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אייטם מה - 1.5.2016. ריקי הראל בשיחה
עם עו"ד ערן לב שמייצג לקוחה שיזמה

כותרת:

איריס לביא : אנחנו כאן בדין ודברים, רשת ב' של קול ישראל.

עכשיו אנחנו פונים לעניין הבא. רבים חשבים על בשרם ואפילו

מלינים על קריסת שירותי דואר ישראל. אבל אתה עו"ד ערן לב,

אתה החלטת לא להסתפק בכך, אלא ליזום תביעה ייצוג.

עו"ד ערן לב : קודם כל תיקון , אני לא יזמתי, עורכי דין אסור

להם ליזום הליכים. אני מייצג לקוחה שהיא יזמה.

איריס לביא : אוקי.

עו"ד ערן לב : עכשיו לגופו של עניין, מה שקורה הוא שמבחינה

של למשל דו"חות... פרוטוקולים של וועדות הכנסת השונות שבהם

נידון הנושא, אנחנו למדים שמי שחודש ספטמבר 2013, חברת

דואר ישראל נכנס לדבר שנקרא תכנית הבראה. עכשיו מה זה

תכנית ההבראה, לפי מה שהם אומרים.

משה נגבי : רפורמה מה שנקרא.
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עו"ד ערן לב : רפורמה. הם פיטרו כמה מאות דוורים. השכר של

המנכ"ל, אגב, לפחות לפי הפרוטוקול של מאי 2013, עומד על 49

אלף ש"ח, לא רע. הם מלווים על ידי שתדלן בשם לירון

הרשקוביץ' בכל הישיבות האלה. וזה פחות או יותר תכנית הבראה.

עכשיו התוצאה של תכנית ההבראה היא, על פי מה שנציגי הדואר

מאשרים, זה בעצם שמאז יש בין חוסר תפקוד לבין כמעט קריסה

של שירותי הדואר. אנשים פשוט מאוד לא מקבלים שירותי דואר.

לא דואר שיוצא...

איריס לביא : הם לא יכולים לשלוח, כי אין תיבות דואר...

משה נגבי : אין תיבות דואר...

איריס לביא : בהרבה מקומות.

עו"ד ערן לב : יכולים לשלוח אבל זה לא יגיע.

משה נגבי : לא לא...

עו"ד ערן לב : כן...

משה נגבי : אי אפשר לשלוח.

עו"ד ערן לב : עכשיו...

משה נגבי : בשכונה שלי רמת שרת בירושלים, סתמו את כל

התיבות.

עו"ד ערן לב : עכשיו זה נראה כביכול דבר טריוויאלי. דואר,

בסופו של דבר, דואר זה דבר שכל אחד מאיתנו, גם היום בעידן

האינטרנט, בעידן... הרי פקסים כבר יצאו מהאופנה. דואר זה עדיין
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חשוב, אנשים... נכון שכבר לא מקבלים מכתבי אהבה בדואר, אבל

עדיין חשבונות, צווי מילואים, עדיין אנשים זקוקים לדואר... אנשים

שולחים צ'קים דרך הדואר. והתביעה שלנו...

משה נגבי : הזמנות לחתונה.

עו"ד ערן לב : הזמנות לחתונה. אנחנו הגשנו דווקא...

איריס לביא : גם שולחים בוואטסאפ עכשיו.

עו"ד ערן לב : כן. דוגמה אחת שהוכחנו למשל, דווקא במגזר

החרדי שהוזכר קודם, שהיה... היו חתונות שההזמנות הגיעו לאחר

החתונה. עכשיו זה לא ש...

* : אחרי שנולד כבר הילד הראשון.

עו"ד ערן לב : כן, לא כל כך קהילה מכוונת. השאלה...

איריס לביא : לא, בוא נגיד שהמצב, שחשבון הדואר נגיד, חשבון

הטלפון או החשמל, מגיע לאדם שבועיים אחרי שהוא היה צריך

לשלם, יכול להגיע מצב שינתקו לו אולי את החשמל.

עו"ד ערן לב : כן, אני למשל לא תובע בשם עצמי, אבל גם אני

לפעמים מקבל מעיריית תל אביב התראה על אי תשלום, חודש

אחרי שהחשבון אמור היה להגיע. עכשיו התביעה היא לא על

הנזקים ... שכל אחד מיחידי הציבור, אלא היא בעצם תביעה

כדרגה של תביעה ייצוגית, היא אמורה להיות כזו שמתייחסת לנזק

שמשותף לכל הציבור. ולכן המדובר פה בעצם בתביעה לנזק הלא

ממוני. כל אחד מיחידי הציבור...
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משה נגבי : עוגמת הנפש, הדיכוי...

עו"ד ערן לב : שאתה יודע... בדיוק.

משה נגבי : העצבנות.

עו"ד ערן לב : רק שתבינו, עוד פעם, לפי הפרוטוקולים מדינת

ישראל העבירה אוצר, העבירה 400 מיליון שקל לחברת הדואר,

זאת אומרת, הוא אמור להעביר, לטענתו כבר העביר מחצית, לשם

מימון התכנית הבראה המופלאה הזאת. לפי בדיקות שנעשו על ידי

וועדה מיוחדת שהוקמה. מתברר שהחשיפה של חברת הדואר

לתחרות היא מאוד קטנה. זאת אומרת לא יכולה להיות להם... לא

יכול להיות להם תירוץ שהם חשופים לתחרות, ולכן המצב הזה

אירע. והכי מצחיק, בישיבה של וועדת ביקורת של הכנסת, הודיע

נציג הרגולטור, שזה נציג משרד התקשורת, הוא אמר, אנחנו קנסנו

את חברת הדואר על אי תפקוד. ומי לדעתכם שילם את הקנס?

משה נגבי : מדינת ישראל.

איריס לביא : כולנו.

עו"ד ערן לב : מדינת ישראל כי היא... היא בעלת המניות

בחברה... בחברה ממשלתית והיא בעלת...

איריס לביא : מה טוען הדואר להגנתו אגב?

עו"ד ערן לב : התגובה של הדואר בעצם מתבססת בעיקר על

טענה אחת. הם לא מתייחסים כל כך לגופם של טענות, הם

מעלים טענות שהם בעיקר מתחום דיני התובענות הייצוגיות.
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הטענה העיקרית שלהם , היא טענת חסינות. זה נכון הוא שבשני

החוקים הרלוונטית, בחוק רשות הדואר ובחוק הדואר, יש סעיף

שמעניק חסינות לרשות או לחברה במקרים של אי מסירה במועד.

אנחנו טוענים שהחסינות הזאת חלה רק על נזק ממון שנגרם

ממקרה ספציפי שבו באמת...

משה נגבי : עוד פעם לא מדובר רק על אי מסירה ...

עו"ד ערן לב : פה מדובר על אי מסירה.

משה נגבי : אני אומר, פה מדובר...

עו"ד ערן לב : כן לחלוטין, בדיוק.

משה נגבי : גם על חוסר יכולת לשלוח, על...

עו"ד ערן לב : לכן אנחנו טוענים שהחסינות הזאת... הזאת לא

חלה. אני חושב שזה לא כל כך ראוי שחברה ממשלתית בכלל

מסתתרת מאחורי סוג כזה של טענות.

משה נגבי : בעצם הם לא מכחישים את הקריסה שאתה מתאר.

עו"ד ערן לב : אני לא יכול לומר. הם לא מודים בה, הם לא

מאשרים אותה, אבל הם טוענים שאנחנו לא הוכחנו אותה.

משה נגבי : אגב, אני חייב לומר לך, שמה שתיארת פה, רפורמה

מתבטאת בעיקר בפיטורי עובדים, זה דבר שמזכיר את מה שקורה

פה בשידור הציבור. במידה רבה, אני מקווה שאצלנו התוצאות יהיו

קצת יותר טוב, אם כי אני לא בטוח. פרופסור אביעד הכהן.

פרופ' אביעד הכהן : שתי קצרות ממש סותרות. אחד, צריך לזכור
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שבדואר עובדים... העובדים של הדואר, כמו ברשות השידור אגב,

העובדים הם מסורים ואסור לנו... עם כל הטענות הצודקות

האלה...

משה נגבי : לחלוטין.

פרופ' אביעד הכהן : חס וחלילה לפגוע באנשים שגם בדרך כלל

המשכורות שלהם לא כמו של המנכ"ל שלהם.

משה נגבי : אני חייב לומר לך, אני כל יום רואה את הדוור... או

לא כל יום, הלוואי כל יום...

פרופ' אביעד הכהן : הוא קורס תחת משואו.

משה נגבי : כן, בדיוק.

פרופ' אביעד הכהן : כן. ההערה השנייה, אני שותף מלא לכאב,

לרוגז, לתסכול של כולנו מאי תפקוד של אותם שירותי הדואר.

הבעיה שזו תביעה ייצוגית שוב, שהשאלה מי ישלם את החשבון.

נניח שהתביעה הזאת תזכה, בסופו של דבר כולנו נשלם את זה.

כלומר, אתה תובע מישהו שבסופו של דבר הציבור הוא זה

שישלם גם את הפיצויים שייפסקו אם ייפסקו. במקרה הזה שוב,

צריך לחשוב שוב כמו במקרים האחרים שעליהם דיברנו כבר, האם

הדרך הנכונה היא בגלל שזו תביעה ייצוגית , או בדרכים אחרות

אולי אגב לא משפטיות. שוב, לצערי אני חושב שגם במקרה הזה,

המשפט הוא לא זה שיתקן את חברת הדואר. אם יהיה קנס, אם

התביעה הזאת תזכה, אז בסופו של דבר, כולנו נשלם את זה
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מהכיס שלנו, את הכסף שבסופו של דבר יגיע לתובעים.

משה נגבי : עו"ד ערן לב, אני חושב שפרופ' אביעד הכהן, העלה

פה באמת נקודה אמיתית. כלומר, התביעה הזאת לא מטרידה את

אותם מנהלים שכמו שאמרת מרוויחים רבבות שקלים בחודש. הם

Loose לא ישלמו את הפיצוי. מי שישלם זה אנחנו, כלומר, זה

Loose situation מבחינתנו.

עו"ד ערן לב : תראה, קודם כל לגבי העובדים, אין לנו באמת

טענות נגד העובדים, נהפוך הוא. אנחנו הבאנו דברים של עובדים

שמספרים איך הם עולים עם שקי דואר כפולים לקומה רביעית

בבתים ללא מעליות. לגבי הנושא הזה, תמיד נטען לטעון. הטענה

הזאת עולה לא רק במקרה הזה, גם במקרים אחרים, שהטענה

היא נגד ...

עו"ד ערן לב : כן, חברות ביטוח, אז מה הם יעשו, הם ישלמו

ויעלו את הפרמיות. ה... צריך להבין שהמוסד הזה של תביעה

ייצוגית שהוא מוסד ייחודי אגב לישראל, אנחנו למדנו אותו

מארה"ב, לא ידוע לי על עוד מדינות אחרות שבהם המוסד הזה

קיים, הוא מוסד מבריק, הוא מוסד שבעצם בא ליצור לא רק

מנגנון של פיצוי, אלא גם מנגנון של הרתעה כנגד גופים מהסוג

הזה.

משה נגבי : אבל השאלה עוד פעם , אם זה מרתיע כי מדובר

במנגנון של כסף ציבורי.
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עו"ד ערן לב : עוד פעם השאלה הזאת...

משה נגבי : איך זה מרתיע?

עו"ד ערן לב : השאלה הזאת יכולה להישאל, כמו שאמרתי גם

במקרים אחרים...

משה נגבי : לא, אם חברת ביטוח...

עו"ד ערן לב : אבל גם כאן הציבור זכאי לפיצוי. זאת אומרת,

בסופו של דבר, נכון שהוא יבוא אולי מהכיס של החברה, אבל

בסופו של דבר הציבור נפגע והציבור זכאי לפיצוי וזה המנגנון

היחיד. אין... אגב, אני לא מכיר מנגנון אחר. הכנסת ישבה, הנה

הכנסת ישבה, אני הבאתי חמישה פרוטוקולים של וועדות שונות

של הכנסת, זה לא עזר. בג"ץ... אני לא רואה איזה שהוא מנגנון

משפטי אחר, שיכול לעזור.

איריס לביא : פרופ' אביעד הכהן, אתה רוצה להגיד משהו?

פרופ' אביעד הכהן : היינו צריכים לחשוב על משהו מעשי,

בהמשך לדברים של עו"ד לב, זה כפי שקיים ברשויות מקומיות או

בשלטון ה... בשלטון המרכזי שלנו, להטיל חבות אישית על

המנהלים, זה דבר שלא קיים היום, אבל אם יימצא מנגנון כזה,

יכול להיות שאז באמת ימצא גורם מרתיע, כיוון שאז אם נצטרך

לשלם מכיסו, אני חושב שאז המחשבה אולי...

איריס לביא : אבל על דירקטורים בחברות אחרות יש חובות לא?

פרופ' אביעד הכהן : דירקטורים בחברות פרטיות יש...
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איריס לביא : כן.

פרופ' אביעד הכהן : על רשויות ציבוריות ונבחרי ציבור ברשויות

מקומיות יש, לא תמיד מפעילים אותו, שוב, זה אחת הבעיות

שהאכיפה היא לא תמיד אכיפה כמו שצריך. אם תהיה חבות

כזאת גם של אנשים בחברות ממשלתיות של המנכ"לים, של

המנהלים, מפה לשם הם יחשבו פעמיים אם אפשר להמשיך בדרך

הזאת.

עו"ד ערן לב : אגב, הנושא הזה נידון היום בתביעה הנגזרת,

בנושא של הבנקים ולגבי ה... מה שקרה בארה"ב, הסיוע למעלימי

מס. יש עם זה בעיה שהכיס של המנהלים האלה, ככל שהוא

עמוק, הוא לא עמוק מספיק. ולכן זה לא... זה פתרון חלקי ולא

כל הפ...

משה נגבי : ...

עו"ד ערן לב : נכון, בדיוק השאלה הזאת עולה היום, ממש בימים

אלה היא נידונה.

משה נגבי : עו"ד לב, מתי אמור בית המשפט להחליט אם לאשר

את התביעה שלכם או לא.

עו"ד ערן לב : אני חליתי... האמת היא בגלל שאני הייתי קצת

מקורר כמה ימים, הדיון היה צריך להיות כבר לפני שבוע, הוא

נדחה, אנחנו עוד לא יודעים למתי, אבל ההליך של תביעה ייצוגית

הוא מן הסתם לא הליך קצר.
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איריס לביא : בגללך התעכבו עוד כמה ...

משה נגבי : כלומר, עוד כמה חתונות עלולות להתפנצ'ר.

פרופ' אביעד הכהן : הצבי הפך להיות צב.

עו"ד ערן לב : אבל מה שיפה דווקא בתיק הזה. קיבלנו את

ההזמנות לדיון בזמן.

איריס לביא : כן. ואולי הדבר הכי טוב שיצא מזה, זה מערכון

מאוד מאוד מצחיק של ארץ נהדרת, זה חייבים להגיד.

משה נגבי : עו"ד לב , אני רוצה לנצל את המומחיות הידועה

שלך, בתחום אחר, של הגבלים עסקיים. היינו עדים לאחרונה, לא

מזמן, אפרופו סיפור מתווה הגז, למקרה שבו ממונה על ההגבלים

העסקים בעצם אפשר לומר התפוטר רק בגלל שהוא העז

במירכאות, להטיל וטו על אותו מתווה. אתה רואה פה סכנה לכל

המוסד הזה עכשיו, ליכולת שלו למנוע קרטלים במשק?

עו"ד ערן לב : טוב בוודאי, זה מקרה למיטב ידיעתי, הפעם

הראשונה שקורה דבר כזה, שממונה מתפטר בגלל שהממשלה

בעצם איימה לנקוט בצד שמותר לה לנקוט לפי 52 לחוק

ההגבלים וזה לעקוף אותו.

משה נגבי : ...

עו"ד ערן לב : כן. אני רק רוצה להזכיר שחששות היו גם בעבר.

זאת אומרת, גם שדיוויד גילה נכנס לתפקיד, היו... היו חששות

והם הוזמו. לגבי הממונה הזו, יש...
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איריס לביא : בעיה.

עו"ד ערן לב : כן, יש בעיה אחרת. היא לא כל כך... הזיקה שלה

השלטונית, אלא דווקא העובדה שהיא באה ממשרד שייצג גופים

כלכליים. למשל, אנחנו עסקנו בתביעה ייצוגית, כי יש לנו תביעה

ייצוג מאוד... כמה תביעות ייצוגיות נגד תנובה שהייתה לקוחה של

המשרד שלה. היא התחייבה לא לטפל בנושאים שקשורים בתנובה,

ובכל זאת, בימים אלה, נידונה ברשות, חוות דעת חדשה, שאמורה

לתקן חוות דעת... אולי, לשנות חוות דעת קודמת של דיוויד גילה,

לגבי הסוגיה של מהו מחיר שאסור מונופול להשית. עד היום

דיוויד גילה קבע שגם מחיר גבוה, לא רק מחיר נמוך, עשוי להיות

מחיר שאסור למונופול כדוגמת תנובה להשית. אם ההחלטה שלו

תשתנה על ידי הרשות תחת הנציבה הנוכחית, היא ללא כל ספק

תסייע לתנובה בתביעות הייצוגיות, כשהם עוסקות במחיר מופקע

כי תנובה השיתה כביכול כמונופול...

משה נגבי : אתה אומר כי החשש לניגוד עניינים בעצם.

עו"ד ערן לב : כן, הנושא הזה נידון. אני מבין שהיו שאילתות

בנושא הזה. נכון להיום, הבנתי ש...

משה נגבי : קשה לי שעוד שומר סף...

עו"ד ערן לב : כן, היועץ המשפטי...

משה נגבי : ... נחלש.

עו"ד ערן לב : היועץ המשפטי התיר לה לעסוק בזה. אגב, אני
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מכיר את עוה"ד הלפרין, אישה הגונה, שלא תהיה טעות. אני

אפילו בכמה תיקים נפגשתי בה. אני לא חושד חלילה שהיא

תעשה בלי יודעין.

משה נגבי : אבל גם מראית פני הדברים חשוב.

עו"ד ערן לב : יש בעיה גדולה מאוד בסוגיה הזאת, היא מראית

פני הדברים בהחלט.

איריס לביא : תודה רבה לך עו"ד ערן לב.
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