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   המבקש
  התובע

  ! נ ג ד !

  550215255 בלתהוט טלקו� שותפות מוג

  קיבו) יקו' , יורו פארק אזור תעשיה יקו'

   ההמשיב        
   תהנתבע        

  

  בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית

   )2006 $ו "חוק תובענות ייצוגיות תשסבהתא' ל(

  

 נספחאשר נוסחה מצור, כלהגיש את התובענה העיקרית , בית המשפט מתבקש להתיר למבקשכבוד 

: להל�( 2006 –ו "חוק תובענות ייצוגיות תשסבהתא' להוראות כתובענה ייצוגית בקשה זו ל 'א

   .")חוקה"

 לחוק והמפורט בבקשה 14נוכח הוראות סעי, , בי� היתר, במסגרת זו מתבקש בית המשפט הנכבד

  : להורות כדלקמ�, זו

 ; והל התובענהאו תתי הקבוצות בשמ� תנ/או הקבוצות ו/להגדיר את הקבוצה ו  .א
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לקבוע כי המבקש יהיה התובע המייצג ובאי כוחו יהיו באי הכוח המייצגי' בתובענה   .ב

  ;הנדונה

או /והשאלות של עובדות או משפט המשותפות לקבוצה ו את עילות התובענה פרטל  .ג

 ; או לתתי הקבוצות וכ� את הסעדי' הנתבעי' במסגרת תובענה זו/לקבוצות ו

 ;סו' ההחלטה בבקשהלית� הוראות בדבר אופ� פר  .ד

או בהתא' להוראות כל די� /לית� כל הוראה שימצא בית המשפט לנכו� מכוח החוק ו  .ה

 ;  לחוק13ולחלופי� בלבד אישור בשינויי' כמפורט בסעי, 

לרבות ,  לשאת בהוצאות המבקש בבקשה זוהכמו כ� יתבקש כבוד בית המשפט לחייב את המשיב

  . כדי� בצרו, מס ער/ מוס,ושכר טרחת באי כוח

  

  תמצית הבקשה בקליפת אגוז  .א

  ובמסגרת','ירותי טלפוניה נייחת פני' ארצישי, בי� היתר, המשיבה מספקת ללקוחותיה .1

, 300לדוגמא (חודשי של דקות שיחה " בנק"מוכרת ללקוחות אלה חבילות שונות הכוללות 

   ).  דקות שיחה2,000 וא, 1,000, 500

מנסה הלקוח להשתמש בחבילה כאשר , בות המשיבהבניגוד להתחיי, כפי שיובהר בבקשה .2

) עדיי� במסגרת המכסה שנקבעה(הדקות האחרונות של החבילה ת ומחושב, במלואה

 .החורגת מהחבילהבתערי, דקת שיחה 

אשר רוב' , מפרה המשיבה את ההסכ' ע' לקוחותיה, מחדליהבמעשיה ובכי , למותר לציי� .3

, בי� היתר, בכ/. רבי'0 בה ביתר מיליוני וגו, ככול' רוכשי' חבילות מובנות כאמור

 .  המשיבה שלא כדי� על חשבו� לקוחותיההתעשרה וממשיכה להתעשר

וסכו' התביעה  0 15.89סכו' תביעתו האישית של המבקש מגיע כדי ס/ נומינאלי של  .4

 .  להל�16 בכפו, וכמפורט בסעי, , 0 מיליו� 29.4כדי ל, על פי הערכה, לקבוצה מגיע

 . להל� נרחיב ונפרט אודות ההיבטי' העובדתיי' והמשפטיי' של התובענה .5



 3

 

    המסד העובדתי   .ב

  פתח דבר הצדדי� ו .6

לקוח ותיק , ל"נו פנסיונר ונכה צההי) "המבקש:"להל�(ברקאי יור' מר , המבקש .6.1

שי ונפגע באופ� אי, לרבות בשירותי טלוויזיה בכבלי' ואינטרנט, של המשיבה

 .   מחדלי המשיבה נשוא בקשה זומאו /ממעשי ו

נשוי ואב ל , איש שיווק ומסחרבעבר ו, בצי הסוחרקצי� מכונות בהכשרתו , המבקש

 . לקוחותהנציג הול' לקבוצת בוודאי מהווה ו,  ילדי'2 –

הייצוגית בתובענה  כתובע מייצג ובבקשה לאשרזה בית משפט נכבד פונה להמבקש  .6.2

 .  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה")התובענה" :להל�(המצורפת לבקשה זו 

מ לשמש כבאי כוחו בבקשה ובתובענה הנדונה ובכתובת "המבקש בוחר במשרד הח .6.3

 . משרד' כמענה להמצאת כתבי בי די�

,  בי� היתר, מספקת )"המשיבה":להל�( הוט טלקו' שותפות מוגבלת ,ההמשיב .6.4

 . שנית� לה ממשרד התקשורתשירותי תקשורת נייחת פני' ארצית בהתא' לרישיו�

חברה ציבורית הנסחרת , מ"המשיבה הינה חלק מקבוצת הוט מערכות תקשורת בע

   . ")קבוצת הוט: "להל� (בבורסה לניירות ער/

 : באתר האינטרנט שלהמתהדרת  ת הוטקבוצ .6.5

HOT, מציעה ללקוחותיה , התקשורת המובילה בישראל חברת

הכולל טלוויזיה , ר ביותראת מגוון שירותי התקשורת הרחב והעשי

. ווי קטלפון תשתית אינטרנט מהיר ושירותי ,ערוצית-רב

 HOT מאפשרת ללקוחותיה ליהנות ממבחר שירותים מתקדמים 

 מיליון משקי בית בישראל בוחרים מדי שנה 1.3,  ואמנם...

  .HOT ליהנות משירותי התקשורת המתקדמים של
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...  

 HOT הטלפון הקווי של 

של החברה מבוססים על טכנולוגיה  שירותי הטלפון הקווי

המאפשרת ללקוחות החברה , מתקדמת על גבי תשתית הכבלים

הכולל את מגוון , אמין ומתקדם, ליהנות משירות טלפון איכותי

  .השירותים המתקדמים המוצעים בעולם הטלפוניה

 מהפיכת שירות הלקוחות

שירות לקוחות איכותי הינו יעד מרכזי שהחברה חרתה על 

והוסיפה , נמצאת כעת בעיצומה של מהפיכת שירות HOT .דגלה

. מבחר שירותים מתקדמים באינטרנט ובטלפון לרווחת הלקוחות

ובהם הגדלת מספר , הדבר בא לידי ביטוי בתחומים רבים

שיפור ... , שיפור תשתיות, הנציגים העומדים לשירות הלקוחות

שיפור הרמה , הפחתת מספר התקלות, מערכות המידע

    ". ועוד- המקצועית של נציגי השירות 

 'ב נספחמצור, כ,  לרבות המשיבהת הוטהעתק העמוד הרלוונטי מאתר האינטרנט של קבוצ

  . זולבקשה

    AboutHot/About/heb/il.net.hot.www://http/: העמוד הרלוונטי מצוי תחת כתובת האינטרנט

 אל, לקוחות בטלפוניה 525 – כ 2010היו למשיבה בשנת , קבוצת הוטעל פי פרסומי  .6.6

 . 0 מיליו� 400 –למשיבה הכנסות בס/ של כ אשר הניבו , הנייחת

 כפי שהוא, 2010 לשנת ת הוטקבוצ של תקופתיח " העמודי' הרלוונטיי' מדו לעניי� זהאור

  .  לבקשה זו'ג נספחכג'  המצורפי',  לניירות ער/באתר הרישמי של הבורסהמופיע 

  :ח המלא מצוי תחת כתובת האינטרנט"הדו

624507=cd_report?asp.report/bursa/il.co.tase.maya://http  
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לצפות ואול' נית� היה , המשיבההכנסות בעי� משו' צרות , באמור לעילחלילה אי�  .6.7

  . �ולא להפרחר לקיי' את התחייבויותיו כלפי לקוחותיו ביהמשיבה כי גו, כדוגמת 

  $ ת רווחי' נוספי' גלבי� השבבחירה בי� קיו' ההתחייבויות , כפי שיובהר ג' להל�

רה בח $ותו/ ניצול ציני של פערי הכוחות בי� המשיבה ללקוחותיה  שלא כדי�

  . המשיבה באפשרות השנייה

 לסמ� למשיבה, בקשה זו והתובענה בעקבותיהבאמצעות , כבוד בית המשפט יתבקש

ה את הכספי' שניטלו מה' שלא את גבולות כוחה ולהשיב למבקש ולחברי הקבוצ

  .  הרווחי' שהפיקה המשיבה מפעולותיהאת  , ואכדי�

    רקע עובדתי .7

בשירותי טלפוניה נייחת , ת הוטל קבוצהמבקש הינו לקוח ותיק של המשיבה וש .7.1

    .זיה בכבלי'אינטרנט וטלווי, פני' ארצית

רכש  ,בדומה למרבית ואולי א, כלל לקוחות המשיבה בתחו' הטלפוניה הקווית .7.2

 .  חבילות מובנות של בנקי דקות שיחה חודשיותמהמשיבה  המבקש

שיל' מראש במסגרתה " דבר חופשי במבצע"חבילה המכונה בתחילה רכש המבקש  .7.3

 . שיחה דקות 2000עבור 

" PLUSדבר " התחבר המבקש לחבילת ,בשלב מאוחר יותר ולאחר תו' המבצע

  .    ני' נייחי'ו דקות שיחה חודשיות לטלפ2,000הכוללת א, היא 

 אינ� מחויבות בתשלו�כי דקות שיחה במסגרת החבילה שנרכשה , למותר לציי� .7.4

שיחות החורגות מהחבילה מחויבות י כו, )מעבר לתשלו' הקבוע לחבילה (נוס&

 .   בתשלו' בהתא' לתעריפי המשיבה

כי ג' כאשר מציינת , מתו/ חשבוניות המשיבה, במהל/ התקופה הסתבר למבקש .7.5

פועל בוחרת שב הרי , חבילת הדקות שרכשאתניצל במלואה הוא שהמשיבה 

במסגרת  שאלה עדיי� נכללות הג', חורג עבור דקות שיחההמשיבה לחייבו בתשלו' 

     .הג' שהחבילה טר' מוצתה במלואה: ולשו� אחר, החבילה
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כי , מציינת החשבונית שהונפקה על ידי המשיבה, 2010 בחודש מאי , למשל,כ/ .7.6

 : הדקות במלואה2000המבקש ניצל את חבילת 

  "100%: שיעור הניצול דקות  2,000: כמות דקות שנוצלה"

 ללא תשלו' נוס,  דקות1,984:57  רק לנצל זכה המבקשבפועל נית� לראות כי

תערי, לשיחות החורגות היתרת הדקות חויבה לפי כי  ו,)במסגרת החבילה שרכש(

  .מהחבילה

מציינת כי המבקש ניצל את חבילת , 2011החשבונית לחודש ספטמבר , באופ� דומה .7.7

  .  הדקות במלואה2000

 ללא תשלו'  דקות1991:33 $ רק כ לנצלזכההמבקש בעוד שבפועל נית� לראות כי 

תערי, לשיחות היתרת הדקות חויבה לפי כי  ו,)במסגרת החבילה שרכש(נוס, 

  .    החורגות מהחבילה

יצל את המבקש נ כי 2011 בחשבונית לחודש אוקטובר , למשל,באופ� דומה מופיע .7.8

  רק לנצל זכה המבקשבעוד שבפועל נית� לראות כי,  הדקות במלואה2000חבילת 

יתרת הדקות חויבה כי  ו,)במסגרת החבילה שרכש(נוס, דקות ללא תשלו'  1989

  .    תערי, לשיחות החורגות מהחבילההלפי 

יצד תיתכ� סתירה בבקשה לברר כ, טלפוניתבמהל/ התקופה המבקש פנה למשיבה  .7.9

כי מערכות המשיבה מחשבות שיחה שהחל במסגרת , ובאופ� מפתיע הוסבר לו, זו

 נערכה בתערי, החורג שכולהה כשיחה והסתיימה מחו) למסגרת החביל, החבילה

 .מהחבילה שהוסכמה

, או לקוח אחר של המשיבה/המבקש וכל אימת שניסה , למוסכ'ניגוד בכי , כ/ יוצא .7.10

, חבר קבוצה אחראו /ו המבקש �שיל, לנצל את החבילה שרכש מהמשיבה במלואה

, )שהחלה במסגרת החבילה(עבור השיחה האחרונה  למשיבהתשלו� יתר 

  .  מחו) למסגרת זווהסתיימה

 לשנתיי'  על פי החשבוניות המצויות בידיו להל�כמי'וחיובי היתר של המבקש מס .7.11

 :האחרונות בלבד
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הצהרת   חודש
המשיבה על 

ניצול 
  חבילה

 בפועל דקות
במסגרת 
  החבילה 

יתרה לניצול 
  בחבילה 

תערי, 
לשיחות 
חורגות 

כולל (
  )מ"מע

  חיוב יתר

12/09  100%  1998:05 1:55  0.121 0  0.232 0   

01/10  86.18%      0.1210   _____  

02/10  93.13%      0.1210   _____  

03/10  100%  1996:31  3:29  0.121 0   0.421 0   

04/10  100%  1984:57  15:03  0.121 0   1.821 0   

05/10  100%  1999:09  0:51  0.1210   0.102 0   

06/10  89.15%      0.1210   _____  

07/10  77.85%        _____  

08/10  100%  1979:15  20:45  0.1210   2.510 0   

09/10  100%  1998:33  1:27  0.1210   0.175 0   

10/10  100%  1975:43  24:17  0.1210   2.938 0   

  _____   0.1210      סיו' מבצע  11/10

  _____   0.1210      מעבר מבצע   12/10

01/11  100%  1997:58  2:02  0.1210   0.246 0   

02/11  99.9%      0.1210   _____  

03/11  100%  1983:19  16:41  0.1210   2.619   0   

04/11  100%  1996:52  3:08  0.1210   0.379  0  

05/11  100%  1198:26  1:34  0.1210   0.1900   

06/11  100%  1996:12  3:48  0.1210   0.460 0   

07/11  82.02%      0.1210   _____  

08/11  100%  1993:20  6:40  0.128  0   0.583 0   

   0 1.08   0  0.128   דקות 8:27  1991:33  100%  09/11

   0 1.41   0 0.128   דקות 11  1989:00    10/11

   , 15.886          כ "סה
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מצורפי' , 2011אוקטובר  – 2009דצמבר העתק החשבוניות ופירוט התשלו' לחודשי' 

 .  לבקשה זו'ד נספחכ

מהעובדה כי חיובי היתר אירעו , המשיבהכפי שעולה משיחת המבקש ע' נציגי  .7.12

שוני' וא, מבירורי' שער/ רבי' וחבילות שונות ובחודשי' מסגרת למבקש ב

אשר מתרחשת בכל חבילות , המשיבההמדובר בשיטה אחידה של , המבקש

כל אימת שלקוחות המשיבה מנסי' לנצל את , הטלפוניה הפני' ארצית הנייחת

 .  במלואההחבילה שרכשו

כפי , על תקנוניה�, מסלולי החבילותשה מצורפי' לעיו� כבוד בית המשפט לש' ההמח

  .  לבקשה זו'ה נספחמצורפי' כ, שה' מופיעי' באתר האינטרנט של המשיבה

  

  לבקשה זו הנדרשת  התשתית המשפטית  .ג

 כללי  .8

 הקבוצה ולחברי כדי להקי' למבקש, תיאור העובדתי המפורט לעילבלמעשה די  .8.1

 . ברורה כנגד המשיבה לברור התובענה כתובענה ייצוגיתמוצקה ועילה 

 , בי� היתר,עילות המשפטיות בגינ�האו /הוראות הדי� ו יפורטו ,לש' הזהירות

  .  זכאי' המבקש וחברי הקבוצה לסעד כנגד המשיבה

    במישור דיני החוזי�התנהגות המשיבה  .9

המשיבה כלפיו וכלפי כל  הפרה, ות לעילעל פי העובדות המפורטכי , המבקש יטע� .9.1

במסגרת מסלולי החבילות את ההתחייבויות שנטלה על עצמה , חברי הקבוצה

 .    בתחו' הטלפוניה הנייחת הפני' ארצית, החודשיות

, התחייבות המשיבה כלפי לקוחותיה, ג' מאתר האינטרנט של המשיבהכפי שעולה  .9.2

 :לא כל תשלו' נוס,היא לספק את דקות השיחה במסגרת החבילה ל
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  :"אקסטרא מבצע במינימו' מחיר" במסלול , למשל,כ/

  ." דקות שיחה חינ� בחודש ליעדי� נייחי�1,000"

  :  במסלול פיקס, למשל,כ/

  ".י� וניידי�ח דקות שיחה חינ� בחודש ליעדי� ניי500"

  :כמו כ� על גבי החשבוניות שהופקו למבקש נרש' במפורש ביחס למסלולי'

  "דבר חופשי"ות מסלול תמחור שיח"

  * '  אג0 ! רשת קווית 

..  

   ."' אג12.05 דקות 2,000 ! דקת שיחה למעלה מ.  דקות שיחה2,000עד  *

  . לבקשה זו' ד המצורפת כנספח2010ראו חשבונית בגי� חודש ינואר 

 2011 בחשבונית חודש ינואר PLUSבאופ� זהה נרש' ג' לגבי מסלול דבר 

  . שה זוהמצורפת א, היא לבק, למשל

  נתוני' בדברני' מפורשותמצוי, לרבות המבקש, ג' בחשבוניות שקיבלו הלקוחות .9.3

 2000 $ במקרה של המבקש( הכמות שנוצלה ושיעור הניצול, כמות הדקות במסלול

 בעוד שבפועל חלק מהדקות ,)100%שיעור הניצול  , דקות נוצלו2000, דקות במסלול

מסלול חושבו בתערי, החורג בחבילת הדקות שאשר אמורות היו להיחשב ב

 .  מהמסלול

אי� כל בסיס הסכמי או אחר לחיוב לקוחות , בנסיבות אלהכי , למותר לציי� .9.4

 .ר החבילה לא נוצלה במלואהכאש, המשיבה בתערי, לדקת שיחה החורג מהחבילה

 ,למשל(כי ממילא קיימות דקות שיחות אשר אינ� כלולות בחבילה , חשוב להדגיש .9.5

והדבר מוסבר במפורש ) 'שיחות למספרי' מיוחדי' וכו, לניידי'לעיתי' בשיחות 

 שלא להכליל את דקות השיחה אי� כל יסוד ואול' ,באתר ובתקנוני המסלולי'
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ולחייב� ,  במסגרת החבילה$ אשר אמורות להיכלל בחבילה הרגילות $ האחרונות

 . דקות החורגות מהחבילהתערי, בתשלו' לפי 

הזכות את , בי� היתר,  ולחברי הקבוצהקימות למבקשמ, העובדות המפורטות לעיל .9.6

תרופות בשל ( לחוק החוזי' 3 – ו 2בהתא' להוראת סעי, (לאכו, את ההסכ' 

כלפי לו התחייבה המשיבה התערי, המוסכ' היינו את , )1970ה "התשל) הפרת חוזה

מעבר , מי' שנגבו ביתרוולהורות על השבת כל הסכ  האחרי'המבקש ולקוחותיה

 .  המוסכ'לתערי,

משו' קיו' הסכ' , יש בהתנהגות המשיבה כפי שהיא מתוארת לעיל, לחלופי� .9.7

 הלרבות הטעיי, מ בחוסר תו' לב קיצוני"או ניהול מו/ו, בחוסר תו' לב קיצוני

  .יחס למחיר שבכוונת המשיבה לחייב'בוטה של המבקש וציבור הלקוחות ב

וצה האחרי' חובת נאמנות חברי הקבכלפי והמשיבה חבה כלפי המבקש , זאת ועוד

הנובעת מכ/ שניתנה בידה האפשרות לחייב' באמצעות  ,וא, חובת נאמנות מוגברת

  . או הוראת קבע בסכומי' שיושלמו על ידה/כרטיס אשראי ו

להשלי' מנת הופרה על ידי המשיבה כאשר ניצלה את כוחה על חובת נאמנות זו 

 . וסכ'ולחייב את המבקש וחברי הקבוצה מעבר לתערי, המ

את ) לטענתה(כי א' וככל שתטע� המשיבה להוראת הסכ' המכשירה , נעיר .9.8

הרי שמוב� שאת מערכת היחסי' החוזית בי� הצדדי' יש לפרש לרעת , פעולותיה

 . כמי שמכתיבה את תנאי העסקה, בי� היתר, המשיבה

 מ"עב) 1998(שירותי לווי� . אס.בי.די' חגי קר� נ    797$08) 'חי(א "ת , למשל,ראו

 :השופט גריל' ח לפסק דינו של כב"בפסקה ס, ")נבו"פורס' ב, 23.7.09(

של הסכם ההתקשרות ניתנת לפירוש ) ג(4לשונו של סעיף "

שנוסח בידי , כאשר לשונו של סעיף בחוזה, כידוע. באופנים שונים

יועדף הפירוש הנוח , ניתן לפירוש בשני אופנים סבירים, צד אחד

פירוש נגד "בניסוחו וזאת לפי כלל היותר לצד שלא נטל חלק 

 "."המנסח
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 ,אכיפת ההסכ'למבקש וחברי הקבוצה  ה'כי בנסיבות אלה זכאי, המבקש יטע� .9.9

  . תערי, המוסכ'שנגבה מעבר להשבת כל סכו' לו

  עילת תביעה מכוח עוולת הפרת חובה חקוקה .10

 לפקודת 63מנויי' במסגרת הוראות סעי, " הפרת חובה חקוקה"יסודות עוולת  .10.1

 :הקובע באופ� הבא, נזיקי�ה

מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו       )  א(  

לפי פירושו ,  והחיקוק- למעט פקודה זו -על פי כל חיקוק 

וההפרה גרמה , נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, הנכון

לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון 

ן האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה אולם אי; החיקוק

התכוון , לפי פירושו הנכון, אם החיקוק, המפורשת בפקודה זו

  .להוציא תרופה זו

לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו     )ב(  

אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו , של פלוני

אדם בכלל או -של בנישל אותו פלוני או לטובתם או להגנתם 

  .אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני-של בני

ד "פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקני� נ 145/80א "ש העליו� בע"בהלכת ביהמ .10.2

פורטו היסודות הנדרשי' לצור/ קיו' עוולת הפרת חובה , 139' בעמ, 113) 1(לז

 : שהינ', חקוקה

  .קיו' חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק .1

 .החיקוק נועד לטובתו של הניזוק .2

 .המזיק הפר את החובה המוטלת עליו .3

 .ההפרה גרמה לניזוק נזק .4
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 . הנזק אשר נגר' הוא מסוג הנזקי' אליו נתכוו� החיקוק .5

 1982ב "תשמ) בזק ושירותי'(לחוק התקשורת ) א(11סעי, : קיומה של חובה בדי� .10.3

 :קובע באופ� הבא") חוק הבזק: "להל�(

    של פעולות בזק ומתן שירותי בזקחובת הביצוע "

בעל רשיון יבצע פעולות בזק ויתן שירותי בזק באורח ) א(11

 ועל פי התקנות על פי הרשיון שהוענק לותקין וסדיר 

  .והכללים שנקבעו לפי חוק זה

כי , מוב� מאליו. מעוגנת בחוקחובתה של המשיבה למלא אחר הוראות הרשיו�  .10.4

מעמידה ללקוח זכות תביעה כלפי , תו של הלקוחהפרת הוראת רשיו� שנועדה להגנ

 –ערוצי זהב ' ארי נ! ב� 3726/03) שלו' ראשו� לציו�(א "תכפי שנקבע ב. המשיבה

 ):8.8.2006, נבו (מ"מ טלביזיה למנויי� בע.ל.ט

קוקה עומדת לתובעים גם העילה של הפרת חובה ח"

החיקוק המתיר לבעל זיכיון , ללא ספק). במישור היריבות(

לשידורים לגבות כספים לפי הוראות הזיכיון בא להגן על מי 

  ."שחשופים לגביית כספים העולה על המותר בזיכיון

 שבי� מבסיס ההתקשרות החוזיהוראות הרשיו� ה� א, חלק בלתי נפרד , פי�ילולח .10.5

 בעל הרשיו� אינו ). לתנאי רישיו� המשיבה100 סעי, ג'' ר (הבהמבקש ובי� המשי

וטענה לפיה הלקוחות עומדי' בפני , רשאי לספק את שירותיו שלא בהתא' לרשיו�

אינה יכולה , שוקת שבורה מקו' בו פועלת המשיבה בניגוד להוראות הרשיו�

קו� סל' נ' פתאל ואח 1018$03$08צ "כפי שנקבע בת, להתקבל ג' בפ� ההסכמי

 ).נבו, 17.10.2009 (מ"ישראל בע

   .תווכעת להוראות הרשיו� הרלוונטי .10.6

  : בי� היתר, שיו� קובע לתנאי הר98סעי, 
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    .....  

 

      ....  

 

  :  לתנאי הרישיו�99וכ� קובע סעי, 

  

  .   לבקשה זו 'ו נספחכשיו� המשיבה מצורפי'  לר62 – 59עמודי'   

יו� המלאי' מופיעי' באתר האינטרנט הרישמי של משרד התקשורת תנאי הריש

  pdf./6233/FILES/storage_sip/il.gov.moc.www://http: תחת הכתובת

  .  יתר יסודות העוולה בקשר ע' הוראות אלהלהל� נעמוד על התקיימות .10.7

לה נועדו לבסס ג' מבחינת תנאי הוראות א: החיקוק נועד לטובתו של הניזוק .10.8

 הלהוות הגנובכ/  חובתה של המשיבה לעמוד בתעריפי' שנקבעו על ידה שיו� אתהר

  . ללקוחותיהנוספת 

שנועדה וכי מדובר בחובה , פ די�"קיימת חובה עהיא כי , מסקנת הדברי' עד כה .10.9

 .  המבקש וחברי הקבוצהלענייננו, לטובתו של הניזוק
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ות את לא היתה רשאית לגבומשיבה ה: המזיק הפר את החובה המוטלת עליו .10.10

 .  שיו�וחות ובעשותה כ� הפרה את תנאי הראשר לא הוסכמו ע' הלק, תשלומי היתר

, ושל הקבוצה מפורטי' בבקשה זונזקיו של המבקש : ההפרה גרמה לניזוק נזק .10.11

 . וה' חיובי היתר הנטעני'

עומדת עילת תביעה בעוולת הפרת חובה  ולקבוצהמסקנת הדברי' היא כי למבקש  .10.12

 .חקוקה

 רשלנות  .11

 בבחינת השלא התרשלכי על המשיבה הראיה , אלא שהמבקש יטע�, לא זו בלבד .11.1

 היכולת לדעת מה היו ואו אי� ל/ כל ידיעה וו הואיל ואי� ל,"דבר מדבר בעד עצמו"ה

או מי /המשיבה ו על ידי מו נגרי'הנזק, י'למעשה הנסיבות המדויקות שגרמו לנזק

ונראה כי , לאה עליה'הייתה שליטה מלמשיבה באמצעות פעולות שמטעמה 

 ה לא נקטהמשיבהמתיישבות יותר ע' המסקנה שבקשה זו העובדות המפורטות ב

 . יא נקטה זהירות סבירה כאמורזהירות סבירה מאשר ע' המסקנה שה

או מי / והאו עובדי/ והאו אורגני/ והבאמצעות מנהלי, משיבה כי ה� יטעמבקשה .11.2

 היה הידת הזהירות שגו, מסוג במהאו לא נקט/ במיומנות והלא השתמש, המטעמ

כלפי ו מבקש הייתה חובה כלפי המשיבהאו נוקט באות� נסיבות וכי ל/משתמש ו

 .השלא לנהוג כפי שנהגיתר הלקוחות 

 כי יש בעובדות המפורטות להל� מבקש ה�יטע, מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל .11.3

 ובי� , במחדלאו/במעשה ו ,או מי מטעמה/ה של המשיבה וכדי להצביע על התרשלות

  : בכ/ ש או מי מטעמה/ו ה המשיבההיתר התרשל

התעלמה ממצגיה ומהתערי, המוסכ' וחייבה את לקוחותיה בסכומי'  .11.3.1

 ; שוני' העולי' על התערי, המוסכ'

כי הלקוחות אכ� מחויבי' בהתא' לתערי, המוסכ' ולא קיימה , לא בדקה .11.3.2

 ; מערכת מסודרת ונהלי' לבדיקה כאמור
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לאחר שגילתה כי קיימות , יה את חיובי היתרלא השיבה ללקוחות .11.3.3

 ; במערכת הממוחשבת"  תקלות"

 ;  לא נהגה כפי שספקית שירותי תקשורת היתה חייבת לנהוג באות� נסיבות .11.3.4

הואיל , עושה חסד ע' המשיבה ונטע� לחלופי� בלבד" רשלנות"כי המונח , יצוי� .11.4

וג' לאחר , ו�הגבייה בלתי חוקית נגבתה בכוונת מכונראה כי ובמקרה דנ� 

 . לא הושבו הכספי' שנגבו שלא כדי�, שהועמדה המשיבה כביכול על טעותה

או ברמת הזהירות /סביר ונבו� וספק שירותי'  כהלא פעל, הכי המשיב, אי� כל ספק .11.5

 ומאחר וקיימת ,מספק שירותי' כאמור או המחויבת בדי�/אותה יש לצפות ו

הרי שגביית היתר ,  לקוחותיהמושגית וקונקרטית כלפי ת זהירותחובמשיבה ל

בניגוד לדי� ותו/ הסתרת העניי� מהווה הפרה של חובת הזהירות ומטילה חובת 

במקרה זה חיובי היתר מעבר לתערי, , שנגר' למבקש ולקבוצההנזק פיצוי בגי� 

 . המוסכ'

 המבקש וחברי הקבוצה 'זכאי, כי בגי� כל העוולות המפורטות לעיל, המבקש יטע� .11.6

 .כמפורט לעיל, ה' חיובי היתר מעבר לתערי, המוסכ',  בגי� נזקיה'לקבלת פיצוי

 עשיית עושר ולא במשפט  .12

מהווה , המבקש יוסי, ויטע� כי הגבייה הבלתי חוקית בנסיבות המתוארות לעיל .12.1

ולפיכ/ מזכה את המבקש ואת הקבוצה , העשיית עושר ולא במשפט של המשיב

ט "התשל, שיית עושר ולא במשפטלחוק ע) א (1כולה בהשבה מכוח הוראות סעי, 

הכנסות שהופקו על ידי רווחי ה כל לרבות, ")חוק עשיית עושר: "להל� (1979

, בי� היתר, שאמורות היו להיכלל במסגרת החבילותהשיחות דקות המשיבה בגי� 

   . עילכמפורט ל, התנהגות בחוסר תו' לב קיצוני, תו/ כדי הפרת הסכ'

מב , .ה.ב.מ.ס ג'אנד גונ הרלו' מ נ"אדרס חומרי בניי� בע 8220/נ "דג'  לעניי� זה אור

)1 (221 .  
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תוציא חוטאת זו , בידי המשיבההאמורות הכנסות בגי� השיחות ההותרת רווחי 

 בו יש להפעיל את חובת 'יי הקלאסי'המקראחד מהתנהגותה וזהו , נשכרת

נזק הג' שלכאורה לא נגר' מכ/ , ההשבה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט

  . למבקש וליתר חברי הקבוצה

ל כפי שפעלה לפעו, כל תוצאה אחרת תעודד את המשיבה וחברות נוספות כדוגמתה

  . להתעל' באופ� מופג� מהמוסכ' בי� הצדדי'היינו , המשיבה במקרה הנוכחי

נועדה לשרת את עקרונות עשיית עושר ולא , הייצוגיתההשבה המתבקשת בתובענה 

סיקה ולעקור כל תמרי) להתנהגויות כה חמורות כפי כפי שהתפתחו בפ, במשפט

  .    שעולות מבקשה זו

, מהדורה שניה' כר/ א, דיני עשיית עושר ולא במשפט, פרידמ�'  ד לעניי� זה ג'אור

  :595בעמוד 

ההשבה בנסיבות אלה משרתת מטרה דומה לזו של פיצויי "

א רווח ל, בשני המקרי�, מנפקות ראות התובעת יש בכ1. עונשי�

, א1 זוהי תוצאה נלווית למטרה המרכזית, )windfall(צפוי 

והיא הרתעה מפני המעשה שביצע הנתבעת , שהדי� מעוניי� בה

ההשבה "אול� מעיניה של . ושלילת הרווח שהפיק

שכ� , "הפיצויי� ההרתעתיי�"חזקי� מאלה של " ההתרעתית

התוצאה של חוטא נשכר מקוממת יותר מזו של חוטא שלא 

  ."  נענש

  ] ההדגשות אינ� במקור[

 חוק יסוד כבוד האד� וחירותו  .13

נית� למצוא חיזוק זה , למעלה מ� העניי� וא' צרי/ כלל חיזוק נוס, לאמור לעיל .13.1

חוק היסוד העלה את זכותו של אד' בקניינו . בחוק יסוד כבוד האד' וחירותו

עי' אי� פוג" לחוק היסוד קובע כצורה מפורשת כי 3כאשר סעי, , למעמד חוקתי

 הקניי� לדרגה של זכות הוראת חוק יסוד זו העלתה את זכות". בקנינו של אד'
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, מגדל כפר שיתופי' מ נ"בנק מזרחי המאוחד בע 6821/93א " ע, למשל,ורא. [יסוד

חברה ' מ נ" בני� בע1992 גוש , 935222/א " רע וכ�,498 – 497 בעמוד 221) 4(מט 

 ].1458, )2(94על $תק . בגוש168חלקה 

, קביעה. אלא בקביעה שיש לה גו, וממשות, � המדובר בקביעה הצהרתית גרידאאי .13.2

לבטל הוראות , ביתר תוק,, אשר מכוחה מצווי' אנו להג� על קניינו של האד'

או בתקנות שחוקקו לאחר חוק היסוד והפוגעי' בזכות הקניי� שלא /בחוקי' ו

ור חוק היסוד ולפרש את החקיקה שקדמה לחוק היסוד לא, בהתא' לחוק היסוד

  .באופ� שיתיישב עימו

חנה ' הוועדה המקומית לתכנו� ובניה נ 5546/97א " ע, למשל, לעניי� זהורא[

 ].   והאסמכתאות המופיעות ש'629) 4(ד נה " פ,הולצמ�

יש בהוראות חוק היסוד כדי לחזק את טענות , בנסיבות אלה כפי שתוארו בבקשה .13.3

שהמדובר בגבייה שלא כדי� וכי , נוספתגושפנקא , האחד. בשני מישורי'המבקש 

הוא , המישור השני. מבקשחייבי' להתפרש לטובת ה, ודברי החקיקהוראות הדי� ה

הוא השאלה הא' ראוי לברר תובענה זו בדר/ של , המישור אליו אנו באי' כעת

 ג' לכ/ חוק יסוד כבוד האד' וחירותו תור' את תרומתו באשר .תובענה ייצוגית

הלי/ זה של תביעה ייצוגית המאפשר הגנה של  בהיעדרול� כפי שיובהר לה

יוותרו הקבוצה הרי שקרוב לוודאי כי כספי , אפקטיבית על קניינו של הציבור הרחב

 . הבידי המשיב

במאמרו חוק יסוד כבוד האד' , דברי כבוד השופט שלמה לוי�ג'  לעניי� זה ורא

  : וחירותו וסדרי הדי� האזרחיי'

גישה לבית המשפט לדרגה של זכות תה של זכות האהעל"

חוקתית מחייבת מת� פרשנות מרחיבה להוראות המתירות 

הגשת תביעה ייצוגית ואי השמת מכשולי� גבוהי� מדי 

כבוד האד� וחירותו : חוק יסוד, שלמה לוי�." [בדרכה של זו

    ]461, 451, הפרקליט מב, וסדרי הדי� האזרחיי�
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  נתוני� לגבי התביעה הייצוגית  .ד

  של המבקש התביעה האישיתיק& ה .14

ת בתערי, העולה על המשיבה חייבה את המבקש וקבוצת הלקוחו ,עילכפי שהובהר ל  .14.1

 .  בניגוד למצגיה והתחייבויותיה, התערי, המוסכ'

בגי�  (נכו� להיו'העומדי' , שנגבו הימנוהמבקש עומד על השבת מלוא חיובי היתר 

  .  15.8860אלי של על הס/ הנומינ) החשבוניות המצויות בידיו

יש כמוב� להוסי, הפרשי הצמדה וריבית כדי� מיו' החיוב ועד יו' ההחזר סכו' זה ל

   .בפועל

    ות /הקבוצההגדרת  .15

בתחו' הטלפונייה , המשיבהכלל הלקוחות , פשוטה וטבעית, הגדרת הקבוצה הינה .15.1

אשר היו באחד מהמסלולי' במסגרת' זכאי הלקוח לבנק , הפני' ארצית הנייחת

,  המסלולאת מסגרת הדקות שלבמלואה יצלו נאשר דקות שיחה ללא תשלו' נוס, ו

  .  על פי תערי, החורג מדקות המסלול, א/ חויבו בפועל בגי� חלק מדקות המסלול

באשר המשיבה משווקת את , י המדובר במרבית לקוחות המשיבהכ, למבקש ברור .15.2

 סיכוי קיי', קוח חבילהר רוכש לכאש, שירותיה בעיקר כחבילות מובנות וממילא

 .   כי יחרוג מהמסגרת שנקבעה לחבילה זו, סביר

 היק& התובענה  .16

 רק להערי/ היק, התובענה ובוודאי בכלי' ובמידע המצוי ברשותו יכול, המבקש .16.1

ובכל מקרה שומר  הבהתא' למידע המצוי בידי המשיביתברר מלא שהיקפה ה

 ה על ידי המשיבושיומצאו ל לתיקו� התובענה בהתא' לנתוני' ו על זכותהמבקש

 . ואו שיחשפו בפני/ו
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 אל, לקוחות בתחו' הטלפוניה 525 – היו לה כ 2010בשנת , המשיבהעל פי פרסומי  .16.2

להערכת המבקש רוב' ככול' רכשו מהמשיבה חבילות . הפני' ארצית הנייחת

 . דקות שיחה מובנות ומעת לעת חרגו מהחבילות שנקבעו לה'

  האחרונההכי הנזק הממוצע בשנ, קרה האישי שלוהמבקש מערי/ על יסוד המ .16.3

0  מיליו� 29.4 –בשנה או כ 0  מיליו� 4.2 –כ כ "ובסה, ללקוח 0 8 $עומד על כ

בתקופה , תחת ההנחה שהגידול בלקוחות המשיבה בתחו' הטלפוניה(בשבע שני' 

הרלוונטית מתקזז ע' הפרשי הצמדה והריבית שיש להוסי, לסכומי' שנגבו ביתר 

 ).  שני'7לפני 

הרי, בה תמשי/ בהתנהלותה המנוגדת לדי�כי א' וככל שהמשי, מיותר לציי�

 .בהתא'יותא' שסכו' התביעה   

ע' קבלת פרטי' מדויקי' יותר ו, מי' אלה הינה בקירובמוב� כי הערכת סכו .16.4

 .  או לתקנ'/ נית� יהא לפרט ביתר דיוק את סכומי התביעה ומהמשיבה

 וי� הצהרתיי� צווי עשה וצו: סעדי� נוספי� .17

המשיבה הפרה את ההסכ' בינה  לפיו סעד הצהרתילית� מתבקש ש הנכבד "ביהמ .17.1

לית� צו עשה המורה למשיבה ו, לרכישת חבילות דקות חודשיות, לבי� לקוחותיה

הכספי' ביתר כמתואר ולחדול מגביית , לקיי' מעתה והלאה את הוראות הדי�

 . בבקשה זו

אויי' בהתא' להוראות חוק תובענות סעדי' שכאלו הינ' אפשריי' וא, ר .17.2

  . ייצוגיות

  

 התאמת התביעה להתברר כתובענה ייצוגית  .ה

 המשיבה כאשר , לצור/ בשימוש במכשיר התובענה הייצוגיתמאלפתתביעה זו מהווה דוגמה  .18

המנוגד להסכ' בי� לצור/ חיוב' בתערי, , כוחה אל מול ציבור צרכניה בציניות את תמנצל

 . הצדדי'
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להתמודד ע' ובענה הייצוגית הינו האמצעי היחיד במקרה זה הנות� את האפשרות מכשיר הת .19

  .או הלקוח הבודד/הצרכ� ולבי� המשיבה פערי' ביחסי הכוחות שבי� ה

. לחוק נית� להגיש תובענה ייצוגית בנושאי' המפורטי' בתוספת השנייה) א(3בהתא' לסעי,  .20

   : בתוספת השנייה קובע1פריט 

בקשר לעני� ,  כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�,תביעה נגד עוסק"

  ".בי� א� התקשרו בעסקה ובי� א� לאו, שבינו לבי� לקוח

 .אי� מחלוקת כי המקרה דנ� מתאי' להתברר כתובענה ייצוגית, לפיכ/ .21

 : הקובע)1)(א(4סעי, בהתא' ללהגיש בקשה לאישור תובענה כייצוגית רשאי מבקש ה .22

ה לאישור אלה רשאי� להגיש לבית המשפט בקש )א(4

  :תובענה ייצוגית כמפורט להל�

אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי&   )1(

מהותיות של עובדה או משפט  המעוררת שאלות, )א(3

 בש� –המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� 

  ;אותה קבוצה

הינה משותפת עילה זו  ומשיבהלמבקש קיימת עילה אישית ישירה כנגד ה, כמובהר לעיל .23

 . ומעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט כפי שיפורט להל�הלחברי הקבוצ

) א(8תביעה זו מתאימה להתברר כתובענה ייצוגית בהתא' לקריטריוני' שנקבעו בסעי,  .24

 :לחוק

, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית  )א(  .8"

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה

תיות של עובדה או התובענה מעוררת שאלות מהו  )1(

ויש אפשרות סבירה , משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה

  ;שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה
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תובענה ייצוגית היא הדר1 היעילה וההוגנת להכרעה   )2(

  ;במחלוקת בנסיבות העני�

קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי   )3(

לא רשאי לערער או הנתבע ; הקבוצה ייוצג וינוהל בדר1 הולמת

  ;לבקש לערער על החלטה בעני� זה

קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי   )4(

    ".הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב

  

 המצדיקי'  לחוק)א(8הקריטריוני' שנקבעו בסעי, במקרה דנ� מתקיימי' באופ� מובהק  .25

, בענה ייצוגית כפי שיפורטאישורו של בית המשפט לניהול התובענה העיקרית כתוהגשה ומת� 

 .להל�, לש' הזהירות בלבד

משפט המשותפות לקבוצה  ואקיימת אפשרות סבירה ששאלות מהותיות של עובדה ) 1( .26

  יוכרעו בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה

על בסיס העובדות המפורטות ,  לזכות בתביעהיו כי טובי' סיכוי� מאמיהמבקש .26.1

כמפורט בכתב התביעה , ה של המשיבהומעשי ה מחדלי.כתב התביעהבקשה זו ובב

ההכרעה כי , "סבירהאפשרות "בוודאי ושל ממש  מקימי' אפשרות ,ובבקשה זו

   . והקבוצהבתביעה תהיה לטובת המבקש

הפרת הסכ' על , בי� היתר, תומבוססהתביעה הבקשה ו כי � ויטע,המבקש יוסי .26.2

 ומקל וחומר –' מאוד על סיכויי' טוביויש בכ/ כדי להצביע , ברורות של המשיבה

 . והקבוצה לכ/ שהתובענה תוכרע לטובת המבקש$על אפשרות סבירה כנדרש בחוק 

של עובדה ג' משותפות  כי קיימת מסכת עובדתית דומה ושאלות  ידגישהמבקש .26.3

 . חברי הקבוצהביחס לכל משפט וג' של 

מה טיבו של ההסכ' , בי� היתר, במקרה זה הינ� השאלות הזהות המתעוררות

 בעת הא' עמדה המשיבה בהתחייבויותיה? נכרת בי� המשיבה לבי� חברי קבוצהש

? לקיי' את ההסכ'הא' יש לכפו, על המשיבה ? מכירת חבילות שיחות חודשיות
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 הא' בהעדר בסיס משפטי לגביית היתר ?הפרה המשיבה את הוראות רישיונה הא' 

ועוד שאלות כמפורט ? לחברי הקבוצהחיובי היתר מ� הדי� להורות למשיבה להשיב 

   .בבקשה לעיל

חברי , לקוחות המשיבהאו דומה אצל כל /הואיל והמסכת העובדתית זהה ו .26.4

  .לעיל ייבחנו ביחס לכל הקבוצההמשפטיות הרי שהשאלות , הקבוצה

  

  תובענה ייצוגית היא הדר1 היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני�) 2( .27

  ולעמדת המבקש–יעילה וההוגנת ביותר הדר/ ה, אי� כל ספק כי בנסיבות העניי� .27.1

היא בהלי/ , לברור המחלוקות העולות מכתב התביעה ומהבקשה $הדר/ היחידה 

  . של תובענה ייצוגית ולא בכל דר/ אחרת

יימצאו רבי' , בנפרדלקוח קשה להניח כי לאור הסכומי' הנמוכי' שנלקחו מכל  .27.2

  . בעלילכלי אשר יסכימו לנהל מאבק משפטי עקרוני ובלתי כל

רק מכשיר התובענה הייצוגית מאפשר להתמודד ע' מצב בו נגר' , הלכה למעשה .27.3

 אשר ככלל אינו מצדיק התמודדות נזק קט� ביחס לקבוצה גדולה מאוד של פרטי'

 ! בפנינו זהו המקרה . פרטנית אל מול התאגיד הגדול

נמוכי' בסכומי' המשיבה י "נפגעו עשמאות אלפי לקוחות עסקינ� בקבוצה של  .27.4

ולפיכ/ נית� להערי/ ברמה גבוהה מאוד של וודאות כי בהיעדר המכשיר של תביעה 

  . ייצוגית לא יוכרעו השאלות הללו כלל

י הנפגעי' ג' אז ברור שהחלופה של "כי יוגשו תביעות אישיות ע, אפילו ייטע� .27.5

 ברור המחלוקות בדר/ של תובענה ייצוגית יחסו/ זמ�תובענה ייצוגית עדיפה באשר 

חברי יבקשו ) וזוהי שאלה גדולה(בא' , שיפוטי רב ועומס על מערכת המשפט

  .  באופ� פרטניתביעותיה'לברר הקבוצה 

ברור המחלוקות בדר/ של תובענה ייצוגית יאפשר לשנות ולו במעט את יחסי  .27.6

הלקוחות איחוד . בודדהלקוח ה לבי�  והידע המשאבי'תעתירמשיבה הכוחות בי� ה
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,  לאחר אישור הבקשה,יאפשרמשיבה  עניינה במאוחד כנגד הלקבוצה אחת המנהלת

 . בי� הצדדי' בתובענה זומאבק מאוז� ושקול יותר 

דר/ עדיפה על הגשת בירור התובענה כתובענה ייצוגית הינה כי , אשר על כ� ברי .27.7

  .�ימוצדקת והוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני, תביעות אישיות

  

  י ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר1 הולמת קיי� יסוד סביר להניח כ )3( .28

באופ� ויכול לייצג  שכיח ומייצגלקוח  דוגמא מאפיינת וטיפוסית של ההמבקש מהוו .28.1

 .  הול' את עניינ' של כל הנמני' על הקבוצה

ולא הביאה " הסבר"א/ פנייתו זכתה ל, פנה למשיבה, "התקלה"בקש איתר את המ .28.2

 .  יובי היתרלתיקו� ההפרה ולהפסקת ח

 חלק ואבאשר ה,  של כל הנמני' על הקבוצה באופ� הול' את עניינ'המבקש ייצג .28.3

 נציגות ה ומהווה באופ� אישי מהתנהגות ופעולות המשיבו בעצמנפגע, מהקבוצה

   .אותנטית לקבוצה כולה

וכי , ניגוד ענייני'כל  לבי� חברי הקבוצה לא קיי' כי בי� המבקש, למותר לציי� .28.4

 לברר בש' הקבוצה כולה את השאלות ,בקשה זומכפי שנית� לראות , פועל המבקש

 .  שבמחלוקת

  . המבקש בעל האמצעי' הכלכליי' הנדרשי' לש' ניהול ההלי/ .28.5

 . לכ/' אכ� מתאיוא לשאת בנטל הכרו/ בניהול התובענה וה�מוכ, המבקש .28.6

 בעלי ניסיו� בתחו' התובענות, ד כמפורט בכותרת הבקשה"י עוה"יוצג עהמבקש י .28.7

המבטיחי' להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על מנת , הייצוגיות

  . לממש את זכויות החברי' בקבוצה כלפי המשיבה
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 .קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב )4( .29

התובענה העיקרית ובקשה זו מוגשות מתו/ שאיפה אמיתית לברר את הסוגיות  .29.1

.  את כספ' שנגבה שלא כדי�שיב לחברי הקבוצה כול'ולה, השנויות במחלוקת

מה' נגבו סכומי , לקוחותולהיות לפה לכל אות' ,  מבקש לייצג בתביעה זוהמבקש

    .היתר כמפורט בבקשה זו

,  לשאת בעול ניהולה של המבקשורי הגשת התובענה ונכונותה, בנסיבות אלה .29.2

אותו אינטרס אשר ,  מקדמי' אינטרס חברתיבאשר הינ', ראויי' לשבח והערכה

 . ראה המחוקק לנגד עיניו כאשר עודד את המנגנו� של תובענה ייצוגית

 778, 774) 5('ד מט"פ, 'נגד זילברש) ואח' ת ואח.צ.ט 4556/94א "בפסק הדי� ברע .29.3

  : הנשיא ברק כי' נקבע מפי כב

עניי� כשירות התובע איננו יכול להפו1 עיקר וכל מה שיש "

בדוק הוא הא� התובענה הייצוגית הוגשה מתו1 מניעי� ל

או רצו� לסחוט , פגיעה בחברה המתחרה: פסולי� כגו�

  ".פשרה

ה כנה ואמיתית לברר  מונע מכל מניע פסול אלא מתו/ כוונהמבקש איננו .29.4

 .  ובש' הקבוצההמחלוקות בשמו

ה  ובסיכוייו בכנות בצדקת תביעת� ומאמי בתו' לב מלאהמבקש כאמור פועל .29.5

בחוק לקיומו של יסוד סביר שהתביעה  בר, שנקבע עומדהוא לא כל שכ� , להתקבל

 .תנוהל בתו' לב

 

  כללי  .ו

   . הלא מתנהלות תובענות דומות כנגד המשיב, למיטב ידיעת המבקש .30

 .  כתביעה ייצוגית לנהל את תביעתוקבל את הבקשה ולהתיר למבקש יתבקש לש"מהבי .31
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להורות במסגרת אישור הבקשה על אופ� ד בית המשפט  לחוק יתבקש כבו25בהתא' לסעי,  .32

לתיק המתנגד להיכלל בקבוצת התובעי' יוכל להודיע חבר מהקבוצה שכל כ/ , פרסו' קבלתה

  .  ה ולהטיל את הוצאות הפרסו' על המשיב,בית המשפט

 בכל הוראה שימצא לנכו� בדבר או באי כוחו/ וית המשפט יתבקש להנחות את המבקשכבוד ב .33

 13או לצורכי אישורה לרבות כמפורט בסעי, / והמש/ ניהול התובענה לאחר אישורה אופ�

  .לחוק) ג (8או סעי, /ו

 שכר מ"לחיתבקש כבוד בית המשפט לאשר , לאחר אישור התובענה כייצוגית וככל שתתקבל .34

כל טרחה בשיעור המקובל בתובענות מסוג זה שיחושב מסכו' ההשבה הנתבע ומהערכת 

וכ� לאשר פיצוי ") ההטבה הכוללסכו' : "להל�(העתידי הסעד  לרבות ההטבות לקבוצה

כפי , ההטבה הכוללמסכו' , בשיעור שיקבע על ידובהתא' כתובע ייצוגי  מיוחד למבקש

 .   לחוק תובענות ייצוגיות22בהתא' להוראות סעי, , שתתקבל

  :שורי'ככל שתתקבל תובענה זו יש בה כדי להטיב ע' הציבור במספר מי, מכל מקו'

בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדי� , ומי' שנגבו ביתר בתקופת התובענההשבת הסכ, האחד

  . מיו' גביית כל תשלו' עד השבת' הסכומי' בפועל

  . רבי'0המוערכת א, היא במליוני , הפסקת הגבייה לעתיד, השני

לה' מת� הסעד ההצהרתי תאפשר לחברי הקבוצה לתבוע נזקי' נוספי' שנגרמו , השלישי

   .  פעולות ומחדלי המשיבהעקב

  

  סו& דבר  .ז

 הבקשה זו ולחייב את המשיבב מתבקש כבוד בית המשפט להורות כמפורט ,אשר על כ� .35

  .  בצרו, מס ער/ מוס, כדי�ולרבות שכר טרחת באי כוח, בקשה זו בבהוצאות המבקש

הדברי' או לחלופי� בהתא' להקשר /כל הטענות הנטענות בבקשה זו נטענות בהשלמה ו .36

 . והדבק'
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או נטל ההוכחה על התובע /כדי להעביר את נטל הראיה ו, אי� באמור בכל האמור בבקשה זו .37

 .  מקו' בו נטל זה מוטל על הנתבעת

 .הכותרות בבקשה זו הינ� לצרכי נוחיות בלבד ואי� לייחס לה� משמעות פרשנית כלשהי .38

  . ות בה לאימות העובדות המפורט של המבקשו תצהיר,לבקשה זו מצור .39

 . מ� הדי� ומ� הצדק להיעתר לבקשה .40

  

 

 _____________     ______________  

  ד "עו,   אמיר שאשא  ד "עו, ליאור צמח

  

  אי כוח המבקשב

  

   שאשא–צמח 

  רד עורכי די�מש


