זה של ההליך, הםמושכלות ראשונים  .118

כל , בנסיבות המקרה דנןשכל שכן , או להוכיח את שיעור הנזק/הנזקים נשוא התובענה ו

 ברשותלציבור הצרכנים מצויים בפועל שנגרם הכספי חישוב הנזק צורך הנתונים הנדרשים ל

 .בלבד רשותההמשיבה וב

כי המשיבה תגלה את כל  נואחד הסעדים המבוקשים במסגרת התובענה ה ,האמור לעיל נוכח .119

בפועל המדוייק שנגרם הכספי רך חישוב הנזק הנדרשים לצוהחשבונות והמסמכים הרלבנטים 

 .)ראה פרק הסעדים( לציבור הצרכנים

תידון תביעה שהככל שבית המשפט הנכבד יאשר לנהל את התובענה כתובענה ייצוגית ולאחר  .120

כן לציבור הצרכנים ובפועל שנגרם הכספי ניתן יהיה לחשב באופן מדוייק את הנזק , לגופה

 .כדיןוריבית  הפרשי הצמדהזה להוסיף לסכום 

היקף משוערת בלבד של ניתן לבצע הערכה כללית  מקדמי זה של התובענהבשלב , יחד עם זאת .121

    .הנזקים הכספיים אשר המשיבה גרמה לציבור הצרכנים

  –להלן כמפורט , זהירות ושמרניותעל בסיס הנחות תבוצע כאמור הכספי הערכת הנזק  .122

להם היא  לקוחות פרטיים 500,000 - כלמשיבה הערכה היא כי ה, כאמור לעיל .122.1

 .מספקת שירותי אינטרנט

הנן עסקאות הערכת הנזק הכספי שנגרם לציבור הצרכנים העסקאות הרלבנטיות ל .122.2

למתן שירותי  הפרטייםלקוחותיה שנכרתו בין המבקשת לבין לתקופה קצובה 

או בכל מועד מאוחר יותר עד למועד  10.01.2009ביום  חלאשר מועד סיומן אינטרנט 

 .אישור התובענה כייצוגית

שירותי מתן להפרטיים הנכרתות בין המשיבה ללקוחותיה העסקאות , כאמור לעיל .122.3

 . ל שנהכ לתקופה ש"בדר -הקצוב ההנן עסקאות לתקופ ,רובן ככולן, אינטרנט
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בתקופה שהחל מיום כי ניתן להניח ושמרנית הערכה זהירה מתוך , כאמור לעיל .122.4

המשיבה האריכה את ההתקשרות באופן , הבקשה דנןועד למועד הגשת  10.01.2009

פרטי לקוח לכל  ,לפחות פעם אחת ,אוטומטי לאחר סיומה של עסקה לתקופה קצובה

 .מבלי שקיבלה את הסכמתו המפורשת לכך

שלא המבקשת תצא מתוך הנחה שמרנית כי המשיבה גבתה , שיעור הנזקבאשר ל .122.5

בתקופת ההתקשרות  לפחות חודש אחדתשלום עבור  ,פרטימכל לקוח כדין 

 . שהוארכה אוטומטית כאמור

עבור תקופת הארכת התקשרות פרטי המשיבה מלקוח י "הנגבה עהממוצע תעריף ה .122.6

בלי שקיבלה את הסכמתו מלאחר סיום עסקה לתקופה קצובה באופן אוטומטי 

 . לחודש₪  50 -כ בסך שלהינו  ,המפורשת לכך

 1.5של אינטרנט במהירות מסלול מתאים למנוי בהינו תעריף ה זהתעריף כי , יצויין

/  5/  2.5: כגון(מהירים יותר אינטרנט התערפים למסלולי  אולםו הימגה בייט לשני

מתוך גישה כי , זאת לצייןו .תריוהרבה גבוהים  הינם ) 'ה וכוימגה בייט לשני 10

שנגרם המשוער הכספי לצורך חישוב הנזק שנלקח בחשבון  הסכוםזהירה ושמרנית 

  .בפועל גבתההסכום האמיתי הממוצע אשר המשיבה ן מ הנו נמוךלציבור הצרכנים 

שנגרם לציבור ) הנומינלי(הכספי הנזק כי , היאמשוערת הההערכה  ,לאור האמור לעיל .123

 . ₪ 25,000,000 - כ הנו בסך של ,פה הרלבנטית לתובענה הייצוגיתהצרכנים בתקו

)25,000,000 ₪  =50  ₪ *500,000(.  

, שמרניותזהירות והמבוסס על הערכות משוער בלבד ל הינו אומדן "הסך הנ ,כאמור לעיל .124

זאת כפי , של ציבור הצרכנים גבוה מסכום התביעה המוערךהכספי כי נזקם  הסבור תוהמבקש

 .התובענה הייצוגית כה שליתברר במהל שבוודאי

 .₪ 25,000,000 סכום התובענה הייצוגית יעמוד על סך של, בשלב זה, לאור האמור לעיל .125

מעשיה ביש , ציבור הצרכנים כאמור לעילמבקשת ולנגרם לאשר הישיר מלבד הנזק הכספי  .126

 הסבם ולציבור הצרכנימבקשת וכדי לפגוע ב ,בבקשה זוהמפורטים של המשיבה מחדליה בו

 . נזקים שונים נוספים להם

   –בין היתר , כך

עסקה ומועד סיום עסקה נותנת הודעות כדבעי בדבר תנאי  אילו המשיבה הייתה .126.1

עם אילו המשיבה לא הייתה מאריכה אוטומטית את ההתקשרות , לתקופה קצובה

ציבור הצרכנים לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי לקבל המבקשת ו

אילו המשיבה הייתה מודיעה מראש בסמוך לפני והמפורשת לכך  םסכמתאת ה

, הארכת ההתקשרות כאמור על כוונתה לעשות כן והתעריפים אותם בכוונתה לגבות
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מודעים לכך שתקופת העסקה עומדת להסתיים  ווציבור הצרכנים היהמבקשת אזי 

מכן ולגבות אוטומטי לאחר באופן את ההתקשרות  עימםובכוונת המשיבה להאריך 

 הםלכלכל את צעדי םועל כן בנסיבות אלה היה באפשרות ,כספים על כך מהם

, וכן ככל שמי מציבור הצרכנים היה חפץ להמשיך לקבל שירותי אינטרנט, בהתאם

היה יכול לערוך סקרי שוק והשוואת מחירים מבעוד מועד אצל ספקי אינטרנט 

  . ם יותרמתחרים ולהתקשר בעסקאות בתנאים טובים ומשופרי

נוכח מעשיה ומחדליה של המשיבה  המבקשת ומציבור הצרכניםמשכל אלה נמנעו מ

שכן סקרי שוק , ואף לפגוע בתחרות בשוק האינטרנטהם הרי שיש בכך כדי לפגוע ב

ידי הצרכן ומידע אשר יש לצרכן בעקבות זאת -והשוואת מחירים המבוצעים על

נים המתחרים הקיימים בשוק מחזקים את כוחו במשא ומתן למול העוסקים השו

  . של הצרכן) כיסו, ואם נדייק(ומגבירים את התחרות ביניהם על ליבו 

ומציבור הצרכנים עבור  מהמבקשתגביית הכספים שלא כדין על ידי המשיבה , כמו כן

את " מזכה"המפורשת לכך  םתקופת ההתקשרות המוארכת אוטומטית ללא הסכמת

מגיעים לה על פי דין ואשר אינם מנת חלקו של  המשיבה בכספים ורווחים אשר אינם

ועל כן גם , ספק אינטרנט מתחרה אשר נוהג עם הצרכן בהתאם להוראות הדין

  . בעובדה זו יש כדי לפגוע בתחרות בענף האינטרנט

כי קיומה של תחרות בשוק האינטרנט מיטיבה עם הצרכן ומשנפגעת , אין חולק

  . התחרות נפגע גם הצרכן

או /הבנה ואו עלולים לגרום לחוסר /יה ומחדליה של המשיבה גורמים ומעש, כמו כן .126.2

לרבות , דיןפי על ו כויותיבדבר מלוא זמלוא תנאי העסקה ואי ידיעה של הצרכן בדבר 

  .את העסקה זכות לבטלה

שהינה גובה בניגוד לזכות בגין הכספים מסרבת המשיבה , אמור לעילכ, לא זו אף זו .126.3

ות המוארכת על ידה באופן אוטומטי לאחר סיומה של לדין עבור תקופת ההתקשר

למבקשת ולציבור מלבד הנזק הכספי שנגרם ומשכך הרי ש, עסקה לתקופה קצובה

טרחה וטרדה מיותרים בפנייה אל , עגמת נפשהם ללהסב כדי גם יש בכך , הצרכנים

  . בחזרה םלקבל את כספשווא המשיבה בניסיון 

כמבוקש ) עשה/מניעה/הצהרתיים(סעד של צווים  במקרה עסקינן מתן כל אלה מצדיקים

  .   במסגרת פרק הסעדים

  הנימוקים לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.     ז

כל התנאים הרלבנטיים מתקיימים שכן  ,התובענה דנן מתאימה להידון כתובענה ייצוגית .127

 .להלן זאת כפי שיפורט, מנת לאשרה כתובענה ייצוגית- על שבחוק התובענות הייצוגיות
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לחוק  3' סע( התובענה הינה מסוג התביעות אותן ניתן להגיש כתובענה ייצוגית   .1ז

 )התובענות הייצוגיות

בהתאם , בין השאר, ניתן להגיש תובענה ייצוגית, לחוק התובענות הייצוגיות 3בהתאם לסעיף  .128

 .התובענות הייצוגיות למפורט בתוספת השניה לחוק

כי סוג התביעות אותן ניתן להגיש , נקבעתובענות הייצוגיות ה לחוקתוספת השניה ב 1 בפרט .129

 – ןכתובענות ייצוגיות ה

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

 .כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן" עוסק"המונח המשיבה עונה להגדרת  ,כאמור לעיל .130

 .הנמנים על לקוחותיה ענה הייצוגית היא בעניין שבין המשיבה לבין ציבור הצרכניםהתוב .131

 . ניתן להגישן כתובענה ייצוגיתשהרי שהתובענה דנן נכללת בגדר סוג התביעות , לאור האמור .132

 )לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(4סעיף ( העילה האישית    .2ז

 .כנגד המשיבהאישיות ביעה עילות תעומדות  תלמבקש, כמפורט לעיל בהרחבה .133

הרי שבהתאם , כי גם אם למבקשת לא הייתה עילת תביעה אישית, למען הזהירות יצויין .134

לבית המשפט הנכבד יש סמכות להורות על החלפת  ,לחוק התובענות הייצוגויות) 2)(ג(8לסעיף 

 . התובע המייצג ואין בכך כדי לפגוע בתובענה

כלל חברי ל ת של עובדה או משפט המשותפותהתובענה מעוררת שאלות מהותיו   .3ז

קיימת אפשרות סבירה שהתביעה תוכרע לטובת חברי ו צרכניםת ציבור הקבוצ

    )ייצוגיותהתובענות הלחוק ) 1)(א(8 -ו) 1()א(4סעיפים (הקבוצה 

עורר תייצוגית תובענה כי  נדרשלחוק התובענות הייצוגיות ) 1)(א( 8 - ו) 1)(א(4סעיפים במסגרת  .135

 .לכלל חברי הקבוצה שבשמה מוגשת התביעה משותפותהיות או משפטיות תעובד שאלות

יות והן שאלות משפטיות המשותפות לכלל תשאלות עובד ןהתובענה הייצוגית דנן מעוררת ה .136

 : פורט להלןמכ ,בין השאר, ולמבקשת ציבור הצרכנים

לחוק הגנת הצרכן ומאריכה ) ג(א13 יףמפרה את הוראות סעהאם המשיבה  .136.1

טומטית את ההתקשרות עם ציבור הצרכים לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה או

מבלי לקבל , וגובה מהם כספים עבור תקופת ההתקשרות המוארכת כאמורקצובה 

  .)?( כמתחייב על פי החוק את הסכמתם המפורשת לכך
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לשלוח לציבור הצרכנים הודעות בדבר מועד סיומה חובתה מפרה את האם המשיבה  .136.2

  .)?(לחוק הגנת הצרכן  )ב(א13 יףכמתחייב על פי סע לתקופה קצובה של עסקה

לציבור הצרכנים בדבר תנאי בכתב לשלוח הודעות האם המשיבה מפרה את חובתה  .136.3

 6.1.3 יףוסעלחוק הגנת הצרכן  )ב(ג14 -ו) ג(ג13 יפיםסעפי ל כמתחייב עהעסקה 

  .)?(של המשיבה  לרשיון המיוחד

יש כדי לפגוע כמפורט במסגרת בקשה זו לעיל משיבה האם במעשיה ובמחדליה של ה .136.4

ובתחרות בשוק האינטרנט בניגוד לתנאי הרשיון המיוחד של ציבור הצרכנים טובת ב

 ) ?(המשיבה 

שהוארכה תקשרות העבור תקופת בור הצרכנים מציהגבוהים התעריפים גביית האם  .136.5

מפורשת הסכמתם השניתנה עסקה לתקופה קצובה מבלי  םאחר סיואוטומטית ל

 ,בהסכמהאך  התעריפים הנגבים מלקוחות שנכרתה עימם עסקה דומהלעומת  ,לכך

בניגוד שיוויוניים בין אותם סוגי מנויים בלתי בתנאים הווה אפליה ואספקת שירות מ

  .)?(לתנאי הרשיון המיוחד של המשיבה 

עולים כדי , האם מעשיה ומחדליה של המשיבה כמפורט במסגרת בקשה זו לעיל .136.6

והפרת  עוולת הגזל ,שרות שלא כדין בהתאם לחוק עשיית עושר ולא במשפטהתע

  .)?( חובה חקוקה

או השבה מאת /וכספי פי דין לקבל פיצוי -ציבור הצרכנים והמבקשת זכאים עלהאם  .136.7

 . )?( האחרונה גבתה מהם בניגוד לדיןאשר בגין הכספים המשיבה 

התובענה לל ציבור הצרכנים והיות והיות וקיימות שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לכ .137

סיכויי התובענה הייצוגית הרי ש ,טיים איתניםמושתתת על עובדות מוצקות ואדנים משפ

 . טובים וקיימת אפשרות למעלה מסבירה כי התובענה הייצוגית תתקבל

התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות    .4ז

  )ייצוגיותהתובענות הלחוק ) 2()א(8סעיף ( ןיהעני

 .המשיבה הנה מהחברות המובילות בשוק בתחום שירותי האינטרנט .138

 .פרטיים לקוחותמאות אלפי מספקת שירותי אינטרנט למשיבה ה .139

מאוד של  ותגדול ותקבוצהינן ציבור הצרכנים התובעים המהוות את ת והרי שקבוצ ,מכאן .140

 .פרטים אשר המשיבה גרמה להם לנזק

, ציבור הצרכניםובענה מעוררת שאלות עובדתיות ומשפטיות משותפות לכלל חברי היות והת .141

ל במשותף במסגרת התובענה הייצוגית "יהיה זה אך יעיל והגיוני ללבן ולהכריע בשאלות הנ

 .חלף ניהול תובענות רבות מאוד העוסקות באותן שאלות
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 ,שכן, עול וקיצור הליכיםהליך התובענה הייצוגית יביא בנסיבות הקיימות ליי ,יתר על כן .142

הונחה תשתית ראייתית מספקת לכך שהתנהלות המשיבה בעניין אי משלוח  ,כמפורט לעיל

מלבד ההודעות על (מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה תנאי עסקה והודעות כדין בדבר 

בעניין ההארכה האוטומטית של ההתקשרות עם של המשיבה התנהלותה ו )גבי חשבוניות המס

וח לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של הלק

 .לקוחותיההינה מדיניות בה נוקטת המשיבה כלפי כלל  ,הלקוח לכך כמתחייב על הדין

הדרך המעשית היחידה בה ניתן לנהל למעשה  וניהול התובענה כתובענה ייצוגית הנ .זאת ועוד .143

ת ציבור הצרכנים הנו קטן ולפיכך אין ונזקו של כל פרט בקבוצנראה כי שכן , את התובענה דנן

 .או תמריץ למי מהפרטים בקבוצה להגיש תובענה עצמאית כנגד המשיבה/כל הצדקה כלכלית ו

תיוותר ושר כתובענה ייצוגית הרי שזכייתה של המשיבה ברי כי ככל שהתובענה לא תא ,מכאן .144

בנוסף על כך ו לתקן עוול זהעוד יהיה שניתן בידה על חשבון ציבור גדול של צרכנים ומבלי 

לתנאי הרשיון בניגוד ובניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן  ,שלא כדיןהמשיבה תמשיך להתנהל 

  .ואף בצרכנים עתידיים דבר שיפגע בציבור הצרכנים, המיוחד שלה

 ייםעטעניינים בעלי חשיבות ציבורית וצרכנית מן המעלה הראשונה בהתובענה דנן עוסקת ב .145

טובה ) בדימוס( השופטת' כבויפים לעניין זה דברי , ק באה אל העולם התובענה הייצוגיתבדיו

המועצה ו מ"חברה ישראלית לתקשורת בע, בזק' יוסף ברזני נ 5712/01א "דנכהן ב–שטרסברג

  - כדלקמן , )2003( 433' בעמ, 385, )6(נז , הישראלית לצרכנות

ידי -ית למנוע עשיית עושר ולא במשפט עלבמובן הרחב נועדה התובענה הייצוג"
המרכזים בידם ייצור תעשייה ושירותים , גופים כלכליים רבי עוצמה וכוח

הנזקק לאותם גופים שאת " האדם הקטן"לצריכה המונית על חשבון 
היא גם אמצעי לאכיפת החוק במישור . מוצריהם או את שירותיהם הוא צורך

יד לתבוע בתובענה ייצוגית בשם האפשרות הניתנת לצרכן היח. האזרחי
מגשימה אכיפה ראויה , קבוצת הצרכנים האנונימית שנפגעה מהפרת החוק

בקבוצת הצרכנים ובציבור , אכיפה הפוגעת בצרכן הבודד-ומונעת מצב של תת
אכיפה מביא לפגיעה באמון הציבור בסדר החברתי -מצב של תת. בכללותו

משרתת גם אינטרס ציבורי של התובענה הייצוגית . הכולל ובשלטון החוק
המשפט -יעילות וחיסכון במשאבים ומונעת חוסר אחידות בפסיקת בתי

   ".בתביעות אישיות דומות

אינם מקיימים את הוראות חוק הגנת בשוק מרבית מהעוסקים , כאמור במבוא לבקשה זו .146

ות כמו גם מודעזה  בענייןוקיימת תת אכיפה עסקינן התובענה הנדונות במסגרת הצרכן 

 - מהסקר  :ראה(ל "על פי הוראות החוק הנלזכויותיו  ן הממוצעצרכנית נמוכה של הצרכ

 . )בקשה זו ל "א"נספח כהמצורף  ת"נערך עבור משרד התמש 02/2010

כי התובענה הייצוגית הנה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות  ,זאת מלמדנו

ימשיכו לא להיאכף הוראות החוק  ,נה ייצוגיתשכן ללא אישור התובענה כתובע ,דנןהמקרה 

מודעות צרכנית נמוכה לזכויותיו נוכח ידי הצרכן הממוצע -ותביעות פרטניות לא יוגשו על

 . היעדר תמריץ כלכלי להגשת תביעה אישיתעל בנוסף 

   .מדגיש ביתר שאת את חשיבות התובענה דנן וחשיבות אישורה כתובענה ייצוגיתלעיל האמור  .147
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היעילה  ,הדרך הראויה נהתובענה הייצוגית היאין חולק כי ה, במקובץלעיל אמור לאור ה .148

 . וההוגנת לצורך בירור והכרעה במחלוקת נשוא התובענה דנן

קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך    .5ז

  )ייצוגיותלחוק תובענות ) 4)(א(8 -ו ) 3)(א(8 פיםסעי( ובתום לב הולמת

לקוחה של המשיבה בזמנים הרלוונטיים לתובענה הייתה ה צרכנית מן השורה והנ תהמבקש .149

 .האחר שלפרטי ככל לקוח 

או מניעים זרים בקשר לבקשה דנן ולתובענה הייצוגית /אין כל ניגוד אינטרסים ו תלמבקש .150

 .ם לבותב ההבקשה והתובענה הייצוגית הוגשו מטעמו

 תבדתיות והמשפטיות נשוא התובענה הייצוגית משותפות למבקשהשאלות העו, כאמור לעיל .151

 . םציבור הצרכנילו

 . ים כמפורט בבקשה זו לעילולציבור הצרכנים נזק תלמבקשוגורמת המשיבה גרמה  .152

 . הייצוגיתתובענה משותפים בניהול הולציבור הצרכנים אינטרסים  תלמבקש, הנה כי כן .153

משרד בעל ניסיון , מ"שירותיו של משרד החאת  השכר תהמבקש, לצורך ניהול התובענה .154

בעל יכולת לנהל ו, ייצוגיותהתובענות בתחום הלרבות  ,מסחרי-אזרחיובתחום הבליטיגציה 

 .הליכים מסוג ההליך דנן

 . ובתום לב כי עניינם של ציבור הצרכנים ייוצג וינוהל בדרך הולמת, האמור לעיל מלמדנו .155

   כ המייצג"ע לבט המוצ"הגמול המוצע למבקשת ושכ   . ח

להלן  נויצויי, 2010 –ע "ייצוגיות תש תובענותלתקנות ) 12()א(2 -ו) 11)(א(2בהתאם לתקנות  .156

 .כ המייצג ודרך חישובם"ט המוצע לב"הגמול המוצע למבקשת ושכ

מנתונים אשר ניתן  ,בעיקר ,כ המייצג מושפעים"ט לב"הגמול לתובע המייצג כמו גם שכהיות ו .157

 :ראה(בין אם ההליך מסתיים בפשרה ובין במסגרת פסק דין , יךבתום ההלרק להעריכם 

 –כי , בשלב זה מוצע ,לפיכך ,)ייצוגיותהתובענות הלחוק  22-23סעיפים 

מהסכום שייפסק לטובת ציבור  7%הגמול למבקשת לא ייפחת מסכום בשיעור של  .157.1

מהסכום  20%כ המייצג לא ייפחת מסכום בשיעור של "הצרכנים וכי הגמול לב

 ;יפסק לטובת ציבור הצרכניםשי

בין לבדם ובין בנוסף לסעד , ייפסקו סעדים שאינם כספייםשבמסגרת התובענה ככל  .157.2

הצרכנים שיביאו סעדים אלה לציבור  תיעשה הערכה של התועלת הציבורית, כספי

 והערכה זו, לחוק התובענות הייצוגיות 22-23יתר השיקולים הקבועים בסעיפים ו
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ט "כ המייצג בנוסף על הגמול ושכ"לב ט"ושכלמבקשת הגמול ב חישובגם כן  תשוקלל

  ;לעיל כנגזרת מן הסעד הכספי יםהמוצע

לא יפחתו מההוצאות שהוצאו כ המייצג "לבט "ושכלמבקשת הגמול , בכל מקרה .157.3

כ המייצג "המבקשת ובעל עצמם  והסיכון שנטלשיקלול , ניהול ההליךהגשת ולצורך 

 ניהול התובענההגשת ולצורך  םעל ידשהושקעה  הטרחה ,הניהולהגשת התובענה וב

 – לחוק התובענות הייצוגיות 22-23ושיקלול יתר השיקולים הקבועים בסעיפים 

     . ככל שיהיה צורך בכך ,יומצאו בתום התובענהבעניין זה נתונים 

  נשוא התובענה הייצוגית הסעדים.   ט

  :כדלקמן, הייצוגית להורות במסגרת התובענהבזאת בית המשפט הנכבד מתבקש  .158

לחוק הגנת הצרכן וליתן צו ) ג(א13בניגוד להוראות סעיף פועלת להצהיר כי המשיבה  .158.1

מועד לאחר  ןהתקשרות עם צרכבאופן אוטומטי האריך המורה למשיבה להימנע מל

התקשרות המשך הספים בגין כלגבות להימנע מוסיום עסקה לתקופה קצובה 

כמתחייב על  כךלשל הצרכן המפורשת  וסכמתקיבלה את ההמשיבה מבלי ש, כאמור

 .ל"החוק הנ סעיףהוראות  פי

אשר אחר ך רלבנטי מסמכל או /וחשבונות ולהמציא  לגלותליתן צו המורה למשיבה  .158.2

בניגוד לדין מאת בפועל המשיבה גבתה שלחשב את הסכומים יהיה ניתן  םבאמצעות

ת ההתקשרות שהוארכה עבור תקופ ,בזמנים הרלוונטיים לתובענה ,ציבור הצרכנים

על ידה אוטומטית לאחר סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי שקיבלה את 

 ,צרכניםאותם לרבות כל מסמך ממנו ניתן ללמוד על זהות , לכךם המפורשת הסכמת

 . ב"ת הכספים מכל צרכן וכיוצמועדי גביי, וצרכן נגבו מכל צרכןהסכומים ש

אשר הסכומים בגין מלוא  םאו לפצות/ולציבור הצרכנים  להשיב משיבהללהורות  .158.3

אוטומטית עימם עבור תקופת ההתקשרות שהוארכה  בניגוד לדיןבפועל גבתה מהם 

קיבלה את הסכמתם המשיבה לאחר סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי ש

 .כדיןוריבית  בצירוף הפרשי הצמדהוזאת , המפורשת לכך

לחוק  )ב(ג14 - ו) ג(ג13, )ב(א13פים בניגוד להוראות סעי פועלתכי המשיבה  ,להצהיר .158.4

בהתאם להוראות סעיפי כדבעי הודעות  לשלוחהגנת הצרכן וליתן צו המורה למשיבה 

או עסקה מתמשכת /עסקה לתקופה קצובה וימו שנכרתה על לכל צרכן "הנהחוק 

 .   לפי העניין, או עסקת מכר מרחוק/ו

 - ו 6.1.4 ,6.1.3, 5.7.2, 5.7.1 יפיםסעהוראות לבניגוד  פועלתלהצהיר כי המשיבה  .158.5

 ידי משרד התקשורת- אשר ניתן לה על למתן שירותי אינטרנטהמיוחד ון ילרש 6.1.5

 .וליתן צו המורה למשיבה לפעול בהתאם להוראות הרשיון המיוחד





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 תצהיר המבקשת



  תצהיר

  

 הלאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי, 321562605. ז.ת, עדי סירקין, מ"אני הח

  :כדלקמן, בזאת בכתב המצהיר, לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 013חברת כתובענה ייצוגית המוגשת על ידי כנגד  ה לאישור תובענההנני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקש

 "). הבקשה" -להלן(אביב -המחוזי בתלמשפט הבבית  ")המשיבה" - להלן( מ"בע ן'נטוויז

התובענה "או " התובענה" -להלן(מצורף לתצהירי זה כתובענה ייצוגית נוסח כתב התביעה המבוקש לאשר 

  .")הייצוגית

  

  מבוא.   א

רות במיוחד עוסקים הנימנים על חב, עסקאות רבות אשר נכרתות בין צרכנים לבין עוסקים .1

הנן , חברות האינטרנט והסלולאר השונות, חברת הלווין, חברת הכבלים: כגון, התקשורת השונות

כאשר ההתקשרות בין , עסקאות למתן שירותים באופן מתמשך ולתקופת התחייבות מסויימת

 . תנאי העסקה ואמצעי התשלום נסגרים במעמד שיחה טלפונית, הצרכן לבין העוסק

 .ידי העוסקים-הוות כר פורה לניצול לרעה של הצרכנים עלל מ"עסקאות מהסוגים הנ .2

במקרים רבים היות והעסקאות כאמור נסגרות במעמד שיחה טלפונית בין הצרכן לבין , כך לדוגמא .3

לצרכן לא ניתנת הזדמנות נאותה לקרוא את הסכם ההתקשרות טרם סגירת העסקה , נציגי העוסק

במקרים רבים קיימים פערים בין המידע שנמסר לצרכן וכן , או לעמוד כדבעי על כל תנאי העסקה/ו

ידי הצרכן במעמד השיחה -או בין מה שהובן על/י נציגי העוסק במעמד סגירת העסקה ו"ע

 .פיהם בסופו של יום העוסק מחייב את הצרכן- אשר על, בפועל, לבין תנאי העסקה, הטלפונית

ביר אינו זוכר או עוקב אחר מועד סיום כי הצרכן הס, עוסקים רבים מנצלים את העובדה. זאת ועוד .4

וכך בתום תקופת העסקה או ההתחייבות אותם עוסקים ממשיכים , תקופת העסקה או ההתחייבות

מבלי לקבל את הסכמתו של הצרכן להמשך ההתקשרות , את ההתקשרות עם הצרכן באופן אוטומטי

תקופת ההתקשרות  ומחייבים את הצרכן עבור, בסמוך לפני הארכת התקשרות כאמור, עימו

מהתעריפים להם הסכים הצרכן בעת , שלא לומר מופקעים, בתעריפים גבוהים, כ"בדר, המוארכת

 .לגבי אותו שירות או מוצר) שהסתיימה(ביצוע העסקה המקורית 

המחוקק ראה צורך להגן על הצרכן מפני רעות חולות אלה ובמרוצת , על פי ייעוץ משפטי שקיבלתי .5

חוק הגנת " –להלן( 1981–א"ג לחוק הגנת הצרכן תשמ14 - ג ו13, א13' סע, ארבין הש, הזמן נחקקו

עסקאות המוגדרות , אשר עוסקים בעסקאות מהסוגים המתוארים לעיל") החוק"או " הצרכן

 :וכך ".עסקת מכר מרחוק" -ו" עסקה מתמשכת", "עסקה לתקופה קצובה" - במסגרת החוק כ
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' וכן במסגרת סע) 10.10.2008נכנס לתוקף ביום אשר (ג לחוק הגנת הצרכן 13' במסגרת סע .5.1

חובות גילוי , בין השאר, המחוקק קבע, )30.07.1998אשר נכנס לתוקף ביום (ג לחוק 14

וחובות משלוח הודעות בכתב על ידי העוסק לצרכן בקשר לתנאי העסקה לא יאוחר ממועד 

המידע הרלבנטי בקשר וכל זאת בכדי שהצרכן יקבל את מלוא , אספקת השירות על ידו לצרכן

יהיה באפשרותו לכלכל צעדיו בהתאם ובכדי להימנע מאי הבנות בין העוסק לבין , לעסקה

 . הצרכן ולמנוע פגיעה בצרכן וניצולו לרעה על ידי העוסק

בין , המחוקק קבע, )10.01.2009אשר נכנס לתוקף ביום (א לחוק הגנת הצרכן 13' במסגרת סע .5.2

המשיך את ההתקשרות עם הצרכן לאחר מועד סיום עסקה כי בכדי שעוסק יוכל ל, היתר

את , מועד סיום העסקה או ההתחייבותפני בסמוך ל, עליו לפנות ולקבל, לתקופה קצובה

במידה והעוסק לא קיבל את . הסכמתו המפורשת של הצרכן להארכת התקשרות עימו

ך אזי אסר המחוקק על העוסק להארי, הסכמת הצרכן להארכת ההתקשרות כאמור

אוטומטית את ההתקשרות עם הצרכן ועל העוסק לסיים את ההתקשרות במועד סיום 

 ).  לחוק) ד(א13זאת למעט במספר מקרים חריגים הקבועים בסעיף (התקופה הקצובה 

א 13סעיף , 2008 –ח "התשס, )22' תיקון מס(לחוק הגנת הצרכן ) ב(4כי בהתאם לסעיף , יצויין

אות לתקופה קצובה אשר נכרתו לפני כניסתו של סעיף חוק לחוק הגנת הצרכן חל גם על עסק

ובלבד שמועד סיומה של העסקה לתקופה קצובה חל ) 10.01.2009לפני יום : קרי(זה לתוקף 

  ).493, 490' עמ, 10.04.2008, ח"בניסן התשס' ה, 2150ח "ס: ראה(ואילך  10.01.2009ביום 

אינם עומדים בחובות , ל"הנהגנת הצרכן  עוסקים רבים פשוט מתעלמים מהוראות חוק, דא עקא .6

בדבר תנאי העסקה כנדרש על פי בכתב הודעות  יהםאינם שולחים ללקוחות, הגילוי המוטלות עליהם

באופן אוטומטי את ההתקשרות עם לקוחותיהם לאחר מועד וכן עדיין ממשיכים להאריך , החוק

אף גובים עבור תקופת כך ו את הלקוחות בתשלומים על יםחייבמסיום עסקה לתקופה קצובה ו

סכומים גבוהים בהרבה מן הסכומים להם הסכימו , ההתקשרות המוארכת אוטומטית כאמור

זאת כל ו, מוצר/לגבי אותו שירות) שהסתיימה(והתחייבו הלקוחות בעת ביצוע העסקה המקורית 

 . קעל פי החו מתחייבקיבלו את הסכמתם המפורשת של הלקוחות לכך כשאותם עוסקים מבלי 

ניתן , ת"עבור משרד התמ 2010כי מסקר שנערך בחודש פברואר , בכדי לסבר את האוזן יצויין .7

מהעוסקים מחדשים אוטומטית עסקאות עם הצרכנים ללא קבלת הסכמת  75% -כי כ, ללמוד

  .וזאת בניגוד גמור לחוק, הצרכנים לכך

  .'אכנספח ב "ת מצ"שרד התממשנערך עבור  2010מפברואר העתק הסקר   "א"

דבר , ל"כי קיימת תת אכיפה בקשר להוראות חוק הגנת הצרכן הנ, מן הסקר האמור ניתן גם ללמוד

  .  המדגיש ביתר שאת את נחיצות וחשיבות התובענה הייצוגית בנושאים אלה

כי המשיבה נמנית על אותה קבוצה גדולה של עוסקים אשר מתעלמים ואינם , כאן המקום לציין .8

ובתוך כך גם מתעשרת שלא כדין על חשבון  ל"אות חוק הגנת הצרכן הנמקיימים כדבעי את הור

 .ציבור הצרכנים



3 

, מעשיה ומחדליה של המשיבה כאמור לעיל ולהלןכי , בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלתי אציין .9

מנוגדים להוראות הרשיון המיוחד של המשיבה ועולים , מהווים עוולה בהתאם לחוק הגנת הצרכן

 .עשיית עושר ולא במשפט וגזל, הכדי הפרת חובה חקוק

 . מכאן התובענה הייצוגית .10

 הצדדים.    ב

 .לקוחה של המשיבה יאזרחית ישראלית ובזמנים הרלבנטיים לתובענה היית יננה .11

 .כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן" צרכן"עונה להגדרה  הנני, בהתאם לייעות משפטי שקיבלתי .12

 .שורת בתחום אספקת שירותי אינטרנטהמשיבה הנה מהחברות המובילות בשוק התק .13

לקוחות אשר המשיבה מספקת להם  600,000 -כי למשיבה כ, בכדי לסבר את האוזן יצויין כבר עתה

 .36% -שירותי אינטרנט ובמגזר הפרטי נתח השוק של המשיבה הנו בשיעור של כ

  . בבורסהמ שהנה חברה ציבורית הנסחרת "ן בע'המשיבה הנה בבעלות מלאה של חברת נטוויז

 . 'בכנספח ב "במסגרתו פרטים אודותיה מצ, העתק עמוד מאתר האינטרנט של המשיבה  "ב"

 .הגנת הצרכן כמשמעות מונח זה בחוק" עוסק"המשיבה הנה , בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלתי .14

כי התובענה הייצוגית עסקינן וכל טענה עובדתית , כבר בראשיתם של דברים יודגש למען הסר ספק .15

מתייחסת ללקוחות המשיבה מן  - להלן  תצהירי זהאו אחרת הנטענת במסגרת /שפטית ואו מ/ו

 .    המגזר הפרטי בלבד

  העובדות הרלבנטיות.     ג

כי , במסגרתה הוסכם, בעסקה לתקופה של שנה נוהתקשר המשיבה ואנוכי 24.02.2008ביום  .16

ותשתית לאינטרנט במהירות קבל שירותי גישה א, מ לחודש"מע+ ₪  71.81בתמורה לתשלום סך של 

 "). העסקה הראשונה" - להלן(מגה בייט לשנייה  1.5של 

את שירותי הגישה לאינטרנט ואילו את שירותי  יכי המשיבה סיפקה ל, במאמר מוסגר יצויין

, כאמור לעיל, אולם, "הוט"המשיבה באמצעות חברת הכבלים  סיפקה ליהתשתית לאינטרנט 

  ").הוט"ולא עם חברת (לבין המשיבה בלבד  נילה ביההתקשרות בעסקה נכרתה כל כו

  .'גכנספח ב "בגין העסקה הראשונה מצאחרונות ס משש חשבוניות מהעתק   " ג"

פה במסגרת שיחה טלפונית ולא נחתם - לבין המשיבה בעסקה הראשונה נעשתה בעל ניההתקשרות בי .17

 . כל מסמך בכתב בקשר לעסקה זו
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, מידי חודש, ת בגין שירותי האינטרנט בעסקה הראשונהלמשיבה את התמורה המוסכמ תישילמ .18

 .באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי

, "עסקת מכר מרחוק"כי העסקה הראשונה הנה בגדר , יצוייןבהתאם לייעוץ משפטי שקיבלתי  .19

היה על המשיבה , לחוק) ב(ג14ועל כן בהתאם לסעיף , לחוק הגנת הצרכן) ו(ג14כהגדרתה בסעיף 

הודעה בכתב במסגרתה יצויינו כל , לא יאוחר ממועד הספקת שירותי האינטרנט, אליילשלוח 

מחיר , התכונות העיקריות של השירות, בין היתר, ביניהם, הפרטים הקבועים באותו סעיף חוק

 .האופן בו ניתן לבטל את השירות וכל יתר התנאים החלים על העסקה, השירות ותנאי התשלום

היה על המשיבה לשלוח , לרשיון המיוחד של המשיבה 6.1.3לסעיף  כי גם בהתאם, בנוסף יצויין

  .  הודעה בכתב בדבר תנאי העסקה בהתאם לקבוע באותו הסעיף, אליי

וזאת בניגוד  ,העסקה הראשונהתנאי בדבר כאמור מהמשיבה כל מסמך בכתב  תילא קיבל, ואולם

 .לרשיון המיוחד 6.1.3וסעיף  לחוק) ב(ג14סעיף גמור להוראות 

במהלך תקופת העסקה הראשונה נכנסו , בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלתי ,כי, עוד יצויין בהקשר זה .20

העסקה הראשונה הנה גם בגדר  כי, וזאת לציין .ג לחוק הגנת הצרכן13 -א ו13סעיפים לתוקף 

 . לחוק) א(ג13 -ו) א(א13' כהגדרתן בסע" עסקה מתמשכת" - ו" עסקה לתקופה קצובה"

טלפונית אל  יתיפנ )תום תקופת העסקה הראשונהפני סמוך ל: קרי(, 2009רואר חודש פבראשית ב .21

חבילות האינטרנט של לגבי לברר פרטים ומחירים עדכניים  תישירות הלקוחות של המשיבה וביקש

 .המשך ההתקשרות עם המשיבהאפשרות להמשיבה וזאת בכדי לבחון 

, לבין שירות הלקוחות של המשיבה ניבמסגרת שיחה טלפונית שהתקיימה בי, בסופו של יום .22

לתקופה של שנה לאספקת שירותי גישה ותשתית ו בעסקה נוספת נהתקשרהמשיבה ואנוכי 

 –להלן(העסקה הראשונה זהים לתנאי בתנאים ו מגה בייט לשנייה 1.5לאינטרנט במהירות של 

  ").העסקה השניה"

  .06.02.2010 –ועד ליום  05.02.2009 -תקופה העסקה השניה הייתה החל מיום

 .'דכנספח ב "בגין העסקה השניה מצאחרונות חשבוניות מס משש העתק   " ד"

,  פה בלבד- בעל) כמו בעסקה הראשונה(בעסקה השניה נעשתה גם כן  ני לבין המשיבהההתקשרות בי .23

 .במסגרת שיחה טלפונית ולא נחתם כל מסמך בכתב בקשר לעסקה זו

למשיבה את התמורה המוסכמת בגין שירותי  תישילמ, גם בעסקה השניה, כמו בעסקה הראשונה .24

 .באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי, מידי חודש, האינטרנט

הינה בגדר , גם העסקה השניה ,בדומה לעסקה הראשונהכי , בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלתי יצויין .25

, גנת הצרכןלחוק ה) א(ג13 -ו) א(א13' כהגדרתן בסע, "עסקה מתמשכת" - ו" עסקה לתקופה קצובה"

 .לחוק) ו(ג14' כהגדרתה בסע, "עסקת מכר מרחוק"וכן הינה בגדר 

רובן , כי העסקאות למתן שירותי אינטרנט הנכרתות בין המשיבה לבין לקוחותיה, בהקשר זה יצויין .26



5 
כ "בד(הינן עסקאות למתן שירותי אינטרנט באופן מתמשך ולתקופת התחייבות מסויימת , ככולן

, מבלי שנחתם חוזה בכתב, במסגרת שיחה טלפונית, פה-ר נכרתות בעלאש, )לתקופה של שנה

, והתשלום בגינן נעשה באמצעות הוראות קבע בכרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון הבנק

עסקה מתמשכת , הינן עסקאות העונות להגדרת עסקה לתקופה קצובה, שרובן ככולן, הרי, ולפיכך

 ). הצרכןכהגדרתן בחוק הגנת (ועסקת מכר מרחוק 

לחוק הגנת ) ב(ג14 -ו) ג(ג13בהתאם לסעיפים , בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלתי, כי, בנוסף יצויין .27

בה יפורטו כל , הודעות בכתב בדבר תנאי העסקה השניה ייהיה על המשיבה לשלוח אל, הצרכן

 ,כןכמו . וזאת לא יאוחר ממועד הספקת שירותי האינטרנט, ל"הפרטים הקבועים בסעיפי החוק הנ

לרשיון  6.1.3בדבר תנאי העסקה גם בהתאם לסעיף בכתב היה על המשיבה לשלוח אליי הודעה 

 . המיוחד של המשיבה

מהמשיבה כל מסמך בכתב בדבר תנאי העסקה  תילא קיבל, גם במסגרת העסקה השניה, ואולם

  .  והרשיון המיוחד של המשיבה ל"וזאת בניגוד גמור להוראות חוק הגנת הצרכן הנ, כאמור

אינטרנט העוד לשירותי  תיהזדקקולא  הדיר תיעבר, לקראת תום תקופת העסקה השניה, מכל מקום .28

ההתקשרות  ,כי בתום תקופת העסקה השניה, ילתומ תיסברומאחר ו ,בנסיבות אלה. המשיבהאת מ

את שירותי  ילספק לאמורה להפסיק כך שהמשיבה , אמורה ממילא להסתיים ני לבין המשיבהבי

כי הוא יכול להשתמש , לדירה ילשותפ תיהודע ,בתשלומים בגינם לחייב אותילהפסיק ו אינטרנטה

  .במועד סיום העסקה השניה 2010בשירותי האינטרנט וכי אלה יסתיימו בחודש פברואר  יבמקומ

, יאת חיובי כרטיס האשראי של תיכאשר בדק, או בסמוך לכך 2010בראשית חודש מרץ , ואולם .29

שירותי אינטרנט שלא כדין עבור  ימשיבה ממשיכה לחייב את כרטיס האשראי שללגלות כי ה תינוכח

  .ת העסקה השניהלתקופה שמעבר למועד סיום תקופ

את  תילתת ומעולם לא נת תילא נתבקש, כל פנייה מאת המשיבה תיכי מעולם לא קיבל, ויודגש .30

עבור הארכת  יי שללבין המשיבה ולהמשך חיוב כרטיס האשרא ילהארכת ההתקשרות בינ יהסכמת

 . ת העסקה השניהשירותי אינטרנט לתקופה שמעבר למועד סיום תקופ

, פה-בין בכתב ובין בעל, כל הודעה מאת המשיבה תיכי מעולם גם לא קיבל, לא למותר עוד לציין .31

או /ו התקשרות לאחר מועד סיום העסקה השניהבדבר כוונת המשיבה להאריך אוטומטית את ה

בגין שירותי אינטרנט שיסופקו  ילהמשיך לחייב את כרטיס האשראי של בדבר כוונת המשיבה

 מניאו בדבר התעריף אותו בכוונת המשיבה לגבות מ/אוטומטית לאחר מועד סיום העסקה השניה ו

  . בגין השירותים שיוארכו אוטומטית כאמור

את פשר העניין מייד קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של המשיבה בכדי לברר  תייצר, בנסיבות אלה .32

 .  ולדרוש כי המשיבה תבטל מיידית את שירותי האינטרנט והחיובים בגינם

   –טלפונית אל המשיבה  י הבמסגרת פניית

המשיבה האריכה , 06.02.2010כי על אף שהעסקה השניה הסתיימה עוד ביום  יהתברר ל .32.1

שירותי ל ילא ביטלה את המנוי של, ימיצדדי את ההתקשרות ע-אוטומטית ובאופן חד
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בגין שירותי אינטרנט לתקופה  יהאינטרנט והמשיכה לחייב את כרטיס האשראי של

וכל זאת בניגוד גמור לדין ומבלי שהמשיבה בכלל , שמעבר למועד סיום העסקה השניה

 . לכך יוביקשה את הסכמת ייפנתה אל

 כי המשיבה תבטל מיידית את שירותי האינטרנט ותפסיק לאלתר את תידרש, לאור זאת .32.2

כי בתוך , ידי נציגת שירות הלקוחות- על יובתשובה נאמר ל, יחיוב כרטיס האשראי של

 . יבוטל וכן יופסקו החיובים בגינו ימספר ימים המנוי של

בניגוד לדין עבור שירותי  יאת כל הכספים שנגבו ממנ יכי המשיבה תשיב ל תידרש, בנוסף .32.3

נציגת שירות , ואולם. האינטרנט לתקופה שמעבר למועד סיום תקופת העסקה השני

 יכי המשיבה הודיעה ל, יאת הכספים וציינה בפני יולהשיב ל יתוהלקוחות סירבה לזכות א

האחריות  משכךבמסגרת חשבוניות המס על המועד בו עומדת להסתיים העסקה השניה ו

ליצור קשר עם המשיבה ולבקש לסיים את שירותי האינטרנט והחיובים בגינם  ייהיא על

את  תשאם לא כן המשיבה מאריכה אוטומטי, ם תקופת העסקה השניהבמועד תו

 . ההתקשרות

כל הודעה מהמשיבה  תילנציגת שירות הלקוחות כי מעולם לא קיבל תיהסבר, במענה לכך .32.4

כלל חשבוניות מס במשך כל תקופת  תיבעניין מועד סיום העסקה השניה ואף לא קיבל

 יקשר ולקבל את הסכמת יה ליצור עימהיה על המשיב, בכל מקרה, וכי, העסקה השניה

ומשהמשיבה לא עשתה כן ולא ביקשה וממילא גם , נוהמפורשת להארכת ההתקשרות ביני

הרי שהיה על המשיבה לסיים את , להארכת ההתקשרות ילא קיבלה מעולם את הסכמת

ההתקשרות ולהפסיק את שירותי האינטרנט והחיובים בגינם במועד תום תקופת העסקה 

 . אסור היה לה להאריך אוטומטית את ההתקשרותהשניה ו

 מניהמשיבה עמדה בסירובה להשבת הכספים שנגבו מ, המוצדקות כמפורט לעיל יעל אף טענותי

  .  ניחשבו-בניגוד לדין ובכך התעשרה שלא כדין על

ישה בכתב להשבת דר, ל"באמצעות הדוא, אל המשיבה תישלח 01.03.2010נואש וביום  תילא אמר .33

שלא כדין עבור שירותי אינטרנט לתקופה שמעבר למועד סיום תקופת העסקה  שנגבו ממניהכספים 

זו  יגם פניית, ואולם. את המשיבה להוראות חוק הגנת הצרכן הרלבנטיות בעניין יהשניה ואף הפנת

 .לא נשאה כל פרי

  .'הכנספח ב "מצ 01.03.2010ביום משיבה אל ה תיששלחל "המכתב בדואמן העתק   "ה"

מבלי , באופן אוטומטי ימיהאריכה את ההתקשרות ע, המשיבהשכי לא זו בלבד , המקום לציין כאן .34

בתשלום  יתוחייב אצדדי החלה ל-אלא שהמשיבה באורח חד, המפורשת לכך ישקיבלה את הסכמת

במסגרת  תיוהתחייב תיחבילת השירותים לה הסכמשונה לגמרי מוחדשה חבילת שירותים עבור 

  .)יימהשנסת( העסקה השניה

, המשיבה החליטה, לעסקה השניה אשר כללה שירותי גישה ותשתית לאינטרנטגמור בניגוד , כך

שירותי גישה וזאת לחבילת  ניביבינה ללהאריך אוטומטית את ההתקשרות , צדדי- חדבאופן 
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דמי מנוי בגין כך לפי תעריף חודשי גבוה  מניואף גבתה מ לאינטרנט בלבד ללא שירותי תשתית

  . לחודש₪  53.16בסך של  ומופקע

) ללא תשתית(כי בגין עסקה למתן שירותי גישה לאינטרנט בלבד , יצויין, בכדי לסבר את האוזן

מעסקה , להבדיל(בהסכמת הלקוח , ברגיל, אשר נכרתת, מגה בייט לשנייה 1.5במהירות של 

לתקופה  בין עסקה עם התחייבות מצד הלקוח, )צדדי-שהמשיבה מאריכה באופן אוטומטי וחד

  .לחודש בלבד₪  30 -המשיבה גובה תעריף של כ, קצובה ובין ללא תקופת התחייבות

ניתקה המשיבה , הטלפונית אל המשיבה כאמור לעיל בעקבות פנייתי, 04.03.2010ביום , מכל מקום .35

 . והפסיקה את החיובים בגינו יאת המנוי של

תקופת ההארכה  עבור) 02/2010+03/2010לחודשים (הרלוונטיות חשבוניות המס משתי העתק    " ו"

 .'וכנספח ב "מצ 04.03.2010 – 06.02.2010האוטומטית של שירותי האינטרנט מיום 

אשר הזדהתה כנושאת תפקיד , נאדיה' הגב -עם מנהלת מטעם המשיבה תישוחח 27.04.2010ביום  .36

כי המשיבה , בין השאר, לאותה מנהלת מקצועית תירהבה. אצל המשיבה" מנהלת מקצועית"של 

פועלת בניגוד לחוק הגנת הצרכן וכי אסור למשיבה להאריך אוטומטית התקשרות עם לקוח ולגבות 

כספים לאחר שמסתיימת עסקה לתקופה קצובה מבלי שקיבלה מהלקוח את הסכמתו המפורשת 

  –כי , בין השאר, המנהלת המקצועית ציינה, במענה לכך. לכך

על גבי חשבוניות  ועד סיום עסקה לתקופה קצובההמשיבה מודיעה לכלל לקוחותיה על מ .36.1

כל המשיבה אינה מודיעה ללקוחותיה ב ,החשבוניותהניתנת על גבי מלבד ההודעה המס ו

 .דרך אחרת על מועד סיום העסקה

את ה מבקשת מלקוחותיה נהמשיבה אינ, מבחינת מדיניות המשיבה כלפי כלל לקוחותיה .36.2

מועד סיום סמוך לוזאת לא ב, נםלבילהארכת ההתקשרות בינה הסכמתם המפורשת 

על גבי המשיבה מסתפקת בהודעה ללקוח . קצובה ולא בכל מועד אחרלתקופה העסקה 

ומבחינתה האחריות היא של לתקופה קצובה מועד סיום עסקה בדבר חשבוניות המס 

במועד סיום העסקה ימה את ההתקשרות ע סייםלבקש לליצור קשר עם המשיבה והלקוח 

כי ברצונו לסיים את ההתקשרות במועד סיום העסקה  הוח אינו מודיע למידה והלקוב

ממשיכה אוטומטית את איננה מבטלת את המנוי אלא אזי המשיבה , קצובהלתקופה 

ה וממשיכה לגבות קצובלתקופה ההתקשרות עם הלקוח לאחר מועד סיום העסקה 

 . מהלקוח כספים בגין כך

אורטל משה ממחלקת פניות הציבור של ' לבין הגב ניביבמסגרת שיחה שנערכה , 21.06.2010ביום  .37

 כי המשיבה מודיעה לכלל לקוחותיה על מועד סיום עסקה לתקופה קצובה ישוב נמסר ל, המשיבה

המשיבה אינה מודיעה  ,החשבוניות הניתנת על גבימלבד ההודעה על גבי חשבוניות המס בלבד וכי 

 . דרך אחרת על מועד סיום העסקהבכל ללקוחותיה 

' מחנציגת לבין  ניוהשיחה בי) נאדיה' הגב( המקצועיתמנהלת לבין ה ניהקלטות השיחה ביהעתק   "ז"

 .'זכנספח ב "מצ )אורטל משה' הגב(פניות הציבור 
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נציגת לבין  ניותמליל השיחה בי) נאדיה' הגב( המקצועיתמנהלת בין הל ניתמליל השיחה ביהעתק    " ח"

 . 'חכנספח ב "מצ )משהאורטל ' הגב(פניות הציבור ' מח

כלל חשבוניות מס מאת  תיכי במהלך כל תקופת העסקה הראשונה לא קיבל, כאן המקום לציין .38

כלל חשבוניות מס מאת המשיבה  תיוכן גם במהלך כל תקופת העסקה השניה לא קיבל, המשיבה

סיום במועדן את הודעות המשיבה בדבר מועד  תיולפיכך הרי שגם לא קיבל, בגין העסקה השניה

 . העסקאות

 תיאל המשיבה וביקש יתיפנ, כי לאחר שהסתיימה תקופת העסקה הראשונה, בשולי הדברים יצויין

במרוכז  ייזו נשלחו אל ילקבל את חשבוניות המס בגין העסקה הראשונה ורק בעקבות פניית

שוב נמנעה המשיבה , במהלך תקופת העסקה השניה, ואולם. חשבוניות המס באמצעות הדואר

אל  ירק בעקבות פניית, ושוב, חשבוניות מס במהלך כל תקופת העסקה השניה יישלוח אלמל

הואילה המשיבה ושלחה , המשיבה לאחר סיום תקופת העסקה השניה בבקשה לקבל חשבוניות מס

 .ל"במרוכז את חשבוניות המס בגין העסקה השניה באמצעות הדוא ייאל

כי גם לקוחות נוספים של המשיבה אינם , בה עלהמבדיקה שנערכה בקרב לקוחות נוספים של המשי .39

 . מקבלים באופן שוטף חשבוניות מס מן המשיבה כמתחייב על פי הדין

כי המשיבה אולי דואגת לציין על גבי חשבוניות המס את מועד סיום העסקה לתקופה , וזאת לציין .40

אין כל משמעות , עשהשלמ, כך, אולם היא איננה דואגת כי לקוחותיה יקבלו את החשבוניות, קצובה

ואפקטיביות להודעות בדבר מועד סיום העסקה לתקופה קצובה המצויינות על גבי חשבוניות המס 

 .אם הלקוח אינו מקבל חשבוניות אלה

, לחוק הגנת הצרכן) ב(א13כי בהתאם להוראת סעיף , יודגשבהתאם לייעוץ משפטי שקיבלתי  .41

ך שלושת החודשים שלפני מועד סיום העסקה במש, מידי חודש, המשיבה מחוייבת לשלוח ללקוח

. חשבוניות מס על גביהן עליה לציין את מועד סיומה של העסקה או ההתחייבות, לתקופה קצובה

ל להודיע ללקוח על מועד סיום העסקה או "המשיבה מחוייבת על פי הוראת החוק הנ, ויותר מכך

פרדת אשר על המשיבה ליתן ללקוח בהודעה נ גםאלא , ההתחייבות לא רק על גבי חשבוניות המס

במסגרת הודעה בכתב שעל המשיבה לשלוח  וגםקצובה לתקופה חודשיים לפני מועד סיום העסקה 

  .   ללקוח עובר למועד הספקת שירותי האינטרנט על ידה

מקפידה המשיבה אינה  ,חשבוניות המס גביהמשיבה אינה עושה כן ומלבד ההודעות על , ואולם

ניות מדי חודש במהלך שלושת החודשים שלפני מועד סיום העסקה לתקופה לשלוח את החשבו

כמתחייב על פי  עסקה בכל דרך אחרתהמודיעה ללקוחותיה על מועד סיומה של ואף אינה  קצובה

 .לחוק) ב(א13סעיף 

מקבלים  ינוהי, או כל לקוח אחר של המשיבה/ו אניכי אפילו אם , יודגש כבר עתה, מכל מקום .42

, שבוניות המס מאת המשיבה ואת הודעותיה בדבר מועד סיום העסקה לתקופה קצובהבמועדן את ח

הרי שאין בהודעות המשיבה בדבר מועד סיום העסקה לתקופה קצובה בכדי לפטור את המשיבה 

בסמוך לפני הארכת , פי הדין לקבל את הסכמתו המפורשת של הלקוח- מאחריותה וחובתה על

וכן אין בכך  ות עימו לאחר סיומה של עסקה לתקופה קצובהכתנאי להארכת ההתקשר, ההתקשרות

בסמוך לפני ההארכה האוטומטית של , כדי לפטור אותה ממתן הודעה ללקוח מבעוד מועד



9 
כמו גם בדבר התעריף אשר בכוונתה לגבות ממנו עבור הארכת , בדבר כוונתה לעשות כן, ההתקשרות

 . ההתקשרות באופן אוטומטי כאמור

 -כי , ןיצויי ,סיכוםל .43

או /המשיבה אינה שולחת ללקוחותיה הודעות בכתב בדבר תנאי עסקה לתקופה קצובה ו .43.1

וזאת בניגוד גמור לחובה החלה עליה על פי , או עסקת מכר מרחוק/עסקה מתמשכת ו

  .לרשיון המיוחד שלה 6.1.3' והוראת סע לחוק הגנת הצרכן )ב(ג14 -ו) ג(ג13 'הוראות סע

בעסקה לתקופה קצובה המשיבה , לחוק הגנת הצרכן) ב(א13ף בניגוד גמור להוראת סעי .43.2

מסתפקת במתן הודעה בדבר מועד סיום העסקה או ההתחייבות על גבי חשבוניות המס 

 . בלבד ואינה מודיעה על מועד זה בכל דרך אחרת

המשיבה אף אינה דואגת כי חשבוניות המס על גביהן היא מציינת את מועד , לא זו אף זו .43.3

לתקופה קצובה אכן ישלחו אל לקוחותיה מדי חודש במהלך שלושת  סיום העסקה

 .החודשים שלפני מועד סיום העסקה לתקופה קצובה

המשיבה מאריכה באופן , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13בניגוד גמור לדין ולהוראות סעיף  .43.4

צדדי את ההתקשרות עם לקוחותיה לאחר מועד סיום עסקה לתקופה -אוטומטי וחד

וזאת מבלי שהמשיבה קיבלה את , ת את לקוחותיה בתשלומים על כךקצובה ומחייב

 . הסכמתם המפורשת לכך

נעשית על ידי המשיבה בתנאים , הארכת ההתקשרות האוטומטית והחד צדדית כאמור .43.5

ומחירים שונים מהתנאים עליהם הוסכם בינה לבין הלקוח במסגרת העסקה המקורית 

גובה עבור , וברוב חוצפתה, לעשות" מגדילה"והמשיבה אף , )שהסתיימה(לתקופה קצובה 

תעריף גבוה בהרבה מן התעריף לו הסכים הלקוח , המשך ההתקשרות האוטומטית כאמור

 ). שהסתיימה(במסגרת העסקה המקורית 

היא מסתפקת בציון מועד סיום העסקה , מבחינת מדיניות המשיבה כלפי כלל לקוחותיה .43.6

חינתה האחריות היא של הלקוח ליצור עימה לתקופה קצובה על גבי חשבוניות המס ומב

שאם לא כן היא , קשר ולבקש לסיים את ההתקשרות במועד סיום העסקה לתקופה קצובה

 .מאריכה באופן אוטומטי את ההתקשרות

בדבר כוונתה , המשיבה אינה טורחת להודיע ללקוח מראש ובסמוך לפני שהיא עושה כן .43.7

או /מועד סיום העסקה לתקופה קצובה ו עימו לאחר התקשרותלהאריך אוטומטית את ה

או בדבר התעריף /בדבר כוונתה לחייבו בגין המשך ההתקשרות האוטומטית כאמור ו

 .ממנו עבור המשך ההתקשרות האוטומטית כאמור שבכוונתה לגבות

 .גם כיום המשיבה ממשיכה להתנהל באופן המפורט לעיל בתצהירי זהכי , יצויין .44

 .פא עוול זהמטרת התובענה הייצוגית לר .45
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  –כמפורט לעיל ולהלן מעשיה ומחדליה של המשיבה כי , יצויין בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלתי .46

 31' לחוק הגנת הצרכן ובהתאם לסע )ב(ג14 -ו )ג(ג13, )ג(א13, )ב(א13' מנוגדים להוראות סע .46.1

 .]נוסח חדש[לחוק הדבר מהווה עוולה על פי פקודת הנזיקין 

 משפט מהווים עשיית עושר ולא ב .46.2

 .עולים כדי עוולת הגזל .46.3

לרשיון המיוחד של המשיבה  6.1.5 -ו 6.1.4, 6.1.3, 5.7.2, 5.7.1מנוגדים להוראות סעיפים  .46.4

בזק (חוק התקשורת ל) א(11ועל כן מהווים הפרה של החובה החקוקה הקבועה בסעיף 

לספק את שירותי חובה חוקית המשיבה חלה על לפיה , 1982-ב"תשמ, )ושידורים

באורח תקין וסדיר על פי הוראות הרשיון ) אנוכי, ובכללם(רנט לציבור הצרכנים האינט

 .המיוחד שהוענק לה

                          :המשיבה הנה בעלת רשיון מיוחד למתן שירותי גישה לאינטרנט שמספרו

 ").הרשיון המיוחד" –לעיל ולהלן ( 5-11171-0-96534

הייתה הבעלים ) הבעלים של המשיבה(מ "ן בע'ויזכי חברת נטו, במאמר מוסגר יצויין

הרשיון המיוחד . 5-0481-1-95202: המקורי של הרשיון המיוחד אשר מספרו הקודם היה

:         מ ומספרו שונה למספר"ברק בע 013ן 'מ לחברת נטוויז"ן בע'הועבר מחברת נטוויז

מ "ברק בע 013ן 'יזולימים חברת נטוו) מספרו הנוכחי של הרשיון( 5-11171-0-96534

  ).שמה הנוכחי של המשיבה( מ"ן בע'נטוויז 013 -שינתה את שמה ל

 .  'כנספח טב "משרד התקשורת מצמאת העתק הרשיון המיוחד ומסמכים נלווים  " ט"

ציבור  לנזקילנזקיי והגורם הישיר הינם מעשיה ומחדליה של המשיבה כמפורט במסגרת תצהירי  .47

  .  זכאים לסעדים הנתבעים במסגרת התובענה אנו, לפיכךו) צהיריהמפורטים בהמשך ת( הצרכנים

  הגדרת קבוצת התובעים.    ד

  -להלן הגדרות קבוצות התובעים במסגרת התובענה  ,משפטי שקיבלתיץ בהתאם לייעו .48

 : הכוללת, קבוצת תובעים ראשונה .48.1

או יתקשר עם המשיבה בעסקה לתקופה קצובה /כל צרכן אשר התקשר ו"

אשר מועד , למתן שירותי אינטרנט) לחוק הגנת הצרכן) א(א13סעיף כהגדרתה ב(

עד למועד אישור או בכל מועד מאוחר יותר  10.01.2009סיום העסקה חל ביום 

ואשר לאחר מועד סיום העסקה המשיבה האריכה באופן , התובענה כייצוגית

אוטומטי את ההתקשרות עימו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך וגבתה 

  ".נו כספים עבור תקופת ההתקשרות המוארכת כאמורממ

 : הכוללת, קבוצת תובעים שניה .48.2
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עד למועד אישור התובענה או יתקשר עם המשיבה /כל צרכן אשר התקשר ו"

או בעסקת מכר מרחוק /או בעסקה מתמשכת ו/בעסקה לתקופה קצובה ו, כייצוגית

למתן שירותי ) הצרכןלחוק הגנת ) ו(ג14 -ו) א(ג13, )א(א13כהגדרתן בסעיפים (

או הודעות /ולא קיבל מאת המשיבה הודעות בכתב בדבר תנאי העסקה ו, אינטרנט

, )ב(א13בהתאם להוראות סעיפים , בדבר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה

 ".לרשיון המיוחד 6.1.3לחוק הגנת הצרכן ובהתאם להוראות סעיף  )ב(ג14 -ו) ג(ג13

 –תקראנה לעיל ולהלן, שתיהן ביחד וכל אחת מהן לחוד, בעים דלעילשתי קבוצות התו, לשם הנוחות .49

   -כי , יחד עם זאת יובהר הבהר היטב, "ציבור הצרכנים"

, עשיית עושר ולא במשפט, לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףסעהפרת : עילות התביעה הבאות .49.1

לרשיון  6.1.5 - ו 6.1.4, 5.7.2, 5.7.1 גזל והפרת חובה חקוקה בהקשר להפרת סעיפים

 –הנתבע בגין עילות תביעה אלו ) עשה/מניעה/הצהרתי(או צו /וכל סעד כספי ו, המיוחד

  .רלוונטיים וחלים לגבי קבוצת התובעים הראשונה

 לחוק הגנת הצרכן) ב(ג14 - ו) ג(ג13, )ב(א13 יףהוראות סעהפרת : עילות התביעה הבאות .49.2

לרשיון  6.1.5 -ו 6.1.4, 6.1.3, 5.7.2, 5.7.1והפרת חובה חקוקה בהקשר להפרת סעיפים 

רלוונטיים וחלים  –הנתבע בגין עילות תביעה אלו) עשה/מניעה/ הצהרתי(וכל צו  ,המיוחד

  .לגבי קבוצת התובעים השניה

בשלב זה של התובענה לא ניתן לציין במדוייק את גודלן של קבוצות התובעים המהוות את ציבור  .50

 500,000 -מונה ככי כל אחת מקבוצות התובעים , לבדאולם ניתן לשער על סמך הערכה ב, הצרכנים

 : כמפורט להלן, צרכנים

 . בתי אב המחוברים לאינטרנט 1,400,000 -כבישראל ישנם , על פי פרסומים שונים .50.1

באספקת שירותי  36% -למשיבה נתח שוק של כ, בהתאם לפרסומי המשיבה עצמה .50.2

 .אינטרנט במגזר הפרטי

להם היא מספקת שירותי  לקוחות פרטיים 500,000 - כההערכה היא כי למשיבה , מכאן .50.3

 .אינטרנט

, העסקאות למתן שירותי אינטרנט הנכרתות בין המשיבה לבין לקוחותיה, כמבואר לעיל .50.4

עסקה מתמשכת ועסקת , הינן עסקאות העונות להגדרת עסקה לתקופה קצובה, רובן ככולן

 ).כהגדרתן בחוק הגנת הצרכן(מכר מרחוק 

נציגי המשיבה הודו כי התנהלותה של המשיבה בעניין ההארכה , לעילכאמור , כמו כן .50.5

האוטומטית של ההתקשרות עם הלקוח לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה 

וכן בעניין אי , מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של הלקוח לכך כמתחייב על הדין

הינה  -ופה קצובה משלוח הודעות כדין בדבר תנאי עסקה ומועד סיומה של עסקה לתק

 .מדיניות בה נוקטת המשיבה כלפי כלל לקוחותיה
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העסקאות לתקופה , כאמור לעילכי , יצויין בנוסף –לגבי קבוצת התובעים הראשונה  .50.6

כ לתקופה "הנן בדר קצובה הנכרתות בין המשיבה לבין לקוחותיה למתן שירותי אינטרנט

 10.01.2009בתקופה שהחל מיום ניתן להניח כי ושמרנית מתוך הערכה זהירה ושל שנה 

המשיבה האריכה את ההתקשרות באופן אוטומטי לאחר , הבקשהועד למועד הגשת 

לכל לקוח פרטי מבלי שקיבלה את  ,לפחות פעם אחת, סיומה של עסקה לתקופה קצובה

 .הסכמתו המפורשת לכך

ינו ניתן להניח כי המספר המשוער של החברים בכל אחת מקבוצות התובעים ה, לפיכך .50.7

 .  כמספר לקוחותיה הפרטיים של המשיבה

  הנזק.    ה

  שנגרם לי הנזק האישי    .1ה

לאחר תום תקופת  ימילהארכת ההתקשרות ע יהמשיבה לא קיבלה את הסכמת, כאמור לעיל .51

ימי צדדי את ההתקשרות ע-המשיבה האריכה באופן אוטומטי וחד, העסקה השניה ואף על פי כן

 .עבור המשך ההתקשרות כאמור לדיןכספים בניגוד  יוגבתה ממנ

מועד סיום העסקה ( 06.02.2010מיום כאמור החל עבור תקופת ההתקשרות שהוארכה אוטומטית  .52

המשיבה בניגוד לדין סך כולל ממני גבתה , )יהמועד בו בוטל המנוי של( 04.03.2010ועד ליום ) השניה

 ).תצהיריל "ו"כנספח מצורפות ה 02/2010+03/2010לחודשים  חשבוניות המס: ראה( ₪ 39.14של 

 . ₪ 39.14הנו בסך של  הנזק הכספי שנגרם לי, לפיכך

  הערכת הנזק שנגרם לציבור הצרכנים     .2ה

הנזק הכספי שנגרם לציבור הצרכנים הינו אותם סכומים אשר המשיבה גבתה מהם שלא כדין עבור  .53

עסקה לתקופה קצובה מבלי תקופת הארכת ההתקשרויות עימם באופן אוטומטי לאחר סיומה של 

 . שקיבלה את הסכמתם המפורשת לכך

בפועל שנגרם הכספי המדוייק חישוב הנזק צורך הנתונים הנדרשים לכל , בנסיבות המקרה דנן .54

אחד הסעדים המבוקשים  ולפיכך, בלבדהמשיבה וברשותה  ברשותלציבור הצרכנים מצויים 

רך נות והמסמכים הרלבנטים הנדרשים לצובמסגרת התובענה הנו כי המשיבה תגלה את כל החשבו

חישוב הנזק הכספי המדוייק שנגרם בפועל לציבור הצרכנים ולסכום שיחושב ניתן יהיה אז להוסיף 

 . הפרשי הצמדה וריבית כדין

בשלב מקדמי זה של התובענה ניתן לבצע הערכה כללית משוערת בלבד של היקף , יחד עם זאת

 . ה לציבור הצרכניםהנזקים הכספיים אשר המשיבה גרמ

  –כמפורט להלן , על בסיס הנחות זהירות ושמרניות יעשהערכת הנזק הכספי תה
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להם היא מספקת  לקוחות פרטיים 500,000 -כההערכה היא כי למשיבה , כאמור לעיל .54.1

 .שירותי אינטרנט

העסקאות הרלבנטיות להערכת הנזק הכספי שנגרם לציבור הצרכנים הנן עסקאות  .54.2

שנכרתו בין המבקשת לבין לקוחותיה הפרטיים למתן שירותי אינטרנט  לתקופה קצובה

או בכל מועד מאוחר יותר עד למועד אישור  10.01.2009אשר מועד סיומן חל ביום 

 .התובענה כייצוגית

העסקאות הנכרתות בין המשיבה ללקוחותיה הפרטיים למתן שירותי , כאמור לעיל .54.3

 . כ לתקופה של שנה"בדר -פה קצובההנן עסקאות לתקו, רובן ככולן, אינטרנט

מתוך הערכה זהירה ושמרנית ניתן להניח כי בתקופה שהחל מיום , כאמור לעיל .54.4

המשיבה האריכה את ההתקשרות באופן אוטומטי , ועד למועד הגשת הבקשה 10.01.2009

לכל לקוח פרטי מבלי שקיבלה  ,לפחות פעם אחת, לאחר סיומה של עסקה לתקופה קצובה

 .המפורשת לכך את הסכמתו

המבקשת תצא מתוך הנחה שמרנית כי המשיבה גבתה שלא כדין מכל , באשר לשיעור הנזק .54.5

בתקופת ההתקשרות שהוארכה אוטומטית  חודש אחד לפחותתשלום עבור , לקוח פרטי

 . כאמור

עבור תקופת הארכת התקשרות באופן פרטי המשיבה מלקוח י "הנגבה עהתעריף הממוצע  .54.6

 ,מבלי שקיבלה את הסכמתו המפורשת לכךעסקה לתקופה קצובה  לאחר סיוםאוטומטי 

 . לחודש₪  50 -כהינו בסך של 

מגה  1.5של אינטרנט במהירות מתאים למנוי במסלול הינו תעריף הכי תעריף זה , יצויין

מגה  10/  5/  2.5: כגון(מהירים יותר אינטרנט התערפים למסלולי  אולםבייט לשנייה ו

מתוך גישה זהירה ושמרנית כי , וזאת לציין. יותרהרבה גבוהים  הינם ) 'ה וכויבייט לשני

הנו הכספי המשוער שנגרם לציבור הצרכנים שנלקח בחשבון לצורך חישוב הנזק  הסכום

  .בפועל גבתההסכום האמיתי הממוצע אשר המשיבה ן נמוך מ

לציבור הצרכנים  שנגרם) הנומינלי(כי הנזק הכספי , ההערכה המשוערת היא, לאור האמור לעיל .55

 . ₪ 25,000,000 - הנו בסך של כ ,בתקופה הרלבנטית לתובענה הייצוגית

)25,000,000  ₪ =50  ₪ *500,000 .(  

והנני , ל הינו אומדן משוער בלבד המבוסס על הערכות זהירות ושמרניות"הסך הנ, כאמור לעיל

זאת כפי שבוודאי יתברר , ךסבורה כי נזקם הכספי של ציבור הצרכנים גבוה מסכום התביעה המוער

 .במהלכה של התובענה הייצוגית

 .₪ 25,000,000 סכום התובענה הייצוגית יעמוד על סך של, בשלב זה,  לפיכך

של מחדליה במעשיה וביש , ציבור הצרכנים כאמור לעילי ולנגרם לאשר מלבד הנזק הכספי הישיר  .56

 . נזקים שונים נוספים נוהסב לרכנים ולציבור הצי ובכדי לפגוע ב ,לעיל ולהלןהמשיבה המפורטים 
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   –בין היתר , כך

בדבר תנאי עסקה ומועד סיום עסקה לתקופה נותנת הודעות כדבעי אילו המשיבה הייתה  .56.1

משיבה לא הייתה מאריכה אוטומטית את ההתקשרות עימי ועם ציבור האילו  ,קצובה

הסכמתנו  הצרכנים לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי לקבל את

אילו המשיבה הייתה מודיעה מראש בסמוך לפני הארכת ההתקשרות והמפורשת לכך 

אזי אני וציבור הצרכנים , כאמור על כוונתה לעשות כן והתעריפים אותם בכוונתה לגבות

את עימנו היינו מודעים לכך שתקופת העסקה עומדת להסתיים ובכוונת המשיבה להאריך 

ועל כן בנסיבות אלה  ,חר מכן ולגבות מאיתנו כספים על כךאוטומטי לאבאופן ההתקשרות 

ככל שמי מציבור הצרכנים היה חפץ וכן , היה באפשרותנו לכלכל את צעדינו בהתאם

מבעוד לערוך סקרי שוק והשוואת מחירים היה יכול  ,להמשיך לקבל שירותי אינטרנט

  . ומשופרים יותראצל ספקי אינטרנט מתחרים ולהתקשר בעסקאות בתנאים טובים מועד 

נוכח מעשיה ומחדליה של המשיבה הרי שיש  מני ומציבור הצרכניםמשכל אלה נמנעו מ

סקרי שוק והשוואת מחירים שכן , לפגוע בתחרות בשוק האינטרנט אףו נוכדי לפגוע בבכך 

ידי הצרכן ומידע אשר יש לצרכן בעקבות זאת מחזקים את כוחו במשא -המבוצעים על

הקיימים בשוק ומגבירים את התחרות ביניהם על המתחרים השונים  ומתן למול העוסקים

  . של הצרכן) כיסו, ואם נדייק(ליבו 

גביית הכספים שלא כדין על ידי המשיבה ממני ומציבור הצרכנים עבור תקופת , כמו כן

את המשיבה " מזכה"ההתקשרות המוארכת אוטומטית ללא הסכמתנו המפורשת לכך 

נם מגיעים לה על פי דין ואשר אינם מנת חלקו של ספק אינטרנט בכספים ורווחים אשר אי

ועל כן גם בעובדה זו יש כדי לפגוע , מתחרה אשר נוהג עם הצרכן בהתאם להוראות הדין

  . בתחרות בענף האינטרנט

ומשנפגעת התחרות מיטיבה עם הצרכן כי קיומה של תחרות בשוק האינטרנט , אין חולק

  . נפגע גם הצרכן

אי או /הבנה ואו עלולים לגרום לחוסר /עשיה ומחדליה של המשיבה גורמים ומ, כמו כן .56.2

זכות לרבות ה, דיןפי על ו כויותיבדבר מלוא זמלוא תנאי העסקה וידיעה של הצרכן בדבר 

  .את העסקה לבטל

שהינה גובה בניגוד לדין לזכות בגין הכספים מסרבת המשיבה , אמור לעילכ, לא זו אף זו .56.3

שרות המוארכת על ידה באופן אוטומטי לאחר סיומה של עסקה עבור תקופת ההתק

גם יש בכך , לי ולציבור הצרכניםמלבד הנזק הכספי שנגרם ומשכך הרי ש, לתקופה קצובה

לקבל שווא טרחה וטרדה מיותרים בפנייה אל המשיבה בניסיון , עגמת נפשנו ללהסב כדי 

  . בחזרה נואת כספ

 כמבוקש במסגרת) עשה/מניעה/הצהרתיים(סעד של צווים מתן במקרה עסקינן כל אלה מצדיקים 

  .  התובענה
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 03-6023740: 'פקס; 03-6935310: 'טל

 
 
 
 

  
  
  
  
  תובעתה

   
  -נגד-
 

 

51-2244302. פ.ח, מ"ן בע'נטוויז 013 
  
 48091ראש העין , )פארק תעשיות אפק( 15המלאכה ' רח

 
 

 נתבעתה
  

  

  .עשיית עושר ולא במשפט, נזיקית, ניתצרכ, תובענה יייצוגית  :מהות התביעה 

  . )רכה בלבדעה(דה וריבית כדין בצירוף הפרשי הצמ ₪ 25,000,000  :סכום התביעה 

  .)₪ 39.14: סכום התביעה האישית(  

  

  תב תביעהכ
  "))חוק התובענות הייצוגיות" –להלן ( 2006 –ו "תשס, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות(

  מבוא.   א

במיוחד עוסקים הנימנים על חברות , עסקאות רבות אשר נכרתות בין צרכנים לבין עוסקים .1

, חברות האינטרנט והסלולאר השונות, חברת הלווין, חברת הכבלים: גוןכ, התקשורת השונות

כאשר ההתקשרות , הנן עסקאות למתן שירותים באופן מתמשך ולתקופת התחייבות מסויימת

 . תנאי העסקה ואמצעי התשלום נסגרים במעמד שיחה טלפונית, בין הצרכן לבין העוסק

 .ידי העוסקים-רעה של הצרכנים עלל מהוות כר פורה לניצול ל"עסקאות מהסוגים הנ .2

במקרים רבים היות והעסקאות כאמור נסגרות במעמד שיחה טלפונית בין הצרכן , כך לדוגמא .3

לצרכן לא ניתנת הזדמנות נאותה לקרוא את הסכם ההתקשרות טרם , לבין נציגי העוסק

רים בין וכן במקרים רבים קיימים פע, או לעמוד כדבעי על כל תנאי העסקה/סגירת העסקה ו

ידי - או בין מה שהובן על/י נציגי העוסק במעמד סגירת העסקה ו"המידע שנמסר לצרכן ע

פיהם בסופו של יום - אשר על, בפועל, לבין תנאי העסקה, הצרכן במעמד השיחה הטלפונית

 .העוסק מחייב את הצרכן



2 

אחר מועד  כי הצרכן הסביר אינו זוכר או עוקב, עוסקים רבים מנצלים את העובדה. זאת ועוד .4

וכך בתום תקופת העסקה או ההתחייבות אותם עוסקים , סיום תקופת העסקה או ההתחייבות

מבלי לקבל את הסכמתו של הצרכן , ממשיכים את ההתקשרות עם הצרכן באופן אוטומטי

ומחייבים את הצרכן עבור , בסמוך לפני הארכת התקשרות כאמור, להמשך ההתקשרות עימו

מהתעריפים , שלא לומר מופקעים, בתעריפים גבוהים, כ"בדר, כתתקופת ההתקשרות המואר

 .לגבי אותו שירות או מוצר) שהסתיימה(להם הסכים הצרכן בעת ביצוע העסקה המקורית 

, בין השאר, המחוקק ראה צורך להגן על הצרכן מפני רעות חולות אלה ובמרוצת הזמן נחקקו .5

") החוק"או " חוק הגנת הצרכן" –להלן( 1981–א"ג לחוק הגנת הצרכן תשמ14 -ג ו13, א13' סע

 - עסקאות המוגדרות במסגרת החוק כ, אשר עוסקים בעסקאות מהסוגים המתוארים לעיל

 ".עסקת מכר מרחוק" -ו" עסקה מתמשכת", "עסקה לתקופה קצובה"

ג 14' וכן במסגרת סע) 10.10.2008אשר נכנס לתוקף ביום (ג לחוק הגנת הצרכן 13' במסגרת סע .6

חובות גילוי וחובות , בין השאר, המחוקק קבע, )30.07.1998אשר נכנס לתוקף ביום (לחוק 

משלוח הודעות בכתב על ידי העוסק לצרכן בקשר לתנאי העסקה לא יאוחר ממועד אספקת 

, וכל זאת בכדי שהצרכן יקבל את מלוא המידע הרלבנטי בקשר לעסקה, השירות על ידו לצרכן

התאם ובכדי להימנע מאי הבנות בין העוסק לבין הצרכן יהיה באפשרותו לכלכל צעדיו ב

 . ולמנוע פגיעה בצרכן וניצולו לרעה על ידי העוסק

בין , המחוקק קבע, )10.01.2009אשר נכנס לתוקף ביום (א לחוק הגנת הצרכן 13' במסגרת סע .7

כי בכדי שעוסק יוכל להמשיך את ההתקשרות עם הצרכן לאחר מועד סיום עסקה , היתר

את , מועד סיום העסקה או ההתחייבותפני בסמוך ל, עליו לפנות ולקבל, קצובה לתקופה

במידה והעוסק לא קיבל את הסכמת . הסכמתו המפורשת של הצרכן להארכת התקשרות עימו

אזי אסר המחוקק על העוסק להאריך אוטומטית את , הצרכן להארכת ההתקשרות כאמור

זאת (תקשרות במועד סיום התקופה הקצובה ההתקשרות עם הצרכן ועל העוסק לסיים את הה

 ).  לחוק) ד(א13למעט במספר מקרים חריגים הקבועים בסעיף 

א 13סעיף , 2008 –ח "התשס, )22' תיקון מס(לחוק הגנת הצרכן ) ב(4כי בהתאם לסעיף , יצויין

לחוק הגנת הצרכן חל גם על עסקאות לתקופה קצובה אשר נכרתו לפני כניסתו של סעיף חוק 

ובלבד שמועד סיומה של העסקה לתקופה קצובה חל ) 10.01.2009לפני יום : קרי(לתוקף  זה

  ).493, 490' עמ, 10.04.2008, ח"בניסן התשס' ה, 2150ח "ס: ראה(ואילך  10.01.2009ביום 

אינם עומדים , ל"הנהגנת הצרכן עוסקים רבים פשוט מתעלמים מהוראות חוק , דא עקא .8

בדבר תנאי בכתב הודעות  יהםאינם שולחים ללקוחות, ליהםבחובות הגילוי המוטלות ע

באופן אוטומטי את ההתקשרות עם וכן עדיין ממשיכים להאריך , העסקה כנדרש על פי החוק

את הלקוחות בתשלומים על  יםחייבמלקוחותיהם לאחר מועד סיום עסקה לתקופה קצובה ו

סכומים גבוהים בהרבה , מוראף גובים עבור תקופת ההתקשרות המוארכת אוטומטית כאכך ו

) שהסתיימה(מן הסכומים להם הסכימו והתחייבו הלקוחות בעת ביצוע העסקה המקורית 

קיבלו את הסכמתם המפורשת של שאותם עוסקים זאת מבלי כל ו, מוצר/לגבי אותו שירות

 . על פי החוק מתחייבהלקוחות לכך כ
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ניתן , ת"עבור משרד התמ 2010רואר כי מסקר שנערך בחודש פב, בכדי לסבר את האוזן יצויין .9

מהעוסקים מחדשים אוטומטית עסקאות עם הצרכנים ללא קבלת הסכמת  75% -כי כ, ללמוד

  .וזאת בניגוד גמור לחוק, הצרכנים לכך

  .'אכנספח ב "ת מצ"שרד התממשנערך עבור  2010מפברואר העתק הסקר   "א"

, ל"שר להוראות חוק הגנת הצרכן הנכי קיימת תת אכיפה בק, מן הסקר האמור ניתן גם ללמוד .10

או " התובענה הייצוגית" –להלן (דנן תובענה הדבר המדגיש ביתר שאת את נחיצות וחשיבות 

  .  בנושאים אלההעוסקת ") התובענה"

נמנית על אותה קבוצה גדולה של עוסקים אשר מתעלמים הנתבעת כי , כאן המקום לציין .11

ובתוך כך גם מתעשרת שלא כדין על  ל"נת הצרכן הנואינם מקיימים כדבעי את הוראות חוק הג

 .חשבון ציבור הצרכנים

מהווים , כאמור לעיל ולהלן הנתבעתמעשיה ומחדליה של , כתב התביעהכפי שיוסבר בהמשך  .12

ועולים כדי  הנתבעתמנוגדים להוראות הרשיון המיוחד של , עוולה בהתאם לחוק הגנת הצרכן

 .במשפט וגזלעשיית עושר ולא , הפרת חובה חקוקה

 . מכאן התובענה הייצוגית .13

 הצדדים.    ב

 .הנתבעתהנה אזרחית ישראלית ובזמנים הרלבנטיים לתובענה הייתה לקוחה של  התובעת .14

 .כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן" צרכן"הנה  התובעת .15

 .הנה מהחברות המובילות בשוק התקשורת בתחום אספקת שירותי אינטרנט הנתבעת .16

מספקת  הנתבעתלקוחות אשר  600,000 - כ לנתבעתכי , האוזן יצויין כבר עתהבכדי לסבר את 

 .36% - הנו בשיעור של כ הנתבעתלהם שירותי אינטרנט ובמגזר הפרטי נתח השוק של 

  . מ שהנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה"ן בע'הנה בבעלות מלאה של חברת נטוויז הנתבעת

 . 'בכנספח ב "במסגרתו פרטים אודותיה מצ, הנתבעתהעתק עמוד מאתר האינטרנט של   "ב"

 .הגנת הצרכן כמשמעות מונח זה בחוק" עוסק"הנה  הנתבעת .17

כי התובענה הייצוגית עסקינן וכל טענה , כבר בראשיתם של דברים יודגש למען הסר ספק .18

מן  הנתבעתמתייחסת ללקוחות  - להלן  האו אחרת הנטענת במסגרת/או משפטית ו/עובדתית ו

 .    י בלבדהמגזר הפרט
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  העובדות הרלבנטיות.     ג

כי , במסגרתה הוסכם, התקשרו בעסקה לתקופה של שנה הנתבעתו התובעת 24.02.2008ביום  .19

תקבל שירותי גישה ותשתית  התובעת, מ לחודש"מע+ ₪  71.81בתמורה לתשלום סך של 

 "). העסקה הראשונה" -להלן(מגה בייט לשנייה  1.5לאינטרנט במהירות של 

את שירותי הגישה לאינטרנט ואילו את  לתובעתסיפקה  הנתבעתכי , אמר מוסגר יצוייןבמ

, אולם, "הוט"באמצעות חברת הכבלים  הנתבעתשירותי התשתית לאינטרנט סיפקה לה 

ולא עם (בלבד  הנתבעתלבין  התובעתההתקשרות בעסקה נכרתה כל כולה בין , כאמור לעיל

  ").הוט"חברת 

  .'גכנספח ב "בגין העסקה הראשונה מצאחרונות ס ניות ממשש חשבוהעתק   " ג"

פה במסגרת שיחה -בעסקה הראשונה נעשתה בעל הנתבעתלבין  התובעתההתקשרות בין  .20

 . טלפונית ולא נחתם כל מסמך בכתב בקשר לעסקה זו

, את התמורה המוסכמת בגין שירותי האינטרנט בעסקה הראשונה לנתבעתשילמה  התובעת .21

 .עות הוראת קבע בכרטיס אשראיבאמצ, מידי חודש

לחוק ) ו(ג14כהגדרתה בסעיף , "עסקת מכר מרחוק"כי העסקה הראשונה הנה בגדר , יצויין .22

לא יאוחר , לתובעתלשלוח  הנתבעתהיה על , לחוק) ב(ג14ועל כן בהתאם לסעיף , הגנת הצרכן

ועים הודעה בכתב במסגרתה יצויינו כל הפרטים הקב, ממועד הספקת שירותי האינטרנט

מחיר השירות ותנאי , התכונות העיקריות של השירות, בין היתר, ביניהם, באותו סעיף חוק

 . האופן בו ניתן לבטל את השירות וכל יתר התנאים החלים על העסקה, התשלום

 ,העסקה הראשונהתנאי בדבר כאמור כל מסמך בכתב  הנתבעתלא קיבלה מ התובעת, ואולם

 .לחוק) ב(ג14יף סעוזאת בניגוד גמור להוראות 

ג 13 -א ו13סעיפים כי במהלך תקופת העסקה הראשונה נכנסו לתוקף , עוד יצויין בהקשר זה .23

 - ו" עסקה לתקופה קצובה"העסקה הראשונה הנה גם בגדר  כי, וזאת לציין. לחוק הגנת הצרכן

 . לחוק) א(ג13 -ו) א(א13' כהגדרתן בסע" עסקה מתמשכת"

פנתה  התובעת )תום תקופת העסקה הראשונהפני סמוך ל: יקר(, 2009חודש פברואר ראשית ב .24

לגבי וביקשה לברר פרטים ומחירים עדכניים  הנתבעתטלפונית אל שירות הלקוחות של 

 .הנתבעתהמשך ההתקשרות עם אפשרות לוזאת בכדי לבחון  הנתבעתחבילות האינטרנט של 

ן שירות הלקוחות של לבי התובעתבמסגרת שיחה טלפונית שהתקיימה בין , בסופו של יום .25

לתקופה של שנה לאספקת שירותי גישה ותשתית הצדדים התקשרו בעסקה נוספת , הנתבעת

 –להלן(העסקה הראשונה זהים לתנאי בתנאים ו מגה בייט לשנייה 1.5לאינטרנט במהירות של 

  ").העסקה השניה"

  .06.02.2010 –ועד ליום  05.02.2009 -תקופה העסקה השניה הייתה החל מיום
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 .'דכנספח ב "בגין העסקה השניה מצאחרונות חשבוניות מס משש העתק   " ד"

,  פה בלבד-בעל) כמו בעסקה הראשונה(ההתקשרות בין הצדדים בעסקה השניה נעשתה גם כן  .26

 .במסגרת שיחה טלפונית ולא נחתם כל מסמך בכתב בקשר לעסקה זו

את התמורה המוסכמת  עתלנתבשילמה  התובעת, גם בעסקה השניה, כמו בעסקה הראשונה .27

 .באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי, מידי חודש, בגין שירותי האינטרנט

עסקה " - ו" עסקה לתקופה קצובה"הינה בגדר , גם העסקה השניה ,בדומה לעסקה הראשונה .28

עסקת מכר "וכן הינה בגדר , לחוק הגנת הצרכן) א(ג13 -ו) א(א13' כהגדרתן בסע, "מתמשכת

 .לחוק) ו(ג14' ה בסעכהגדרת, "מרחוק

, לבין לקוחותיה הנתבעתכי העסקאות למתן שירותי אינטרנט הנכרתות בין , בהקשר זה יצויין .29

הינן עסקאות למתן שירותי אינטרנט באופן מתמשך ולתקופת התחייבות מסויימת , רובן ככולן

חוזה מבלי שנחתם , במסגרת שיחה טלפונית, פה- אשר נכרתות בעל, )כ לתקופה של שנה"בד(

והתשלום בגינן נעשה באמצעות הוראות קבע בכרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון , בכתב

עסקה , הינן עסקאות העונות להגדרת עסקה לתקופה קצובה, שרובן ככולן, הרי, ולפיכך, הבנק

 ). כהגדרתן בחוק הגנת הצרכן(מתמשכת ועסקת מכר מרחוק 

 התובעתלשלוח אל  הנתבעתהיה על , הצרכן לחוק הגנת) ב(ג14 -ו) ג(ג13בהתאם לסעיפים  .30

בה יפורטו כל הפרטים הקבועים בסעיפי החוק , הודעות בכתב בדבר תנאי העסקה השניה

 . וזאת לא יאוחר ממועד הספקת שירותי האינטרנט, ל"הנ

כל מסמך בכתב בדבר תנאי  הנתבעתלא קיבלה מ התובעת, גם במסגרת העסקה השניה, ואולם

  .  ל"ת בניגוד גמור להוראות חוק הגנת הצרכן הנוזא, העסקה כאמור

עוד  הזדקקהעברה דירה ולא  התובעת, לקראת תום תקופת העסקה השניה, מכל מקום .31

כי בתום , סברה לתומה התובעתומאחר ו ,בנסיבות אלה. הנתבעתאת אינטרנט מהלשירותי 

 הנתבעתכך ש, ההתקשרות בין הצדדים אמורה ממילא להסתיים ,תקופת העסקה השניה

 ,לחייב אותה בתשלומים בגינםלהפסיק אינטרנט והאת שירותי  הלספק לאמורה להפסיק 

כי הוא יכול להשתמש במקומה בשירותי האינטרנט וכי אלה , הודיעה לשותפה לדירה התובעת

  .במועד סיום העסקה השניה 2010יסתיימו בחודש פברואר 

בדקה את חיובי כרטיס  התובעתשר כא, או בסמוך לכך 2010בראשית חודש מרץ , ואולם .32

שלא ממשיכה לחייב את כרטיס האשראי שלה  הנתבעתהיא נוכחה לגלות כי , האשראי שלה

  .ת העסקה השניהשירותי אינטרנט לתקופה שמעבר למועד סיום תקופכדין עבור 

לא נתבקשה לתת ומעולם לא , הנתבעתמעולם לא קיבלה כל פנייה מאת  התובעתכי , ויודגש .33

ולהמשך חיוב כרטיס האשראי  הנתבעתאת הסכמתה להארכת ההתקשרות בינה לבין  נתנה

 . ת העסקה השניהשירותי אינטרנט לתקופה שמעבר למועד סיום תקופשלה עבור הארכת 
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בין בכתב ובין , הנתבעתמעולם גם לא קיבלה כל הודעה מאת  התובעתכי , לא למותר עוד לציין .34

התקשרות לאחר מועד סיום העסקה יך אוטומטית את הלהאר הנתבעתבדבר כוונת , פה- בעל

בגין שירותי  התובעתלהמשיך לחייב את כרטיס האשראי של  הנתבעתאו בדבר כוונת /ו השניה

או בדבר התעריף אותו /אינטרנט שיסופקו אוטומטית לאחר מועד סיום העסקה השניה ו

  . ת כאמורבגין השירותים שיוארכו אוטומטי התובעתלגבות מ הנתבעתבכוונת 

בכדי לברר  הנתבעתיצרה מייד קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של  התובעת, בנסיבות אלה .35

 .  תבטל מיידית את שירותי האינטרנט והחיובים בגינם הנתבעתאת פשר העניין ולדרוש כי 

   –  הנתבעתאל  התובעתבמסגרת פנייתה הטלפונית של 

 הנתבעת, 06.02.2010ה עוד ביום כי על אף שהעסקה השניה הסתיימ לתובעתהתברר  .35.1

לא ביטלה את המנוי , ימהצדדי את ההתקשרות ע- האריכה אוטומטית ובאופן חד

בגין שירותי  הלשירותי האינטרנט והמשיכה לחייב את כרטיס האשראי של השל

וכל זאת בניגוד גמור לדין , אינטרנט לתקופה שמעבר למועד סיום העסקה השניה

 . וביקשה את הסכמתה לכך יהה אלבכלל פנת הנתבעתומבלי ש

תבטל מיידית את שירותי האינטרנט ותפסיק  הנתבעתדרשה כי  התובעת, לאור זאת .35.2

ידי נציגת שירות -על לתובעתובתשובה נאמר , לאלתר את חיוב כרטיס האשראי שלה

 . יבוטל וכן יופסקו החיובים בגינו התובעתכי בתוך מספר ימים המנוי של , הלקוחות

תשיב לה את כל הכספים שנגבו ממנה בניגוד לדין  הנתבעתדרשה כי  ובעתהת, בנוסף .35.3

, ואולם. עבור שירותי אינטרנט לתקופה שמעבר למועד סיום תקופת העסקה השניה

ולהשיב לה את הכספים וציינה  התובעתנציגת שירות הלקוחות סירבה לזכות את 

המס על המועד בו במסגרת חשבוניות  לתובעתהודיעה  הנתבעתכי , התובעתבפני 

ליצור קשר עם  התובעתהאחריות היא על  משכךעומדת להסתיים העסקה השניה ו

ולבקש לסיים את שירותי האינטרנט והחיובים בגינם במועד תום תקופת  הנתבעת

 . את ההתקשרות תמאריכה אוטומטי הנתבעתשאם לא כן , העסקה השניה

ת כי היא מעולם לא קיבלה כל הסבירה לנציגת שירות הלקוחו התובעת, במענה לכך .35.4

בעניין מועד סיום העסקה השניה ואף לא קיבלה כלל חשבוניות מס  הנתבעתהודעה מ

ליצור עימה קשר  הנתבעתהיה על , בכל מקרה, וכי, במשך כל תקופת העסקה השניה

לא עשתה  הנתבעתומש, ולקבל את הסכמתה המפורשת להארכת ההתקשרות ביניהן

, גם לא קיבלה מעולם את הסכמתה להארכת ההתקשרותכן ולא ביקשה וממילא 

לסיים את ההתקשרות ולהפסיק את שירותי האינטרנט  הנתבעתהרי שהיה על 

והחיובים בגינם במועד תום תקופת העסקה השניה ואסור היה לה להאריך 

 . אוטומטית את ההתקשרות

רובה להשבת עמדה בסי הנתבעת, כמפורט לעיל התובעתעל אף טענותיה המוצדקות של 

  .  התובעתחשבון -בניגוד לדין ובכך התעשרה שלא כדין על התובעתהכספים שנגבו מן 
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דרישה , ל"באמצעות הדוא, הנתבעתשלחה אל  01.03.2010לא אמרה נואש וביום  התובעת .36

בכתב להשבת הכספים שנגבו ממנה שלא כדין עבור שירותי אינטרנט לתקופה שמעבר למועד 

להוראות חוק הגנת הצרכן הרלבנטיות  הנתבעתשניה ואף הפנתה את סיום תקופת העסקה ה

 .לא נשאה כל פרי התובעתגם פנייתה זו של , ואולם. בעניין

  .'הכנספח ב "מצ 01.03.2010ביום  הנתבעתאל  התובעתששלחה ל "המכתב בדואמן העתק   "ה"

באופן  ובעתהתהאריכה את ההתקשרות עם , הנתבעתשכי לא זו בלבד , כאן המקום לציין .37

- באורח חד הנתבעתאלא ש, לכך התובעתה המפורשת של מבלי שקיבלה את הסכמת, אוטומטי

חבילת שונה לגמרי מוחדשה חבילת שירותים בתשלום עבור  התובעתחייב את צדדי החלה ל

  .)שנסתיימה( העסקה השניהבמסגרת  התובעתהשירותים לה הסכימה והתחייבה 

 הנתבעת, אשר כללה שירותי גישה ותשתית לאינטרנט לעסקה השניהגמור בניגוד , כך

להאריך אוטומטית את ההתקשרות בין הצדדים וזאת לחבילת , צדדי-חדבאופן , החליטה

דמי מנוי בגין כך לפי  התובעתואף גבתה מן  שירותי גישה לאינטרנט בלבד ללא שירותי תשתית

  . לחודש₪  53.16בסך של  ומופקעתעריף חודשי גבוה 

) ללא תשתית(כי בגין עסקה למתן שירותי גישה לאינטרנט בלבד , יצויין, סבר את האוזןבכדי ל

מעסקה , להבדיל(בהסכמת הלקוח , ברגיל, אשר נכרתת, מגה בייט לשנייה 1.5במהירות של 

בין עסקה עם התחייבות מצד הלקוח לתקופה , )צדדי-מאריכה באופן אוטומטי וחד הנתבעתש

 .לחודש בלבד₪  30 -גובה תעריף של כ הנתבעת, תחייבותקצובה ובין ללא תקופת ה

כאמור  הנתבעתאל  התובעתבעקבות פנייתה הטלפונית של , 04.03.2010ביום , מכל מקום .38

 . והפסיקה את החיובים בגינו התובעתאת המנוי של  הנתבעתניתקה , לעיל

תקופת  עבור )02/2010+03/2010לחודשים (הרלוונטיות חשבוניות המס משתי העתק    " ו"

 .'וכנספח ב "מצ 04.03.2010 – 06.02.2010ההארכה האוטומטית של שירותי האינטרנט מיום 

אשר הזדהתה , נאדיה' הגב -הנתבעתשוחחה עם מנהלת מטעם  התובעת 27.04.2010ביום  .39

הבהירה לאותה מנהלת  התובעת. הנתבעתאצל " מנהלת מקצועית"כנושאת תפקיד של 

להאריך  לנתבעתפועלת בניגוד לחוק הגנת הצרכן וכי אסור  הנתבעתי כ, בין השאר, מקצועית

אוטומטית התקשרות עם לקוח ולגבות כספים לאחר שמסתיימת עסקה לתקופה קצובה מבלי 

בין , המנהלת המקצועית ציינה, במענה לכך. שקיבלה מהלקוח את הסכמתו המפורשת לכך

  –כי , השאר

על גבי  עד סיום עסקה לתקופה קצובהמודיעה לכלל לקוחותיה על מו הנתבעת .39.1

אינה מודיעה  הנתבעת ,החשבוניותהניתנת על גבי מלבד ההודעה חשבוניות המס ו

 .דרך אחרת על מועד סיום העסקהכל ללקוחותיה ב

איננה מבקשת מלקוחותיה  הנתבעת, כלפי כלל לקוחותיה הנתבעתמבחינת מדיניות  .39.2

וזאת לא בסמוך למועד , בינםאת הסכמתם המפורשת להארכת ההתקשרות בינה ל

מסתפקת בהודעה  הנתבעת. סיום העסקה לתקופה קצובה ולא בכל מועד אחר
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ללקוח על גבי חשבוניות המס בדבר מועד סיום עסקה לתקופה קצובה ומבחינתה 

ולבקש לסיים את ההתקשרות  הנתבעתהאחריות היא של הלקוח ליצור קשר עם 

ח אינו מודיע לה כי ברצונו לסיים את עימה במועד סיום העסקה ובמידה והלקו

איננה מבטלת את  הנתבעתאזי , ההתקשרות במועד סיום העסקה לתקופה קצובה

המנוי אלא ממשיכה אוטומטית את ההתקשרות עם הלקוח לאחר מועד סיום 

 . העסקה לתקופה קצובה וממשיכה לגבות מהלקוח כספים בגין כך

אורטל משה ממחלקת פניות ' לבין הגב התובעתין במסגרת שיחה שנערכה ב, 21.06.2010ביום  .40

מודיעה לכלל לקוחותיה על מועד סיום  הנתבעתכי  לתובעתשוב נמסר , הנתבעתהציבור של 

 הניתנת על גבימלבד ההודעה על גבי חשבוניות המס בלבד וכי  עסקה לתקופה קצובה

 . יום העסקהדרך אחרת על מועד סבכל אינה מודיעה ללקוחותיה  הנתבעת ,החשבוניות

והשיחה בין ) נאדיה' הגב( המקצועיתמנהלת לבין ה התובעתהקלטות השיחה בין העתק   "ז"

 .'זכנספח ב "מצ )אורטל משה' הגב(פניות הציבור ' מחנציגת לבין  התובעת

ותמליל השיחה ) נאדיה' הגב( המקצועיתמנהלת בין הל התובעתתמליל השיחה בין העתק    " ח"

 . 'חכנספח ב "מצ )אורטל משה' הגב(פניות הציבור ' מחיגת נצלבין  התובעתבין 

לא קיבלה כלל  חשבוניות  התובעתכי במהלך כל תקופת העסקה הראשונה , כאן המקום לציין .41

לא קיבלה כלל חשבוניות  התובעתוכן גם במהלך כל תקופת העסקה השניה , הנתבעתמס מאת 

גם לא קיבלה במועדן את  תובעתהולפיכך הרי ש, בגין העסקה השניה הנתבעתמס מאת 

 . בדבר מועד סיום העסקאות הנתבעתהודעות 

פנתה אל  התובעת, כי לאחר שהסתיימה תקופת העסקה הראשונה, בשולי הדברים יצויין

וביקשה לקבל את חשבוניות המס בגין העסקה הראשונה ורק בעקבות פנייתה זו  הנתבעת

במהלך תקופת העסקה , ואולם. עות הדוארבמרוכז חשבוניות המס באמצ התובעתנשלחו אל 

חשבוניות מס במהלך כל תקופת העסקה  התובעתמלשלוח אל  הנתבעתשוב נמנעה , השניה

לאחר סיום תקופת העסקה השניה  הנתבעתאל  התובעתרק בעקבות פניית , ושוב, השניה

המס  במרוכז את חשבוניות התובעתושלחה אל  הנתבעתהואילה , בבקשה לקבל חשבוניות מס

 .ל"בגין העסקה השניה באמצעות הדוא

 הנתבעתכי גם לקוחות נוספים של , עלה הנתבעתמבדיקה שנערכה בקרב לקוחות נוספים של  .42

 . כמתחייב על פי הדין הנתבעתאינם מקבלים באופן שוטף חשבוניות מס מן 

סקה אולי דואגת לציין על גבי חשבוניות המס את מועד סיום הע הנתבעתכי , וזאת לציין .43

, שלמעשה, כך, אולם היא איננה דואגת כי לקוחותיה יקבלו את החשבוניות, לתקופה קצובה

אין כל משמעות ואפקטיביות להודעות בדבר מועד סיום העסקה לתקופה קצובה המצויינות 

 .על גבי חשבוניות המס אם הלקוח אינו מקבל חשבוניות אלה

, מחוייבת לשלוח ללקוח הנתבעת, נת הצרכןלחוק הג) ב(א13כי בהתאם להוראת סעיף , ויודגש .44

חשבוניות מס , במשך שלושת החודשים שלפני מועד סיום העסקה לתקופה קצובה, מידי חודש

 הנתבעת, ויותר מכך. על גביהן עליה לציין את מועד סיומה של העסקה או ההתחייבות
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ההתחייבות לא ל להודיע ללקוח על מועד סיום העסקה או "מחוייבת על פי הוראת החוק הנ

ליתן ללקוח חודשיים לפני  הנתבעתבהודעה נפרדת אשר על  גםאלא , רק על גבי חשבוניות המס

לשלוח ללקוח  הנתבעתבמסגרת הודעה בכתב שעל  וגםקצובה לתקופה מועד סיום העסקה 

  .   עובר למועד הספקת שירותי האינטרנט על ידה

מקפידה אינה  הנתבעת ,חשבוניות המס גבי אינה עושה כן ומלבד ההודעות על הנתבעת, ואולם

לשלוח את החשבוניות מדי חודש במהלך שלושת החודשים שלפני מועד סיום העסקה לתקופה 

 .עסקה בכל דרך אחרתהמודיעה ללקוחותיה על מועד סיומה של ואף אינה  קצובה

היו , הנתבעתאו כל לקוח אחר של /ו התובעתכי אפילו אם , יודגש כבר עתה, מכל מקום .45

ואת הודעותיה בדבר מועד סיום העסקה  הנתבעתמקבלים במועדן את חשבוניות המס מאת 

בדבר מועד סיום העסקה לתקופה קצובה בכדי  הנתבעתהרי שאין בהודעות , לתקופה קצובה

, פי הדין לקבל את הסכמתו המפורשת של הלקוח- מאחריותה וחובתה על הנתבעתלפטור את 

כתנאי להארכת ההתקשרות עימו לאחר סיומה של עסקה , תבסמוך לפני הארכת ההתקשרו

בסמוך לפני , וכן אין בכך כדי לפטור אותה ממתן הודעה ללקוח מבעוד מועד לתקופה קצובה

כמו גם בדבר התעריף אשר , בדבר כוונתה לעשות כן, ההארכה האוטומטית של ההתקשרות

 . כאמור בכוונתה לגבות ממנו עבור הארכת ההתקשרות באופן אוטומטי

 -כי , יצויין, לסיכום .46

אינה שולחת ללקוחותיה הודעות בכתב בדבר תנאי עסקה לתקופה קצובה  הנתבעת .46.1

וזאת בניגוד גמור לחובה החלה עליה , או עסקת מכר מרחוק/או עסקה מתמשכת ו/ו

 . לחוק הגנת הצרכן )ב(ג14 -ו) ג(ג13על פי הוראות סעיפים 

בעסקה לתקופה קצובה , חוק הגנת הצרכןל) ב(א13בניגוד גמור להוראת סעיף  .46.2

מסתפקת במתן הודעה בדבר מועד סיום העסקה או ההתחייבות על גבי  הנתבעת

 . חשבוניות המס בלבד ואינה מודיעה על מועד זה בכל דרך אחרת

אף אינה דואגת כי חשבוניות המס על גביהן היא מציינת את  הנתבעת, לא זו אף זו .46.3

ובה אכן ישלחו אל לקוחותיה מדי חודש במהלך מועד סיום העסקה לתקופה קצ

 .שלושת החודשים שלפני מועד סיום העסקה לתקופה קצובה

מאריכה באופן  הנתבעת, לחוק הגנת הצרכן) ג(א13בניגוד גמור לדין ולהוראות סעיף  .46.4

צדדי את ההתקשרות עם לקוחותיה לאחר מועד סיום עסקה לתקופה -אוטומטי וחד

קיבלה את  הנתבעתוזאת מבלי ש, תיה בתשלומים על כךקצובה ומחייבת את לקוחו

 . הסכמתם המפורשת לכך

 הנתבעתנעשית על ידי , הארכת ההתקשרות האוטומטית והחד צדדית כאמור .46.5

בתנאים ומחירים שונים מהתנאים עליהם הוסכם בינה לבין הלקוח במסגרת 

, שותלע" מגדילה"אף  הנתבעתו, )שהסתיימה(העסקה המקורית לתקופה קצובה 

תעריף גבוה , גובה עבור המשך ההתקשרות האוטומטית כאמור, וברוב חוצפתה

 ). שהסתיימה(בהרבה מן התעריף לו הסכים הלקוח במסגרת העסקה המקורית 
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היא מסתפקת בציון מועד סיום , כלפי כלל לקוחותיה הנתבעתמבחינת מדיניות  .46.6

יות היא של הלקוח העסקה לתקופה קצובה על גבי חשבוניות המס ומבחינתה האחר

ליצור עימה קשר ולבקש לסיים את ההתקשרות במועד סיום העסקה לתקופה 

 .שאם לא כן היא מאריכה באופן אוטומטי את ההתקשרות, קצובה

בדבר , אינה טורחת להודיע ללקוח מראש ובסמוך לפני שהיא עושה כן הנתבעת .46.7

העסקה לתקופה  עימו לאחר מועד סיום התקשרותכוונתה להאריך אוטומטית את ה

או /או בדבר כוונתה לחייבו בגין המשך ההתקשרות האוטומטית כאמור ו/קצובה ו

 .ממנו עבור המשך ההתקשרות האוטומטית כאמור בדבר התעריף שבכוונתה לגבות

 התובעתמעוולת כלפי , פועלת בניגוד לדין הנתבעת, במעשיה ובמחדליה המפורטים לעיל .47

 .ים ומתעשרת על חשבונם שלא כדיןמסבה להם נזק, וציבור הצרכנים

 .מטרת התובענה הייצוגית לרפא עוול זה .48

  עילות התביעה . ד

אשר עילת תביעה או כל פי שיפורטו להלן כעילות התביעה נשוא התובענה הייצוגית דנן הינן  .49

 .ידי בית המשפט הנכבד במסגרת החלטתו לאישור התובענה כתובענה ייצוגית- עלתאושר 

ג 14 - ג ו13, א13מנוגדים להוראות סעיפים , כמפורט לעיל ולהלן הנתבעתל מעשיה ומחדליה ש .50

נוסח [מהווה הדבר עוולה על פי פקודת הנזיקין , לחוק 31לחוק הגנת הצרכן ובהתאם לסעיף 

עולים גם כדי עוולת , הנתבעתמעשיה ומחדליה של , כמו כן"). פקודת הנזיקין" - להלן( ]חדש

 .והפרת חובה חקוקה עשיית עושר ולא במשפט, הגזל

זכאים , בגין הפרותיה של הנתבעת והנזקים שנגרמו ונגרמים להם עקב כך, נוכח האמור

או לכל סעד אשר יאושר /ווציבור הצרכנים לסעדים הנתבעים במסגרת התובענה דנן  התובעת

  .החלטתו לאישור התובענה כתובענה ייצוגית על ידי בית המשפט הנכבד במסגרת

  הגנת הצרכן לחוק )ג(א13סעיף הוראות ועלת בניגוד לפ הנתבעת   .1ד

התנהלות אותה המחוקק ביקש למנוע בדיוק את , הגנת הצרכן א לחוק13בחקיקת סעיף  .51

 . בכתב תביעה זההמתוארת לקוחותיה כלפי  הנתבעתקלוקלת של 

 -א לחוק 13דברי ההסבר להצעת החוק בעניין סעיף מסגרת ב צוייןכך ו

מת בזה באה לקבוע כללים חדשים שעניינם הגבלת הצעת החוק המתפרס"
  . תוקפן של התקשרויות בין עוסקים לצרכנים

תנאים מסוימים , בעת ביצוע עסקה, כיום עוסקים שונים מבטיחים לצרכנים
שתינתן לצרכן עם ביצוע ) הטבה –להלן(שעיקרם הנחה או הטבה אחרת 

חוזה לתקופה ההטבה כרוכה בתנאי שלפיו הצרכן יהיה קשור ב. העסקה
הצרכן מסכים , פעמים רבות, כמו כן. מוגדרת או בלתי מוגדרת, מסוימת

והוא אינו מודע לכך שהחוזה , להתקשר עם עוסק בעסקה לתקופה מוגבלת
  .כולל הוראה שלפיה ההתקשרות תוארך אוטומטית בתום אותה תקופה
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עד רב רובם של הצרכנים אינם מנהלים מעקב מסודר אחר מו, ריםמטבע הדב

ולפיכך אינם , פקיעת החוזה או מועד סיום ההטבה שבשלה התקשרו בעסקה
העוסק ממשיך לחייב את הצרכן , כך. מודעים למועד סיום החוזה או ההטבה

בתשלומים שהם לעתים קרובות גבוהים מהסכומים שבהם התחייב בעת 
שכן , תופעות אלה פוגעות בצרכן .ביצוע העסקה לגבי אותו מוצר או שירות

  .תנאי התחרות בשוק הוא היה יכול להשיג תנאים משופריםב

כי לא תהיה הארכה ) המוצע) ג(א13סעיף (עוד מוצע לקבוע במפורש ... 
אוטומטית של החוזה לאחר המועד שבו הסתיימה התקופות הקצובות 

  ....", אלא אם כן הצרכן נתן את הסכמתו המפורשת לכך, האמורות

 ).154 -  152' עמב, 29.01.2008, ח"ב בשבט התשס"כ ,202ח הכנסת "ה: ראה(

 –כי  , לחוק) 1)(ג(א13בסעיף נקבע , ברוח דברים אלה .52

לתנאי בחוזה הקובע כי ההתקשרות בין הצדדים תימשך לאחר מועד סיום "
ויראו כאילו נקבע בחוזה שהוא בטל  ,לא יהיה תוקף, העסקה או ההתחייבות

  ".באותו מועד

   –כדלקמן , לחוק) 2)(ג(א13נקבע בסעיף , וכן

להאריך את ההתקשרות ביניהם והצרכן , בתקופת ההודעה, הציע עוסק לצרכן"
יוארך תוקף החוזה בין הצדדים כפי , הודיע לעוסק כי הוא מסכים להארכה

להאריך את , ההודעה לאחר תקופת, הציע עוסק לצרכן; שהסכימו
יוארך , ההתקשרות ביניהם והצרכן הודיע לעוסק כי הוא מסכים להארכה

ואולם במהלך שלושים הימים , תוקף החוזה בין הצדדים כפי שהסכימו
הראשונים שבתקופת ההארכה לא יהיה העוסק רשאי להעלות את מחירי 

יע על העסקה או לשנות את תנאיה לרעת הצרכן והצרכן יהיה רשאי להוד
   ".ביטול הסכמתו

  : הינה" תקופת ההודעה" ,לחוק) א(א13סעיף על פי 

, התקופה החלה בין שישים הימים שלפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות"
  ."לבין שלושים הימים שלפני אותו מועד

המחוקק ביקש לקבוע , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13במסגרת סעיף , כפי העולה מהאמור לעיל .53

וזאת גם אם , כי עסקה לתקופה קצובה מסתיימת במועד תום התקופה הקצובה, אכנקודת מוצ

קיים בהסכם שבין העוסק לבין הצרכן תנאי לפיו ההתקשרות בין הצדדים לעסקה תימשך 

 .  לתנאי כזה אין כל תוקף -לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות 

התקשרות בין העוסק לבין המחוקק ביקש לקבוע במסגרת החוק תנאים להארכת ה, כמו כן

כאשר התנאי המרכזי והמהותי , הצרכן לאחר שעסקה לתקופה קצובה הגיעה לסיומה

בסמוך לפני מועד  ,להארכת ההתקשרות כאמור הינו קבלת הסכמתו המפורשת של הצרכן

 . כאמור להמשך ההתקשרות ,סיום העסקה הקצובה

מועד תום עסקה לתקופה קצובה ב, לחוק הגנת הצרכן) ג(א13בהתאם לסעיף , הנה כי כן .54

העוסק אינו רשאי להמשיך את , ההתקשרות בין העוסק לבין הצרכן צריכה להסתיים

ההתקשרות עם הצרכן באופן אוטומטי ועליו לפנות אל הצרכן ולקבל את הסכמתו המפורשת 

 . להארכת ההתקשרות עימו
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בתקופת ההודעה או  :קרי(במידה ובסמוך לפני מועד סיום העסקה לתקופה קצובה , משכך

אזי , עימו העוסק אינו מקבל את הסכמתו המפורשת של הצרכן להארכת ההתקשרות )לאחריה

על העוסק להפסיק ו ההתחייבותאו  ההתקשרות בין הצדדים מסתיימת במועד סיום העסקה

 . הכספים בגינם את מתן השירותים לצרכן ואת גביית

השניה שהינה עסקה הסיומה של מוך לפני מועד סב, לעיל כתב תביעה זהכפי האמור ב, ואולם .55

לקבל לא דאגה  הנתבעת, לתובעתדבר לא פנתה ולא הציעה  הנתבעת, לתקופה קצובהעסקה 

על גבי במתן הודעה הסתפקה  הנתבעת, ההמפורשת להארכת ההתקשרות עימ האת הסכמת

לתקופה בדבר מועד סיום העסקה ) במועדן התובעתשכלל לא נשלחו אל (חשבוניות המס 

, באופן אוטומטי בתום תקופת העסקה השניה התובעתקצובה והאריכה את ההתקשרות עם 

לפנות אליה ולבקש כי ההתקשרות ביניהן תסתיים  התובעתכאשר מבחינתה האחריות היא על 

 . במועד סיום העסקה לתקופה קצובה

 . לפי כלל לקוחותיהנוהגת כך כ הנתבעתהודו כי  הנתבעתנציגי , לעיל כתב תביעה זהכמפורט ב

קושרת היא כי חטא על פשע ומלבד העובדה מוסיפה  הנתבעתהרי ש, אם לא די באמור לעילו .56

באופן אוטומטי  םאת ההתקשרות עיממאריכה ו) התובעת, ובכללם( ציבור הצרכניםאליה את 

התקשרות עבור תקופת הכספים גובה מהם היא גם , המפורשת לכך םללא קבלת הסכמת

גבוהים ולא רק זאת היא אף גובה עבור תקופה זו  תעריפים  כאמורטומטית המוארכת או

בעת ההתקשרות בעסקה המקורית לתקופה קצובה שהוסכמו עימה בהרבה מן התעריפים 

 .)שהסתיימה(

כי המחוקק ראה בחומרה רבה את העובדה כי עוסקים ממשיכים , בהקשר זה לא למותר לציין .57

מועד שבו מסתיימת עסקה לתקופה קצובה ולפיכך אף לגבות כספים מן הצרכנים לאחר ה

הזכות לתבוע מעוסק פיצויים לדוגמה ללא , הגנת הצרכן לחוק) א2(א31נקבעה במסגרת סעיף 

 .    ₪ 10,000 הוכחת נזק בסכום של עד

עודנה ממשיכה לנהוג בניגוד  הנתבעת, כתב תביעה זהכי נכון למועד הגשת , בנוסף חשוב לציין .58

 . לחוק הגנת הצרכן ובכך ממשיכה לגרום נזקים לציבור הצרכנים) ג(א13ף להוראות סעי

וציבור הצרכנים באופן אוטומטי על ידי  התובעתלבין  הנתבעתהארכת ההתקשרות בין  .59

לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת של  הנתבעת

ור וגביית כספים עבור תקופת וציבור הצרכנים להארכת ההתקשרות כאמ התובעת

מהווה עוולה , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13בניגוד להוראות סעיף , ההתקשרות המוארכת כאמור

 . וציבור הצרכנים התובעתכלפי  הנתבעתשל 

כתב המפורטים בהמשך (לנזקיהם הגורם הישיר הינה , כאמור לעיל הנתבעתעוולתה של  .60

לפצותם ולהשיב להם את מלוא הכספים  הנתבעתעל ווציבור הצרכנים  התובעתשל ) תביעה זה

 .  כאמורתקופת ההתקשרות שהוארכה אוטומטית אשר גבתה מהם שלא כדין עבור 
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' מתעלמת ומפרה באופן בוטה את הוראות סע, בכוונת מכוון ,הנתבעתי ברי כ, מן המקובץ לעיל .61

הצרכנים וגורמת להם וציבור  התובעתביצעה ומבצעת עוולה כלפי , הגנת הצרכן לחוק) ג(א13

 .   סעדים הנתבעים במסגרת התובענהוציבור הצרכנים זכאים ל התובעתלנזקים ולפיכך 

 עשיית עושר ולא במשפט   .2ד

ק עשיית עושר ולא חוכי עומדת לה ולציבור הצרכנים עילת תביעה גם מכח , תטען התובעת .62

 ").חוק עשיית עושר ולא במשפט" -להלן( 1979-ט"תשל, במשפט

 .ית דיני עשיית עושר ולא במשפט הנה מניעת התעשרות לא מוצדקת על חשבון הזולתתכל .63

, קובע חובת השבה במקרה של התעשרות שלא כדין ק עשיית עושר ולא במשפטחול )א(1סעיף  .64

  - כדלקמן 

 - להלן(שירות או טובת הנאה אחרת , י שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכסמ"
, חייב להשיב למזכה את הזכיה, )המזכה -להלן(שבאו לו מאדם אחר ) הזוכה

  ."ם לו את שוויהשלל -ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה 

  –חובת ההשבה מתגבשת בהתמלא שלושת תנאים מצטברים , הנה כי כן .65

 ;שירות או טובת הנאה אחרת, הזוכה קיבל נכס –התעשרות  .65.1

 .המזכה" על חשבון"ההתעשרות הגיעה לזוכה מאת או  .65.2

למשל תוך הפרת הוראת , "שלא כדין"ההתעשרות נעשתה  – א על פי זכות שבדיןשל .65.3

 ".בלתי צודק"ביצוע עוולה או באופן , הוראת הסכם, דין

מ "פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע' נ' יבוא יצור והפצה ואח. ר.י.ש.א 5768/94א "רע: ראה(

מ "ינטרנשיונל בעאאגריפרם  8728/07 א"ע'; ד360 –' ו358', א335' בעמ, 289, )4(ד נב "פ, 'ואח

 )).15.07.2010 מיום ,פורסם בנבו( ןשמואל מאירסו' נ

 הנתבעתבא לידי ביטוי בסכומי הכסף אשר  הנתבעתיסוד ההתעשרות של  ,עסקינןבמקרה  .66

אוטומטית על ידה תקופת ההתקשרות שהוארכה עבור ומציבור הצרכנים  התובעתגבתה מ

תקופה קצובה מבלי שניתנה הסכמתם המפורשת לכך כמתחייב לאחר מועד סיומה של עסקה ל

 . לחוק הגנת הצרכן) ג(א13על פי סעיף 

הרי , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13נעשתה תוך הפרת הוראות סעיף  הנתבעתהיות והתעשרותה של  .67

  . מהווה התעשרות שלא על פי זכות שבדין הנתבעתשהתעשרות 

 התובעתצדדי להאריך את ההתקשרות עם - אופן חדבחרה ב הנתבעתהעובדה כי , לא זו אף זו .68

וציבור הצרכנים באופן אוטומטי לאחר מועד סיומה של העסקה המקורית לתקופה קצובה 

שהסתיימה ולגבות עבור המשך ההתקשרות כאמור כספים ואף במחירים גבוהים מהמחירים 

 התובעת וכל זאת מבלי לפנות אל, עליהם הוסכם במסגרת העסקה המקורית שהסתיימה

או מבלי /עשתה כן ו הנתבעתוציבור הצרכנים לצורך קבלת הסמכתם מראש לכך בסמוך לפני ש
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ולציבור הצרכנים הודעה מוקדמת מראש בדבר כוונתה לנהוג כך ובדבר  לתובעתליתן 

פי זכות -מהווה התעשרות שלא על, וזאת בסמוך לפני שעשתה כן, התעריפים שבכוונתה לגבות

, בחוסר תום לב, באופן בלתי צודק הנתבעתהתעשרות שנעשתה על ידי שבדין גם בהיותה 

תוך , 1973 - ג "תשל, )חלק כללי(בחוסר הגינות ובדרך בלתי מקובלת בניגוד לחוק החוזים 

למול חולשתו  הנתבעתניצול כוחה של , )התובעת, ובכללם(ניצול ציני לרעה של ציבור הצרכנים 

כתב כמפורט בהמשך ( הנתבעתשיון המיוחד של הפרת בוטה של הוראות הר, של הצרכן

 . ואפלייתם לרעה) התובעת, ובכללם(פגיעה ברגל גסה בטובת ציבור הצרכנים , )להלןהתביעה 

וציבור הצרכנים ועל חשבון  התובעתהגיעה לה במישרין מכספי  הנתבעתהתעשרותה של  .69

 . חיסרון כיסם

וציבור הצרכנים  התובעתחשבון  התעשרה שלא כדין על הנתבעתכי , מהמקובץ לעיל ברי .70

 .ולפיכך שומה עליה להשיב את כל הכספים שגבתה מהם שלא כדין) ועדיין ממשיכה לעשות כן(

, כמפורט לעיל ולאור תכלית חוק התובענות הייצוגיות הנתבעתנוכח התנהלותה של , יתר על כן .71

רום להכוונת יש להורות על השבה גם מכח עיקרון ההשבה ההרתעתית אשר יש בו כדי לת

בפרט וליצור תמריץ שלילי לעוסקים  הנתבעתהתנהגותם והתנהלותם של עוסקים ככלל ו

 .   להפר את הדין לנתבעתו

  זל עוולת הג   .3ד

 52עולים גם כדי עוולת הגזל בהתאם לסעיף , כמפורט לעיל הנתבעתמעשיה ומחדליה של  .72

 :כדלקמן, לפקודת הנזיקין הקובע

שלא כדין לשימוש עצמו מיטלטלין שהזכות  ל הוא כשהנתבע מעבירגז"
משמיד , מעכב אותם, על ידי שהנתבע לוקח אותם, להחזיקם היא לתובע

  ".לל אותם מן התובע בדרך אחרתולאדם שלישי או ש תםמוסר או, אותם

 .גם כסף, בין השאר, נכלל, "מיטלטלין"בהגדרת , לפקודת הנזיקין 2על פי סעיף  .73

וציבור הצרכנים עבור תקופת  התובעתמן  הנתבעתעל ידי  גביית הכספים, כאמור לעיל .74

 הנתבעתההתקשרות המוארכת אוטומטית בסיומה של עסקה לתקופה קצובה נעשית על ידי 

הפרת הוראות הרשיון המיוחד , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13שלא כדין תוך הפרת הוראות סעיף 

י צודק ותוך הפרת חוק החוזים באופן בלת, )להלן כתב התביעהכמפורט בהמשך ( הנתבעתשל 

 .  והחובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת

וציבור הצרכנים מהווה העברת  התובעתמן  הנתבעתידי -הרי שגביית הכספים על, מכאן .75

לוקחת לעצמה שלא כדין  הנתבעתשכן , לשימוש עצמה הנתבעתמיטלטלין שלא כדין על ידי 

 .  ללת מהם כספים אלהוציבור הצרכנים ושו לתובעתכספים השייכים 

  -כדלקמן , לפקודת הנזיקין מורה 50סעיף  .76
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לצוות על החזרת , לפי הנסיבות, ובענה שהוגשה על גזל רשאי בית המשפטבת"

מקומה של תרופה ב בנוסף על כל תרופה אחרת שנקבעה בפקודה זו או, הגזלה
  ."כאמור

ור הצרכנים בניגוד לדין ומציב התובעתגזלה כספים מ הנתבעתברי כי , לאור האמור לעיל .77

  .ולציבור הצרכנים את כספי הגזילה לתובעתולפיכך עליה להחזיר ) ועדיין ממשיכה לעשות כן(

   .לחוק הגנת הצרכן) ב(ג14 - ו) ג(ג13, )ב(א13מפרה את הוראות סעיפים  הנתבעת   .4ד

" עסקה מתמשכת", "עסקה לתקופה קצובה"העסקאות נשוא התובענה הנן , מפורט לעילכ .78

 .לחוק הגנת הצרכן) ו(ג14 -ו) א(ג13, )א(א13כהגדרתן בסעיפים , "עסקת מכר מרחוק"ו

ל חלה על העוסק חובת גילוי פרטים ומתן הודעות לצרכן בקשר "בכל אחת מסוגי העסקאות הנ .79

 . לתנאים השונים של העסקה

  –כדלקמן , לחוק הגנת הצרכן מורה) ב(א13סעיף  .80

לפי , עוסק חשבון של צרכן בתשלומיםבעסקה לתקופה קצובה שבה מחייב "
הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 

 על מועד סיום העסקה או, בתקופת ההודעה, יודיע העוסק לצרכן, )ב(ב14
  :בכל אחד מאלה גם המועד האמור יצוין; ההתחייבות

  ;)ב(ג14סעיף או במסמך לפי הוראות , אם קיים חוזה בכתב, בחוזה  )1(
הנשלחת לצרכן בתקופה , או קבלה או הודעת תשלום, בכל חשבונית  )2(

ובלבד , שתחילתה שלושה חודשים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות
תחול הוראה זו , שאם נשלחת לצרכן אחת מאלה יותר מאשר פעם בחודש

  ".אחת לחודש בלבד

 .).ק.ע –ההדגשה לא במקור (

  - כדלהלן , לחוק) א(א13וגדרת בסעיף מ" תקופת ההודעה"  

, התקופה החלה בין שישים הימים שלפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות"
  ". לבין שלושים הימים שלפני אותו מועד

חובה להודיע לצרכן על מועד סיומה  הנתבעתלחוק הגנת הצרכן מטיל על ) ב(א13סעיף : ודוק .81

 :כדלקמן, ובלתי תלויות האחת בשניה של עסקה לתקופה קצובה בשלוש דרכים נפרדות

 ; )כהגדרתה בחוק" (תקופת ההודעה"בהודעה לצרכן במהלך  .81.1

 הנתבעתאו במסגרת הודעה בכתב אשר על ) ככל שנחתם כזה(במסגרת חוזה בכתב  .81.2

 ; לשלוח לצרכן לא יאוחר ממועד הספקת השירות לצרכן

לשלוח לצרכן  בעתהנתעל גבי חשבוניות המס או קבלות או הודעות תשלום אשר על  .81.3

 .   מדי חודש במהלך שלושת החודשים שלפני מועד סיום העסקה לתקופה קצובה

אמנם מציינת את מועד סיום העסקה לתקופה קצובה  הנתבעת, לעילבכתב תביעה זה כאמור  .82

אינה דואגת כי  הנתבעת, יחד עם זאתאך , על גבי חשבוניות המס המונפקות על ידה



16 
מידי חודש במהלך שלושת ) התובעת, ובכללם(יבור הצרכנים אכן ישלחו לצ חשבוניותה

אין כל משמעות הרי ש פיכךול ,החודשים שלפני מועד סיומה של העסקה לתקופה קצובה

 . המס אם ציבור הצרכנים אינו מקבל אותן חשבוניותשעל גבי  ואפקטיביות להודעות

, ובכללם(ציבור הצרכנים חובתה להודיע לאינה מקיימת את  הנתבעתברי כי , בנסיבות אלה

 .  לחוק) 2)(ב(א13 יףסעעל מועד סיום עסקה לתקופה קצובה כמתחייב על פי ) התובעת

לחוק הגנת הצרכן גם נוכח העובדה ) ב(א13מפרה את חובתה על פי סעיף  הנתבעת, לא זו אף זו .83

היא , כי מלבד ציון מועד סיום העסקה לתקופה קצובה על גבי חשבוניות המס כאמור לעיל

 . על מועד סיום העסקה בכל דרך אחרת) התובעת, ובכללם(אינה מודיעה לציבור הצרכנים 

אינה מודיעה על מועד סיום עסקה  הנתבעת, רישא לחוק) ב(א13בניגוד גמור להוראת סעיף , כך

ובניגוד להוראת ) כהגדרתה בחוק" (תקופת ההודעה"לתקופה קצובה בהודעה נפרדת במהלך 

לחוק היא אף אינה מודיעה על מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה בהודעה  )1)(ב(א13סעיף 

 . בכתב עובר למועד הספקת השירותים על ידה

חובה למסור לציבור  הנתבעתלחוק הגנת הצרכן חלה על ) ג(ג13לסעיף  בהתאם. זאת ועוד .84

 .הודעה בכתב בדבר תנאי העסקה) התובעת, ובכללם(הצרכנים 

   -לחוק ) ג(ג13וכך מורה סעיף 

יכלול העוסק את הפרטים כאמור , נערכה העסקה המתמשכת בחוזה בכתב"
נערכה העסקה המתמשכת בעל ; גם בחוזה שנחתם עם הצרכן) ב(בסעיף קטן 

, לא יאוחר ממועד הספקת הטובין או השירותים, ימסור העוסק לצרכן, פה
במסמך  הפרטים יופיעו בחוזה או; מסמך בכתב הכולל את הפרטים האמורים

 ."בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות, בכתב בסמוך אחד לשני

לחוק על ) ג(ג13לחוק הגנת הצרכן אשר בהתאם לסעיף ) ב(ג13הפרטים הקבועים בסעיף  .85

אם העסקה המתמשכת (העוסק לציינם במסגרת החוזה בכתב או במסגרת ההודעה בכתב 

  –כדלהלן , הנם) פה-נערכה בעל

לרבות זכותו כאמור , כן לבטל עסקה מתמשכת ודרכי ביטולהזכות הצר  )1("
וכן הצורך במסירת פרט מזהה לשם , לעניין עסקה לתקופה בלתי קצובה

  ;)ב(ד13ביטול בהתאם להוראות סעיף 
  ;את משך העסקה ומועד סיומה –בעסקה לתקופה קצובה   )2(
תנאי  לפי, ככל שישנם, פירוט תשלומים שעל הצרכן לשלם בשל הביטול  )3(

  ;ככל שנקבעה, ודרך חישוב התשלומים כאמור, העסקה המתמשכת
וכן מספר הפקסימיליה וכתובת , הכתובת ומספר הטלפון של העוסק  )4(

שבאמצעותם ניתן למסור לעוסק , אם קיימים, הדואר האלקטרוני שלו
   ."הודעת ביטול

תות בין ציבור העסקאות נשוא התובענה עסקינן אשר נכר, לעיל כתב תביעה זהכאמור ב .86

, רובן ככולן, למתן שירותי אינטרנט באופן מתמשך הנתבעתלבין ) התובעת, ובכללם(הצרכנים 

) ג(ג13פה מבלי שנחתם חוזה בכתב ועל כן הרי שבהתאם לסעיף - הינן עסקאות המתבצעות בעל

נו הודעה בכתב בה יצויי, ולציבור הצרכנים לתובעתלשלוח  הנתבעתהיה על , לחוק הגנת הצרכן

וזאת , לחוק) ב(ג13בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות כל הפרטים הנקובים בסעיף 

 . סיפקה להם שירותים הנתבעתלא יאוחר מן המועד בו 
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לחוק הגנת הצרכן ואינה שולחת ) ג(ג13אינה מקיימת את חובתה על פי סעיף  הנתבעת, ואולם .87

 . ל"התאם לסעיף החוק הנהודעה בכתב ב) התובעת, ובכללם(לציבור הצרכנים 

לחוק הגנת הצרכן אשר ) ב(ג14על פי סעיף  הנתבעתהדברים דומים גם בקשר לחובתה של  .88

    -כדלקמן , קובע

בעברית או בשפה שבה נעשתה , בעסקת מכר מרחוק יספק העוסק לצרכן בכתב"
מסמך הכולל , לא יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות, הפניה לשיווק
  : פרטים אלה

  ; )2(- ו) 1)(א(הפרטים האמורים בסעיף קטן   )1(
  ; העסקה מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על  )2(
בהתאם , ופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקהאה  )3(

  ; )ג(להוראות סעיף קטן 
  ; שם היצרן וארץ ייצור הנכס  )4(
  ; מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות  )5(
  . "נאים נוספים החלים על העסקהת  )6(

לחוק הגנת הצרכן אשר בהתאם לסעיף ) 2)(א(ג14 -ו) 1)(א(ג14הפרטים הקבועים בסעיפים  .89

   –כדלקמן, לחוק על העוסק לציינם במסגרת המסמך בכתב שעליו לספק לצרכן הנם) 1)(ב(ג14

  ;ץמספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לאר, השם  )1("
  ". עיקריות של הנכס או של השירותהתכונות ה  )2(

לחוק הגנת הצרכן ואינה שולחת ) ב(ג14אינה מקיימת את חובתה על פי סעיף  הנתבעת, ואולם .90

 .ל"הודעה בכתב בהתאם לסעיף החוק הנ) התובעת, ובכללם(לציבור הצרכנים 

מפרה את חובתה ואינה שולחת הודעות לציבור  הנתבעתברי כי , מן האמור לעיל במקובץ .91

לחוק הגנת הצרכן ) ב(ג14 - ו) ג(ג13, )ב(א13כמצוות סעיפים ) התובעת, ובכללם(צרכנים ה

לקבלת , בין השאר, תעתור התובעתו) ועדיין ממשיכה לנהוג כך(ולפיכך ביצעה כלפיהם עוולה 

 .ל כדבעי"לקיים את הוראות החוק הנ הנתבעתצו המחייב את 

   הפרת חובה חקוקה  . 5ד

 -כדלקמן, ין קובעלפקודת הנזיק 63סעיף  .92

פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל מ   )א("
נועד לטובתו או , לפי פירושו הנכון, והחיקוק -למעט פקודה זו  -חיקוק 

וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו , להגנתו של אדם אחר
זכאי בשל  אין האדם האחר םאול; נזק שאליו נתכוון החיקוקה של

, לפי פירושו הנכון, אם החיקוק, ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו
  .התכוון להוציא תרופה זו

, ענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל   )ב(
אותו פלוני או ל אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

אדם מסוג או הגדר -כלל או של בניאדם ב-ם של בניתלטובתם או להגנ
  ."שעמם נמנה אותו פלוני

 - יסודות עוולת הפרת חובה חקוקה הנם כמפורט להלן , הנה כי כן .93
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 ;)חיקוק שאינו פקודת הנזיקין(המזיק הפר חובה המוטלת עליו על פי חיקוק  .93.1

 ;הגנת הנפגע/החובה החקוקה נועדה לטובת .93.2

 ;מנועהנזק שנגרם הוא מסוג הנזק שהחיקוק נועד ל .93.3

 ;הנזק נובע מהפרת החובה החקוקה .93.4

 .  החיקוק לא התכוון לשלול את התרופה הנזיקית .93.5

 5-11171-0-96534: הנה בעלת רשיון מיוחד למתן שירותי גישה לאינטרנט שמספרו הנתבעת .94

 ").הרשיון המיוחד" –להלן לעיל ו(

הבעלים המקורי  הייתה) הנתבעתהבעלים של (מ "ן בע'כי חברת נטוויז, במאמר מוסגר יצויין

הרשיון המיוחד הועבר . 5-0481-1-95202: של הרשיון המיוחד אשר מספרו הקודם היה

 5-11171-0-96534: מ ומספרו שונה למספר"ברק בע 013ן 'מ לחברת נטוויז"ן בע'מחברת נטוויז

 013 - מ שינתה את שמה ל"ברק בע 013ן 'ולימים חברת נטוויז) מספרו הנוכחי של הרשיון(

  ).הנתבעתשמה הנוכחי של ( מ"ן בע'זנטווי

ב "משרד התקשורת מצמאת ) תיקוניו והארכת תוקפו, לרבות(מן הרשיון המיוחד העתק  " ט"

 .  'כנספח ט

 –להלן( 1982 - ב"תשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת מכח  לנתבעתהרשיון המיוחד ניתן  .95

 ").התקשורתחוק "

חלה חובה חוקית לספק את שירותי  תהנתבעלחוק התקשורת על ) א(11בהתאם לסעיף  .96

באורח תקין וסדיר על פי הוראות הרשיון ) התובעת, ובכללם(האינטרנט לציבור הצרכנים 

 . המיוחד שהוענק לה

  –לחוק התקשורת ) א(11וכך מורה סעיף 

באורח תקין וסדיר על פי בעל רשיון יבצע פעולות בזק ויתן שירותי בזק "
ההדגשות ( ".תקנות והכללים שנקבעו לפי חוק זהועל פי ה הרשיון שהוענק לו

 .).ק.ע –לא במקור 

 –כדלקמן , לרשיון המיוחד מורה 5.7.1סעיף  .97

 לפגוע בתחרות העלול לא יהיה מעשה או מחדלבפעילותו של בעל הרשיון "
לפגוע או  כאמור להגביל תחרות, ובענף האינטרנט בפרט, בתחום הבזק בכלל

  .).ק.ע –א במקור ההדגשות ל". (בטובת הציבור

כי כל אחד ואחד מן המעשים והמחדלים של הנתבעת המפורטים במסגרת כתב תביעה , יצויין .98

הארכת ההתקשרות בין הנתבעת לבין ציבור הצרכנים , בין היתר, ובכלל זה, זה לעיל ולהלן

באופן אוטומטי לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי לקבל ) התובעת, ובכללם(

מבלי ליתן להם הודעה מוקדמת בסמוך לפני הארכת , הסכמתם המפורשת לכךאת 
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ההתקשרות באופן אוטומטי כאמור על כוונתה לעשות כן ועל התעריפים שבכוונתה לגבות 

וכן גביית הכספים בניגוד לדין עבור תקופת ההתקשרות המוארכת באופן , מהם עבור כך

ומועד סיום עסקה לתקופה ר תנאי עסקה אוטומטי כאמור ואי משלוח הודעות כדבעי בדב

אלא הלכה למעשה אף , )התובעת, ובכללם(לא רק שעלול לפגוע בטובת ציבור הצרכנים , קצובה

 . ראה כמפורט בהמשך כתב תביעה זה בפרק הנזק –פגע ופוגע בהם ומסב להם נזקים 

של החובה מהווה כלשעצמו הפרה , או מחדל של הנתבעת כמפורט לעיל/כל מעשה ו, לפיכך

לחוק התקשורת לנהוג באורח תקין וסדיר ) א(11החקוקה החלה על הנתבעת על פי סעיף 

 .בהתאם לתנאי הרשיון המיוחד ולהימנע ממעשה או מחדל העלול לפגוע בטובת הציבור

 ענףתחרות בפוגעים ומגבילים את ה ,הנתבעת כמפורט לעילמעשיה ומחדליה של , בנוסף .99

 ולפיכך מהווים גם כן הפרה של, בפרק הנזק כתב תביעה זהמשך ראה כמפורט בה –האינטרנט

לחוק התקשורת לנהוג על פי תנאי ) א(11החובה החקוקה החלה על הנתבעת על פי סעיף 

 . ולהימנע ממעשה או מחדל העלול לפגוע ולהגביל את התחרות בענף האינטרנט הרשיון המיוחד

  –לקמן כד, לרשיון המיוחד קובע 5.7.2סעיף . זאת ועוד .100

כולל מנויים של בעלי רשיון , בעל הרשיון יספק את שירותיו לכל מקבל שירות"
לרבות , ובתנאים שוויוניים ללא אפליה, ן אחרים"א או בעלי רשיון רט"מפ

 .). ק.ע –הדגשות לא במקור ". (לפי סוג המינויים, בתנאי השירות ובתשלומים

גובה מלקוחות אשר  הנתבעתירותים בדיוק בגין אותם הש, לעילבכתב תביעה זה כפי האמור  .101

תעריפים שונים מן התעריפים אותם היא גובה מציבור הצרכנים , התקשרו עמה בהסכמה

צדדי לאחר -אשר עימם היא האריכה את ההתקשרות באופן אוטומטי וחד) התובעת, ובכללם(

 .סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת לכך

במהירות של ) ללא תשתית(בגין עסקה למתן שירותי גישה לאינטרנט , כאמור לעיל, אכך לדוגמ

בין עסקה עם התחייבות מצד הלקוח , מגה בייט לשנייה אשר נכרתה בהסכמת הלקוח 1.5

, מאידך, לחודש₪  30 -גובה תעריף של כ הנתבעת, לתקופה קצובה ובין ללא תקופת התחייבות

ובכללם (לחודש מציבור הצרכנים ₪  50 - גובה תעריף של כ תבעתהנבגין אותם שירותים בדיוק 

עימם היא מאריכה את ההתקשרות באופן אוטומטי לאחר מועד סיומה של עסקה ) התובעת

  .לתקופה קצובה מבלי שקיבלה את הסכמתם המפורשת לכך

כאמור מהווה אפליה ואספקת שירות בתנאים בלתי  הנתבעתכי התנהלותה של , אין חולק

אשר ההתקשרות עימם נעשית  הנתבעתויונים בין ציבור הצרכנים לבין מנויים אחרים של שיו

לספק את  הנתבעתוכל זאת בניגוד גמור להוראות הרשיון המיוחד המחייב את , בהסכמתם

  . שירותיה לכלל המנויים ללא אפליה ובתנאים שוויוניים לרבות בתנאי השירות והתשלומים

לחוק ) א(11ה את החובה החקוקה החלה עליה על פי סעיף הפר הנתבעתברי כי , מכאן

  . באורח תקין וסדיר בהתאם לתנאי הרשיון המיוחד התקשורת לספק את שירותיה

המתוארת לעיל עולה כדי ניצול ציני לרעה של ציבור  הנתבעתכי התנהגותה של , אין חולק .102

  . מיוחדהצרכנים בחוסר תום לב משווע ותוך הפרה בוטה של תנאי הרשיון ה
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לרשיון  6.1.3הנה ההוראה הקבועה בסעיף , מפרה הנתבעתהוראה נוספת ברשיון המיוחד אשר  .103

   -כדלקמן , המיוחד המורה

את הוראות , בין היתר, ובאופן ההולם הודעה בכתבבעל הרשיון ימסור למנוי "
את , ההודעה בכתב תכלול בין היתר; חוק הגנת הצרכן בנושא מכר מרחוק

   –אלה

  .מועד תחילת אספקת השירות   6.1.3.1
  .התמורה שתשולם לבעל הרשיון מאת המנוי בעד השירות   6.1.3.2
  .איכות השירות   6.1.3.3
  ". בקרה ותחזוקה   6.1.3.4

  .).ק.ע –לא במקור  הההדגש(

אינה דואגת לשלוח הודעות בכתב לציבור  הנתבעת, כמפורט לעיל בהרחבה, כי, יוטעם

, לרשיון המיוחד 6.1.3בדבר תנאי העסקה הקבועים בסעיף ) תהתובע, ובכללם(הצרכנים 

  .  לחוק התקשורת) א(11ולפיכך מפרה את החובה החקוקה החלה עליה על פי סעיף 

גם מפרה באופן בוטה את הוראות  הנתבעתכי במעשיה ובמחדליה כמפורט לעיל , בנוסף יצויין .104

  –לפיהם , לרשיון המיוחד 6.1.5 -ו 6.1.4סעיפים 

בהתאם להסכם עם מקבל , בעל הרשיון יקיים את השירות ברציפות   6.1.4"
  .ובכפוף לכל דיןהשירות 

הרשיון יקיים הפעולות והשירותים לפי רשיון זה באופן הקבוע בעל    6.1.5
בעל הרשיון אינו רשאי לעקוף את ; בו לעניין ביצועם ודרכי אספקתם

חר שניתן לו ההתניות כאמור באמצעות היתרים הקבועים ברשיון א
  ".  ואשר נועדו לעניין אחר

  .).ק.ע –ההדגשות לא במקור (

לעיל כתב תביעה זה המפורטים ב הנתבעתהרי שגם מטעם זה מעשיה ומחדליה של , מכאן

 .לחוק התקשורת) א(11על פי סעיף  הנתבעתמהווים הפרה של החובה החקוקה החלה על 

כתב כמפורט בהמשך ) (התובעת, ובכללם(ם לציבור הצרכני) ועדיין נגרמים(הנזקים שנגרמו  .105

  . הנתבעתנובעים במישרין ממעשיה ומחדליה של ) תביעה זה

הרשיון המיוחד שהוענק , לרבות(כי חוק התקשורת והרשיונות הניתנים מכוחו , אין חולק .106

ובכללם , להגנתו ולטובתו של הציבור המקבל את שירותי הבזק, בין השאר, נועדו) לנתבעת

 .הנתבעתאשר קיבלו ומקבלים שירותי אינטרנט מן , בור הצרכניםוצי התובעת

כי הוראות חוק התקשורת והרשיון המיוחד נועדו למנוע נזקים מסוג הנזקים , אין גם חולק .107

 .זו תובענהכמפורט ב הנתבעתולציבור הצרכנים נוכח מעשיה ומחדליה של  לתובעתשנגרמו 

ועדיין ( ימת את הוראות הרשיון המיוחדאינה מקי הנתבעתמש, לאור האמור לעיל במקובץ .108

הרי שמעשיה ומחדליה מהווים הפרה של חובתה החוקית הקבועה בסעיף , )ממשיכה לנהוג כך

המזכה אותם  וציבור הצרכנים התובעתמבצעת עוולה כלפי היא ובכך לחוק התקשורת ) א(11

 .       בסעדים הנתבעים במסגרת התובענה
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  מה מוגשת התובענה הייצוגית אשר בש קבוצת התובעים.    ה

או /ואו כל קבוצה  שיפורטו להלן תובעיםהקבוצות התובענה הייצוגית דנן מוגשת בשם שתי  .109

לאישור התובענה החלטתו ידי בית המשפט הנכבד במסגרת -עליוגדרו אחרת אשר תת קבוצה 

  –כתובענה ייצוגית 

 : כוללת, ראשונההתובעים הקבוצת  .109.1

בעסקה לתקופה  הנתבעתו יתקשר עם א/כל צרכן אשר התקשר ו"

למתן שירותי ) לחוק הגנת הצרכן) א(א13כהגדרתה בסעיף (קצובה 

או בכל מועד  10.01.2009אשר מועד סיום העסקה חל ביום , אינטרנט

ואשר לאחר מועד , עד למועד אישור התובענה כייצוגיתמאוחר יותר 

ת עימו האריכה באופן אוטומטי את ההתקשרו הנתבעתסיום העסקה 

מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך וגבתה ממנו כספים עבור 

  ".תקופת ההתקשרות המוארכת כאמור

 : כוללת, שניההתובעים הקבוצת  .109.2

עד למועד אישור  הנתבעתאו יתקשר עם /כל צרכן אשר התקשר ו"

או /או בעסקה מתמשכת ו/בעסקה לתקופה קצובה ו, התובענה כייצוגית

לחוק ) ו(ג14 -ו) א(ג13, )א(א13דרתן בסעיפים כהג(בעסקת מכר מרחוק 

הודעות  הנתבעתולא קיבל מאת , למתן שירותי אינטרנט) הגנת הצרכן

או הודעות בדבר מועד סיומה של עסקה /בכתב בדבר תנאי העסקה ו

 )ב(ג14 - ו) ג(ג13, )ב(א13בהתאם להוראות סעיפים , לתקופה קצובה

  ".לרשיון המיוחד 6.1.3לחוק הגנת הצרכן ובהתאם להוראות סעיף 

או כל קבוצה , שתיהן ביחד וכל אחת מהן לחוד, שתי קבוצות התובעים דלעיל, לשם הנוחות .110

במסגרת הבקשה לאישור התובענה כתובענה  ידי בית המשפט הנכבד- אחרת אשר תוגדר על

   - כי , יחד עם זאת יובהר הבהר היטב, "ציבור הצרכנים" –תקראנה לעיל ולהלן, ייצוגית

עשיית עושר ולא , לחוק הגנת הצרכן) ג(א13 יףסעהפרת : לות התביעה הבאותעי .110.1

 6.1.5 - ו 6.1.4, 5.7.2, 5.7.1 גזל והפרת חובה חקוקה בהקשר להפרת סעיפים, במשפט

הנתבע בגין עילות ) עשה/מניעה/הצהרתי(או צו /וכל סעד כספי ו, לרשיון המיוחד

  .ובעים הראשונהרלוונטיים וחלים לגבי קבוצת הת –תביעה אלו 

לחוק הגנת ) ב(ג14 -ו) ג(ג13, )ב(א13 יףהוראות סעהפרת : עילות התביעה הבאות .110.2

 - ו 6.1.4, 6.1.3, 5.7.2, 5.7.1והפרת חובה חקוקה בהקשר להפרת סעיפים  הצרכן

 –הנתבע בגין עילות תביעה אלו) עשה/מניעה/ הצהרתי(וכל צו  ,לרשיון המיוחד 6.1.5

 .קבוצת התובעים השניהרלוונטיים וחלים לגבי 
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  הנזק.     ו

  לתובעתהנזק האישי שנגרם      .1ו

להארכת ההתקשרות עמה לאחר  התובעתלא קיבלה את הסכמתה של  הנתבעת, כאמור לעיל .111

צדדי את -האריכה באופן אוטומטי וחד הנתבעת, תום תקופת העסקה השניה ואף על פי כן

 .עבור המשך ההתקשרות כאמור ד לדיןוגבתה ממנה כספים בניגו התובעתההתקשרות עם 

מועד סיום ( 06.02.2010מיום כאמור החל עבור תקופת ההתקשרות שהוארכה אוטומטית  .112

מן  הנתבעתגבתה , )התובעתהמועד בו בוטל המנוי של ( 04.03.2010ועד ליום ) העסקה השניה

+  02/2010לחודשים  חשבוניות המס: ראה( ₪ 39.14בניגוד לדין סך כולל של  התובעת

 ).כתב תביעה זהל "ו"כנספח מצורפות ה 03/2010

 . ₪ 39.14הנו בסך של  התובעתנזקה הכספי של , לפיכך .113

  הערכת הנזק שנגרם לציבור הצרכנים      .2ו

גבתה מהם שלא כדין  הנתבעתהנזק הכספי שנגרם לציבור הצרכנים הינו אותם סכומים אשר  .114

אוטומטי לאחר סיומה של עסקה לתקופה  עבור תקופת הארכת ההתקשרויות עימם באופן

 . קצובה מבלי שקיבלה את הסכמתם המפורשת לכך

לצורך חישוב הנזק הכספי המדוייק שנגרם בפועל לציבור הצרכנים נדרשים נתונים המצויים  .115

 .בלבדוברשותה  ברשות הנתבעת

נות תגלה את כל החשבו הנתבעתאחד הסעדים המבוקשים במסגרת התובענה הנו כי , לפיכך .116

רך חישוב הנזק הכספי המדוייק שנגרם בפועל לציבור והמסמכים הרלבנטים הנדרשים לצו

 ).ראה פרק הסעדים(הצרכנים 

את הנזק  ניתן יהיה לחשב באופן מדוייק, לאחר גילוי החשבונות והמסמכים הרלבנטיים .117

 .יןהכספי שנגרם בפועל לציבור הצרכנים וכן להוסיף לסכום זה הפרשי הצמדה וריבית כד

בשלב זה לבצע הערכה כללית משוערת של היקף הנזקים הכספיים אשר ניתן , יחד עם זאת .118

 .   גרמה לציבור הצרכנים הנתבעת

  –כמפורט להלן , הערכת הנזק הכספי כאמור תבוצע על בסיס הנחות זהירות ושמרניות .119

 . בתי אב המחוברים לאינטרנט 1,400,000 -כבישראל ישנם , על פי פרסומים שונים .119.1

באספקת שירותי  36% - לנתבעת נתח שוק של כ, בהתאם לפרסומי הנתבעת עצמה .119.2

 .אינטרנט במגזר הפרטי
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להם היא מספקת  לקוחות פרטיים 500,000 - כההערכה היא כי לנתבעת , מכאן .119.3

 .שירותי אינטרנט

העסקאות הנכרתות בין הנתבעת ללקוחותיה הפרטיים למתן שירותי , כאמור לעיל .119.4

הנן עסקאות העונות להגדרת עסקה לתקופה קצובה , כולןרובן כ, אינטרנט

  .)כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן(

נציגי הנתבעת הודו כי התנהלותה של הנתבעת בעניין ההארכה , כאמור לעיל, כמו כן .119.5

האוטומטית של ההתקשרות עם הלקוח לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה 

הינה  - לכך כמתחייב על הדיןקצובה מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של הלקוח 

 .מדיניות בה נוקטת הנתבעת כלפי כלל לקוחותיה

לבין  הנתבעתהעסקאות לתקופה קצובה הנכרתות בין , אמור לעילהי פכ, בנוסף .119.6

 . כ לתקופה של שנה"הנן בדר לקוחותיה למתן שירותי אינטרנט

קאות העסקאות הרלבנטיות להערכת הנזק הכספי שנגרם לציבור הצרכנים הנן עס .119.7

לבין לקוחותיה הפרטיים למתן שירותי  התובעתלתקופה קצובה שנכרתו בין 

או בכל מועד מאוחר יותר עד למועד  10.01.2009אינטרנט אשר מועד סיומן חל ביום 

 .אישור התובענה כייצוגית

ועד  10.01.2009ניתן להניח כי בתקופה שהחל מיום ושמרנית מתוך הערכה זהירה  .119.8

האריכה את ההתקשרות באופן אוטומטי  הנתבעת, יעה זהכתב תבלמועד הגשת 

לכל לקוח פרטי מבלי  ,לפחות פעם אחת, לאחר סיומה של עסקה לתקופה קצובה

 .שקיבלה את הסכמתו המפורשת לכך

גבתה שלא כדין  הנתבעתתצא מתוך הנחה שמרנית כי  התובעת, באשר לשיעור הנזק .119.9

בתקופת ההתקשרות שהוארכה  חודש אחד לפחותתשלום עבור , מכל לקוח פרטי

 . אוטומטית כאמור

עבור תקופת הארכת התקשרות פרטי מלקוח  הנתבעתי "הנגבה עהתעריף הממוצע  .119.10

מבלי שקיבלה את הסכמתו  לאחר סיום עסקה לתקופה קצובהבאופן אוטומטי 

 . לחודש₪  50 -כהינו בסך של  ,המפורשת לכך

 1.5של אינטרנט במהירות במסלול  מתאים למנויהינו תעריף הכי תעריף זה , יצויין

/  5/  2.5: כגון(מהירים יותר אינטרנט התערפים למסלולי  אולםמגה בייט לשנייה ו

מתוך גישה כי , וזאת לציין. יותרהרבה גבוהים  הינם ) 'ה וכוימגה בייט לשני 10

הכספי המשוער שנגרם שנלקח בחשבון לצורך חישוב הנזק  זהירה ושמרנית הסכום

  .בפועל גבתה הנתבעתהסכום האמיתי הממוצע אשר ן הנו נמוך מהצרכנים לציבור 

שנגרם לציבור ) הנומינלי(כי הנזק הכספי , ההערכה המשוערת היא, לאור האמור לעיל .120

 . ₪ 25,000,000 - הנו בסך של כ ,הצרכנים בתקופה הרלבנטית לתובענה הייצוגית
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)25,000,000  ₪ =50  ₪ *500,000 .( 

, ל הינו אומדן משוער בלבד המבוסס על הערכות זהירות ושמרניות"הסך הנ, כאמור לעיל .121

זאת כפי , סבורה כי נזקם הכספי של ציבור הצרכנים גבוה מסכום התביעה המוערך התובעתו

 .שבוודאי יתברר במהלכה של התובענה הייצוגית

 .₪ 25,000,000 סכום התובענה הייצוגית יעמוד על סך של, בשלב זה, לאור האמור לעיל .122

מעשיה ביש , ציבור הצרכנים כאמור לעילתובעת ולנגרם לאשר מלבד הנזק הכספי הישיר  .123

 הסב להםבציבור הצרכנים ולבתובעת וכדי לפגוע  ,המפורטים לעיל הנתבעתשל מחדליה בו

 . נזקים שונים נוספים

   –בין היתר , כך

יום עסקה מועד סו הנותנת הודעות כדבעי בדבר תנאי עסקהייתה  הנתבעתאילו  .123.1

עם לא הייתה מאריכה אוטומטית את ההתקשרות  הנתבעתאילו , לתקופה קצובה

ציבור הצרכנים לאחר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי לקבל התובעת ו

הייתה מודיעה מראש בסמוך לפני  הנתבעתאילו והמפורשת לכך  םאת הסכמת

, ם אותם בכוונתה לגבותהארכת ההתקשרות כאמור על כוונתה לעשות כן והתעריפי

מודעים לכך שתקופת העסקה עומדת להסתיים  ווציבור הצרכנים היהתובעת אזי 

אוטומטי לאחר מכן ולגבות באופן את ההתקשרות  עימםלהאריך  נתבעתובכוונת ה

 הםלכלכל את צעדי םועל כן בנסיבות אלה היה באפשרות ,כספים על כך מהם

, ם היה חפץ להמשיך לקבל שירותי אינטרנטוכן ככל שמי מציבור הצרכני, בהתאם

היה יכול לערוך סקרי שוק והשוואת מחירים מבעוד מועד אצל ספקי אינטרנט 

  . מתחרים ולהתקשר בעסקאות בתנאים טובים ומשופרים יותר

 הנתבעתנוכח מעשיה ומחדליה של  התובעת ומציבור הצרכניםמשכל אלה נמנעו מ

שכן סקרי שוק , פגוע בתחרות בשוק האינטרנטואף להם הרי שיש בכך כדי לפגוע ב

ידי הצרכן ומידע אשר יש לצרכן בעקבות זאת -והשוואת מחירים המבוצעים על

מחזקים את כוחו במשא ומתן למול העוסקים השונים המתחרים הקיימים בשוק 

  . של הצרכן) כיסו, ואם נדייק(ומגבירים את התחרות ביניהם על ליבו 

ומציבור הצרכנים עבור  מהתובעת נתבעתשלא כדין על ידי ה גביית הכספים, כמו כן

את " מזכה"המפורשת לכך  םתקופת ההתקשרות המוארכת אוטומטית ללא הסכמת

בכספים ורווחים אשר אינם מגיעים לה על פי דין ואשר אינם מנת חלקו של  הנתבעת

 ועל כן גם, ספק אינטרנט מתחרה אשר נוהג עם הצרכן בהתאם להוראות הדין

  . בעובדה זו יש כדי לפגוע בתחרות בענף האינטרנט

כי קיומה של תחרות בשוק האינטרנט מיטיבה עם הצרכן ומשנפגעת , אין חולק

  . התחרות נפגע גם הצרכן
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או /הבנה ואו עלולים לגרום לחוסר /מעשיה ומחדליה של הנתבעת גורמים ו, כמו כן .123.2

לרבות , דיןפי על ו כויותילוא זבדבר ממלוא תנאי העסקה ואי ידיעה של הצרכן בדבר 

  .את העסקה זכות לבטלה

שהינה גובה בניגוד לזכות בגין הכספים מסרבת  נתבעתה, אמור לעילכ, לא זו אף זו .123.3

לדין עבור תקופת ההתקשרות המוארכת על ידה באופן אוטומטי לאחר סיומה של 

יבור לתובעת ולצמלבד הנזק הכספי שנגרם ומשכך הרי ש, עסקה לתקופה קצובה

טרחה וטרדה מיותרים בפנייה אל , עגמת נפשהם ללהסב כדי גם יש בכך , הצרכנים

  . בחזרה םלקבל את כספשווא בניסיון  הנתבעת

כמבוקש ) עשה/מניעה/הצהרתיים(כל אלה מצדיקים במקרה עסקינן מתן סעד של צווים 

  .   במסגרת פרק הסעדים

  הנתבעים הסעדים.   ז

וציבור הצרכנים את הסעדים  לפסוק לטובת התובעתאת ית המשפט הנכבד מתבקש בזב .124

החלטתו  או כל סעד אשר יאושר על ידי בית המשפט הנכבד במסגרת/והמבוקשים להלן 

  - לאישור התובענה כתובענה ייצוגית

לחוק הגנת הצרכן וליתן צו ) ג(א13פועלת בניגוד להוראות סעיף  הנתבעתלהצהיר כי  .124.1

באופן אוטומטי התקשרות עם צרכן לאחר מועד  להימנע מלהאריך לנתבעתהמורה 

סיום עסקה לתקופה קצובה ולהימנע מלגבות כספים בגין המשך ההתקשרות 

קיבלה את הסכמתו המפורשת של הצרכן לכך כמתחייב על  הנתבעתמבלי ש, כאמור

 .ל"הוראות סעיף החוק הנ פי

בנטי אחר אשר או כל מסמך רל/לגלות ולהמציא חשבונות ו לנתבעתליתן צו המורה  .124.2

גבתה בפועל בניגוד לדין מאת  הנתבעתבאמצעותם ניתן יהיה לחשב את הסכומים ש

עבור תקופת ההתקשרות שהוארכה , בזמנים הרלוונטיים לתובענה, ציבור הצרכנים

על ידה אוטומטית לאחר סיומה של עסקה לתקופה קצובה מבלי שקיבלה את 

, יתן ללמוד על זהות אותם צרכניםלרבות כל מסמך ממנו נ, הסכמתם המפורשת לכך

 . ב"מועדי גביית הכספים מכל צרכן וכיוצ, הסכומים שנגבו מכל צרכן וצרכן

או לפצותם בגין מלוא הסכומים אשר /להשיב לציבור הצרכנים ו לנתבעתלהורות  .124.3

עבור תקופת ההתקשרות שהוארכה עימם אוטומטית  גבתה מהם בפועל בניגוד לדין

קיבלה את הסכמתם  הנתבעתלתקופה קצובה מבלי שלאחר סיומה של עסקה 

 .וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, המפורשת לכך

לחוק  )ב(ג14 -ו) ג(ג13, )ב(א13פועלת בניגוד להוראות סעיפים  הנתבעתכי , להצהיר .124.4

לשלוח הודעות כדבעי בהתאם להוראות סעיפי  לנתבעתהגנת הצרכן וליתן צו המורה 

או עסקה מתמשכת /כן שנכרתה עימו עסקה לתקופה קצובה ול לכל צר"החוק הנ

 .   לפי העניין, או עסקת מכר מרחוק/ו
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 - ו 6.1.4, 6.1.3, 5.7.2, 5.7.1פועלת בניגוד להוראות סעיפים  הנתבעתלהצהיר כי  .124.5

 ידי משרד התקשורת- לרשיון המיוחד למתן שירותי אינטרנט אשר ניתן לה על 6.1.5

 .פעול בהתאם להוראות הרשיון המיוחדל לנתבעתוליתן צו המורה 

תפרסם על חשבונה הודעה בדבר פסק הדין בתובענה הייצוגית  הנתבעתכי , להורות .124.6

לחוק התובענות  25או כל הודעה אחרת הנדרשת בהתאם להוראות סעיף /ו

 . לפי העניין, הייצוגיות

גין נזקה בנוסף על פיצוי כספי ב(תשלם גמול לתובעת המייצגת  הנתבעתכי , להורות .124.7

לשיקול דעתו של בית בהתאם למוצע להלן ו כ המייצג"ט לב"ושכ) כמפורט לעיל

   - המשפט הנכבד 

מהסכום שייפסק  7%הגמול לתובעת לא ייפחת מסכום בשיעור של  .124.7.1

כ המייצג לא ייפחת מסכום בשיעור "לטובת ציבור הצרכנים והגמול לב

 ;מהסכום שייפסק לטובת ציבור הצרכנים 20%של 

, בין לבדם ובין בנוסף לסעד כספי, ייפסקו סעדים שאינם כספייםככל ש .124.7.2

תיעשה הערכה של התועלת הציבורית שיביאו סעדים אלה לציבור 

לחוק התובענות  22-23הצרכנים ויתר השיקולים הקבועים בסעיפים 

ט "והערכה זו תשוקלל גם כן בחישוב הגמול לתובעת ושכ, הייצוגיות

ט המוצעים לעיל כנגזרת מן הסעד "ל ושככ המייצג בנוסף על הגמו"לב

 ; הכספי

כ המייצג לא יפחתו מההוצאות "ט לב"הגמול לתובעת ושכ, בכל מקרה .124.7.3

שיקלול הסיכון שנטלו על עצמם , שהוצאו לצורך הגשת וניהול ההליך

הטרחה שהושקעה על , כ המייצג בהגשת התובענה וניהולה"התובעת וב

לול יתר השיקולים הקבועים ידם לצורך הגשת וניהול התובענה ושיק

 .     לחוק התובענות הייצוגיות 22-23בסעיפים 

בית המשפט הנכבד , או בנוסף לאיזה מן הסעדים המבוקשים לעיל/לחילופין ו .124.8

או כל הוראה אחרת על פי /מתבקש בזאת ליתן כל סעד אחר לטובת ציבור הצרכנים ו

 . ק התובענות הייצוגיותלחו 20לרבות מכח סעיף , שיקול דעתו ובהתאם לסמכותו

 סוף דבר.    ח

מפרה ברגל גסה את הוראות חוק הגנת הצרכן  הנתבעתברי כי , לאור כל האמור לעיל במקובץ .125

מתעשרת שלא כדין על חשבון קבוצה גדולה מאוד , ואת הוראות הרשיון המיוחד שהוענק לה

 . של צרכנים וגוזלת את כספם בניגוד לדין

ציבור מהותיר בידי הנתבעת את הכספים אותם גבתה וגזלה שלא כדין עוול זה יש לרפא ואין ל .126

 . גדול של צרכנים




