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  בגבול סמכותו של בית המשפט הנכבד: סכו* התביעה הייצוגית

  בקשה לאישור תובענה כייצוגית

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

 . 'כנספח אב "מצתובענה העותק   ]א[

  נימוקי הבקשה

I.  תמצית הבקשה#פתח דבר  

ק  לחל"שיחה חונה"עניינה של בקשה זו הינו הימנעותה של המשיבה מלספק את השירות המכונה  .1

 . ניכר מלקוחותיה

II. העובדות הרלוונטיות 

 שירות שנותנת המשיבה לכלל  הינו")שיחה חונה"או " השירות: "להל�( "שיחה חונה"ירות ש .2

 . לקוחותיה

בשיחה (א2 קו זה אינו פנוי , כאשר מנוי של המשיבה מבקש להתקשר לקו אחר: השירות פועל כ2

מבוצעת , הקו המבוקש מתפנהכאשר *. 41ות נית� להקיש את הספר, )אחרת או תפוס מסיבה אחרת

 .  באופ� אוטומאטיההתקשרות

 . מזה שני* רבות של המשיבה ה לקוח הינהמבקשתה .3

  . 'בכנספח ב " מצמבקשתעותק של חשבונית לדוגמא של ה  ]ב[

 . בשירות לפי צרכיהנוהג לעשות שימוש המבקשת  .4

מהמבקשת נמנעה , )או מאוחרת(  ללא כל הודעה מוקדמת,לער2 2010שנת תחילת מאז , והנה .5

 . בשירותהאפשרות לעשות שימוש 
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התברר כי ג* הוא סובל , המתגורר בתל אביב, אלי ליכטר, בשיחה שניהלה המבקשת ע* גיס4 .6

 . כמפורט להל�, וכי א� פנה למשיבה בעניי�, פעהמאותה תו

ישנ* , )NGN # פריסת תשתית רשת ה(כי לאור שדרוג מערכותיה של המשיבה , נמסרמר ליכטר ל .7

כי העניי� יוסדר , ע* זאת הובטח לו. אזורי* מסוימי* באר5 בה* אי� נית� לקבל את השירות

  . במהרה

ונמסר לו כי ,  היתה תוקפנית יותרתשובהההפע* . שוב למשיבהמר ליכטר פנה , משהתופעה לא חלפה .8

 אינ* משלמי* בטענה המשונה שהלקוחות, אי� מוטלת על המשיבה חובה כלשהי לתת את השירות

 .  יוחזר השירות#כ2 נאמר  #כאשר יתאפשר הדבר . עבורו

 . באמצעות אתר האינטרנט של משרד התקשורת בתלונה אודות התופעהמר ליכטר  פנה 22.6.10ביו*  .9

  . 2.8.10ותגובתה ניתנה ביו* , הפניה הועברה למשיבה לש* מת� תגובתה

  . מר ליכטרל חוזרת ל"נה בהודעת דואנית, בצירו� עמדת משרד התקשורת, תגובת המשיבה

 . 2'ג1#'כנספחי% גב "המשיבה ומשרד התקשורת מצ, מר ליכטרעותק ההתכתבויות בי�   ]ג[

  : כי השירות אינו נית�, של המשיבה הודתה היאבמכתבה  .10

אבקש לציי� כי מבדיקתי מול הגורמי� , ")השירות: "להל�* (41באשר לתכונת "
 פועלת על מנת להשיב את התכונה לפעילות תקינה הנוגעי� בדבר עלה כי החברה

 ."  סו" השנהשא זה הוא עדוהצפי לסיו� הטיפול בנו

כי המשיבה מחוייבת על פי הוראות , )מ� הסת*(כי עמדת משרד התקשורת היא , לא למותר לציי� .11

 :רשיונה לספק את השירות

 *). 41" (ונהשיחה ח"חברת בזק מחוייבת על פי הוראת רשיונה לספק את השירות "

 ."בכוונתנו לעקוב שאספקת השירות תחודש עד סו" שנה אזרחית זו

לו הוצע , 2010בחודש אוגוסט ,  נציגת המשיבה לאחר מכ� ע*מר ליכטרבשיחה שער2 כי , ועוד יצוי� .12

 ).  +56 #כ(פיצוי בס2 חודש אחד של תשלו* קבוע 

III. הטיעו& המשפטי 

נטגראלי משירותי הטלפוניה שעל המשיבה להעניק לכלל חלק איאשר מהווה , שירותהינו ה נושיחה ח .13

וזאת על פי הוראות רשיו� ההפעלה ,  על המשיבה לספקוחובהשירות זה הינו שירות אשר . לקוחותיה

 : כמפורט להל�, 1שלה

 �  :  לרשיו� קובע4סעי

 : תעשה את אלה, ובכפו" לכל הוראותיו ותנאיו, לפי הרשיו�, החברה"

 : תית� שירותי� אלה  )ב(

  ;שירותי� בסיסיי�  ) 1(

  ...שירותי� נלווי�  )2(

  :כ2, הוא סעי� ההגדרות,  לרשיו�1 מוגדרי* בסעי� "שירותי* נלווי*"

                                                
1   �  . pdf./6222/FILES/storage_sip/il.gov.moc.www://http: מפורס* באתר משרד התקשורת בד
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'  לנספח א3כמפורט בסעי" , שירותי� הנלווי� לשירות הבסיסי   &" שירותי� נלווי�"
  ". לרשיו�

  : ומגדיר את מהותו" השיחה חונ"קובע את החובה לספק את שירות '  של נספח א3 בסעי� 9פריט 

התפנה הקו . בקבלת צליל תפוס או שיחה ממתינה נית� לחייג את קוד הגישה ולנתק"
  ."יינת� אות צלילי וע� הרמת השפופרת יווצר קישור למנוי הנקרא, הנקרא

כי מדובר בשירות שחובה על המשיבה לספק אותו , ג* עמדת משרד התקשורת היא, כפי שצוי� לעיל .14

 . ללקוחותיה

וספק גדול רוב5 , )עד מועד הגשת בקשה זו (קרוב לשנהמשלא סיפקה המשיבה את השירות במש2  .15

י� התקופה בה שירות זה עליה לפצות את הלקוחות בג, אודות המועד בו תחזור להעניקו ללקוחותיה

 . הדבר נדמה להיות מוב� מאליו. נמנע מה*

או מדיני / מדיני החוזי* ואשר נובעת, שיבה לפיצויזכאות* של לקוחות המבכל זאת תפורט להל� 

 .הנזיקי�

  הפרת הסכ%פיצוי בשל   .א

 הפרת ההסכ% 

 . 2 ע* לקוחותיההמשיבה אינה נוהגת לערו2 הסכ* כתוב .16

  : הודתה היא בעובדה זו בציינה, ורבי� מהלשכה המשפטית של המשיבה#ד מור דינר"במכתבה של עו

זאת בי� , י� בינה לבי� לקוחותיה לחברה אי� חוזה אחיד ע� מנוייה הממצה את היחס"
ב "התשמ) ורי�בזק ושיד(היתר מאחר שהדי� ובפרט תקנות שונות מכוח חוק התקשורת 

 . יוצקי� תוכ� ליחסי הצדדי�, ורישיו� החברה 1982

תקנות , 1985ה "התשמ) תפעול ותחזוקה, התקנה(את תקנות הבזק  נזכיר בי� היתר
 תקנות 1985ה "התשמ) לות בזק ושירותי בזקעיכוב או הגבלה של פעו, הפסקה(הבזק 
, בנוס". 2001א "התשס) תשלומי� בעד שירותי בזק המפורטי� בתוספת לחוק(הבזק 

נקבעו מכוח החוק כללי� המסדירי� א" ה� בצורה מפורטת את חובותיה של החברה 
  ]אלא א� יצוי� אחרת, כל ההדגשות אינ� במקור." [כלפי מנוייה

 . 'כנספח דב " מצמשיבהשל ה מכתבהעותק   ]ד[

 . בעל פה בלבד, איפוא, ההסכ* בי� המשיבה לבי� לקוחותיה  נער2

כי  # וג* לא נראה שיש מקו* לספק כלשהו,  כ2 מודה המשיבה בצורה מפורשת#איפוא , אי� מחלוקת .17

  .הוראות הרשיו� מהוות חלק מהסכ* ההתקשרות שבי� הלקוחות לבי� המשיבה

 לרשיו� ההפעלה של המשיבה קובע את עליונות� של הוראות 56.2סעי� כי , מבלי לגרוע מהאמור יצוי�

 : הרשיו� על פני הוראות ההסכ* ע* הלקוחות

, מפורשת או משתמעת, לא יעמדו בסתירה] ע� המנויי�[תנאי הסכ� ההתקשרות "
אי� באמור לעיל כדי למנוע הוראות שונות . להוראות כל די� או להוראות הרשיו�

  ."המיטיבות ע� המנוי לעומת הוראות הדי� או הרשיו�, שרותבהסכ� ההתק

  

  

                                                
עובדה זו מצוינת כרקע להמש2 .  אול* לא זו עילת התביעה בתיק זה#לרשיו�  56 סעי� #הדבר נוגד את הוראות רשיונה    2

 . הטיעו� בדבר הפרת הסכ*
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  הזכות לפיצוי

מובנת נדמית להיות המשיבה לה* זכאי* לקוחות  י*הזכות לפיצוי בשל אי מת� מלוא השירות .18

  . ה* מסופקי* בחסר, שעל א� ששול* מחיר* המלא, מדובר בשירותי*: מאליה

 : אשר קובע, 1974 #ד "התשל,  לחוק חוזה קבלנות)2) (א (4 הוראת סעי� ,למשל, בכל זאת תצוי�

                                         א תיק� הקבל� את הפג� תו/ זמ� סביר לאחר שהמזמי� עשה כאמור בסעי" ל  )א("
   & רשאי המזמי� ,)א( 3

ת הסכו� שבו פחת שווי  א,כל עוד לא תוק� הפג�, נכות מ� השכרל   )2( ...
  ".ירות עקב הפג� לעומת השכר לפי המוסכ�המלאכה או הש

מגיע  , בגינ* מבוצע התשלו* הקבוע,השירותי* הכוללהשירות מתו2 שווי כי שווי , המבקשת מעריכה .19

 ועד ליו* הגשת 2010לתקופה שמתחילת שנת  + 110 #ו, לחודש + 10 # היינו כ, *לחמישית מגובה

 . בקשה זו

, העוסק בכללי*, שיצוי� בתת הפרק שיובא להל�כפי , צוימאחר שקיימת מגבלה על גובה הפי, ע* זאת .20

 .ביצוע ההערכה מיותר

  הפרת חובה חקוקה  .ב

כי הפרת תנאי הרשיו� מהווי* עוולה של הפרת חובה חקוקה הקבועה בסעי� , טוענת בנוס�המבקשת  .21

 ]. נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי� 63

  : נוסח העוולה הוא זה

 &חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק  מקיי� פר חובה חקוקה הוא מי שאינומ  )א("
נועד לטובתו או להגנתו של אד� , לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק&למעט פקודה זו 

נזק שאליו נתכוו�  הוההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של, אחר
 אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה �אול; החיקוק

  .התכוו� להוציא תרופה זו, לפי פירושו הנכו�, קא� החיקו, זו

א� לפי , עני� סעי" זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל  )ב( 
אותו פלוני או לטובת� או ל פירושו הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו &אד� בכלל או של בני&� של בניתלהגנ
 ".יפלונ

 : הוסברו חמשת יסודות העוולה3בהלכת ועקני� .22

  :החמישה ה� יסודותיה של העוולה בדבר הפרת חובה חקוק"

  ;קחובה המוטלת על המזיק מכוח חיקו. א

  ;קהחיקוק נועד לטובתו של הניזו. ב

  ;ואת החובה המוטלת עלי המזיק הפר. ג

  ;קההפרה גרמה לניזוק נז. ד

 ."ק אליו נתכוו� החיקוהנזק אשר נגר� הוא מסוג הנזק. ה

 . כמפורט להל�, כי כול* מתקיימי*, בחינת יסודות הסעי� למקרה הנדו� בתיק זה מראה

                                                
  139, 113) 1(ד לז "פ, ' ואחהמועצה המקומית בית שמשגד נ שלמה ועקני� 80145/א "ע   3
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)  שבו4בסעי� ( מסמי2 1982 #ב "התשמ, )בזק ושידורי*(חוק התקשורת : חובה המוטלת מכח חיקוק .23

מכח חוק זה . י*את שר התקשורת לתת רשיו� לביצוע פעולות בזק ולמת� שירותי בזק ולקבוע בו תנא

 .נית� הרשיו� למשיבה

 � : אשר קובע, לאותו חוק) א (11עוד יצוי� סעי

בעל רשיו� יבצע פעולות בזק וית� שירותי בזק באורח תקי� וסדיר על פי הרשיו� "
  ."שהוענק לו ועל פי התקנות והכללי� שנקבעו לפי חוק זה

, יו� המטילות חובות על המשיבה בפרטכי הוראות הרשיו� בכלל וההוראות ברש, א* כ�, לקבוענקל 

 ". מכח חיקוק"ה� חובות 

  #כי ) 140' עמ(בעניי� זה נקבע בהלכת ועקני� :  נועד לטובתו של הניזוקהחיקוק .24

א/ אותה הוראה  אלא, על כל הוראותיו, לבחו� את החיקוק כולו אי� צור/, לעניי� זה"
  ".שר עליה מבקשי� לבסס הפרתה של החובהא, ספציפית

ה� הוראות , שירותי* שעל המשיבה לתת ללקוחותיהכי הוראות הרשיו� הנוגעות ל, נעלה מכל ספק

לקבוע את היק� השירותי* ללקוחות ואת :  זו הרי מהות הקביעה# אשר נועדו לטובת הלקוחות

  . רמת*

י  הוכרה עילת הפרת חובה חקוקה כעילה המקנה זכות תביעה על פ4כי בעניי� ב� ארי, כדאי לציי�

ונקבע ספציפית , ) זכיו� למת� שירותי טלוויזיה בכבלי*# ש* (הוראות רשיו� שנת� משרד התקשורת 

 : כי הוראות הזכיו� ה� הוראות לטובת הלקוחות

, ללא ספק). במישור היריבות(ג� העילה של הפרת חובה חקוקה עומדת לתובעי� "
החיקוק המתיר לבעל זיכיו� לשידורי� לגבות כספי� לפי הוראות הזיכיו� בא להג� על 

 ."מי שחשופי� לגביית כספי� העולה על המותר בזיכיו�

 . תי לעילבעניי� תנאי זה עסק החלק העובד: ואת החובה המוטלת עלי המזיק הפר .25

אותו חלק מס2 :  כמתואר בתת הפרק אודות הפרת הסכ* הנזק הוא:קההפרה גרמה לניזוק נז .26

 . השירותי* בגינ* מבוצע התשלו* הקבוע אשר לא סופק

. כי התנאי מתקיי*, ג* כא� לא קשה לקבוע :הנזק אשר נגר* הוא מסוג הנזק אליו נתכוו� החיקוק .27

  .תכוו� הרשיו� למנוע מהלקוחותאותו העת השירות הוא בדיוק הנזק ינמ

 ")הכללי%: "להל& (1986 # ז"תשמה, )שירותי החברה(הבזק צוי על פי כללי פי  .ג

לפיצוי בס2 אלא שה* ג* מגבילי* את גובהו , הכללי* הינ* מקור נוס� לחיובה של המשיבה בפיצוי .28

המבקשת . מ"מעבאיזורי* בה* מוטל , מ"כולל מע ( +56 #להיינו , חודש אחד 2התשלו* הקבוע למש

 . ) +48ולכ� הפיצוי לו היא זכאית הוא , מ"כ2 שאי� היא נושאת בתשלו* מע, הינה תושבת אילת

 : א לכללי* קובע10כלל  .29

 תקלה בקבלת שירות בזק שאירעה תו/ יומיי� &" תקלה חוזרת", זה בסעי"  )א(
א" א� נמשכה פחות מארבעה ימי� רצופי� , ממועד תיקונה של תקלה קודמת

  .ד שס/ כל הימי� שבה� נתקיימו תקלות חוזרות הוא ארבעה לפחותובלב

עה לעשרה ימי� רצופי� באירעה תקלה בקבלת שירות בזק שנמשכה בי� אר  )ב(
תחזיר החברה למנוי את הסכו� היחסי של , או שהיא תקלה חוזרת, לפחות

                                                
  )2006 (il.co.nevo.www ,מ"מ טלביזיה למנויי* בע.ל.ט –ארי נגד ערוצי זהב #ב� 033726/)צ"שלר(א "ת   4
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 ג� בעד הימי� &ובתקלה חוזרת , התשלו� הקבוע לכל יו� שבו לא קיבל שירות
והכל בצירו" ריבית בשיעור ריבית החשב , בי� קיומ� של התקלות החוזרותש

  .הכללי יחסית למספר הימי�

או שהיא תקלה , לה בקבלת שירות בזק שנמשכה מעל לעשרה ימי�קאירעה ת  )ג(
, חוזרת שס/ כל הימי� שבה� נתקיימו תקלות חוזרות הוא אחד עשר לפחות

בעד עשרת הימי� ) א(עי" קט� תחזיר החברה למנוי את הסכו� כאמור בס
ובעד כל יו� נוס" לעשרת הימי� תחזיר , הראשוני� בה� התקיימה התקלה

  .את כפל הסכו� האמורי החברה למנו

יתוספו עד לתקרה של שיעור ) ג( &ו) ב(הסכומי� כאמור בסעיפי� קטני�   )ד(
  .התשלו� הקבוע בעד חודש אחד

ורת על כל איחור בתיקו� תקלה המנהל הכללי של החברה ידווח לשר התקש  )ה(
, )ד(שאלמלא התקרה של שיעור התשלו� הקבוע בעד חודש אחד שבסעי" קט� 

הדיווח האמור יכלול ;  את המנוי בהחזר העולה על התקרה האמורהההיה מזכ
  :את אלה

  ;הנימוק לאיחור  )1(

  ;הודעה על מועד תיקו� התקלה  )2(

  . מקרי� דומי�הצעדי� שנקטה החברה למניעת הישנות� של  )3(

הוראות סעי" זה לעני� זיכוי ודיווח לא יחולו על אירוע מיוחד כמשמעותו   )ו(
 . 1986&ו"תשמ, )הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיו�( הבזק ת לתקנו8בסעי" 

א2 ג* קובעי* כי , בשירותנמשכת ה� את הזכות לפיצוי כאשר ישנה תקלה , א* כ�, הכללי* קובעי*

  . ה של שיעור התשלו* הקבוע בעד חודש אחדהפיצוי יוגבל לגוב

אינה נקייה , "שיחה חונה"כי השאלה א* מגבלת הפיצוי הקבועה בכללי* חלה על שירות , יצוי� .30

 . מספקות

ספק א* הפסקה מוחלטת ויזומה של מת� השירות בא . בשירות" תקלה"א חל על 10סעי� , ראשית

  ". תקלה"בגדר המונח 

שירות בזק שנותנת " לכללי* כ1זה מוגדר בסעי� ". שירות בזק"ה בקבלת א חל על תקל10סעי� , שנית

ב "התשמ, )בזק ושידורי*(חוק התקשורת ; ג בהרבההגדרה שאינה מקדמת את הבנת המוש, "החברה

; "ביצוע פעולות בזק למע� הזולת" כ#" שירות בזק"מגדיר , הוא החוק מכוחו הותקנו הכללי*, 1982 #

מיתק� "; "הכל למטרת בזק, בנייתו או קיומו, התקנתו, הפעלת מיתק� בזק"מוגדרת כ" פעולת בזק"

העברה או , שידור"מוגדר כ" בזק ";"מיתק� או התק� שנועד מעיקרו למטרות בזק"מוגדר כ" בזק

מערכת , אלחוט, באמצעות תיל, קולות או מידע, צורות חזותיות, כתב, אותות, קליטה של סימני�

, שידור (למידע העובר שירות בזק מתייחס :כלומר". ומגנטיות אחרותאופטית או מערכות אלקטר

   .  לפעולות הנלוות כמו שירות שיחה חונהואינו מתייחס, ) קליטהוהעברה א

, בשירות" תקלה"מדובר בלפיה , בקשה זו מבוססת על ההנחה המחמירה כלפי הלקוחות, כ2 או כ2

  . של חודש בודדגובה הפיצוי מוגבל אמנ* לתשלו* הקבוע ואי לכ2 

IV. מות התנאי% להגשת התביעה כתביעה ייצוגיתייהתק 

  בקשר לעני& שבינו לבי& הלקוח" עוסק" תביעה נגד #נושא התביעה   .א

31.  �,  לתוספת השניה לחוק1 פריטבצירו� , ")החוק: "להל� בפרק זה (לחוק תובענות ייצוגיות) א (3סעי

  #מאפשר הגשת תובענה ייצוגית 

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

 . בהקשר הנדו�" עוסק"וכ" לקוח" וה� המשיבה עונות על התנאי* להכיר בה� כמבקשתכי ה� ה, מוב� .32

  להגיש תביעה ייצוגיתמבקשת של הזכאותה  .ב

33.  � : לחוק קובע) 1) (א (4סעי

 :ת המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית כמפורט להל�רשאי� להגיש לבי אלה"

 ..."שיש לו עילה בתביעה אד�  ) 1(

 . כפי שפורט באריכות לעיל, מת עילת תביעה אישיתי קמבקשתל .34

 . לפיו הראתה כי לכאורה נגר* לה נזק, לחוק) ב (4 א� עומדת בתנאי הקבוע בסעי� מבקשתה .35

חברי כלל  משפט המשותפות לת מהותיות של עובדה אושאלוענה מעוררת התוב  .ג
  הקבוצה

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

 : הוא) 1(ק " בס#הראשו� שבה* . בבקשה לאישור תביעה כייצוגית

חברי כלל ת מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לשאלוענה מעוררת התוב"
 ". שרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה אפויש, הקבוצה

של מניעת " כבוד"חודיות המזכה דווקא אותה ב אי� מתקיימת כל יימבקשתכי ב, א2 מוב� הוא .37

 ממכתב התשובה בהיק� רחב של לקוחות המשיבה עולההעובדה כי התופעה פוגעת . השירות ממנה

  . לעיל 2'נספח ג,  אל מר ליכטרשל המשיבה 

וכי ישנו סיכוי גבוה כי יוכרעו , כי טיעוניה המפורטי* לעיל הינ* טובי*, מ� הסת*, טוענת מבקשתה .38

 .  לטובת הקבוצה

 ביותר להכרעה המתאימה הדר, נה הייצוגית ההתובענה  .ד

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

 ";יבות העני�נה ייצוגית היא הדר/ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסתובע"

וכמות החברי* בקבוצה הינו רב  סכו* התביעה האישי הינו נמו2מאחר ש, עומדת בתנאי זההבקשה  .40

 .  אישיות אינ� מעשיות במקרה הנדו�כ2 שתביעות, מאוד

41. �י "באיתור כל אחד ואחת מחברי הקבוצה עקושי המגיע לכדי מניעות של ממש קיי* , בנוס

 . מבקשתה

 הקבוצה ייוצג וינוהל בדר, הולמת כלל חברי של עניינ%י  יסוד סביר להניח כקיי%  .ה
  ובתו% לב

42.  � :י*לחוק קובע) 4 (#ו) 3) (א (8סעי

 הקבוצה ייוצג וינוהל בדר/ כלל חברי� של יניענ יסוד סביר להניח כי קיי�  )3("
  .הולמת

 של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� עניינ�קיי� יסוד סביר להניח כי   )4 (
 ".לב
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 : ה* אלה בתנאי זה מבקשתעמידתה של הימוקי* להנ .43

ומשכ2 , יתר חברי הקבוצהבאותו אופ� שנפגעו   המשיבהמהתנהגותכספית  הנפגע מבקשתה .43.1

 ;י* המשותפי*אינטרסה נאמנה את תמייצגא הי

כלל חברי  בדר2 הולמת את עניינ* שלא צג הייתי, ה בסיוע בא כוחכי נה מאמימבקשתה .43.2

 ;הקבוצה

 לטובת כלל חברי  התביעה בתו* לב מתו2 אמונה בה ובהצלחתהתא הש מגימבקשתה .43.3

 . הקבוצה

V. הקבוצה הגדרת 

 :כי הגדרת הקבוצה תהיה זו, מבוקש .44

 מיו* תחילת מניעת השירות ועד ליו* "שיחה חונה"אשר נמנע מה* השירות לקוחות המשיבה 

  .המוקד* מבי� השניי*, אישור בקשה זו או עד ליו* החזרת השירות לתקנו

והיא תבקש לקבל* במסגרת בירור , מספר הפרטי* בקבוצהמדוייקי* אודות  אי� נתוני* קשתמבל .45

 .  תאושר כייצוגית זוא*, התביעה

 . מליו� 2.5 # הלקוחות שלה הוא כמספר  20095ח הכספי שלה לשנת "בדועל פי נתוניה של המשיבה  .46

א* כי אי� , ורה דומה לשלהלמבקשת אי� יכולת להערי2 כמה מתו2 לקוחותיה של המשיבה נפגעו בצ .47

לאור השדרוג הכלל ארצי של , ספק כי התופעה הינה כלל ארצית ומרבית הלקוחות אמנ* נפגעו ממנה

 .לפיה מכתבה של המשיבה, שהוא מקור התופעה, NGN #המשיבה לרשת ה

מהלקוחות כדי שסכו* התביעה  בלבד 1.7% # די בכ2 כי התופעה נושא בקשה זו ארעה ל, כ2 או כ2

לבית המשפט הנכבד סמכות כ2 שאי� ספק כי , מצרפי יגיע לתחו* סמכותו של בית משפט נכבד זהה

 . לדו� בתובענה

VI. %בבקשה זוהסעדי% המבוקשי   

 : הינ*בבקשה זו  המבוקשי* די*סעה .48

 ;לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית .48.1

 ;להגדיר את הקבוצה בשמה תנוהל התביעה .48.2

הא* הפרה המשיבה את ההסכ* ע* לקוחותיה � המשותפות לקבוצה ה השאלות  כי,לקבוע .48.3

אשר , כמובנה בכללי*" תקלה"ארעה לה או /הפרת חובה חקוקה ואו בצעה עוולה של /ו

 ;מזכה את הלקוחות בפיצוי כספי

 :כי הסעדי* הנתבעי* הינ*, לקבוע .48.4
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תו2 קציבת , לפעול מהר ככל הנית� להשבת השירותהמורה למשיבה , צו עשה .48.4.1

 ;ניי�לוח זמני* מתאי* לע

או בסכו* אחר ) ללקוחות תושבי אילת + 48(ללקוח  + 56 בס2 תשלו* פיצוי .48.4.2

 ;כפי שיקבע בית המשפט הנכבד

 ;הפרסו* אות בהוצתשא המשיבהולקבוע כי ,  ההחלטהאופ� פרסו*בדבר  הוראות תלת .48.5

 ;מבקשתגמול ללקבוע  .48.6

 .מבקשתכ ה"לקבוע את שכר טרחתו של ב .48.7

 . ב לתמיכה בעובדות בקשה זו"מצושל מר ליכטר  מבקשת של היה*תצהיר .49

  

  

  

  

  

  

  
  ד"עו, אס� שילה

 מבקשתכ ה"ב


