
 
 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

  

  לפינר נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 6343-09-16 ת"צ
 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 37מתוך  1

  
 אבי פורג שופטה כבוד פני ל

 
 

 התובעת:
 
 נצחיה לפינר 

 ע"י ב"כ עוה"ד גיל רון ועוה"ד אהרן רבינוביץ
 

 נגד
 

 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  הנתבעת:
 ע"י ב"כ עוה"ד דני כביר ועוה"ד ליטל בן דוד שאול

 
 1 

 2 פסק דין

 3 בתובענה ייצוגית

 4לפניי תובענה שאושר לנהלה  כתביעה ייצוגית בהתאם להחלטת כבוד השופטת דפנה בלטמן קדראי 

 5  (.החלטת האישור")להלן: " 29.4.18מיום 

 6 רקע א.

 7הינה חברה  "(בזק" או "הנתבעת. הנתבעת, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ )להלן: "1

 8ציבורית הפועלת על פי רישיון כללי לביצוע פעולות ושירותי תקשורת, שניתן לה לפי חוק התקשורת 

 9 "(.חוק התקשורת)להלן: " 1982 -)בזק ושירותים(, תשמ"ב

 10 

 11"(, היא היורשת של מר משה לפינר ז"ל, התובעת. התובעת הייצוגית, הגב' נצחיה לפינר )להלן: "2

 12והיה לקוח של התובעת, כאשר תשלום החשבון החודשי לבזק בוצע  26.2.15אשר נפטר ביום 

 13 2באמצעות הוראת קבע בחשבון הבנק של התובעת ומר לפינר ז"ל )צו ירושה צורף כנספח 

 14 לתובענה(. 

 15 

 16 לחוק התקשורת קובע כהאי לישנא: 16. סעיף 3

 17השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי "
 18נות חובה ותנאים לתשלום ריבית פיגורים, הפרשי הצמדה לקבוע בתק

 19והוצאות גביה על תשלומים המגיעים בעד שירותי בזק ואשר לא שולמו 
 20 "במועד שנקבע לכך.

 21 

 22לחוק התקשורת, הותקנו תקנות הבזק )ריבית פיגורים הוצאות  16. בהתאם לאמור בסעיף 4

 23 כך: 2במסגרתן נקבע בתקנה "(. תקנות הבזק)להלן: " 1987-גבייה(, תשמ"ז 

 24.על תשלום בעד שירות בזק שלא סולק במועד שנקבע לכך בחשבון יווספו לסכום הנקוב 2"
 25 –בחשבון 
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 1 (ריבית פיגורים לימי החוב, יחסית למספר הימים;1)
 2 –שקלים חדשים ואם הטיפול בגביה נבע  10.00(הוצאות גביה בסך 2)

 3 שקלים חדשים; 25.40 –)א(משיק שלא כובד 
 4 שקלים חדשים". 14.20 –)ב(מהוראת קבע שלא כובדה בידי הבנק 

 5 

 6( לתקנות הבזק מסדירה את שיעור הוצאות הגבייה אותו רשאית הנתבעת לגבות 2)2. תקנה 5

 7כאמור ₪  10מלקוחותיה. במסגרת התקנה ישנה התייחסות הן להוצאות גבייה כלליות בסך של 

 8או ₪(  25.40כובד )ות גבייה מיוחדות בשל שיק שלא "(, והן להוצאהוצאות גבייה כלליות)להלן: "

 9 "(.  הוצאות גבייה מיוחדות)להלן: "₪(  14.20שלא כובדה ) בשל הוראת קבע

 10 

 11הבנק לא כיבד את הוראת הקבע שניתנה לנתבעת עבור חודש יוני  23.7.15.בתובענה נטען כי ביום 6

 12הופיע החיוב  6.9.15תבעת מיום בשל יתרת חובה. בחשבונית של הנ₪,  38.11, בסכום של 2015

 13בתוספת מס ערך מוסף בגין "עמלה עקב ביטול תשלום". בחשבונית זו נכלל ₪  14.20בסכום של 

 14)העתקי החשבוניות האמורות  23.9.15. החשבון שולם במלואו ביום 2015גם החוב עבור חודש יוני 

 15בתוספת  ₪ 10ב נוסף בסכום של הופיע חיו 6.10.15לתובענה(. בחשבונית מיום  5-3צורפו כנספחים 

 16..." )העתק 23/09/2015-עבור "הוצאות גביה בגין איחור בתשלום שבוצע ב מס ערך מוסף

 17 לתובענה(.  6צורף כנספח  6.10.15החשבונית מיום 

 18לטענת התובעת הייצוגית, הנתבעת גובה את הוצאות הגבייה כאמור לעיל, שלא כדין, שכן מהוראה 

 19. חלופיותות הבזק עולה בבירור, כי הוצאות הגביה המותרות בחיוב הן ( לתקנ2)2זו של תקנה 

 20לטענתה, במקרה הרגיל של אי תשלום במועד, כגון במקרה של שובר תשלום שלא נפרע במועד, 

 21זהו המקרה הרגיל של אי תשלום במועד. ₪.  10הנתבעת רשאית לגבות הוצאות גביה בסכום של 

 22עד הנובע משיק או מהוראת קבע שלא כובדו, הנתבעת לעומת זאת, במקרה של אי תשלום במו

 23בהתאמה. לטענת ₪,  14.20או ₪  25.40 ,רשאית לגבות סכום גבוה יותר בגין הוצאות גביה

 24התובעת, אין דרך אחרת לקרוא את התקנה. אילו כוונת מחוקק המשנה הייתה לקבוע את התעריף 

 25טענתה, היה נעשה השימוש במילה "וכן" כתוספת לתעריף הרגיל, הוא היא קובע כך. במקרה כזה ל

 26"ובנוסף" וכיוצא באלה. עיון בדברי חקיקה שונים מעלה בבירור כי המשמעות היחידה שניתן לתת 

 27ובשני המקרים ₪  10כי במקרה הרגיל יחול חיוב בסכום של  ,למילה "ואם" בתקנות בזק היא

 28בנוסף ₪  10יחול החיוב של באותם מקרים לא כשחול חיוב מיוחד בסכום גבוה יותר האחרים י

 29לחיובים המיוחדים. לפיכך, כאשר הנתבעת גובה גם את הסכום הרגיל וגם את הסכומים שנועדו 

 30ומחייבת את  הבזקלמקרים המיוחדים, הרי שהיא מבצעת גביה החורגת מהמותר לה בתקנות 

 31פועלת הלקוח ביתר. משכך, טוענת התובעת כי הנתבעת מפרה את הוראות תקנות בזק כשהיא 

 32 ( לתקנות בזק, וכן מפרה הנתבעת גם את הוראות חוק התקשורת. 2)2בניגוד לתקנה 

 33כי הפרות אלו מקימות לחברי הקבוצה עילות תביעה כדלקמן: הפרת חובה  עוד טוענת התובעת

 34לפקודת הנזיקין )נוסח  35לפקודת הנזיקין )נוסח חדש(; רשלנות לפי סעיף  63חקוקה לפי סעיף 

 35 .  1979-חדש(; וכן עשיית עושר ולא במשפט, לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט
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 1 25.40מנוסח באופן כזה שבו שני הסכומים החלופיים זה לזה ). מנגד טוענת הנתבעת, כי הסעיף 7

 2בגין הוצאות גבייה, ומכאן שיש ₪  10מהווים סעיפי משנה לסעיף הקובע תשלום של ₪(  14.20-ו₪ 

 3זה לזה. לטענת הנתבעת גם  מצטבריםבכך כדי להעיד על כוונת המחוקק כי הסכומים הללו יהיו 

 4 /עברית משמעות דו לשונית, וגם אם בענייננו, שתי החלופותאם אכן ניתן לייחס לאות ו' בשפה ה

 5הפרשנויות המוצעות מצויות בתוך מתחם האפשרויות הלשוניות, הרי שדי בכך כדי לדחות את 

 6הנתבעת, הברירה בין השתיים תוכרע על פי תכלית החקיקה העומדת ביסוד  לשיטתהתביעה. 

 7( לתקנות הבזק, כוונת המחוקק 2)2ה תקנות הבזק, כאשר לטענתה, תכלית החקיקה של תקנ

 8( לתקנות 2)2וההיסטוריה החקיקתית, לרבות המטרות והאינטרסים העומדים מאחורי תקנה 

 9 הבזק, מובילות לפרשנות לפיה מדובר בסכומים מצטברים ולא חלופיים. 

 10 

 11הכלליות והוצאות הגביה . המחלוקת בין הצדדים כאמור, עניינה בשאלה האם הוצאות הגבייה 8

 12, בין הן חלופיות או מצטברות. להשלמת התמונה יצוין, כי מחלוקת זו נדונה זה מכברהמיוחדות 

 13 בן הרוש נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 2415-07גם בת.צ )מח' ת"א(  היתר,

 14נקבע בפסק הדין "(, במסגרתו פרשת בן הרוש(, והסתיימה בהסדר הסתלקות )להלן: "11.10.12)

 15 כדלקמן:

 16ם ניהלו ביניהם הליך גישור, שבעקבותיו הם מבקשים לראות בהסכם הצדדי"
 17 שאליו הגיעו במסגרת זו משום הודעת הסתלקות. 

 18לאחר עיון בהסכם שאליו הגיעו הצדדים ומשצורפו תצהירים כנדרש, נחה דעתי 
 19כי אמנם אין מקום לנהל את הבקשה והתביעה. גם אין צורך וטעם בפרסום, 

 20  .."בהיעדר עילת תביעה.
 21 

 22 תמצית החלטת האישור ב.

 23מצויות נקבע כי מאחר ששתי החלופות הפרשניות המוצעות על ידי הצדדים  . בהחלטת האישור9

 24בתוך מתחם האפשרויות הלשוניות, אזי הברירה בין השתיים תוכרע על פי תכלית החקיקה העומדת 

 25ינת תכלית החקיקה להחלטת האישור(, כאשר בית המשפט מצא כי בח 46ביסוד תקנות הבזק )סעיף 

 26המונחת ביסוד תקנות בזק מביאה למסקנה, כי קיימת אפשרות סבירה שהוצאות הגבייה הקבועות 

 27להחלטת האישור(:  48וזאת מהטעמים הבאים )סעיף  הוצאות חלופיות( לתקנות בזק הן 2)2בתקנה 

 28הכנסת מחזק  בהחלטת האישור סבר בית המשפט, כי עיון בפרוטוקולים של דיוני וועדת הכספים של

 29(; בנוסף, 49)סעיף  ( לתקנות בזק הם חיובים חלופיים2)2את הטענה לפיה החיובים הקבועים בסעיף 

 30קבע בית המשפט בהחלטת האישור, כי בטענות בזק שהפנתה בתגובתה לאמירות שונות שנאמרו 

 31עולה כי הוצאות הגבייה המיוחדות הן עבור פעולות גבייה נוספות  ןבדיוני וועדת הכספים בכנסת, מה

 32אין כדי להוכיח כי הוצאות הגבייה המיוחדות, אשר שיעורן עולה על שיעור הוצאות  ,בהן נוקטת בזק

 33להחלטה בבקשת האישור(;  50הגביה הכלליות, אינן כוללות בתוכן גם הוצאות גבייה כלליות )סעיף 

 34בהחלטת האישור, כי פרשנות התובעת מתיישבת עם התכלית והאיזון בין  כמו כן מצא בית המשפט

 35האינטרסים השונים המונחים ביסוד הוראת תקנות בזק והיא אף עולה בקנה אחד עם הרקע 
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 1לחוק התקשורת מכוחה תוקנו  16ההיסטורי של ענף הבזק בארץ ועם תכליתה של הוראת סעיף 

 2פטת בלטמן קדראי בהחלטת האישור את דעתה, לפיה (. כן הביעה כב' השו51תקנות בזק )סעיף 

 3תכלית תקנות בזק היא לאזן בין שמירת האינטרס של בזק להבטחת הוצאותיה לבין שמירת 

 4האינטרס הציבורי ואינטרס הצרכן באמצעות הגבלת תעריפי הוצאות הגבייה, כאשר היא קבעה כי 

 5והחברתי של ענף הבזק בארץ, לאור  תכליות ומטרות אלו אף עולות בקנה אחד עם הרקע ההיסטורי

 6היותה של בזק במשך שנים רבות חברה עסקית הפועלת להשאת רווחים לצד היותה מונופול בענף 

 7התקשורת והצורך בשל כך למנוע ניצול כוחה ומעמדה בענף זה. כן צוין בהחלטת האישור, כי מסקנה 

 8בזק השמכוחו הותקנו תקנות  זו אף מתיישבת עם תכליתו של חוק התקשורת, הוא החוק המסמיך

 9 (. 55-53)סעיפים 

 10כב' השופטת בלטמן קדראי ציינה בהחלטת האישור, כי המטרות והאינטרסים המונחים ביסוד 

 11בשירותי תקנות בזק, הם שניים: שמירה על אינטרס הציבור באמצעות הגבלת סכום הוצאות הגבייה 

 12להבטחת הוצאותיה בשל אי תשלום חיוב  "( ושמירה על אינטרס בזקהאינטרס הצרכניבזק )להלן: "

 13"(. לשיטתה, הפרשנות לפיה הוצאות הגבייה הן חלופיות עולה בקנה האינטרס העסקיבמועד )להלן: "

 14אחד עם התכלית והאינטרס הצרכני להגבלת הוצאות הגבייה ושמירה על תקציבם של האזרחים 

 15ות מבחינה לשונית, מבכרת היא את הנזקקים לשירותי בזק. שכן, מבין שתי חלופות התשלום האפשרי

 16חלופת התשלום הנמוכה. כך, שבמקרים של אי כיבוד הוראת קבע ישלמו לקוחות המשיבה סך של 

 17 34.50במקום ₪  24.50ישלמו סך של שיק ובמקרים של אי כיבוד ₪;  24.20במקום סך של ₪  14.20

 18האינטרס העסקי. ואולם, להחלטת האישור(. פרשנות זו אף אינה מתעלמת  מ 57-56)סעיפים ₪ 

 19)ב( לתקנה  -אות הגבייה המיוחדות הקבוע בסעיפים קטנים )א( ובהעדר ראיות ממשיות כי סכום הוצ

 20( לתקנות בזק אינו משקף את עלויותיהן המצטברות של פעולות הגבייה הכלליות ופעולות הגבייה 2)2

 21. מאידך, יח כי החיובים מצטבריםאין להנ -המיוחדות, וכי אין בסכום זה כדי להבטיח את הוצאותיה 

 22פרשנות לפיה מדובר בחיובים מצטברים, מתעלמת מהאינטרס הצרכני ושמה את כל כובד המשקל 

 23הפרשני על האינטרס העסקי, וכבר מטעם זה אינה מתיישבת לכאורה עם תכלית הוראת התקנה 

 24 (. 59-58המושתת על אינטרס עסקי לצד אינטרס צרכני )סעיפים 

 25י הפרשנות שהציעה בזק, לפיה הוצאות הגבייה הקבועות בתקנות הן הוצאות עוד נקבע, כ

 26מצטברות, לא הוכחה במידה הדרושה בשלב זה של ההליך. כך למשל, המשיבה לא הציגה תחשיב 

 27או כל ראיה אחרת שתומכים בהצהרותיה על אודות שיעור ההוצאות הכרוכות בהפעלת מנגנון 

 28 (. 60ציפיים של אי כיבוד הוראת קבע או שיק )סעיף הגבייה במקרים רגילים ובמקרים ספ

 29בהחלטתה התייחסה כב' השופטת בלטמן קדראי גם לטענות בזק בנוגע לתיקון החקיקה משנת 

 30בעקבות ₪,  10לסך של ₪  4.5, במסגרתו עודכן התעריף של הוצאות הגבייה הכלליות מסך של 1999

 31הגבייה המיוחדות, הקבועים בסעיפים קטנים המלצותיה של ועדת גרונאו, בעוד שתעריפי הוצאות 

 32( לתקנות בזק, לא עודכנו בהתאם. בזק טענה כי הדבר מלמד כי הוצאות הגבייה 2)2)ב( לתקנה  -)א( ו

 33(. בהחלטת האישור צויין בהקשר זה 61הכלליות אינן כלולות בהוצאות הגבייה המיוחדות )סעיף 
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 1הוצאות הגבייה המיוחדות, אינם מובנים עד תום.  גם 1999כי, אכן, הטעמים מדוע לא עודכנו בשנת 

 2תשובה חותכת לשאלה זו לא הוצגה לפני בית המשפט ולא נמצא לכך הסבר בדוח ועדת גרונאו כמו 

 3. ואולם, נכון לאותו שלב של ההליך, בו מדובר היה בהחלטה 1999גם בדיון שקדם לתיקון שנת 

 4בקשת האישור מניה וביה. כאשר בהקשר זה, בבקשת האישור, אין בטענה זו כדי להצדיק דחיית 

 5, כי העלאת הוצאות הגבייה הכלליות נועדה שהציעה המבקשת באותו שלב עומדת האפשרות

 6להתמודד עם הגרעון במאזנה של בזק ואין בעדכון התעריף כדי לשקף את עלויות הגבייה בפועל 

 7 להחלטת האישור(. 62)סעיף 

 8ודת המוצא בכל דיוני ועדת גרונאו הייתה שעסקינן בהחלטת האישור נדחתה טענת בזק כי נק

 9בחיובים נפרדים, ועל כן הוועדה כלל לא דנה בחיוב בגין שיק או הוראת קבע שלא כובדה. בית 

 10המשפט לא מצא בדוח הוועדה כל תימוכין לטענה זו וציין, כי לא הוגשו ראיות אודות בסיס הנתונים 

 11 63אם בכלל, בעניינים נשוא התובענה הייצוגית )סעיף שעמד לפני הוועדה ועל השיקולים ששקלה, 

 12 להחלטת האישור(. 

 13מר ערן גרף, אשר שימש כראש בזק ביקשה להסתמך על תצהירו של לכך שכן הפנה בית המשפט 

 14הנחת העבודה של משרד  ,על פיו "(.גרףענף בזק במשרד התקשורת בתקופה הרלוונטית )להלן: "

 15התקשורת הייתה כי מדובר בחיובים נפרדים שאינם תלויים זה בזה ולכן טענה כי יש מקום לייחס 

 16( לתקנות בזק בהליך זה. 2)2משקל משמעותי לאופן שבו פירש משרד התקשורת את הוראת תקנה 

 17הכנת התצהיר  אין ליתן כל משקל לתצהיר גרף, אשר במועד המבקשת באותו שלב, כימנגד טענה 

 18הועסק על ידי חברה שבבעלות בזק. בפרט, כאשר גרף הודה כי במסגרת עבודתו במשרד התקשורת 

 19הוא לא עסק בהוצאות שנקבעו בגין שיק או הוראת קבע שלא כובדו ועל כן קשה לייחס משקל 

 20ת כלשהו לתצהירו בעניינים אלו. בית המשפט, לאחר ששקל את טענות הצדדים, בחר לקבל את עמד

 21בעניין זה. בנסיבות העניין, ולאור העובדה שבמועד הכנת התצהיר הועסק המבקשת באותו שלב 

 22גרף על ידי חברה שבבעלות בזק, סבר בית המשפט, כי יש להתייחס לתצהירו ולאמור בו בגישה 

 23זהירה. בכל מקרה, לא שוכנע בית המשפט כי גרף הינו הגורם הנכון הרשאי לייצג את עמדת משרד 

 24רת ומדיניותה בנושאים נשוא בקשת האישור באותה עת או בכלל וכי יש ליתן משקל לאמור התקשו

 25בתצהירו בעניינים אלה. עם זאת ומבלי לקבוע מסמרות, נאמר בהחלטת האישור, כי ייתכן כי בשלב 

 66-26התובענה הייצוגית עצמה יהיה מקום לבקש את עמדת משרד התקשורת בסוגיות אלה )סעיפים 

64 .) 27 

 28של יום, נקבע בהחלטת האישור כי ממכלול הדברים עולה, שישנה אפשרות סבירה כי בסופו  בסופו

 29( לתקנות 2)2לפיה הוצאות הגבייה הקבועות בתקנה  המבקשת באותו שלבשל יום תתקבל פרשנות 

 30עמדה בנטל להראות כי מבקשת בזק הן הוצאות חלופיות ולא מצטברות. בית המשפט סבר, כי ה

 31גבתה לכאורה תשלומים בזק היא הפרשנות הראויה, וכי על כן  ( לתקנות בזק2)2פרשנותה לתקנה 

 32שלא כדין, ולפיכך קמה עילת תביעה בדבר הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט; כך גם 

 33סבר בית המשפט כי השאלות הפרשניות שנדונו בהחלטת האישור משותפות לכל חברי הקבוצה וכי 

 34ת אלו יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה. על כן, נקבע כי ניהול ההליך קיים סיכוי סביר כי שאלו
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 1בדרך של תובענה ייצוגית הינו הדרך היעילה וההוגנת בנסיבות העניין. בנסיבות האמורות, בהן מצא 

 2בית המשפט כי קיימת לכאורה עילת תביעה של הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט בגין 

 3מצא לנכון לייחס למשיבה גם עילת תביעה עקיפה של עוולת הרשלנות  גבייה שלא כדין, הוא לא

 4הנובעת מכך שלא פעלה בהתאם לסטנדרט הזהירות המתבקש. כן הוסיף בית המשפט בהחלטת 

 5האישור וציין, כי בירור ההליך בעילת תביעה של עוולת הרשלנות יביא לסיבוכו של ההליך חלף 

 6( לחוק תובענות ייצוגיות וגם מטעם זה לא מצא 2)א()8יף מיקודו, וזאת בניגוד לדרישותיו של סע

 7 לנכון לאשר את עילת התביעה בגין רשלנות. 

 8 בהחלטת האישור אושר לנהל את התובענה כייצוגית, בהתאם למפורט להלן:

 9: הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט עילת התביעה בגינה אושרה התובענה כייצוגית

 10   בגין גבייה שלא כדין.

 11כל מי שחויב בשבע שנים האחרונות בהוצאות גבייה בשל אי כיבוד שיק או : "חברי הקבוצה

 12 ."( לתקנות בזק2)2)ב( לתקנה  -הוראת קבע בסכומים העולים על הקבוע בסעיפים קטנים )א( ו

 13 : השבה של דמי הגבייה שנגבו שלא כדין.  הסעד הנתבע

 14 

 15 תמצית טענות הצדדים בסיכומים ג.

 16 התובעת סיכומי. 10

 17( לתקנות הבזק ברורה. כאשר שיק או הוראת קבע לא כובדו, ניתן 2)2התובעת טוענת, כי תקנה 

 18)בהתאמה(, ולא יותר. הנתבעת חייבה ביתר. היא גבתה בנוסף על הסכום ₪  14.20או ₪  25.40לגבות 

 19נתבעת הגנת ה₪.  10שנקבע בגין אי כיבוד שיק או הוראת קבע, את הסכום שנקבע למקרה רגיל, 

 20( לתקנות הבזק משמעה ו' 2)2מבוססת על טענה פרשנית לפיה האות ו' במילה "ואם" בתקנה 

 21החיבור, כלומר משמעותה היא לא "ואם" אלא "וגם" או "בנוסף". מדובר בטענה מופרכת. המילה 

 22"ואם" מסמנת חלופה ולא תוספת. כאשר האות ו' מחוברת עם המילה "אם" היא אינה ו' החיבור, 

 23' הברירה )המכונה גם ו' הניגוד(, המסמנת חלופה. לא ניתן להחליף או להוסיף מילים לתקנה. אלא ו

 24 אין צורך בדיון מעבר לכך.המילים מכריעות את המחלוקת, התקנה אינה סובלת שני פירושים. 

 25 די בכך לקבל את התביעה.כך עולה בבירור מההיקרויות של המילה "ואם" בחוקים ובתקנות לרוב. 

 26"(, תומך נחרצות אשר-פרופ' בראשר )להלן:" -יא האקדמיה ללשון העברית, פרופ' משה בר גם נש

 27בעמדה זו. הוא קבע כי מי שסבור שהו' היא ו' החיבור או שהיא משתמעת לשני פנים )גם ו' החיבור 

 28וגם ו' הברירה( מכחיש את ידיעת הלשון העברית במיטבה וכן לא ייעשה. הנתבעת לא הגישה חוות 

 29נגדית, למרות שטענת ההגנה שלה לשונית במהותה, שכן אף מומחה לא יתמוך בעמדת דעת 

 30 הנתבעת. 

 31הנתבעת טוענת כי תחשיבי העלויות וההוצאות שלה מצדיקים את פרשנותה, אך טענה זו אינה 

 32רלוונטית, שהרי התקנה ברורה. יתרה מכך, התברר כי הטענה חסרת בסיס. הנתבעת לא הציגה שום 

 33י. במשך שנים היא העבירה נתונים ותחשיבים רבים למשרד התקשורת, אך לא הוצג נתון רלוונט

 34רלוונטי האחראי על מידע זה אצלה כדי לקבלו. היא הדבר מכך. הנתבעת אפילו לא פנתה לגורם 
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 1יס להגנתה עדים לא רלוונטים. אם הנתונים היו מסייעים לה היא העדיפה להסתיר את המידע ולגי

 2 . הייתה מציגה אותם

 3, ממנו עולה כי בגין אי כיבוד הוראת קבע בפעם 1999, מסמך משנת בלבדהנתבעת הציגה נתון אחד 

 4לפי הטענה, אין זה הגיוני שהותר לנתבעת ₪.  17הראשונה, הבנקים גבו ממנה עמלה בסכום של 

 5 טעם זה איננו יכול₪.  17בגין אי כיבוד הוראת קבע, אם התשלום לבנק הוא ₪  14.20לגבות רק 

 6לשנות את נוסח התקנה הברור. מעבר לכך, התגלה כי בטענה זו אין אמת. הנתבעת הסתירה את 

 7העובדה שבנק לאומי ובנק איגוד, שסולקים כשליש מהחשבונות, אינם גובים שום עמלה בגין אי 

 8כיבוד הוראת קבע, כך שהעלות האמיתית נמוכה בהרבה. הנתבעת אף הייתה יכולה לסלוק את כל 

 9בבנק לאומי ובבנק איגוד, ללא עמלה. עולה מכך כי הנתבעת איננה נושאת בעלות בגין החשבונות 

 10 ,אי כיבוד הוראת קבע, כפי שהיא ניסתה להציג. הטענה הכלכלית, שממילא הייתה לא רלוונטית

 11קרסה. הנתבעת הבינה שאין בסיס לגבייה ואף הפסיקה אותה לאחר שהוגשה בקשת האישור ונותר 

 12 ספים שנגבו שלא כדין. כעת להשיב את הכ

 13 

 14נטען, כי בשלב שבין הבקשה לאישור תובענה כייצוגית לבין הדיון בתובענה  בסיכומי הנתבעת. 11

 15כייצוגית, נטל ההוכחה מוטל על התובע. מדובר בנטל כבכל הליך אזרחי רגיל וכעת אין די בעילת 

 16יות מצויות בתוך תביעה לכאורה. משנקבע בהחלטה בבקשת האישור כי שתי החלופות הפרשנ

 17מתחם האפשרויות הלשוניות, נכנסה התובעת לטרקלין, ומשנכנסה עליה הנטל להוכיח באופן ברור 

 18כי תכלית החקיקה העומדת ביסוד התקנות עולה בקנה אחד עם פרשנותה. אלא שהתובעת התעלמה 

 19ושים בסיכומיה מההחלטה בבקשת האישור ומהדין עצמו וטענה כי התקנה אינה סובלת שני פיר

 20ואין צורך בדיון מעבר לכך. התובעת לא הביאה כל ראיה או הוכחה לטענתה וניסתה לצאת ידי 

 21חובה באמצעות חוות דעת המומחה מטעמה, אשר סייעה לנתבעת דווקא. ראיות התובעת מלמדות 

 22על חולשת טענותיה. כל תביעתה של התובעת מתבססת אך ורק על הטענה לפיה לשון התקנה ברורה 

 23ך בלבד כדי לקבל את התביעה. התובעת לא הוכיחה כלל את תכלית החקיקה וחזקה כאמור ודי בכ

 24כי ניסתה לעשות כן וכשלה כשלון חרוץ ומכאן שיש לדחות את התובענה. לעומתה, הנתבעת כן 

 25באמצעות  ,בין היתר ,שנה אחורה והוכיחה 30-התחקתה אחרי תכלית החקיקה הארכאית כ

 26ם מטעמה מאותה תקופה שבהתאם לתכלית יעה מצהירים רלוונטיפרוטוקולים של הכנסת וארב

 27( לתקנות הבזק הן מצטברות ולא חלופיות. יתרה 2)2הוצאות הגבייה הקבועות בתקנה  ,החקיקה

 28( לתקנות 2)2פרשנות תקנה בענין מכך, אין זו הפעם הראשונה שמוגשת נגד המשיבה בקשה לאישור 

 29מחוזי באותה שאלה נשוא ענייננו ולאחר ניהול הליך קבע בית המשפט ה בן הרושהבזק ובעניין 

 30כי אין מקום לנהל את הבקשה והתביעה וגם אין צורך בפרסום בהעדר עילת תביעה.  ,משפטי ארוך

 31המשיבה הסתמכה על החלטת בית המשפט בעניין זה ולשיטתה היה מקום לסלק את התובענה על 

 32נו בהחלטת האישור כי ישנה אפשרות הסף כבר בשלב הבקשה לאישור. אולם, משנקבע בעניינ

 33שבסופו של יום תתקבל פרשנות התובעת, עומדת כעת בפני בית המשפט השאלה המשפטית 

 34מה הפירוש הנכון לתקנות הבזק וכיוצא בזאת, מה תכלית החקיקה ביסוד התקנות. אלא  -הצרופה
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 37מתוך  8

 1המשיבה מיוזמתה  , שהריודי בכך לדחות את התובענה ששאלה זו ממילא איבדה מהרלוונטיות שלה

 2לגבות את ההוצאות  1.11.17על מנת לשים סוף להתדיינויות בעניין תקנה זו, הפסיקה עוד ביום 

 3 באופן מצטבר. 

 4 

 5יש לקבל את התביעה. כך לשיטתה מחייבת כפרה התובעת בטענות וטענה כי  בסיכומי התשובה. 12

 6שההליך כבר הביא אותה  הפרשנות הברורה והמיידית של התקנות. הנתבעת מבינה זאת, מאחר

 7להפסיק את החיוב, אך היא מתעקשת להותיר בידיה את הכספים שנגבו. במוקד ההליך עומדת 

 8. מומחה התובעת תמך ולא תוספת המילה "ואם" שבתקנות ומשמעותה ברורה, היא מסמנת חלופה

 9ף בכך וקבע כי מי שסבור אחרת מכחיש את השפה העברית במיטבה. הנתבעת לא התייחסה לא

 10)א( לחוק הגנת הצרכן, כאשר המומחה, 17דוגמה שהציגה התובעת ונתלית בהיקרות אחת, סעיף 

 11. אין לקבל את הטענה כי חוות ואין ללמוד מכך דבר פרופ' בר אשר הסביר כי זו שגיאה לשונית

 12הדעת של פרופ' בר אשר המומחה מטעם התובעת היא משפטית ובית המשפט כבר קבע כי חוות 

 13בסוגיה בלשנית ולכן אין מקום להוציאה. בא כוח הנתבעת ניסה להתווכח עם הדעת עוסקת 

 14המומחה ולהראות שחל שינוי במילים, אך המומחה עמד על ההבחנה בין משמעות שמשתנה ובין 

 15האישור שם צויין כי שתי  החלטתדקדוק שאינו משתנה ולכך נדרשת מומחיות. הנתבעת נתלית ב

 16מתחם האפשרויות הלשוניות, אך מדובר בקביעה שגויה שכן  החלופות הפרשניות מצויות בתוך

 17נימוקי החלטת האישור מתייחסים לאות ו' שלה שתי משמעויות חיבור או חלופה, ואילו ביחס 

 18לפיכך אין לדון בתכלית החקיקה כאשר רק משמעות  חלופה. – למילה "ואם" קיימת אפשרות אחת

 19בעת שהרי נקבעו סכומים שונים עבור שיק והוראת אחת אפשרית.  גם מבנה התקנה אינו מסייע לנת

 20, כשהיה קבוע תעריף מיוחד רק לשיק, הוא 1993קבע ולכן הם מוצגים בסעיפי משנה. בעבר, בשנת 

 21הופיע באותו סעיף עם התעריף הרגיל ולכן מבנה התקנה אינו מסייע לנתבעת. כן יש לדחות את 

 22ואילו הסכומים האחרים לא ₪  10-ל₪  4.5-הסכום הרגיל הועלה מ 1999טענת הנתבעת כי בשנת 

 23לא היה צורך להעלות את הסכומים  ,הועלו ומכאן שמדובר בסכומים חלופיים. לשיטת התובעת

 24כאשר  ,₪( 10בגין שיק והוראת קבע משום שהם כבר היו גבוהים ועלו על הסכום במקרה הרגיל )

 25של ועדת ת מהפרוטוקולים טענה זו גם נדחתה בבקשת האישור זה מכבר. הנתבעת מנסה לדלו

 26עדי הנתבעת שהובאו  התייחסה לכך.החלטת האישור ו התומכות בטענתה, אמירות שונותהכספים 

 27אינם רלוונטים ואין להם שום ידיעה בקשר לשאלה איזה מידע הוצג למשרד התקשורת. הנתבעת 

 28מסייעים והסתרת הנתונים מקימה חזקה כי הם  ,הסתירה נתונים ותחשיבים שמצויים ברשותה

 29 ,לתובעת. הנתבעת אף הציגה נתונים לא נכונים כאשר התברר כי בניגוד לטענות בדבר גביית עמלה

 30בנק איגוד ובנק לאומי אינם גובים עמלה. הנתבעת הציגה עובדות שאינן אמת. היא ניסתה להמעיט 

 31 אך אין לקבל זאת.  ,מחומרת מעשיה ולהיתלות במסמך שצורף לתצהיר

 32 

 33 

 34 
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 1 רמטיביתהמסגרת הנו ד.

 2. כידוע, ההחלטה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית הינה החלטת ביניים. היא אינה מהווה מעשה 13

 3 בית דין ובית המשפט רשאי לשנותה בפסק דינו בתובענה: 

 4כידוע, הדיון בבקשה לאישור תובענה כייצוגית הוא שלב ביניים מקדמי .22"
 5לנשיא )בדימ'( א' ריבלין -המשנהלדיון בתובענה גופה )ראו, למשל, דברי חברי, 

 6( )להלן: עניין 5.7.2012הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' עמוסי ) 2128/09רע"א -ב
 7הפניקס((. בגדרי הליך מקדמי זה, די בכך שבית המשפט ישתכנע, במידת 
 8הסבירות הראויה, כי המבקש ממלא, לכאורה, אחר דרישות סעיפי החוק 

 9מגן וקשת בע"מ ואח'  2967/95ת )ראו: ע"א הנוגעים לאישור התובענה הייצוגי
 10( )להלן: עניין מגן 1997) 329, 312( 2נ' טמפו תעשיות בירה בע"מ ואח', פ"ד נא)

 11  וקשת((.
 12מי שמבקש לאשר את תביעתו כייצוגית נדרש, איפוא, בשלב ראשון, להוכיח את 

 13רייכרט נ'  8268/96עילת התביעה הנטענת באופן לכאורי בלבד )ראו: רע"א 
 14 6567/97( )להלן: עניין רייכרט(; רע"א 2001) 11, בפיסקה 276( 5שמש, פ"ד נה)

 15החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' עיזבון המנוח אליהו גת ז"ל, פ"ד  –בזק 
 16(. כפועל יוצא מכך, בית המשפט הדן בבקשת 5(, בפיסקה 1998) 713( 2נב)

 17 שהובאו בפניו, וגם איננו מחויב, בעיקרון, להכריע במכלול הטענות –האישור 
 18קביעותיו באשר להתקיימותן של עילות התביעה ובנוגע לאפשרות שהשאלות 
 19המהותיות המשותפות תוכרענה לטובת הקבוצה הן, ככלל, קביעות בעלות אופי 
 20לכאורי בלבד. ודוק: קביעות מהסוג האמור אינן בגדר 'סוף פסוק', ולבעל הדין 

 21הזכות להשיג עליהן בהמשך ההליך, או שנפגע מהן )הנתבע( שמורה, בדרך כלל, 
 22עצמה )ראו והשוו: החלטת חברי,  הדין בתובענה הייצוגית-בגדרי ערעור על פסק

 23סלקום ישראל בע"מ נ' פתאל  8761/09רע"א -השופט )כתוארו אז( א' גרוניס, ב
 24 ( וכן עמדתי בענין הפניקס(."6.5.2010)

 25 ((4.9.14) ( בע"מ1987ברזילי נ' פריניר )הדס  8037/06)ע"א 
 26 

 27(, 11.4.13) מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' חברת צפוי מתכת עמק זבולון בע"מ 3489/09גם ברע"א 

 28להבדל בין ההכרעה בבקשה )כבוד השופט פוגלמן בדעת מיעוט( התייחס בית המשפט העליון 

 29 :לאישור תובענה ייצוגית לבין הכרעה בתובענה ייצוגית

 30החלטה לאשר ניהול תובענה ייצוגית משקפת אפוא קביעה לכאורית . 14"
 31בלבד בדבר סיכויי התובענה להתקבל. אישור לניהול ייצוגי אינו משמיע 
 32כי התובענה תתקבל בהכרח. ייתכן שבית המשפט יאשר לנהל תובענה 
 33כייצוגית, ובסופו של דבר ידחה את התובענה לגופה לאחר שימצא כי לא 

 34ות. יש לזכור כי החלטה לאשר תובענה ייצוגית היא קמה לנתבע אחרי
 35החלטת ביניים. כל עוד בית המשפט לא קם מכסאו, הוא מוסמך לשנותה 

 36אוקו נ' שמי, פ"ד  3604/02אם חל שינוי נסיבות המצדיק זאת )השוו: ע"א 
 37מצלח נ' כלל חברה לביטוח בע"מ,  8205/08(; רע"א 2002) 508, 505( 4נו)

 38((. אישור לניהול הליך כייצוגי משמעו אך שהבקשה 12.11.2008) 9פסקה 
 39עמדה ברף הלכאורי הנדרש לניהול הליך כאמור. על כן, ככל שלאחר שלב 
 40האישור נותרה בין הצדדים מחלוקת עובדתית, זכאים בעלי הדין לבררה 
 41כבכל תביעה רגילה, ובית המשפט יכריע בתובענה הייצוגית על סמך 

 42ן זו שהובאה בשלב בקשת האישור, הן זו ה –התמונה הראייתית המלאה 
 43בתתו פסק דין בתובענה הייצוגית, שהובאה בשלב הדיון בתובענה גופה. 

 44אין בית המשפט כבול בקביעות הלכאוריות שנדרש אליהן בשלב בקשת 
 45האישור. הדבר דומה, בשינויים המחויבים, לקביעות לכאוריות בבקשה 

 46לגבי סיכויי ההליך, ובית אין בהן כדי לקבוע מסמרות  –לסעד זמני 



 
 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

  

  לפינר נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 6343-09-16 ת"צ
 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 37מתוך  10

 1המשפט רשאי להגיע לתוצאה שונה מזו שאליה הגיע מלכתחילה בהתבסס 
 2המועצה  10861/03על התשתית החלקית שהונחה לפניו )השוו: ע"א 
 3 ((." 20.9.2006) 4המקומית בנימינה נ' המועצה הדתית בנימינה, פסקה 

 4 

 5, נטל ההוכחה הוא נטל השכנוע הרגיל בהתאם לאמור לעיל, בשלב בירור התובענה הייצוגית עצמה

 6 ((. 27.3.16) גינר נ' חברת החשמל  9582-05-13המוטל בהליך אזרחי )ת.צ )מח' מרכז( 

 7 

 8 דיון והכרעה ה.

 9ואם הטיפול בגביה במשפט: "" ואםולמעשה המילית " 'ו. המחלוקת שבפני עניינה פירוש האות 14

 10 ( לתקנות הבזק. 2)2" המופיע בתקנה  ...נבע

 11 

 12, ויש לפרשה )ו' הברירה( לטענת התובעת כאמור, האות ו' במילה "ואם" משמעותה ו' הניגוד

 13 במשמעות של "או", קרי שפרשנות התקנה הינה שהוצאות הגבייה הן חלופיות. 

 14הנתבעת טוענת מנגד, כי האות ו' במילה "ואם" משמעותה ו' החיבור, ויש לפרשה במשמעות "וגם", 

 15 ה שהוצאות הגבייה הן מצטברות. קרי שפרשנות התקנה הינ

 
 16( 14.5.12) החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ –רוטמן נ' מע"צ  2685/10, 8622/07בע"א 

 17 התייחס בית המשפט העליון לסוגייה זו של פרשנות חקיקה וקבע כך:

 18פרשנות החקיקה נפתחת בבחינתו של מרכיב הלשון. בשלב זה . ... 34"
 19את שלל המשמעויות המצויות במתחם  עלינו לחלץ ממילות החוק

 20האפשרויות הלשוניות ולהסיר מדרכנו את אלה הנעדרות כל עיגון לשוני. 
 21"א בתום הסינון יוותרו לנו אך ורק משמעויות שהלשון יכולה לסבול )רע

 22 (; עניין2006) 314-313, 301( 1, פ"ד סא)מדינת ישראל נ' אבן זוהר 3899/04
 23קרן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה  8453/09; ע"א 18, בפסקה כפריס דדו

 24ככל שהשלב הראשון מותיר אחריו ((. 2.1.2012)לא פורסם,  19, פסקה אונו
 25יותר מאפשרות אחת, יהא עלינו לבחור מבין החלופות הקיימות את זו 
 26שמגשימה באופן מיטבי את תכליתו של החוק. התכלית תילמד ממקורות 

 27אחרות באותו חוק,  גון: מקומה של ההוראה ביחס להוראותפנימיים כ
 28מבנהו הכללי והמטרות הקבועות בו; וממקורות חיצוניים כגון: 
 29ההיסטוריה החקיקתית והפרלמנטרית ועקרונות היסוד של השיטה )בג"ץ 

909/08 A.I.M.D LTD 30)לא פורסם,  12, פסקה נ' המפקח על היהלומים 
 31פקיד שומה  8269/02(; ע"א קח על היהלומיםהמפ( )להלן: עניין 29.12.2009

 32((. כידוע, תכלית 2004) 505, 499( 1, פ"ד נט)חיפה נ' כרמל אולפינים בע"מ
 33המטרה שהמחוקק ביקש להגשים  –החוק מורכבת מתכלית סובייקטיבית 

 34המטרות, הערכים והעקרונות  –באמצעות החוק; ומתכלית אובייקטיבית 
 35 7749/09דמוקרטית ומודרנית )עע"ם  שנועד להגשים דבר חקיקה בחברה

 36)לא  22, פסקה אורט ישראל נ' הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים
 37אלמיזרק נ' בית הדין הארצי לעבודה  273/10(; בג"ץ 30.11.2011פורסם, 
 38, כובשי נ' שוורץ 8233/08(; רע"א 2.9.2011)לא פורסם,  14, פסקה ירושלים

 39 " ((.10.10.2010)לא פורסם  27פסקה 
 40 
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 1זה מכבר, כי ישנם מקרים בהם ניתן לייחס לו' משמעות של חיבור קבע בית המשפט העליון 

 2 :)"או"( וישנם מקרים בהם ניתן לייחס לו' משמעות של הפרדה)"וגם"( 

 3על השאלה הפרשנית אודות תפקידה של האות 'ו'' בהקשרים  . ...10"
 4הציורית והמיוחדת משפטיים עמד השופט ח' כהן והוא תיאר אותה בלשונו 

 5 כך:
 6'יש שקוראים את ויו החיבור כמחברת בין שתי מילים, כאילו אין קיום לאחת 
 7בלעדי חברתה; ויש שקוראים את ויו החיבור כמפרידה בין שתי מילים, שאם 
 8כי מחוברות הן בויו החיבור, כל אחת מהן עומדת גם בפני עצמה וברשות עצמה 

 9חה, אם ויו החיבור לחבר באה או להפריד, ]...[ נמצא, שלעולם אינך יודע בבט
 10כשם שלעולם אינך יודע, אם או להפריד באה או לחבר; וקיימת סכנה, שבו 
 11בזמן שהתכוונת בויו החיבור לחבר, יקראוה כאילו באה להפריד ]...[' )חיים 

 12 ((.1981) 4, 3כהן, 'סכלות ו/או איוולת' לשוננו לעם לב, חוברת א 
 13הוא לסוגיה זו. הוא הזכיר בהקשר זה, בין היתר,  התייחס אףזילברג השופט 

 14את הציווי המקראי 'ומכה אביו ואמו מות יומת' והדגים באמצעותו כי לא תמיד 
 15תתפרש האות 'ו'' כ'ו' החיבור' ולעתים יש לפרשה גם במשמעות של 'או', 

 16למשל  –ובלשונו: 'בעברית, כידוע לכל, משמשת ה'ויו' לפעמים במובן 'או' 
 17"מנורה" בע"מ  251/60]...[" )ע"א  15יו ואמו מות יומת', שמות כ"א, 'ומכה אב

 18דויד נ' המועצה  225/65(; ראו גם בג"צ 1961) 630, 619נ' קציבואה, פ"ד טו 
 19ספיר  8233/99(; בג"צ 1966) 84, 83( 1הדין, פ"ד כ)-הארצית של לשכת עורכי

 20 "((.2000) 316-314, 311( 2בן צוק נ' שר התחבורה, פ"ד נה)
 21 ((2.4.15) 10, פסקה גאלב נ' מדינת ישראל 5877/13)ע"פ 

 22 

 23 עולה מהאמור, כי בשפה העברית לאות ו' יש משמעות דו לשונית.

 24 

 25כפועל יוצא מכך, הבחירה בין המשמעויות השונות אינה צריכה להיעשות במישור הלשוני אלא על 

 26פרשנות במשפט כרך שני פרשנות ברק בספרו  ברי פרופ'תכלית החקיקה ולעניין זה מפנה לדפי 

 27 "(:פרשנות החקיקה( )להלן: "1993) 119 החקיקה

 28 
 29"במשמעותה הרגילה 'ו' באה לחבר ו'או' להפריד. 'ו' היא לשון 
 30'קוניונקטיבית' ואילו 'או' היא לשון 'דיסיונקטיבית'. יחד עם זאת, לא פעם 

 31. לעיתים בא וףמוכנים שופטים לקרוא 'ו' כמציין אלטרנטיבה ו'או' כמציין ציר
 32במקרים אחרים אין  הדבר בגדר סמכותם לתקן טעות שנפלה בדבר חקיקה. ...

 33-השופטים מניחים קיומה של טעות, אלא גורסים כי הביטוי 'ו' ו'או' הם דו
 34משמעיים, ועל כן המשמעויות השונות כלולות במסגרת המשמעות הלשונית 

 35 של הטקסט. 
]...[ 36 

 37בשני המובנים בהקשרם הפנימי את לשון משמעות זו, יש לראות -לאור דו
 38פי תכלית -הטקסט. הבחירה ביניהם לא תעשה במישור הלשוני אלא על

 39החקיקה. שני המובנים כלולים במגוון המשמעויות הלשוניות, ושליפת 
 40 פי תכלית החקיקה"-המשמעות המשפטית תעשה על

 41 

 42, נשיא בר אשרמשה פרופ'  בסוגייה זו של פרשנות לשונית, הוגשה מטעם התובעת חוות דעתו של

 43 האקדמיה ללשון העברית.
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 1ארבעה מתפקידי הו' בלשון העברית שהשניים  פרופ' בר אשר ציין 29.3.19בחוות דעתו מיום 

 2 הנפוצים הם:

 3ו' המחברת, כגון "כבד את אביך ואת אימך", כלומר הו' שבמילה "ואת" היא מחברת, היינו יש  

 4 וראוי לקרוא לו' הזאת ו החיבור.  -חובה לכבד גם את האב וגם את האם 

 5ו' הברירה, כלומר ו' במקום "או", כגון "ומכה אביו ואמו מות יומת" "ומקלל אביו ואמו מות 

 6כוונה בו' של המילה "ואמו" היא ו' הברירה, כלומר מי שמכה או מקלל את אביו יומת", ברור שה

 7 את אמו מות יומת. או

 8לגבי המילית "ואם" לשיטתו, בהתאם לדוגמאות שהביא מהמקרא ומהמשנה, אין בעברית למילית 

 9רית רואה בו' שלפני המילית "ואם" ו' הברירה ולא ו' כי העב ,"או אם" –"ואם" אלא מובן אחד 

 10מי שסבור שהו' היא ו' החיבור או שהיא משתמעת לשני פנים )גם ו' החיבור. הוא הוסיף, כי "

 11." לסיכום קבע, וגם ו' הברירה( מכחיש את ידיעת הלשון העברית במיטבה, וכן לא יעשההחיבור 

 12כללו של הדבר: 'ואם' בעברית אינה מילית מוסיפה אלא מילית ברירה המציעה חלופה. הדבר "כי 

 13הזה שייך ללשון הכללית ושייך ביתר תוקף ללשון המשפט. ובנידון לפנינו בתקנות בזק, המשפט 

 14 ." ם 'ואם הטיפול בגבייה' פותח תנאי המציע חלופה, ולא תנאי נוסף לתנאי הראשוןהפותח במילי

 15 

 16האם בדק את ההיקרויות של המילה "ואם" רק במשנה  בחקירתו בבית המשפט נשאל פרופ' בר אשר

 17אנחנו החלטנו שבעברית המחייבת רק הולכים בדקדוק ובמקרא ולא בספרות, והוא השיב כי "

 18מילה "ואם" את ה(. בהמשך שב ואישר כי לא בדק 123.")עמ' בדקדוק לשון חז"להמקרא ונעזרים 

 19פרופ' בר אשר נשאל האם בדק לצד הפסיקה . (125, 124ספרות )עמ' בובעיתונות  ,בשירה, בפרוזה

 20האם המילה "ואם" מופיעה בחקיקה הישראלית, חוקים, תקנות וצווים והשיב, כי לא בדק זאת 

 21באקדמיה ללשון  משך שלושים שנה הוא היה חבר הוועדה למונחי משפטמאחר שהוא יודע זאת. ב

 22 (.126)עמ' מכובדים  שופטים ועורכי דיןיחד עם  העברית

 23חוק )להלן:" 1981 -לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 17בהמשך חקירתו, הופנה פרופ' בר אשר, לסעיף 

 24 "( הקובע כך:הגנת הצרכן

 25עדים לצרכן או במצורף להם פרטים על עוסק לסמן על גבי טובין המיו .)א(17"
 26  -בדבר 

 27 (שם המצרך וכינויו המסחרי; 1)
 28 (ארץ הייצור; 2)
 29שם היבואן, מספר  -המצרך מיובא  ואם(שם היצרן, מספר זהותו ומענו, 3)

 30 זהותו ומענו; 
 31 א.פ(.-)ההדגשה שלי ..."

 32סעיף האמור פרופ' בר אשר נשאל האם הנוסח של החוק שגוי והוא השיב כי זו טעות להשתמש ב

 33במילה "ואם" מאחר שזו ו' החיבור והיה צריך לכתוב "אם".  לטענתו, משפט תנאי, מילת התנאי 

 34(. הוא אישר אמנם, כי זה ברור מאותו סעיף שהמובן של 24-18, שו' 142"ואם" מציעה ברירה )עמ' 

 35וכי  ,ואןההוראה האמורה היא שצריך לציין את שם היצרן ובמידה והמצרך מיובא גם את שם היב

 36כי השימוש לא נכון בעברית )עמ'  ,לא ייתכן שאם יציינו שם יבואן לא יציינו שם יצרן. עם זאת טען
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 1, שו' 144במקרה הזה בחוק הגנת הצרכן מדובר בו' החיבור מוטעה )עמ' לשיטתו, (. 14-3, שו' 143

4 .) 2 

 3 

 4הפירוש למילה "ואם" הוא אחד בלבד, כאשר  קביעתו בחוות דעתו כיעמד על אשר פרופ' בר בעדותו, 

 5 רואים בו', ו' הברירה. 

 6והנתבעת לא  ,לא נסתרו אציין בעניין זה, כי מומחיותו וידיעותיו של פרופ' בר אשר בשפה העברית

 7 הגישה חוות דעת נגדית מטעמה.

 8מחוברת עם כאשר האות ו' איני מקבל את טענת התובעת כי מאחר ומעדות המומחה עולה ש, עדיין

 9המילים מכריעות את  ,המילה "אם" היא אינה ו' החיבור, אלא ו' הברירה, המסמנת חלופה

 10  ואין צורך בדיון מעבר לכך.המחלוקת, 

 11'ואם' בעברית אינה מילית מוסיפה אלא מילית גם אם פרופ' בר אשר קבע שהכלל הוא ששהרי, 

 12שהיא משתמעת לשני פנים )גם ו'  או שהו' היא ו' החיבור , וכי מי שסבורברירה המציעה חלופה

 13פרופ' ברק  כפי שכתב ,, עדייןהחיבור וגם ו' הברירה( מכחיש את ידיעת הלשון העברית במיטבה

 14משמעיים, ועל כן -'ו' ו'או' הם דו יםגורסים כי הביטויניתן להניח שבמקרים רבים יש הבספרו 

 15משמעות זו, יש -לאור דו כיו טהמשמעויות השונות כלולות במסגרת המשמעות הלשונית של הטקס

 16לראות בשני המובנים בהקשרם הפנימי את לשון הטקסט. הבחירה ביניהם לא תעשה במישור 

 17פי תכלית החקיקה. שני המובנים כלולים במגוון המשמעויות הלשוניות, ושליפת -הלשוני אלא על

 18 .פי תכלית החקיקה-המשמעות המשפטית תעשה על

 19 

 20ו' -הצירוף "ואם" כנראה שיש לפרש את שבהן  להוראות חוק שונותהתובעת הפנתה בסיכומיה 

 21ואני מקבל את הטענה שברוב המכריע של דברי החקיקה לסיכומיה(,  24-ו 11)ראו: סעיפים  הברירה

 22הברירה. גם בהתחשב באמור לעיל ו' -הצירוף "ואם" כנראה שיש לפרש את שהופניתי אליהם אכן 

 23עדיין  י הלשון העברית במיטבה קיים פירוש אחד למילית "ואם",ובעדותו של פרופ' בר אשר כי לפ

 24וכי אין מקום בכלל לבחון את  ,שהמילים מכריעות את המחלוקת ישת התובעתגאיני מקבל את 

 25 תכלית החקיקה. 

 26 

 27 בשני המובנים בהקשרםלראות ו' ו"או" הם דו משמעיים יש  יםלטעמי, בהתחשב בכך שהביטוי 

 28 החקיקה.פי תכלית -הבחירה ביניהם לא תעשה במישור הלשוני אלא עלו פנימי את לשון הטקסטה

 29פעמים בהן תינתן לה וו' הברירה, -משמשת ו' כ ןפי שקבע בית המשפט העליון ישנן פעמים בהכ 

 30 . החיבורמשמעות של ו' 

 31(, פירשה כב' 12.4.09) אלפסי נ' כמיפל בע"מ 2313-05-08בת.צ )מח' מרכז( בהקשר זה אציין, כי  

 32( לחוק הגנת הצרכן שצוטט כאמור לעיל ופסקה כי לפי פרשנות 3))א(17השופטת שטמר את סעיף 

 33היתה לחייב  באותו סעיףיש לקבוע כי כוונת המחוקק )בהקשר שם( המקדמת את תכלית החקיקה 

 34פירשה טת שטמר . קרי, כב' השופמיובא, גם בשמו של היבואן המצרך ואםעוסק בסימון שם היצרן, 
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 1קרי לשיטתה, מדובר היה בדרישות  .ו' החיבור-את המונח "ואם" כ)שם( בהתאם לתכלית החקיקה 

 2 מצטברות ולא חלופיות. 

 3 

 4 קיכל נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ)מח' מרכז(  5731-08-07בת.צ עוד אציין, כי 

 5קבע כב' , אם כי בהקשר אחר, שדנה בתקנה נשוא המחלוקת בענייננו"( קיכל( )להלן:"8.3.10)

 6לגבי לשונה של התקנה בהקשר הביטוי "ואם הטיפול בגביה" כי היא סובלת שתי השופט גרוסקופף 

 7 כדלקמן:פרשנויות והיא עמומה 

 8מבחינה לשונית ניתן  –( סובלת את שתי הפרשנויות 2)2. לשונה של תקנה 22"
 9)בתוספת מע"מ( ₪  10לקרוא את התקנה בדרך המאפשרת חיוב בדמי גבייה של 

 10בגין כל "תשלום בעד שירות בזק שלא סולק במועד שנקבע לכך בחשבון", כאמור 
 11לאו. עם זאת, ניתן  ברישא של הסעיף, וזאת בין אם ננקטו פעולות גבייה ובין אם

 12גם לקרוא את התקנה בדרך אחרת, לפיה מלשון "ואם הטיפול בגבייה", המקשר 
 13( לחלקה השני, נלמד כי הן החיוב בהוצאות 2)2בין חלקה הראשון של תקנה 

 14והן החיוב בהוצאות הגבייה המיוחדות )בגין ₪(  10הגבייה הסטנדרטיות )קרי 
 15שרי רק כשבזק נאלצה לנקוט הליכי שיק שחזר או הוראת קבע שלא כובדה( אפ

 16גבייה כלפי הלקוח )ודוק, גם בזק אינה חולקת על כך כי חיוב בהוצאות הגבייה 
 17המיוחדות אפשרי רק במקרה בו ננקטו הליכי גבייה בפועל, כך שכל טענתה היא 
 18שמההוראה המוסבת למקרים המיוחדים אין להסיק מסקנה על המקרה הרגיל(. 

 19שון התקנה עמומה, וניתן למצוא בה תימוכין הן לגישת אמור מעתה, אם כן, של
 20  בזק והן לגישת המבקש."

 21 

 22מצויות בתוך שתי החלופות הפרשניות המוצעות עולה כי הבזק ( לתקנות 2)2מלשון תקנה  ,לפיכך

 23 .ברירה בין השתיים תוכרע על פי תכלית החקיקהולפיכך ה מתחם האפשרויות הלשוניות,

 24 

 25וכשבמרבית  ,בהעדר חוות דעת נגדית ,נוכח חוות הדעת שהגישה התובעתהדברים אציין, כי בשולי 

 26 נראה כיהברירה, ו' -הצירוף "ואם" כהוראות החוק אליהן הופניתי נראה לכאורה שיש לפרש את 

 27 הנטל על הנתבעת להציג ראיות התומכות בפרשנות המוצעת על ידה גדל. 

 28 

 29(( התייחס בית 24.5.18) תכנון ובניה כרמיאל נ' מסריהוועדה המקומית ל 6407/14בע"א 

 30 המשפט העליון לכללי הפרשנות התכליתית וכך נאמר שם:

 31מלאכת הפרשנות התכליתית של דברי חקיקה ידועה ומוכרת . ... 48"
 32כידוע, השלב הראשון הוא בחינת מרכיב הלשון. על הפרשן  בפסיקתנו

 33לחלץ מלשון החוק את שלל המשמעויות המצויות במתחם האפשרויות 
 34הלשוניות, ולהסיר מדרכו את אלו שמילות החוק אינן יכולות 'לשאת' מן 

 35בשלב זה אין ליתן לחוק משמעות שהלשון איננה יכולה הבחינה הלשונית. 
 36על הפרשן  –ותרת יותר מאפשרות לשונית אחת לסבול. אם לאחר זאת נ

 37לבחור בזו המגשימה באופן המיטבי את תכלית החקיקה. זו נלמדת הן 
 38המטרה שביקש המחוקק להגשים באמצעות  -מהתכלית הסובייקטיבית

 39כפי שזו עולה מההיסטוריה החקיקתית ומכוונת המחוקק; הן  –החוק 
 40קרונות ובמטרות שנועד המגולמת בערכים, בע –מהתכלית האובייקטיבית 

 41בר"ם , ראו, בין רביםלהגשים דבר חקיקה בחברה דמוקרטית מודרנית )
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 1 פסקה ,רוטמן עניין )16.1.2017 ;(30פסקה   נ' מדינת ישראל,זרביב  6372/15
34".  2 

 3 
 4 

 5לחוק התקשורת  16ובענייננו, ההוראה הרלוונטית מכוחה הותקנו תקנות הבזק הינה סעיף 

 6התקשורת בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים את סמכותו של שר , שתוחם שצוטט לעיל

 7גבייה בגין תשלומים שלא שולמו לבזק  הוצאותחיוב ב , בין היתר,לקבוע בתקנותשל הכנסת, 

 8שבזק רשאית לגבות בגין הוצאות הגבייה במועד. הסעיף מסמיך את השר לקבוע את גובה הוצאות 

 9ומכאן עלינו לבחון את תכלית החקיקה לתקנות הבזק,  2תקנה ואשר נקבעו בגבייה במקרים שונים, 

 10 בהקשר זה. 

 11 לשם כך, נבחן כעת את הראיות והעדויות שנשמעו בסוגיה. 

 12  .עדים ארבעהמטעם הנתבעת העידו 

 13 

 14 . גרףהראשון בהם הינו מר 

 15 ,(שהוגש מלכתחילה בהליך אחר 5.6.12מיום )הוגש תצהיר נוסף מטעמו  20.2.17בתצהירו מיום 

 16 2000הוא שימש כראש ענף בזק במשרד התקשורת. בשנת  2000ועד לשנת  1998כי משנת  הצהיר גרף

 17קודם לתפקיד ראש תחום תקשורת ולאחר מכן שימש כסגן מנהל אגף כלכלה ותקציב. בין השנים 

 18עבד בחברת בזק בינלאומי בע"מ כמנהל אגף רגולציה וקשרי מפעילים. כיום הוא  2015ועד  2008

 19(.  בתצהירו הבהיר גרף כי אינו מתיימר 3-1רגולטוריים )סעיפים -רת ייעוץ לנושאים כלכלייםבעל חב

 20להכריע במחלוקת בין הצדדים, אך ככל שהדברים נוגעים למשרד התקשורת ולמתקין התקנה, הרי 

 21שנקודת המוצא והנחת העבודה של משרד התקשורת ושלו בתוקף תפקידו כראש ענף בזק במשרד 

 22יתה כי מדובר בשני חיובים שונים שלא קשורים זה בזה )וממילא אין האחד נבלע התקשורת, הי

 23בשני(. בתקופה שבה שימש כראש ענף כאמור, הנתבעת הייתה נתונה תחת פיקוח תעריפים הדוק 

 24ביותר. מתוקף תפקידו זה, הוא היה ממונה על מנגנון פיקוח תעריפי המשיבה ועדכון התעריפים על 

 25הוקמה ועדת תעריפים, ועדת גרונאו הראשונה, בראשות  1998 בשנת (.8-7סעיפים פי מנגנון שנקבע )

 26(. גרף הצהיר של משרד התקשורת פרופ' ראובן גרונאו )דו"ח הועדה במלואו מצוי באתר האינטרנט

 27כי סייע רבות לעבודת הועדה כנציג משרד התקשורת, וכמי שבחן, בדק ועיבד את הנתונים שהוצגו 

 28 (.9עם בזק )סעיף לועדה, לרבות מט

 29)וכן הוצאות ₪  4.5ועדה, נקבע בתקנות כי בזק רשאית לגבות הוצאות גביה בסך של ובטרם מונתה ה

 30בגין הוראת קבע שלא כובדה(.  14.20בגין שיק שלא כובד והוצאות גביה בסך ₪  25.40גביה בסך 

 31או הוראת קבע  גרף הצהיר, כי הם במשרד התקשורת ראו בחיובים בגין שיק שלא כובדכאמור, 

 32שלא כובדה חיובים נפרדים שאינם חלק מתעריפי בזק משום שהם משקפים עלות שנגרמת לבזק 

 33כתוצאה מאי כיבוד שיק או הוראת קבע, והדברים היו ידועים לכל. למעשה, גרף טען כי ראו 

 34 בסכומים אלה שיפוי לבזק עבור הוצאות שהיא חויבה בהן ועלויות אלה לא היוו חלק מהעלויות

 35ואכן, טען גרף בתצהירו, כי מדובר בתהליכים נפרדים  (.11-10לקביעת תעריפי החברה )סעיפים 
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 1שאינם קשורים האחד לאחר. דמי הגבייה נועדו לכסות את העלויות שנגרמו לבזק בגין לקוח שלא 

 2שילם בזמן. עלויות אלה כללו, למיטב זכרונו, את הפקת החשבונית הנוספת, משלוח החשבונית 

 3ת, ניסיונות גבייה של נציגים ועוד הוצאות הקשורות ישירות לגביית תשלום מלקוח שלא פרע הנוספ

 4בזמן את התשלום בו הוא חב. הוצאות הגביה בגין שיק שלא כובד נבעו מסירוב הבנק לכבד את 

 5השיק. עלויות אלה הושתו על בזק כפי שהיה נהוג באותה עת במערכת הבנקאית, ובזק קיבלה אישור 

 6תשלום זה מהלקוח. באותו אופן, גם עבור הוראת קבע שלא כובדה, הבנק חייב את בזק בגין לגבות 

 7(. שיק שלא כובד או 12סירוב זה. גם כאן, התיר הרגולטור לבזק לגבות עלות זו מהלקוח )סעיף 

 8והוא לא נדרש  ,הוראת קבע שלא כובדה, שנקבעו בתקנות הבזק, לא נבדקו על ידו כלל ועיקר

 9כי  היו בבסיס דיון נרחב מול בזק. גרף הצהיר₪   4.50מת זאת, הוצאות הגביה בסך של אליהם. לעו

 10למיטב זכרונו, בזק הדגישה לפני משרד התקשורת, וכמובן בפני ועדת גרונאו, תוך הצגת מסמכים 

 11היו נמוכים מאוד ולא שיקפו את העלויות ₪(  4.5נתונים ותחשיבים, כי דמי הגביה שהיו אז )

 12ביה. נקודת המוצא בכל הדיונים הייתה שהחיוב בגין הוראת קבע אינו קשור בסכום זה הכרוכות בג

 13ואינו "בולע" סכום זה. גרף טען, כי ועדת גרנאו קיבלה את עמדת בזק בכל הנוגע לצורך לייקר 

 14 כי:לדו"ח,  47בעמוד בין היתר,  ,משמעותית את דמי הגבייה וקבעה

 15ינם מכסים את העלות הישירה לפי התחשיב דמי הגבייה שגובה בזק א" 
 16מן הדין שהתעריפים במקרה ₪. מיליון  40ומותירים גרעון בחשבון הכולל של 

 17זה יותאמו בהתאם לעלויות, למרות שמדובר בשינוי חד מאוד בתעריף )גידול של 
214%) ." 18 

 19 

 20 (. 13-16גרף הבהיר כי ועדת גרונאו לא דנה כלל בחיוב בגין שיק או הוראת קבע שלא כובדו )סעיפים 

 21שינויים בתעריפי התקשורת בעקבות -דנה ועדת הכספים של הכנסת ב"תקנות הבזק 22.3.99ביום 

 22דוח גרונאו", ישיבה אליה הוא הוזמן יחד עם נציגים נוספים ממשרד התקשורת, משרד האוצר 

 23או ובזק. בישיבה זו ביקש משרד התקשורת לאשר את שינויי התעריפים כפי שהוצע על ידי ועדת גרונ

 24העלאה זו עוררה ₪.  14.8לסך של ₪  4.5ובין היתר, כאמור, לעלות את דמי הגבייה מסך של 

 25התנגדות בקרב חברי ועדת הכספים, שסברו, כי על אף ד"ח ועדת גרונאו ועל אף עמדת משרד 

 26. בסופו של דבר אישרה ועדת הכספים לעלות את התעריף 300%התקשורת אין להסכים להעלאה של 

 27 (.17ד )סעיף בלב₪  10-ל

 28סיכום עדכון תעריפי בזק לאחר יישום חתם על מכתב שכותרתו " 18.4.99גרף הצהיר עוד, כי ביום 

 29". מכתב זה שנשלח לתפוצה רחבה במשרד התקשורת, משרד האוצר ובזק המלצות ועדת גרונאו

 30ג'  עצמה. בפרק ב' למכתב ציין את השינויים בתעריפים הנגזרים מהמלצות ועדת גרונאו ובפרק

 31לתצהירו(  2התייחס למקדם ההתייעלות ובפרק ד' לנושאים שנשארו פתוחים )המכתב צורף כנספח 

 32כאמור לעיל, בפרק ב' למכתבו פורטו השינויים בתעריפים שנגזרו מהמלצות ועדת גרונאו  (.17)סעיף 

 33לפי שיקול הדעת של משרד התקשורת. בפרק זה עודכנו רובם המכריע של תעריפי הבזק השונים, 

 34החל מחיוב עבור דקת שיחה, עדכון של עמלות שונות ועוד, ובסה"כ עדכון תעריפים רוחבי של 

 35לחיובים בגין שיק )או הוראת קבע( חוזר לא הייתה כל התייחסות משום פריטים. עשרות רבות של 
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 1שכאמור, משרד התקשורת ראה בחיובים אלה סוג של החזר או שיפוי של בזק בגין הוצאות שנגרמו 

 2זאת, לדמי הגביה הייתה התייחסות נרחבת  עדת התעריפים. לעומתולה, ונושא זה לא קשור כלל בו

 3(. לטענת גרף בתצהירו, למרות המלצות ועדת גרונאו, אושרה לבזק רק חלק 21-19במכתבו )סעיפים 

 4מהעלאת התעריף. הוא אינו יכול להצביע על עדכון מאוחר יותר שהחזיר לבזק את אובדן ההכנסות 

 5 10-ל₪  4.5-כאשר התעריף עודכן חלקית כאמור ועלה מ₪.  10וככל הידוע לו דמי הגביה נותרו על 

 6והנחת העבודה של משרד התקשורת הייתה כי מדובר בחיוב שאינו קשור בגין  נקודת המוצא₪, 

 7שיק שלא כובד או הוראת קבע שלא כובדה, ומעולם לא הייתה כוונה כי מדובר יהיה בסכומים 

 8 18.4.99מיד לאחר הדיון בועדת הכספים ועוד בטרם מכתבו מיום  25.3.99ביום  חלופיים. לראיה,

 9לתקנות הבזק,  2תקשורת, חתמה שרת התקשורת על תיקון לתקנה ובהתאם למדיניות משרד ה

 10התעריף אליו התייחס במכתבו. לשיטתו, אילו סברו במשרד ₪,  10-במסגרתו עודכן התעריף ל

 11התקשורת וכאמור לא כך סברו, כי החיובים בגין שיק שלא כובד או הוראת קבע שלא כובדה הם 

 12ר כי הם בעצם כוללים בתוכם את דמי הגביה בסך של דמי הגבייה החדשים, לאמו₪,  10-חלופיים ל

 13לכל . ₪ 5.5הם היו מתקנים גם אותם כך שהם היו מתייקרים בהתאמה, כלומר תוספת של ₪,  10

 14חיוב. אלא שכאמור, הדבר לא נעשה משום שהם לא סברו כי החיוב בגין שיק שלא כובד )או הוראת 

 15ה מזאת, ועדת גרונאו המליצה להעלות את דמי קבע שלא כובדה( כולל בתוכו את דמי הגביה. יתר

 16משום שהיא קיבלה את טענות בזק בדבר עלויות הגביה וההכרח להעלות ₪  14.80-ל₪  4.5-הגביה מ

 17החיובים בגין השיק והוראת הקבע כוללים את דמי  ,את תעריף דמי הגביה. אם אכן כפי שטוענים

 18הרי שמשמעות הדברים הייתה הוזלה, ₪,  10-ל₪  4.5-הגביה, ומאחר ודמי הגביה עודכנו והועלו מ

 19בהתאם לאמור, . ₪. 5.5-הלכה למעשה, של החיוב בגין שיק שלא כובד או המחאה שלא כובדה ב

 20ברי כי לטענתו לא הייתה כל כוונה לעשות כן, וזה מעולם לא נדון וגם לא ידוע לו על נסיבות 

 21 הפות את בזק בגין הוצאות בהן חויבחיובים, שכאמור באו לש -שהצדיקו אז הוזלה של החיובים

 22 (. 24-22על ידי הבנקים )סעיפים 

 23עבד בחברת בזק בינלאומי, כאשר נתן תצהיר  2012אישר גרף כי בשנת  29.4.21בחקירתו בישיבת 

 24. גרף לא זכר אם טרם חתם על התצהיר פנה תוקף תפקידו בעבר במשרד התקשורתלטובת בזק מ

 25שקיבל ממשרד התקשורת מסמך של סיכום  הוא זכרזאת,  עם לבקש אישור ממשרד התקשורת לכך.

 26השיב כי ו, תם על תצהיר לטובת בזקו. הוא נשאל אם אמר להם שהוא חשאינו ברשותו תעריפים

 27הוא ביקש את המסמך כי זה מסמך פומבי. כן העיד כי לא קיבל תמורה על המעורבות שלו בהליך 

 28כר את שירותיו לעבודה מסויימת. הוא נשאל אם משרד התקשורת ש 2018(. בסביבות שנת 25)עמ' 

 29למה שאני לטובת בזק והשיב " 2017באותה הזדמנות סיפר למשרד התקשורת שנתן תצהיר בשנת 

 30, שם טען בין היתר 20.2.17לתצהירו מיום  7גרף הופנה לסעיף (. 15-10, שו' 27." )עמ' אדבר איתם?

 31ף תפקידי כראש ענף בזק במשרד הנחת העבודה של משרד התקשורת, ושלי בתוק" לגבי

 32נשאל למי במשרד התקשורת הוא מתייחס בסעיף זה ולמי הוא מייחס את נקודת ו.." התקשורת

 33הוא השיב כי הוא מתכוון לאגף  (.24-17, שו' 28המוצא בהנחת העבודה הזו חוץ מלעצמו )עמ' 

 34אחר כך משרד הכלכלה שבדק את כל התהליכים של בזק. הוא היה עובד שבדק את התהליכים ו
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 1לכן יש פה עבודה שאני עשיתי אבל אחר כך התקשורת הגיע לכנסת כדי לאשר את התעריפים. "

 2(. 6-2, שו' 29." )עמ' עדת הכספים כדי לאשר את אותם תעריפיםומשרד התקשורת בזמנו הגיש לו

 3ה הוא נתבקש לציין שמות של אנשים אליהם הוא מתכוון במשרד התקשורת והפנה לראש אגף כלכל

 4של משרד התקשורת, מר אלכס וייסמן, מנכ"ל משרד התקשורת, מר דני רוזן ושר התקשורת 

 5(. 18-7, שו' 29שהביא בזמנו את התקנות לכנסת, כאשר הוא לא זכר מי היה שר התקשורת )עמ' 

 6 גרף אישר בעדותו כי לא שוחח עם מי מהאנשים שהוזכרו לעיל בנוגע לנושא הנדון בתובענה, פרט

 7" בנוגע לתביעה אחרת ממש בהיסטוריה של ההיסטוריהסמן עימו לטענתו שוחח "לאלכס ויי

 8התעריפים הם תולדה של ועדת גרונאו שקבעה את  ,לטענתו(. 30, 29שקשורה לדמי גבייה )עמ' 

 9בהמשך  (.31משרד התקשורת הוא שהביא את התעריפים לוועדת הכספים )עמ'  כאשר ,התעריפים

 10כי המילה "ואם" לא הופיעה בשלבים המוקדמים של  הסעיף ונטעןתו הוא הופנה לנוסח חקיר

 11לניסוח המשפטי אולי פחות, אלא לתעריפים התקנה. הוא השיב כי הוא מודע לתעריפים עצמם, "

 12 (.7-1, שו' 32." )עמ' עצמם ולמה היתה כוונת התקשורת באותה תקופה

 13כתבו "ואם" התכוונו בעצם לכתוב נשאל האם כאשר ו( לתקנות הבזק 2)2גרף הופנה לנוסח תקנה 

 14כנראה. אני לא יועץ משפטי. אני לא ניסחתי את התקנות האלה אז אני לא יכול "בנוסף" והשיב "

 15אבל אני . מי שניסח את התקנות זו הלשכה המשפטית וכך נכתב. "(38, 37." )עמ' ...להשיב על זה

 16הוצאות גבייה וכל תשלום ₪  10יכול מהצד הכלכלי להגיד מהבדיקות הכלכליות שהכוונה היתה 

 17(. גרף טען כי ביצעו 7-2, שו' 38" )עמ' אחר שנוסף הוא מה שנכתב, כמו כל תשלומים אחרים,

 18לפיכך נשאל מדוע לא צרף אותן והוא ₪,  10במשרד התקשורת בדיקות כלכליות לגבי הסכום של 

 19הוא אישר כי ועדת (. 11-8, שו' 38הפנה לדו"ח ועדת גרונאו ולסיכום הפרוטוקול של הוועדה )עמ' 

 20גרנואו התייחסה רק למחירים המפוקחים ולמעשה שני הרבדים לשיטתו של השיק והוראת הקבע 

 21במקרה שהתשלום חזר, הם בעצם תשלומים נוספים שלא היו מפוקחים ולא עמדו בבסיס 

 22חר כך ס ואשקלים היה הבסי 10-ה(. לדבריו: "10-6, שו' 39התעריפים שועדת גרונאו בדקה )עמ' 

 23, בגין שיק  14.20-ו 25.40." הוא הסביר כי הסכומים של אם יש עוד משהו, אז נקבע משהו אחר

 24כאילו גם אם היה מופיעה בתקנה לא שלא כובד והוראת קבע שלא כובדה, לא היו מפוקחים "...

 25באותו הזמן, היו תשלומים שהיו מפוקחים  לעדותו,." בהכרח היה בתוך פיקוח התעריפים של בזק

 26  ,(. גרף נתבקש להבהיר מה זה אומר מפוקח והסביר, כי כמו ועדת גרונאו40והיו תשלומים שלא )עמ' 

 27היו עוד כמה ועדות והן קבעו את בסיס התעריפים של חברת בזק, קרי כמה מותר לחברה לגבות 

 28עבור כל שירות מסויים. פעם בחמש שנים הייתה ועדה ציבורית שבדקה את רמת התעריפים והייתה 

 29 עושה התאמות:

 30מעלה,מורידה, מסדרת, משנה, ביטול סבסוד צולל או כל מיני דברים כאלה ואחר "
 31כך במשך חמש שנים היה במשרד התקשורת מנגנון עדכון תעריפים כזה שמעלים, 

 32 (. 41." )עמ' מורידים בהתאם למדד, מתאמים התייעלות ודברים כאלה
 33 

 34צי שקלים(, היה חלק מהתעריפים המפוקחים וח 4)שעמד קודם לכן על סך של ₪  10הסכום של 

 35הוא טען כי בזק היא שהציעה את סכומי התעריפים הנוספים בגין הוראת קבע שלא כובדה (. 41)עמ' 
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 1(. 42)עמ'  , אבל הוא לא כל כך יודע כדבריוושר התקשורת כנראה קיבל את זה ,ובגין שיק שלא כובד

 2א מפוקחות )בגין שיק שלא כובד ובגין הוראת גרף נשאל בחקירתו האם הרעיון היה שהעמלות הל

 3)עמ'  והוא השיב לכך כי אינו יודע ,קבע שלא כובדה( הן בעצם העמלות שחברת בזק משלמת לבנק

 4 , שם כתב:20.2.17לתצהירו מיום  11(. נוכח תשובתו האמורה, הוא הופנה לסעיף 5-1, שו' 44

 5כובד או הוראת קבע שלא  אנו במשרד התקשורת ראינו בחיובים בגין שיק שלא"...
 6כובדה חיובים נפרדים אינם חלק מתעריפי המשיבה משום שהם משקפים עלות 
 7שנגרמת למשיבה כתוצאה מאי כיבוד שיק או הוראת קבע, והדברים היו ידועים 
 8לכל. למעשה ראינו בסכומים אלה שיפוי למשיבה עבור הוצאות שהיא חויבה בהן 

 9 ."יות לקביעת תעריפי החברהועלויות אלה אינן היוו חלק מהעלו
 10 

 11לתצהירו, השיב גרף כי מדובר כנראה בעלויות שבזק הציגה ולכן הן  11לאחר שהופנה כאמור לסעיף 

 12נכנסו לתקנות וזה לא נכלל בבסיס התעריפים המפוקחים. שני התעריפים הללו זה לא בסיס 

 13כי הוא לא בדק את הסכומים האמורים מאחר שזה לא  העידהוא (. 45התעריפים של החברה )עמ' 

 14(.  לפיכך הוא נשאל אם אכן 2-1, שו' 46בסיס התעריפים והוא לא קבע את התעריפים הללו )עמ' 

 15צורך ראה בסכומים אלה שיפוי עבור הוצאות.  הוא לא עסק בעניין ולא קבע את התעריפים, לאיזה

 16ריפים המפוקחים ולכן אם יש הוצאות נוספות כמו כי זה לא היה הוצאות שבבסיס התעגרף השיב "

 17(. גרף הופנה לכך שבמסמך שהגישה 8-5, שו' 46." )עמ' תעריפים שונים אחרים, אז זה מה שהיה

 18לבקשת האישור( נאמר בעמ'  8נספח  -בזק )תשובה לבקשת אישור שהוגשה בהליך אחר מטעם בזק

 19ותיה שחזרה מאחד הבנקים המסחריים , כי בגין כל הוראת קבע של אחד מלקוח164, סעיף 70

 20כעמלת גבייה. משכך נשאל גרף איך זה מסתדר ₪  8.3משלמת בזק לבנקים השונים סך ממוצע של 

 21 8.3אמור לכסות את העמלות לבנקים כאשר מצויין שהעמלה לבנקים היא רק  14.20עם עדותו כי 

 22 164. כן הופנה לכך שבאותו סעיף (23-16, שו' 49גרף השיב לכך כי הוא לא בדק את התעריף )עמ' ₪. 

 23בעלויות הפנימיות, כאשר נאמר שם כי כאשר ₪  14.2כאמור , מבקשת בזק להסביר את הסכום של 

 24הטיפול בהוראת הקבע מתבצע באופן ממוחשב עלויות הטיפול הפנימיות בכל אחת מהוראות הקבע 

 25לכל הוראת ₪  5.7כמת לכדי ולכך יש להוסיף את עלות תקורות המסת₪  1.5שחזרו מוערכת בסך של 

 26לא כולל ₪  15-קבע שחזרה. כאשר מיד לאחר מכן מוסבר בסעיף כי העלות העודפת היא למעלה מ

 27הוא שב והעיד כי לא נגעו בהוראות הקבע, הוא אינו (. 50מע"מ. גרף שב וציין כי אינו מכיר זאת )עמ' 

 28וא העיד כי בזק העבירה לועדת גרונאו (.  ה6-2 , שו'51מכיר את הנושא ולא רוצה להתייחס לכך )עמ' 

 29ר שלה, ההוצאות שלה וההכנסות שלה. לטענתו, אין לו כבר את המידע, זה ואת כל מערכת התמח

 30לא ניסה לפתוח שוב את ועדת גרונאו מחדש הוא ו ,שייך למשרד התקשורת ומצוי במחשבים שלהם

 31מלצות שלה ובזה נגמר החיבור את הה כתבהולבדוק תעריפים. ועדת גרונאו קיבלה הרבה מסמכים, 

 32  (.58שלו )עמ' 

 33 

 34 "(. הינדיעדה נוספת שהעידה מטעם הנתבעת היא הגב' מרגלית הינדי )להלן:"
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 1כי היא משמשת כמנהלת מחלקת תפעול ובקרת גבייה  הינדי הצהירה 12.9.19בתצהירה מיום 

 2ייה בחטיבת בתפקיד עובדת אגף הגב 1986בחטיבת הכספים בבזק. החלה עבודתה בבזק בשנת 

 3שימשה כמנהלת מדור  90-הכספים ובתקופה הרלוונטית לתובענה, במחצית השנייה של שנות ה

 4גבייה בבזק ומתוקף תפקידה הייתה אמונה בין היתר על טיפול בגביית תשלום חשבונות הטלפון של 

 5די כי לקוחות בזק. בכל הנוגע לאופן פעילותה של בזק כאשר הוראת קבע או שיק חזרו הצהירה הינ

 6קוח שאיחר את המועד לביצוע התשלום נוקטת בזק בפעולות גבייה הכוללות, בין היתר, כל לעבור 

 7משלוח של מספר תזכורות לגבי החוב והצורך לשלמו. בתקופה הרלוונטית, באמצעות מכתבים 

 8 ושיחות טלפון ללקוחות ובמועד מאוחר יותר ועד היום באמצעות תזכורות קוליות או מייל. פעולות

 9הגבייה השונות שמבצעת בזק מצריכות אותה לשימוש בכוח אדם, התקנה של מערכות מידע ושימוש 

 10כאשר הוראת קבע של תשלום בהן, וכן כרוכות בעלויות עבור שירותים של גורמים חיצוניים לבזק. 

 11או שיק חזרו, גרר הדבר פעולות רבות נוספות של עובדי בזק, והעמיס מאד על המערכת כולה, זאת 

 12ונאלצה בזק לעשות  מלבד העמלות אותן נאלצה בזק לשלם לבנק בשל כך. כל שלב ושלב שנאלצת

 13במסגרת הטיפול בהוראת קבע או שיק שחזרו היא פעולה שכרוכה בעלות בה נושאת בזק )סעיפים 

 14(. בתקופה הרלוונטית במקרים בהם נדרשה בזק לטפל בהחזר חיוב של הוראת קבע, נקטה היא 6-4

 15ספות הכרוכות גם הן בעלויות גבוהות. ראשית, עדכון החזר הוראת הקבע במערכות בזק, בפעולות נו

 16הקליטה התבצעה בשני שלבים: הבנק שלח לבזק הודעה על חיוב עבור רשימה של לקוחות שהוא 

 17ביטל את התשלומים בגינם. בזק נטלה את הקובץ ששלח הבנק והזינה אותו במערכת לניהול חובות 

 18טו הנתונים במערכת זו, ביצעה בזק פעולה לביטול התשלום תוך ציון סיבת לקוח. לאחר שנקל

 19(. הנתונים שהזינה בזק במערכת 7ההחזרה ואותם לקוחות הפכו להיות ביתרת חוב במערכת )סעיף 

 20לניהול הלקוח, הועברו למערכת הכספית ונערכה בדיקה שקיימת התאמה, כך שהחיוב בדבר הוראת 

 21ם שהיא עשתה במערכת. כך קולטת בזק את כל הנתונים שהעביר הבנק הקבע שחזרה שווה לביטולי

 22(. עוד ציינה הינדי 9-8הן למערכת ניהול חובות לקוח והן למערכת הכספית של בזק )סעיפים 

 23בתצהירה, כי במקרים מסויימים כאשר הבנק מודיע באופן פרטני על לקוח שהוראת הקבע שלו 

 24וחות, נאלצה בזק לערוך טיפול ידני ופרטני לאותו לקוח. חזרה ולא במסגרת הודעה ביחס לכלל הלק

 25במצב דברים זה, נציגי הגבייה עשו ביטול ידני של הוראת הקבע שחזרה וביצעו פקודת יומן, רישום 

 26חשבוני מתאים. לאחר רישום מסודר במערכות בזק, נציגי בזק פעלו לאיתור הלקוח והנפיקו עבורו 

 27שלו חזרה וכעת הוא נמצא ב"דיפולט". למכתב צורף ספח  מכתב המיידע אותו כי הוראת הקבע

 28עלות הפקת מכתב פרטני  ,לתשלום אותו נדרש הלקוח להסדיר. למיטב ידיעתה וממידע שנמסר לה

 29שכזה לרבות העברת נתונים למערכת ההדפסה ומשלוח בדואר כרוכה בתשלום לספקים חיצוניים, 

 30ן שעות עבודה. מלבד מכתב זה, נציגי בזק גם יצרו מבלי לקחת בחשבו בית דפוס, הפקת דפוס ודיוור,

 31גם זה כרוך וקשר טלפוני עם הלקוח ועדכנו אותו כי הוראת הקבע חזרה ויש להסדיר את התשלום, 

 32(. במקרים אלו, נדרשה בזק מלבד נשיאה בעלויות הגבוהות בטיפול 12-10בהפעלת כוח אדם )סעיפים 

 33של הבנקים הכרוכות בטיפול בהחזר הוראת הקבע  פנימי בהחזר הוראת הקבע, לשאת גם בעמלות

 34בזק נושאת למיטב  ,(. עוד ציינה הינדי בתצהירה, כי כאשר מדובר בעמלת החזרה שנייה13)סעיף 
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 1ידיעתה בעמלה כפולה של הבנק. עמלת החזרה שנייה נגבית מבזק כאשר חיוב ראשון של הוראת 

 2ני עם אותו לקוח ויידעו אותו כי הוראת הקבע קבע חזר ללקוח ובעקבותיו יצרו נציגי בזק קשר טלפו

 3שלו חזרה והלה מסר לבזק שזה "בסדר" והוא טיפל בדבר. בהתאם, המשיכה בזק לגבות במסגרת 

 4הוראת הקבע הבנקאית, אלא שהבנקים זיהו שזו החזרה נוספת וחייבו את בזק שלא באשמתה, 

 5ונה של הוראת קבע ראשונה בעמלה שהיא למיטב ידיעתה, כאמור, כפולה מעמלת הגביה הראש

 6 (. 14שחזרה )סעיף 

 7החזרות של שיקים באותה העת היו מצומצמות וזניחות. מעט מאד לקוחות שילמו באותה תקופה 

 8שולם באמצעות שיק שלא  ,בשיקים, שהרי זה היה כרוך בטרחה עבורם. כאשר חיוב לקוח שנדחה

 9ת של עובדי בזק והעמיס על המערכת, על ידי הבנקים, הדבר גרר גם כן פעולות רבות נוספו כובד

 10בתקופה (. 16-15זאת כמובן מלבד העמלה הגבוהה שנאלצה בזק לשלם לבנק בשל כך )סעיפים 

 11הרלוונטית, כאשר שיק חזר, פעלה בזק לקבלת תמצית מהבנקים עבור חיובים בגין החזרות שיקים 

 12שלא כובדו באמצעות מהבנקים המסחריים ומבנק הדואר. פקידי בזק פעלו לאיתור החיובים 

 13הרישום על גבי השיק וביצעו פעולה של ביטול התשלום במערכות המחשוב של בזק, מערכת ניהול 

 14לקוח. לאותם לקוחות שהשיק שלהם חזר, שלחה בזק מכתב עם ספח לתשלום המיידע אותם כי 

 15ני הפקת מכתב פרט ,השיק חזר ועליהם להסדיר את התשלום. למיטב ידיעתה, ממידע שנמסר לה

 16שכזה, לרבות העברת נתונים למערכת ההדפסה ומשלוח בדואר כרוכה בעלויות, מבלי לקחת 

 17 בחשבון שעות עבודה. במקביל יצרה בזק קשר טלפוני עם אותם לקוחות ווידאה כי אלו יסדירו את

 18(. פקידי בזק עדכנו את מערכות המידע של בזק כאשר הלקוח שילם, ורק 19-17התשלום )סעיפים 

 19לאחר ששולם החוב, השיק שחולל, נשלח ללקוח בחזרה באמצעות דואר רשום או באמצעות תיאום 

 20עם הלקוח ושליחת השיק לחנות ייעודית של בזק שם ימתין ללקוח השיק שחזר, גם זה כרוך 

 21ככלל הוסיפה הינדי, כי ככל שמדובר בשיק שחזר יש כאן הוראת תשלום פיזית,  (.20ף בעלויות )סעי

 22שיק, שמצריך טיפול מיוחד בשל ההשלכות של המסמך, אחסונו בכספות ומיון השיקים שהתקבלו. 

 23הבנק הנמשך נדרש להעביר את השיק פיזית לבזק אלא גם היא נדרשת לשמור פיזית את השיק 

 24למושך השיק. זו התנהלות נפרדת מכל ההתחשבנות הנוגעת לעצם העובדה  בכספת ולהשיבו פיזית

 25שהשיק חולל והתשלום שבגינו נמסר השיק לא בוצע בפועל. כן ציינה הינדי כי הפעולות שנדרשת 

 26בזק לבצע בטיפול בשיק שחזר הן מורכבות ומעמיסות על המערכת. מדובר בטיפול ידני ואישי בכל 

 27 (. 22-21לקוח ולקוח )סעיפים 

 28(. היא 2-7, שו' 61)עמ'  1.10.20כי פרשה לפנסיה מוקדמת מחברת בזק ביום  בחקירתה העידה הינדי

 29"התקופה הרלוונטית", כוונתה הייתה לשנות התשעים  1כי כאשר כתבה בתצהירה בסעיף  הסבירה,

 30י (. לטענתה, הלשכה המשפטית שאלה אותה לגבי תקופה זו, היא נשאלה לגב21-13, שו' 61)עמ' 

 31אותן פעולות שנעשו באותה תקופה של שנות התשעים לגבי נושא של תשלומים בשיקים ובהוראת 

 32היא העידה כי לא עסקה (. 62קבע. איך נעשו הפעולות הללו ואיך טיפלו בכל מיני החזרים )עמ' 

 33בפיקוח על המחירים ולא עסקה במידע שעבר לועדת גרונאו או בעמלות לבנקים והיא אינה יודעת 

 34התחום שלה, היא בגבייה והם ביצעו את פעולות גביית חשבונות  אין זהלויות בנקים. לדבריה, על ע
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 1לתצהירה לעמלת החזר שנייה  14(. נוכח האמור נשאלה מדוע התייחסה בסעיף 64)עמ' הטלפון 

 2וטענה כי בזק נושאת בעמלה כפולה של הבנק. הינדי השיבה, כי לגבי עמלה כפולה, באיזה שהוא 

 3היא לא עשתה תחשיבים אבל . טב זכרונה היא ידעה שיש עמלה כפולה של החזרה שנייהשלב למי

 4שבזק מחוייבת  (. היא ידעה65, 64)עמ' את עלותן ידעה שיש עמלות עבור החזרות, למרות שלא ידעה 

 5 היא לא התעסקה בזה אבל זה נאמר לה: החזרה שנייה גבו מהם כפול., וכי בעבור עמלה

 6ההנחיות או הודעות, כי בכל אופן התעסקנו בשיחות טלפון קיבלנו, זה מתוך "
 7ללקוחות, גם אנחנו וגם נציגים של גבייה אחרים בחברה, וכמו שמופיע כאן, 
 8כשאתה מדבר עם לקוח והוא אומר לך הכול בסדר, הכול בסדר, ובסופו של דבר 

 9לה. בזק לא רוצה לגרום זה ומחייבת שוב ועוד פעם אנחנו מקבלים, וזה עמלה כפו
 10 (.23-17, שו' 65." )עמ' זה אני זוכרת שדיברו על זה

 11 
 12 ולא ערכה תחשיב והיא אינה יודעת מי כךבהמשך החקירה, היא שבה ואישרה כי לא התעסקה ב

 13 (. 66. היא עסקה רק בפעולות מול הלקוח ופעולות בתוך המערכות הכספיות )עמ' הגורם שעסק בכך

 14 

 15 "(. מועלם" ינו מר דורון מועלם )להלן:עד נוסף שהגיע למתן עדות מטעם בזק, ה

 16שניתן במסגרת התשובה לבקשת האישור והשני  21.2.17מועלם חתם על שני תצהירים. האחד מיום 

 17 שניתן כתצהיר עדות ראשית.  12.9.19מיום 

 18מנגנוני הגבייה השונים שמפעילה המשיבה כוללים פעולות כי  מועלםהצהיר  21.2.17בתצהירו מיום 

 19רבות המצריכות את המשיבה לשימוש בכוח אדם, התקנה של מערכות מידע ושימוש בהן, וכן 

 20כרוכות בעלויות עבור שירותים של גורמים חיצוניים למשיבה. במקרים של לקוח שמשלם את 

 21את המועד לביצוע התשלום, נוקטת  שלא באמצעות הוראת קבע והוא איחרחשבון הטלפון שלו 

 22המשיבה בפעולות גבייה הכוללות, בין היתר, משלוח של מספר תזכורות לגבי החוב והצורך לשלמו, 

 23בין אם תזכורות קוליות, בין באמצעות הדואר או המייל ובין על גבי חשבונית החודש העוקב. לעומת 

 24ת קבע, נוקטת המשיבה בפעולות זאת, במקרים בהם נדרשת המשיבה לטפל בהחזר חיוב בהורא

 25נוספות הכרוכות בעלות נוספת גבוהה יותר, כגון: עדכון החזר הוראת הקבע במערכות המשיבה 

 26)הקליטה מתבצעת אצל המשיבה בשני שלבים ובסיומה נקלטים הנתונים למערכת לניהול חובות 

 27וע פעולות לאיתור לקוח "בילינג"(; ביצוע פעולות ביטול תשלום תוך ציון סיבת ההחזרה; ביצ

 28בעמלות של  הלקוח ולקבלת אמצעי תשלום אחר ועוד. במקרים אלו נדרשת המשיבה לשאת גם

 29הבנקים הכרוכות בטיפול בהחזר הוראת הקבע וכן בעלויות עקיפות הנובעות מהטיפול של גורמים 

 30רוכה שונים בתוך המשיבה בחובות אלה. מועלם הצהיר, כי למיטב ידיעתו, סך העלות העודפת הכ

 31( לתקנות הבזק, בסכום הגבוה 2)2בטיפול בהוראת קבע שחזרה הוערכה, נכון למועד התקנת תקנה 

 32-לא כולל מע"מ, ובמקרים בהם נדרש טיפול ידני בהוראת קבע שחזרה, הוערך הסכום בכ₪  15-מ

 33 כאשר מדובר בשיק שלא כובד עמלות הבנקים גבוהות אף יותר (.11-8לא כולל מע"מ )סעיפים ₪  24

 34מאילו בטיפול בהוראת קבע שלא כובדה. למיטב ידיעתו, הוצאות בזק בגין טיפול בכל שיק שניתן 

 35( לתקנות הבזק, כעשויות להגיע לסך 2)2על ידי לקוח ולא כובד הוערכו, נכון למועד התקנת תקנה 
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 1מועלם פרט את סדרת הפעולות שבצעה הנתבעת על פי (. 13לא כולל מע"מ )סעיף ₪,  50-של כ

 2 לתצהירו(. 14ומיה לגבי החוב של התובעת בגין אי כיבוד הוראת הקבע לתשלום )סעיף ריש

 3בתפקיד כלכלן באגף  1990כי החל לעבוד בבזק בשנת  הצהיר מועלם 12.9.19בתצהירו מיום 

 4נכנס לתפקיד מנהל אגף גבייה ואבטחת הכנסה בחטיבת הכספים  2003התקציבים של בזק. בשנת 

 5יה אמון, בין היתר על גביית תשלומי חשבונות הטלפון של לקוחות בזק. בבזק ומתוקף תפקידו ה

 6אותם היא גובה ₪  10-מועלם הצהיר גם בתצהירו זה כי ככל הידוע לו, בזק רשאית לגבות בנוסף ל

 7)ב( לתקנה -מלקוח שלא שילם את חובו במועד הנדרש, גם את הוצאות הגביה המנויות בסע"ק )א(

 8, כי למיטב הבנתו, הצהיר שיק שלא כובד או הוראת קבע שלא כובדה. עוד( לתקנות הבזק, בגין 2)2

 9( לתקנות הבזק וסעיפי המשנה שלה הייתה לכסות את כל אותן ההוצאות 2)2מטרתה של תקנה 

 10אשר המשיבה מוציאה לשם גביית חובות של לקוחותיה שלא שילמו את חשבון הטלפון שלהם 

 11ות בהפעלת מערך הגבייה שלה, וכן את ההוצאות במועד הנדרש, קרי הוצאות המשיבה הכרוכ

 12(. פעולות הגבייה השונות 2-1או הוראת קבע )סעיפים  שיקשנגרמות לה כתוצאה מאי כיבוד 

 13שמבצעת בזק מצריכות אותה לשימוש בכוח אדם, התקנה של מערכות מידע ושימוש בהן, וכן 

 14ר כל לקוח שאיחר את המועד לביצוע כרוכות בעלויות עבור שירותים של גורמים חיצוניים לבזק. עבו

 15התשלום נוקטת בזק בפעולות גבייה הכוללות, בין היתר, משלוח של מספר תזכורות לגבי החוב 

 16)התקופה הרלוונטית( באמצעות מכתבים ושיחות  90-והצורך לשלמו. במחצית השנייה של שנות ה

 17קוליות או מייל. מעט מאד טלפון ללקוחות ובמועד מאוחר יותר ועד היום גם באמצעות תזכורות 

 18זה היה כרוך בטרחה עבורם. משכך, הוראות תשלום שחזרו  כןלקוחות בזק שילמו באמצעות שיק, ש

 19בעת כניסתו לתפקיד כמנהל אגף גביה ואבטחת  2003היו בעיקר של הוראת קבע בנקאית. בשנת 

 20כוללים מידע הכנסה בחטיבת הכספים בבזק, קיבל לידיו מסמכים פנימיים שהוכנו במחלקה ה

 21ו וכחלק מתפקידו, נחשף גם להתפלגות לרלוונטי לתפקיד. במסגרת המידע שהגיע לידו במסמכים א

 22התשלומים מחשבונות הטלפון ולכמות הוראות הקבע שלא כובדו באותה העת. אין במסמכים אלו 

 23 לכמות הלקוחות שמשלמים באמצעות שיק, שכן זה היה זניח ביותר עד שלא היהכל התייחסות 

 5-24לתצהירו( )סעיפים  1צורך לציין זאת, במסגרת הנתונים. )העתק העמוד הרלוונטי צורף כנספח 

 25(. כאשר הוראת קבע של תשלום או שיק חזרו, גרר הדבר פעולות רבות נוספות של עובדי בזק 3

 26בשל כך.  והעמיס מאד על המערכת כולה, זאת כמובן מלבד העמלות אותן נאלצה בזק לשלם לבנק

 27מדובר  ,ושלב שנאלצת ונאלצה בזק לעשות במסגרת הטיפול בהוראת קבע או שיק שהוחזרו כל שלב

 28בפעולה שכרוכה בעלות בה נושאת בזק. בתקופה הרלוונטית במקרים בהם נדרשה בזק לטפל בהחזר 

 29: עדכון החזר כגון גם הן בעלויות גבוהות היא בפעולות נוספות הכרוכותחיוב הוראת קבע, נקטה 

 30במערכת בזק )הקליטה התבצעה אצל בזק בשני שלבים ובסיומה נקלטו הנתונים  הוראת הקבע

 31למערכת לניהול חובות לקוח ומערכת ניהול הכספים(; ביצוע פעולת ביטול תשלום תוך ציון סיבת 

 32ההחזרה; ביצוע פעולות לאיתור הלקוח ולקבלת אמצעי תשלום אחר ועוד. בנוסף פעלה בזק לאיתור 

 33ו מכתב המיידע אותו כי הוראת הקבע שלו חזרה וכעת הוא נמצא ב"דיפולט". הלקוח והנפיקה עבור

 34למכתב צורף ספח לתשלום החוב אותו נדרש הלקוח להסדיר. למיטב ידיעתו וממידע שנמסר לו 
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 1עלות הפקת מכתב פרטני שכזה, לרבות העברת נתונים למערכת ההדפסה ומשלוח בדואר כרוכה 

 2וס, הפקה דפוס ודיוור, מבלי לקחת בחשבון שעות עבודה. מלבד בתשלום לספקים חיצוניים, בית דפ

 3מכתב זה, נציגי בזק גם יצרו קשר עם הלקוח ועדכנו אותו כי הוראת הקבע שלו חזרה ויש להסדיר 

 4גם זה כרוך בהפעלת כוח אדם. במקרים אלו, נדרשה בזק מלבד נשיאה בעלויות -את התשלום

 5ע, לשאת גם בעמלות של הבנקים הכרוכות בטיפול הגבוהות בטיפול פנימי בהחזר הוראת הקב

 6בהחזר הוראת הקבע, וכן בעלויות עקיפות הנובעות מהטיפול של גורמים שונים בתוך בזק בחובות 

 7כאשר חיוב הלקוח שנדחה שולם באמצעות שיק שלא כובד על ידי הבנקים, (. 10-6אלה )סעיפים 

 8עבור חיובים בגין  מצית מבנק הדוארנדרשה בזק לפעולות מעט שונות: בזק פועלת לקבלת ת

 9החזרות שיקים מהבנקים המסחריים ומבנק הדואר; פקידי בזק פועלים לאיתור החיובים שלא 

 10לאותם ; כובדו ומבצעים פעולה של ביטול התשלום במערכות המחשוב של בזק, מערכת ניהול לקוח

 11ם כי השיק חזר לקוחות שהשיק שלהם חזר, שלחה בזק מכתב עם ספח לתשלום המיידע אות

 12 הפקת מכתב פרטני שכזה, לרבות ,ועליהם להסדיר את התשלום. למיטב ידיעתו וממידע שנמסר לו

 13העברת נתונים למערכת ההדפסה ומשלוח בדואר כרוכה בעלויות, מבלי לקחת בחשבון שעות עבודה. 

 14קידי בזק במקביל יצרה בזק קשר טלפוני עם אותם לקוחות ווידאה כי אלו יסדירו את התשלום; פ

 15ע של בזק כאשר הלקוח שילם, ורק לאחר ששולם החוב, השיק שחולל, דעדכנו את מערכות המי

 16נשלח ללקוח בחזרה באמצעות דואר רשום או באמצעות תיאום עם הלקוח ושליחת השיק לחנות 

 17(. התנהלות בזק 11גם זה כרוך בעלויות )סעיף  ,ייעודית של בזק שם ימתין ללקוח השיק שחזר

 18ה שנדרשת בטיפול בשיק שלא חזר היא מורכבת ומדובר בטיפול ידני ואישי בכל לקוח והעבוד

 19 (.  12ולקוח, מלבד זאת, כאשר מדובר בשיק שלא כובד עמלות הבנקים גבוהות )סעיף 

 20שהסתיים בהסדר הסתלקות. הוא נשאל מדוע  בן הרושלאותו הליך בפרשת  בחקירתו הופנה מועלם

 21לאחר אותו מקרה בזק לא פנתה למשרד התקשורת לתקן את נוסח התקנה, ושיהיה כתוב במפורש 

 22יסתלקו  המבקשים שם"בנוסף". הוא השיב כי בסופו של דבר החלטת בית המשפט שם הייתה ש

 23מועלם העיד כי לאורך השנים (. 8-2, שו' 70מהתביעה והם ראו זאת בתור אישור להליך הגבייה )עמ' 

 24וגם שרון  ,מי שהיה אחראי על ההתנהלות מול הרגולציה היה דודו מזרחי שהוא היום מנכ"ל בזק

 25מחלקה מהמטעם  גורם(. הוא נשאל מדוע לא הגיע להעיד 4-1, שו' 71פליישר, כל אחד בתקופתו )עמ' 

 26 ולציה היאחלקת רגמישר כי עורכי הדין. הוא אזו שאלה לבתחום הרגולציה בבזק והשיב כי 

 27והוא לא הכתובת לשאלה איזה תחשיבים או  ,את המידע השוטף למשרד התקשורת תשמוסר

 28 (. מועלם אישר כי לאחר שהוגשה התביעה72מסמכים הוגשו למשרד התקשורת על ידי בזק )עמ' 

 29(. 8-5שו' , 73בבזק חדלו מגביית הסכומים במצטבר ועברו לגבייה של סכום אחד בלבד )עמ'  כאן,

 30אנחנו החלטנו במשותף כתוצאה מכך שיש שינוי הוא נשאל מי קיבל את ההחלטה על כך והשיב: "

 31(. הוא נשאל מי בדיוק קיבל את 18-16, שו' 73" )עמ' גם בתמהיל הגבייה בתוך בזק בשנים האלה.

 32ל ברה. היו דיונים שהנהלת הח וז ,ההחלטה האמורה והשיב כי מי שיכול לקבל החלטה כאמור

 33בתמהיל בתהליך הגבייה משמעותי הלשכה המשפטית, כספים וכלכלה. כתוצאה מכך שראו שינוי 

 34לכרטיסי אשראי ולא להוראות קבע,  עוברים התשלומיםש מצב הדבריםבחברה בשנים האחרונות, 
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 1וגם נציגי השירות של בזק מנסים לכוון להוראת קבע בכרטיס  ,כאשר אין כמעט בכלל גבייה בשיקים

 2שכן ולהמנע מבעיות של החזרה של הוראת קבע,  (טוחה יותר לחברהגם באבל )יקרה יותר אשראי 

 3מכלל האוכלוסיה  85%(. לדבריו, 74הגבייה ולא הטיפול בהחזרה או העמלה )עמ' חשובה לחברה 

 4בהוראות קבע  35%-בכרטיסי אשראי ו בהוראות קבע 50%משלמים לבזק בהוראת קבע, בערך 

 5 משלמים בהוראת קבע בבנק שליש עדיין ,(מיליון וחצי)בזק מתוך לקוחות י בנקאיות. הוא אישר כ

 6כתוצאה מכך  בזק מפסידההוא נשאל כמה ₪.  10ביחס אליהם הוחלט לוותר על הזכות לגבות ו

 7והשיב כי שיעור ההחזרות של הוראות קבע בנקאיות הוא בערך בסביבות אחוז, כך שמדובר בערך 

 8(. הוא נשאל מדוע בזק בוחרת לוותר על 75)עמ' ₪  10-לקוחות לגביהם מוותרים על ה 5,000-ב

 9(. 21-20, שו' 76בשנה והשיב כי זו ההחלטה של החברה )עמ' ₪  600,000סכומים כה גדולים של 

 10-עמלות הגבייה כמקור הכנסה של בזק. להיפך, המטרה היא להגיע ל בזק אינה רואה אתלדבריו, 

 11 גבייה. היעד הוא שאנשים ישלמו בזמן ולא שיאחרו ובזק תרוויח מכך כסף: 100%

 12ובאיזה שלב קיבלנו את ההחלטה הזאת שיכול להיות שנבעה גם מהחזרה של "
 13כים את עצמנו להתדיין כל פעם ולהוכיח בן הרוש והחזרה שלכם שאנחנו מצרי

 14מחדש שאנחנו צודקים, כי היה לנו את בן הרוש והיה את התביעה הנוכחית. אני 
 15לא אומר שזה היה השיקול המרכזי, ושינוי התמהיל כולו כאילו בסופו של דבר 

 16 (. 77." )עמ' אתה בא ואומר: זה לא מקור הרווח של החברה
 17 

 18. הוא הודה וח של החברה ולכן הם שינו את התהליך והמשיכו הלאהעמלות הגבייה הן לא מקור הרו

 19לנסות  כי להליכים המשפטיים היה משקל בהחלטה, אף כי לטענתו לא משקל מרכזי. הכוונה היא

 20 מעלותיותר גבוהה לבזק  שהעלותלמרות  ,הגיע עם הלקוחות למצב של הוראות קבע באשראיל

 21העלות בבנק אחוז עמלה ובהוראת קבע  0.7או  0.6ם אשראי משלמיקבע בהוראה בנקאית. בהוראת 

 22 .וזי גביה ולא על עלויותאח, הוא נמדד על טענתול(. 78סנטים אמריקאיים )עמ'  מספר לבזק

 23"( מטעם סיילסבמהלך עדותו של מועלם, הוגש מסמך גילוי מסמכים של מר שמעון סיילס )להלן:"

 24(. הוא הופנה לעמ' 29.4.21 1ת/) 104עד  1-בזק שנמסר לתובעים והוגש מטעמם, כשהוא ממוספר מ

 25 4.34ממנו עולה כי כאשר שיק חוזר, בזק משלמת לבנק הדואר  (16.3.99)מיום  29.4.21 1ת/ל 34

 26על החזרת שיק  "חש 25לקוח ה(. בעוד שלפי תקנות הבזק היא גובה מ24-19שו'  ,83שקלים )עמ' 

 27השיב לכך כי מדובר בתחשיבים היסטוריים  (. מועלם2-1, שו' 84הנוספים )עמ'  "חש 10-בנוסף ל

 28 קביעת העלויות:לגבי 

 29אני כשקיבלתי את זה בתור דבר, עובדה שמגיע לנו בתקנות גם את ההחזר ...  "
 30שיק. אנחנו יודעים שהטיפול, כשנשאלתי על ידי בחינות כלכליות שנעשו בתוך 

 31על העלויות החברה, שלא אני ערכתי אותם אלא חטיבת כלכלה וחטיבת רגולציה, 
 32שיש לחברה בשביל לעשות את הגבייה בשביל להוסיף לעלויות האלה, אמרתי 

 33תשומות  שיש לנו החזרות של הוראות קבע, יש לנו סוג אחד של טיפול שמצריך
 34כוח אדם מסוג אחד שהרבה מהם זה מגיע במחשב אבל מגיע לשתי מערכות, נעשה 

 35ש לשלוח מכתבים ללקוחות בשתי פאזות, האחד מחברות האשראי, אחר כך זה, י
 36שלמיטב ידיעתי צריך להוסיף לתחשיבים האלה ויש נציגים שהיו מתקשרים 
 37ללקוחות האלה. כשחזר שיק, הפעולות שבזק הצטרכה לעשות היו הרבה יותר 
 38ארוכות, כי היית מקבל תמציות מהבנק, היית מקבל את השיקים, היית מאתר מי 

 39מה שנקרא, החייאה החייאה, ועשה הלקוח, היה צוות שלם של עובדים שישב 
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 1החוב, וממנו אחרי שעשינו את זה המשכנו לעשות את כל הפעולות שעשינו גם  של
 2להחזרה של הוראת קבע, שזה אומר שאחרי שאיתרנו ובדקנו את התמציות 
 3וקיבלנו את השיקים ושלחנו את השיק ללקוח אחרי שהוא שילם אותו, גם היינו 

 4יא היינו צריכים ליצור קשר עם הלקוח, לשלוח לו מכתבים, בול. בתקופה הה
 5בעיקר נמצאים במצב של שליחת מכתבים ותזכורות והיום עם הקדמה אנחנו 

 6." )עמ' אם אסים-ובשנה האחרונה אנחנו שולחים גם אס ...נמצאים כשיש לנו 
84- 85) . 7 
 8 

 9לסכום של ₪  4.34בהמשך, הוא נשאל שוב האם יש לו תחשיב שמקשר בין הסכומים האלה של 

 10לילה. מחלקות אחרות ביצעו את התחשיבים הללו בשביל לאמוד והוא השיב לכך בש חש" 25.40

 11(. הוא עצמו לא יודע לומר 24-10, שו' 85את העלויות של בזק וסביר שזה היה באגף הכלכלה )עמ' 

 12 (. 17-16, שו' 86דבר לגבי המספרים )עמ' 

 13 

 14  סיילס.מר  אעד נוסף שהוגש תצהיר מטעמו הו

 15י הוא כלכלן ומנהל כספים בהשכלתו, וכי הוא משמש כיום כ צהיר סיילסה 11.9.19בתצהירו מיום 

 16כעוזר סגן סמנכ"ל  1989כמנהל מחלקת מימון והשקעות בבזק. הוא החל לעבוד בבזק בשנת 

 17הוא שימש כמנהל מחלקת , 90-שנות ה הכספים. בתקופה הרלוונטית לתביעה, במחצית השנייה של

 18ן היתר, על הממשק מול הבנקים השונים שבזק בי ,מימון והשקעות בבזק ומתוקף תפקידו היה אמון

 19עבדה עמם. באותה עת עבד תחת מר אורן לידר אשר שימש כסמנכ"ל הכספים בבזק. באותה תקופה 

 20הכבידו על בזק חיובים בגין הוראות קבע בנקאיות שחזרו, שכן מעבר לעלות שהדבר השית על 

 21בו את בזק בעמלות גבוהות התפעול והפקת החשבונות החוזרים בבזק, הבנקים השונים חיי

 22 תבקש לטפל בעניין זה. הבאותה תקופה הוא ומשתנות בגין הוראת קבע בנקאית שחזרה. 

 23אינו יודע איזה דיווחים ו כי הוא לא עוסק בקשר מול הרגולטור בחקירתו בבית המשפט אישר סיילס

 24וגם לא הוא אינו עוסק בתחשיבים המוגשים למשרד התקשורת בקשר לעלויות כן כי ו ול נמסרים

 25 הוא עוסק במימון השקעות, כספים, ניהול מזומנים, איתורים,לדבריו, (. 87 ,88)עמ' בהליכי גבייה 

Finance 26כים של ב"כ חקירתו הוצג לו מכתב גילוי מסמ טיפול בעמלות בנקים. במהלךוגם ב 

 27הוא העיד כי הוא אינו מכיר את המסמך ולא זכור לו שעסק ו( 29.4.21 2/ת) 28.4.19הנתבעת מיום 

 28(. בהמשך עדותו הוא 89מכים לצורך המשפט הנוכחי )עמ' כי עסק באיסוף מס ,עם זאת אישר  .כךב

 29לא עמלת גם לא הייתה עמלת החזרה ראשונה ו 1999בבנק לאומי ובבנק איגוד בשנת  כיאישר 

 30, ונשאל מדוע 40בעמוד  29.4.21 1ת/(. הוא הופנה ל22-15, שו' 93עמ' )של הוראת קבע החזרה שנייה 

 31הנחה מהתעריף. הוא השיב כי אינו יודע ולא  50%שחברת שגיא המליצה להשיג הקטע השחירו את 

 32ואישר כי  (9.12.99)נכון ליום  29.4.21 1ת/ל 46(. בהמשך הופנה לעמ' 96 ,95הוא השחיר זאת )עמ' 

 33אלא ₪,  17 בזק כבר לא משלמת ,כי בבנק הבינלאומי וכן אישרמחשב שלו מדובר במסמך שיצא מה

 34(. הוא נשאל מדוע בתצהירו הוא הגיש מסמך מחודש 23-8, שו' 98וכך גם בבנק הפועלים )עמ' ₪  8.5

 35שם העלות היא כבר  1999ולא הגיש את המסמך מדצמבר ₪,  17וטען כי העלות היא  1999אוגוסט 

 36. הוא מצא את המכתב 1999העמלה בשלב כלשהו בשנת  את גובההשיב כי ביקשו ממנו  ססייל₪.  8.5



 
 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

  

  לפינר נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 6343-09-16 ת"צ
 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 37מתוך  27

 1זה הסתכם. לאחר מכן החתימו אותו על תצהיר. בשלב מאוחר כך שצרף לתצהירו ושלח אותו וב

 2(. הוא טען כי הוא סבור שפרשנות לפיה הסכום 10-6, שו' 100יותר פנו אליו לחפש עוד חומר )עמ' 

 3, שו' 104אך הוא מעולם לא ראה תחשיב שעסק בזה )עמ'  ,הכל, אינה רציונאלית כולל₪  14.20של 

 4 עוד, כי: (. בהמשך עדותו ביקש להוסיף4-1

 5העמלות שאנחנו חותמים עם הבנק זה חלק קטן מהעבודה שלנו. יש לנו "...
 6מחלקות גבייה שלמות, שליחים לבנקים, התעסקויות אין סוף, מתקשרים, 

 7יני עמלות ואתה לא יכול למצות את הכול בעמלה הזאת אנחנו סולקים, כל מ
 8." )עמ' שאתה תעשה כאן משוקללת. זה לא כולל הכול וזה לא יכול לכלול הכול

 9 (. 22-17, שו' 104
 10 

 11ואישר כי בהמשך גם בנק  (27.12.2001)מיום  29.4.21 1ת/ב 98סיילס הופנה בהמשך עדותו לעמ' 

 ₪12  4.45-נלאומי גם הוריד ליוהבנק הב₪  4.45-ריד שוב לבנק מזרחי הו ₪, 8.9-דיסקונט הוריד ל

 13 (. 111)עמ' 

 14 

 15 דיון

 16לתקנות הבזק היא לאזן בין שמירת  2לחוק התקשורת יחד עם תקנה  16תכלית החקיקה של סעיף 

 17מו הוצאות הגביה על תשלומים בגין שירותיה אשר לא שולחזרה האנטרס של בזק שישולמו לה 

 18שהסכומים שיגבו ממנו בגין הוצאות הגביה הנ"ל יהיו בפקוח השרים במועד, לבין אנטרס הציבור 

 19כדי למנוע מצב שיגבו ביתר. בהקשר זה יצויין שוועדת הכספים בחלק  ובאישור ועדת הכספים

 20מהמקרים לא קבלה את מלוא בקשתה של הנתבעת להגדלת הוצאות הגביה, אף שיש להניח שבקשת 

 21 הנתבעת התבססה על תחשיבים שהגישה.

 22( לתקנות הבזק לגבות מלקוחותיה 2)2אלה במחלוקת, האם הנתבעת רשאית הייתה על פי תקנה שה

 23בגין הוראת קבע בבנק שחזרה או שיק שחזר, הוצאות גביה כלליות והוצאות גביה מיוחדות 

 24תכלית תוכרע על פי   ,במצטבר )לשיטת הנתבעת( או הוצאות גביה מיוחדות בלבד )לשיטת התובעת(

 25 הראיות.אותה מהעדויות ומ החקיקה שנלמד

 26 

 27שנעשו ואושרו כי בעת  לא שוכנעתילאחר ששמעתי את העדויות ועיינתי במסמכים שהוגשו, 

 28התכוון מחוקק המשנה כי הוצאות הגבייה האמורות  ( לתקנות הבזק2)2תקנה התיקונים השונים ב

 29כלליות ייה לגבות הוצאות גבלא הייתה רשאית לפיכך הנתבעת ו ,מצטברותיהוו הוצאות  ,בה

 30 .במצטברחדות וומי

 31 

 32ועדת הכספים הדיונים בולצורך הכרעה במחלוקת לעיל, יש לבחון, בין השאר, את הפרוטוקולים של 

 33 ( לתקנות הבזק במהלך השנים.2)2לתיקונים השונים בתקנה  שקדמו

 34 

 35שלום על תכי סכום הוצאות הגבייה  ,(2)2במסגרתן נקבע בתקנה  הבזקפורסמו תקנות  23.9.87ביום 

 36 2.9.87ביום קודם לפרסום התקנות כאמור התקיים דיון ₪.  2.5היה בסך של ישלא שולם במועד 



 
 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

  

  לפינר נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 6343-09-16 ת"צ
 

                                                                   
    תיק חיצוני: 

  

 37מתוך  28

 1בדיון  2שם אושרו התקנות. בהקשר להוצאות הגבייה נאמר בעמ'  בוועדת הכספים של הכנסת

 2...הדבר השני שאנו מבקשים  א.פ.( –ק ץ המשפטי של חברת בזעהיו) י. אהליבוועדת הכספים כך: "

 3 ."לכל חשבון טלפון הכולל ריבית פיגורים₪  2.5לגביו אישור הוועדה הוא הוצאות גביה בסך 

 4כן ₪.  4.5-ל₪  2.5-תוקנו תקנות הבזק כך שנקבע כי סכום הוצאות הגבייה עודכן מ 15.4.93ביום 

 5 "(.  תיקון תשנ"גשל אי כיבוד שיק )להלן:" הבמקר₪  25.4הוסף סכום הוצאות בסך של 

 6שם נאמר בין בו אושרו התקנות,  11.2.93כספים של הכנסת ביום לתיקון האמור קדם דיון בוועדת 

 7 כך: 27 ,26 היתר בעמ'

 8לחוק הבזק קובע, ש'השר בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת  16: סעיף מ. אהלי"
 9הכספים של הכנסת רשאי לקבוע בתקנות חובה או תנאים לתשלום ריבית 

 10ה והוצאות גבייה על התשלומים הנהוגים בעד שירותי בזק שי הצמדרפיגורים, הפ
 11ואשר לא שולמו במועד שנקבע לכך'. בעקבות הוראות סעיף זה קיימות תקנות 

 12שבהן נקבע שאפשר ש'לתשלום בעד שירות בזק שלא סולק במועד  1987משנת 
 13שנקבע כך בחשבון יתווסף לסכום הנקוב בחשבון ריבית פיגורים לימי החוב 

 14אבל הוועדה כבר אישרה לפני ₪',  2.5ספר הימים והוצאות גבייה בסך יחסית למ
 15מסתבר שיש הוצאה נוספת אחת, שמכבידה מאד ₪.  4.5-שנה הגדלת הסכום ל

 16התשלום שנובע מצ'ק שהוחזר ולא כובד. -ובה ישנן הוצאות גבוהות ל'בזק': אי
 17'בזק'  בעד שטר או צ'ק שהוחזרו ללא כיבודם.₪  74חברת החשמל למשל, גובה 

 18ממה שגובה חברת  ששזה רק שלי₪ ,  25.40מבקשת שזה יהיה בסכום של 
 19החשמל. דרך אגב, זה מעודכן אצלנו לא לימים אלה אלא לתקופה שלפני שנה, 

 20 .ואני מבקש ממר ביאלה להסביר את הרקע לסכום זה
 21אדם. בכל מחוז ומחוז יש אדם -: סכום זה מורכב בעיקר מהוצאות של כחי' ביאלה

 22אלף צ'קים לשנה,  24-שעוסק בזה. מספר הצ'קים הוא מצומצם ומגיע לכ מיוחד
 23 2וזהו אחוז קטן מאד מסך כל התשלומים בצ'קים. כל החשבונות של הטלפון זה 

 24 לשנה. ₪ מליון  20-, והתוצאה היא כ10-ויש להכפיל זאת לפחות ב₪ מליון 
 25 : רוב התשלומים הם הוראות קבע. ג' שגיא

 26עובדים שעוסקים בזה.  7יש עובד שעוסק בנושא זה. ישנם : בכל מחוז י. ביאלה
 27אלף צ'קים חוזרים, התוצאה היא שחסר  24האדם עצמו על -אם מחלקים את כח

 28עבודה  רעל כל צ'ק הוא עבו 25.40של  סכום זה ..יותר מהסכום המבוקש כאן.
 29 שנגרמת ל'בזק' בגין גביית צ'ק חוזר. נוספת

 30דין אין שכר מינימום והם יכולים לעשות זאת יותר  -: היום, לעורכי היו"ר ג' גל
 31 בזול. 

 32 .הדין-: מדובר על ההוצאות עד שמגיעים לעורךמ. אהלי
 33 

... 34 
 35 היו"ר ג' גל: 

 36 ₪. 7,500עובד בבזק עולה 
 37 :י' ביאלה

 38האדם, מתוך העלות. -עשית חשבון זה, לפי מרכיב אחד בלבד שנתתי לך, של כח
 39אדם, עלות הפקת חשבון חדש כלשהו בבזק, חיוב הבנק -ת כחהמרכיבים הם: עלו

 40ה בבזק יעל כל צ'ק חוזר. כמו כן, ישנה עלות גבי₪  8-9בריבית. הבנק גובה מבזק 
 41 ולנו זה יוצא הרבה יותר.... 

" 42 
 43 
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 37מתוך  29

 1"(. במסגרת התיקון הוסף תיקון תשנ"התוקנו תקנות הבזק פעם נוספת )להלן:" 29.12.94ביום 

 2. לתיקון על ידי הבנק בגין מקרים של אי כיבוד הוראת קבע₪  14.20בסך של  סכום הוצאות גבייה

 3 תשנ"ה קדמו שני דיונים בוועדת הכספים של הכנסת. 

 4 ( צויין כך:7-6)עמ'  31.8.94מיום  כספיםעדת ובדיון בו

 5לחוק הבזק מאפשר לשר לקבוע, באישור הוועדה ושר האוצר,  16סעיף : מ. אהלי

 6 .היבית, הפרשי הצמדה, והוצאות גבייחברים בתשלום, רתשלום לאלה שהם 
 7הוצאות גבייה במקרה של וגם כיום יש תשלום של ריבית והוצאות גבייה, 

 8המחאה שחזרה. אבל יש עוד מקרה די בולט, וזה הולך ומתרבה לאחרונה, שאדם 
 9 עוצר את הוראת הקבע שלו, או שהבנק לא מכבד את הוראת הקבע בגלל העדר

 10י העבר יש אישור הוועדה. אנחנו מבקשים להוסיף אפשרות של כיסוי. לגב
 11 ." הוצאות גבייה, לגבי החזר עפ"י הבנק, שהבנק עצר את התשלום

 12 

 13 ( נאמר עוד כי:9)עמ'  5.12.94מיום ספים עדת הכובדיון בו

 14דבר שני שאנחנו מבקשים, שנשאר מהפעם הקודמת, וכאן אנחנו : ...ש. וקס"
 15אותו דבר, וזה נעצר בישיבה האחרונה, בגלל דעתו פשוט צריכים ניסוח אחר ל

 16פנחסי, יש כאן את הנושא של אי כיבוד תשלום בשל ביטול הוראת  .של ח"כ ר
 17 ,כי לאחרונה בזק נתקלה בתופעות 20, 14וביקשנו להכניס תאריך של  קבע.

 18הבזק משלמת  שלמרות שיש הוראת קבע, אנשים מודיעים לבנק, אנחנו ביטלנו,
 19שקלים, יש כאן את הפעילות של הבזק, קבענו תעריף, של  11 תלבנק בסביבו

 20, והתבקשנו על ידי ח"כ ר. פנחסי לבדוק 25.40. דרך אגב, צ'ק שלא כובד זה 14.20
 21אז בזק מתחיל  אם התופעה הזאת מתקיימת, והיא מתקיימת לצערנו, לא מעט.ה

 22  .בתהליכי גבייה אחרים מול הלקוח, אבל בלי שום קשר, עצם הפעולה
 23ון ש: יש שני חיובים, חיוב אחד, עמלת הבנקים עבור החזרה, דבר ראי. ביאלע

 24סנט עבור הפעולה  32.5כשבזק מתחילה לעשות את התהליך הוא לוקח 
 25הראשונית של החיוב. אחר כך, ברגע שהמנוי לא כיבד את הוראת הקבע, אז דבר 

 26ש'ל מבנק  10.30ראשון הבנק מחזיר למנוי את הכסף שלו ואז הבנק גובה גם 
 27שקלים עבור הפעולה מבזק. יותר  10, בממוצע גובים 9.75הפועלים, בנק מזרחי 

 28 שקל, רק לבנק, בגין ביטול הוראת קבע. 11-מ
 29 : ולמה בצ'ק זה יותר גבוה?היו"ר ג.גל

 30:יש תהליכים יותר מסובכים. עכשיו בזק צריכה להנפיק חשבון חדש, י. ביאלע
 31 20שקלים העלות לבזק, אז זה מגיע לסביבות  5-4ולשלוח את החשבון שזה עוד 

 32', מאז עברו מים רבים, לכן יש פער 93ביולי  6-ל בזק היתה מששקל. הבקשה 
 33החזיר את בשעתו, היום אם אני מציע ל 14.40עכשיו בתעריפים. אנחנו דרשנו 

 34 זה."
 35 

 36"(. במסגרת תיקון זה עודכן תיקון תשנ"טתוקנו תקנות הבזק פעם נוספת )להלן:" 30.3.99ביום 

 37מעיון . ₪ 10-ל₪  4.5-( לתקנות הבזק, מ2)2התעריף של הוצאות הגבייה הכלליות הקבועות בסעיף 

 38של הוצאות עולה כי הנתבעת בקשה להעלות את התעריף  22.3.99בפרוטוקול ועדת כספים מיום 

 39 23בטענה שזו העלות הריאלית של הגביה )עמ'  ₪ 14.8לסך של ₪  4.5הגביה הכלליות מסך של 

 40לפרוטוקול(.  33ש"ח בלבד )עמ'  10העלאה לסך של הוועדה אישרה בסופו של דיון, ו לפרוטוקול(

 41לא נדונו יק, )ב( , בגין אי כיבוד הוראת קבע או ש-ס"ק )א( ו 2תקנה התעריפים הקבועים ב יצוין, כי

 42  .נותרו על כנםבאותה ועדה וכלל 
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 37מתוך  30

 1טענת התובעת שהוצאות הגביה הקבועות תומך יותר בעיון בפרוטוקולים של דיוני ועדת הכספים 

 2( לתקנות הבזק הן הוצאות חלופיות ולא מצטברות, וכי הנתבעת אינה רשאית לגבות בגין 2)2בסעיף 

 3 וגם הוצאות גבייה כלליות ₪( 25.4/14.2) מיוחדותשלא כובדו הוצאות גבייה או שיק הוראת קבע 

 4 .₪( 10ובהמשך ₪  4.5)

 5או הוראת ₪(  25.4)סכום הוצאות הגבייה בגין שיק שלא כובד שמעיון בפרוטוקולים השונים עולה 

 6שהנתבעת נדרשת לשלם לבנקים וגם את  העמלותכולל בתוכו גם את ₪(  14.2)קבע שלא כובדה 

 7  .הנגרמות להיות התפעוליות הפנימההוצאות 

 8בו נדון ואושר החיוב בהוצאות גביה בסך  11.2.93דיון בוועדת כספים של הכנסת ביום , בך למשלכ

 9כי הסכום הנ"ל מורכב בעיקר  ,בגין שיק שלא כובד פרט והסביר מר ביאלה מהנתבעת₪  25.4של 

 10לעמלה שהבנק שנגרמת לבזק מעבר )הפנימית( מהוצאות כוח אדם ומתייחס גם לעבודה הנוספת 

 11. בדבריו לא ציין עלות גביה בבזקו כגון עלות הפקת חשבון חדש כלשהו בבזק ,₪ 9 - 8גובה בסך של 

 12 4.5של  במקביל לסך הוגדלולהוצאות הגביה הכלליות שמצטבר הוא ₪  25.4סך של מיזה כי הולו בר

 ₪13  30 –טבר של כ וכי הלכה למעשה, לאחר התיקון, הנתבעת תגבה בגין אי כיבוד שיק סכום מצ₪, 

 14עוד הדגיש כי העלות לנתבעת היא גבוהה הרבה יותר מהתעריף המבוקש, כלומר התמונה ₪(.  29.9)

 15היא שמלכתחילה היא אינה מבקשת לחייב את לקוחותיה במלוא שהציגה הנתבעת לוועדת הכספים 

 16 הוצאות הגביה שנגרמות לה בגין שיק שלא כובד.

 17בו נדון ואושר החיוב בהוצאות גביה בסך  5.12.94הכנסת ביום דיון בוועדת כספים של כך למשל, ב

 18משלמת  אחרונההכי ביאלה מהנתבעת פרט מר  ה על ידי הבנקשלא כובדהוראת קבע בגין ₪  14.2של 

 19בגין ביטול הוראת קבע כאשר מעבר לכך קיימת עלות פנימית ₪  11לבנק בממוצע עמלה בסך של 

 20כך שההוצאה של הנתבעת מגיעה  ,ת ושליחת חשבון חדשבגין הנפק₪  4-5נוספת לבזק בסך של 

 21, הם בקשו תעריף 6.7.93הוא הוסיף שבמועד הגשת הבקשה של הנתבעת, ביום  .ש"ח 20לסביבות 

 22עולה  כי אותה דרישה לא אושרה באותו מועד.השיב ת רמר וקס מנכ"ל משרד התקשוו ,₪ 14.4של 

 23אינה מבקשת לחייב את לקוחותיה במלוא שוב, כי הנתבעת הציגה לוועדת הכספים מצג שהיא 

 24הסביר כי התעריף ביאלה מר בנוסף,  .הלא כובדשהוצאות הגביה שנגרמות לה בגין הוראת קבע 

 25שבקשו ואושר בגין שיק שלא כובד גבוה יותר, כי התהליכים מסובכים יותר כלשונו. יצוין כי בדיון 

 26כאשר בדיון ₪  8-9שיק שלא כובד בסך של טענה הנתבעת כי הבנק גובה עמלה בגין  11.2.93ביום 

 ₪27.  11טענה שהיא משלמת לבנק בגין הוראת קבע שלא כובדה בממוצע עמלה בסך של  5.12.94ביום 

 28הדברים עולה, כי הוצאות הגביה המיוחדות כוללות גם את ההוצאות התפעוליות הפנימיות  מהדבק

 29משמעותית יותר  תביה מיוחדות גבוהולה הוצאות ג והנתבעת בקשה ואושר, כאשר הנגרמות לנתבעת

 30)תחת ההנחה שההוצאות התפעוליות הפנימיות שנגרמות לה בגין שיק שלא  בגין שיק שלא כובד

 31נה בגין שיק שלא כובד הייתה ממ וגב יםלמרות שהעמלה הממוצעת שהבנק כובד גבוהות יותר(,

 32מר  ,ם נוספת, בדבריופענמוכה מהעמלה הממוצעת שהבנקים גבו בגין הוראת קבע שלא כובדה. 

 ₪33   4.5הוא מצטבר להוצאות הגביה הכלליות שהיו על סך של ₪  14.2ביאלה לא ציין כי הסך של 

 34 באותו מועד.
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 37מתוך  31

 1הגבייה כי הוצאות  שונות בדיוני הוועדה מהן עולה לטענתה הנתבעת הפנתה בסיכומיה לאמירות

 2אולם מדובר באמירות "נוספת"(  )"וגם", המיוחדות הן עבור פעולות גביה נוספות בהן היא נוקטת

 3ולטעמי, אין בכך להוכיח כי הוצאות הגביה המיוחדות ששיעורן עולה על הוצאות ביותר כלליות 

 4 הגביה הכלליות אינן כוללות בתוכן גם את ההוצאות התפעוליות הפנימיות של הנתבעת.

  5 

 6( לתקנות 2)2סעיף עודכן התעריף של הוצאות הגבייה הכלליות הקבועות באכן, בתיקון תשנ"ט 

 7לאחר שהנתבעת בקשה להעלות את התעריף של הוצאות הגביה הכלליות  ₪ 10-ל₪  4.5-הבזק, מ

 8ואין בו כל התייחסות  ,היאלית של הגבייבטענה שזו העלות הר₪  14.8לסך של ₪  4.5מסך של 

 9 .על כנם נותרושבגין אי כיבוד הוראת קבע או שיק,  )ב(-ס"ק )א( ו 2תקנה תעריפים הקבועים בל

 10אנו רואים שוועדת הכספים לא אישרה את מלוא ההעלאה שבקשה הנתבעת אף לה אציין שיתח

 11, הוועדה דנה בשינויים כאמור הגביה.בפועל של פעולות העלות  היא משקפת אתשלטענת האחרונה 

 12וב רף, ועדת גרונאו לא דנה כלל בחיבתעריפי התקשורת בעקבות דו"ח גרונאו כאשר על פי עדותו של ג

 13בגין הוראת קבע או שיק שלא כובדו. בהקשר זה איני מקבל את עדותו של גרף כי יש ללמוד מכך 

 14משרד התקשורת ראה שועדת גרונאו לא דנה כלל בחיוב בגין הוראת קבע או שיק שלא כובדו, ש

 15סוג של החזר או שיפוי של בזק בגין הוצאות שנגרמו לה, ונושא זה לא קשור כלל  הנ"לבחיובים 

 16נקודת המוצא ₪,  10-ל₪  4.5-כאשר התעריף עודכן חלקית כאמור ועלה מ, וכי דת התעריפיםבוע

 17והנחת העבודה של משרד התקשורת הייתה כי מדובר בחיוב שאינו קשור בגין שיק שלא כובד או 

 18שהרי גם הוראת קבע שלא כובדה, ומעולם לא הייתה כוונה כי מדובר יהיה בסכומים חלופיים. 

 19משרד התקשורת ראה המיוחדות אושרו על ידי ועדת הכספים, אז מהיכן המסקנה  ש הוצאות הגביה

 20מעולם לא הייתה כי ובגין הוצאות שנגרמו לה הנתבעת סוג של החזר או שיפוי של  הנ"לבחיובים 

 21מה בכלל ו ,סכומים חלופייםהוצאות הגביה הכלליות והוצאות הגביה המיוחדות יהיו כוונה כי 

 22שיפוי של הנתבעת ה הכלליות שגם הן מהוות ייה המיוחדות להוצאות הגבייהגבההבדל בין הוצאות 

 23 בגין הוצאות שנגרמו לה?. 

 24גם הוצאות הגבייה המיוחדות לא הובהרו עד תום, ועם  1999אכן, הטעמים מדוע לא עודכנו בשנת 

 25וליתן לה כי יש להתייחס לעדותו של מר גרף בהקשר זה בזהירות  , כפי שאפרט להלן,זאת אני סבור

 26יה ילא שוכנעתי כי תיקון תשנ"ט כאמור לעיל בו עודכן תעריף הוצאות הגב .אם בכללמשקל נמוך 

 27  ד, מטה את הכף לקבלת עמדת הנתבעת כי מדובר בהוצאות גבייה מצטברות.הכלליות בלב

 28ראש ענף בזק במשרד וביניהם  2008עד לשנת ששמש בתפקידים שונים במשרד התקשורת  גרף

 29, ולאחר מכן עבד בחברת סגן מנהל אגף כלכלה ותקציבובהמשך ראש תחום תקשורת  ,התקשורת

 30אינו מתיימר להכריע במחלוקת בין הצדדים, אך ככל שהדברים הוא כי טען בתצהירו  בזק בינלאומי 

 31נוגעים למשרד התקשורת ולמתקין התקנה, הרי שנקודת המוצא והנחת העבודה של משרד 

 32כראש ענף בזק במשרד התקשורת, הייתה כי מדובר בשני חיובים  התקשורת ושלו בתוקף תפקידו

 33הם במשרד התקשורת עוד הצהיר, כי שונים שלא קשורים זה בזה )וממילא אין האחד נבלע בשני(. 

 34ראו בחיובים בגין שיק שלא כובד או הוראת קבע שלא כובדה חיובים נפרדים שאינם חלק מתעריפי 
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 1לבזק כתוצאה מאי כיבוד שיק או הוראת קבע, והדברים  בזק משום שהם משקפים עלות שנגרמת

 2לחיובים בגין שיק )או הוראת קבע( חוזר לא הייתה כל התייחסות בנוסף הצהיר כי היו ידועים לכל. 

 3בגין  הנתבעתמשום שכאמור, משרד התקשורת ראה בחיובים אלה סוג של החזר או שיפוי של 

 4אשר התעריף עודכן חלקית כאמור כעדת התעריפים. ווהוצאות שנגרמו לה, ונושא זה לא קשור כלל ב

 5נקודת המוצא והנחת העבודה של משרד התקשורת הייתה כי מדובר בחיוב ₪,  10-ל₪  4.5-ועלה מ

 6שאינו קשור בגין שיק שלא כובד או הוראת קבע שלא כובדה, ומעולם לא הייתה כוונה כי מדובר 

 7 יהיה בסכומים חלופיים. 

 8נתן תצהיר לטובת  הואעבד בחברת בזק בינלאומי, עת  2012בשנת התברר כי בבית המשפט בעדותו 

 9פנה הוא על התצהיר  חתימתוגרף לא זכר אם טרם בזק מתוקף תפקידו בעבר במשרד התקשורת. 

 10בהקשר זה אציין שלטעמי כאשר עובד משרד התקשורת לבקש אישור ממשרד התקשורת לכך. 

 11עמדת בו הוא מתייחס ל ן תצהיר מטעמו של אותו בעל דיןלשעבר עובד בגוף הקשור לבעל דין ונות

 12פנות ולוודא עם משרד בעת שעבד בו, היה מקום מצידו לאו כל גוף צבורי אחר משרד התקשורת 

 13 ומקובל עליו שהאמור בתצהירו אכן משקף את עמדת המשרדבטרם הגשת תצהירו,  ,התקשורת

 14הוא אינו בעדותו של גרף עלה גם, כי . ותווככל שבחר לא לעשות כן, התנהלותו מפחיתה ממשקל עד

 15הוא טען כי בזק היא . כך הוראת קבע שלא כובדואו /בגין שיק ושנקבעו התעריפים יודע דבר לגבי 

 16ושר  ,שהציעה את סכומי התעריפים הנוספים בגין הוראת קבע שלא כובדה ובגין שיק שלא כובד

 17האם הרעיון היה גם לא ידע . גרף כדבריו, אבל הוא לא כל כך יודע התקשורת כנראה קיבל את זה

 18שהעמלות הלא מפוקחות )בגין שיק שלא כובד ובגין הוראת קבע שלא כובדה( הן בעצם העמלות 

 19הוא עצמו לא בדק את הסכומים והתעריפים, הוא לא ידע לומר על סמך . שחברת בזק משלמת לבנק

 20וא אינו מכיר את הנושא ולא רוצה הוא שב והעיד כי לא נגעו בהוראות הקבע, ה ,מה נקבעו בדיוק

 21הנחת העבודה של הוא גם לא ידע לפרט עם מי ממשרד התקשורת הוא שוחח על  .להתייחס לכך

 22כנטען  משרד כי מדובר בשני חיובים שונים שלא קשורים זה בזה וממילא אין האחד נבלע בשניה

 23 .בתצהירו

 24נקודת המוצא והנחת העבודה נוכח האמור לעיל, איני מוצא מקום לתן משקל לעדותו של מר גרף כי 

 25שני חיובים  הוצאות גבייה הכלליות והוצאות גבייה המיוחדות הםשל משרד התקשורת הייתה כי 

 26 שונים שלא קשורים זה בזה וממילא אין האחד נבלע בשני.

 27 

 28גרר הדבר פעולות רבות נוספות של  במקרים שבהם הוראת קבע או שיק חזרו, כי הינדי הצהירה

 29עובדי בזק, והעמיס מאד על המערכת כולה, זאת מלבד העמלות אותן נאלצה בזק לשלם לבנק בשל 

 30בעלויות שונות וזאת בנוסף לעמלות  כך. בתצהירה התייחסה לפעולות גבייה שונות בגינן נושאת בזק

 31שגם קליטת נתונים מהבנקים למערכת ניהול חובות  , בין היתר,ירה בנוגע לכךלבנקים. היא אף הצה

 32 הכרוךעלויות, כשלעיתים יש לערוך טיפול ידני ופרטני ללקוח כרוכה בולמערכת הכספית של בזק 

 33שונות לבזק, עלויות שאינן קשורות לעמלות פנימיות כי יש עלויות  עדותהעלות. אני מקבל את ב
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 1החזרת שיק או הוראת קבע. מעדותה אף עלה כי הגבייה באמצעות שיקים היא לבנקים, במקרה של 

 2 זניחה. 

 3לא עסקה בפיקוח על המחירים ולא עסקה במידע שעבר לועדת בעדותה בבית המשפט אישרה כי היא 

 4, לדבריהאת גובה העמלות שהבנקים גובים מהנתבעת. גרונאו או בעמלות לבנקים והיא אינה יודעת 

 5וח . היא עסקה רק בפעולות מול הלקהגורם שעסק בכך ואינה יודעת מי ים,חשיבערכה ת היא לא

 6 .ופעולות בתוך המערכות הכספיות

 7 

 8בגין החזר שיק או הוראת קבע, לרבות העמלות הכרוכות הנתבעת באשר לעלויות  גם מועלם הצהיר

 9הנתבעת. אצל הגורמים המטפלים אצל ספות נופנימיות בטיפול בהחזרה, הכוללות גם עלויות 

 10חזר שיק או כי במקרים של ה הוחלט בהנהלת הנתבעת ,מעדותו עלה כי לאחר שהוגשה התובענה

 11במצטבר אלא ה המיוחדות ייה הכלליות והוצאות הגבייהוצאות הגבותר יגבו ילא  הוראת קבע

 12כתוצאה מכך שיש שינוי ההחלטה התקבלה הוא הסביר כי . בלבד יה המיוחדותיהוצאות הגב

 13להליכים המשפטיים היה משקל בהחלטה, שאם כי הודה  ,יה בתוך בזק בשנים האלהמהיל הגביבת

 14כיום מרבית הגבייה היא בכרטיסי אשראי שאמנם העמלה הוא הסביר, כי אף כי לטענתו לא מרכזי. 

 15בגינם גבוהה יותר, אך הם "בטוחים" יותר עבור הנתבעת, והיא מעדיפה גבייה באמצעות כרטיס 

 16מהלקוחות עדיין משלמים בהוראת קבע בבנק, ובזק אכן מפסידה סכומים ש שלי אשראי. עם זאת,

 17מחפשת אינה הנתבעת  כי, אך הוא הסביר ה מיוחדותיהוצאות גבינכבדים בשל כך שגובה כיום רק 

 18 100% -ולהגיע ל מטרתה לגבות את התשלומים במועדמהוצאות הגביה, אלא מקור רווח  או הכנסה

 19יתר עדי הנתבעת, כי הוא מו הוא אישר, כיה בשיקים כיום היא זניחה. גם מעדותו עלה שהגבי גביה.

 20מחלקת בים ולא ידע להסביר את המספרים והעלויות בגין הגבייה והעמלות. ילא ביצע תחשעצמו  

 21והוא לא הכתובת לשאלה איזה  ,את המידע השוטף למשרד התקשורת תשמוסר רגולציה היא

 22 .הנתבעתתחשיבים או מסמכים הוגשו למשרד התקשורת על ידי 

 23 

 24אינו יודע איזה דיווחים הוא  וכי כי הוא לא עסק בקשר מול הרגולטורעלה כי  מעדותו של סיילס

 25וגם לא הוא אינו עוסק בתחשיבים המוגשים למשרד התקשורת בקשר לעלויות  .מבוצעים לרגולטור

 26עמלות גובה הטיפל בהוא אכן . ועוד השקעות, כספים, ניהול מזומנים הגביה אלא במימון בהליכי

 27ההתיחסות שלו הייתה לגובה העמלות שנגבו על  ועדיין ,ות קבע שחזרוביחס להוראבנקים שגבו ה

 28עדותו  ,לפיכךגובה העמלות הנ"ל. ולניסיונות של הנתבעת להפחית את  1999ידי הבנקים בשנת 

 29בתקנות הבזק שיעור הוצאות הגבייה המיוחדות שהותר לבזק  ולמועדים בהם נקבעטית פחות רלוונ

 30יה יהוצאות גבשפרשנות לפיה  הוא סבר(. 1994( ואי כיבוד הוראת קבע )1993לגבי אי כיבוד שיק )

 31אך הוא מעולם לא  ,הכל אינה רציונאלית ותוללבגין החזר הוראת קבע כ₪  14.20מיוחדות בסך של 

 32 כך.ראה תחשיב שעסק ב

 33 
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 1לא מסרו לו את  , לא היו בקשר מול משרד התקשורתעולה איפוא, כי כל העדים מטעם הנתבעת 

 2תחשיבים או מסמכים הוגשו למשרד התקשורת על ידי וגם לא ידעו להעיד אלו  המידע השוטף

 3ממחלקת הרגולציה  הנתבעת במועדים הרלוונטיים ובכלל. הנתבעת בחרה שלא לזמן עדים

 4. כמו כן, ובתקנות הבזק אלהבנושאים  , על פי העדויות, שעסקווהמחלקה המשפטית שהם אלה

 5הגישה בכל הכינה והנתבעת לא הגישה את התחשיבים והמסמכים הכלכליים שסביר להניח ש

 6המועדים הרלוונטיים למשרד התקשורת ולוועדת הכספים לגבי העלויות החיצוניות )העמלות 

 7יקים ים( והעלויות הפנימיות שנגרמות לה בגין הליכי הגבייה של חובות של לקוחות לאחר ששלבנק

 8והוראות קבע לבנק שניתנו על ידם לא כובדו, כדי לשכנע אותם בצדקת בקשותיה לקביעת/העלאת 

 9התעריפים של הוצאות הגביה בתקנות הבזק. התנהלות זו פועלת לחובת טענת הנתבעת כי תכלית 

 10יה המיוחדות יה הכלליות והוצאות הגבייתה לאפשר לה לגבות את הוצאות הגביהחקיקה הי

 11 במקרים של אי כיבוד שיק או הוראת קבע.  ,במצטבר

 12 

 13ה של חובות בגין הוראת קבע או שיק שלא כובדו נגרמו לנתבעת, מעבר י, במסגרת הליכי הגביאכן

 14אדם והוצאות נוספות, ועדיין לא לתשלום העמלות לבנקים, גם הוצאות פנימיות נוספות בגין כוח 

 15ה המיוחדות במצטבר להוצאות ישוכנעתי כי ועדת הכספים אישרה לנתבעת לגבות את הוצאות הגבי

 16יה הכלליות ובפרט שלטעמי הדברים לא עולים מהפרוטוקולים השונים של הוועדות ובנוסף, יהגב

 17יוחדות בגין שיק שלא כובד יה המיהוצאות הגבהוסבר לחברי הוועדה כי מהדברים בוועדה עולה שש

 18גם את העמלות שגובה הבנק וגם החזר מעבר לכך בגין הוצאות  ותאו הוראת קבע שלא כובדה כולל

 19 ה נוספות )פנימיות( של הנתבעת. יגבי

 20 

 21 ,את התנהלותה, וכיוםהנתבעת שינתה שבפני, בשלב מסויים לאחר הגשת התובענה הייצוגית בנוסף, 

 22היא אינה גובה עוד את במקרים של אי כיבוד שיק או הוראת קבע כפי שעלה מעדותו של מועלם, 

 23 ניסה להציגאת הוצאות הגבייה המיוחדות בלבד. אומנם, מועלם  הוצאות הגבייה במצטבר, אלא

 24, בשנים האלה על ידי הנתבעתמהיל הגבייה שינוי בתאת השינוי בהתנהלות הנתבעת ככזה שנבע מה

 25לטעמי, מועד להליכים המשפטיים היה משקל בהחלטה, אף כי לטענתו לא מרכזי. ודה שהולם א

 26השינוי לאחר הגשת תביעה זו וכאשר עדיין שליש מלקוחות הנתבעת משלמים את תשלומי חשבון 

 27 כי גם הנתבעת הבינה שעמדתה המשפטית אינה על קרקע יציבה.  ,בזק בהוראת קבע בבנק, מלמד

 28 

 29. פרשת בן הרוששל הנתבעת כי הסתמכה על פסק הדין בהסדר ההסתלקות ב איני מקבל את טענתה

 30מדובר בהסדר הסתלקות שאינו יוצר מעשה בית דין עבור חברי הקבוצה  וממילא מתעוררת תמיהה 

 31הייתה כה בטוחה בעמדתה ובפרט לאחר שקבלה לשיטתה אישוש ותמיכה אכן שכן אם הנתבעת 

 32)סעיף  1.11.17כבר ביום , דוע בחרה לאחר הגשת תובענה זומ, פרשת בן הרושבבעמדתה בפסק הדין 

 33, לשנות את התנהלותה. כאמור 29.4.18, בטרם מתן ההחלטה בבקשת האישור ביום לסיכומיה( 88

 34לעיל, אני סבור שהנתבעת הבינה וידעה שעמדתה המשפטית אינה על קרקע יציבה ולכן אין מקום 
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 1ות הבזק וממילא אין מקום, בשל גורם ההסתמכות לתקנ 2לקבוע שמדובר בפרשנות חדשה לתקנה 

 2    ואילך.כביכול, להחילה רק מכאן 

 3 

 4נוכח האמור לעיל, שוכנעתי לקבל את טענת התובעת, כי במקרים בהם לא כובד שיק או הוראת קבע 

 5את אותם  אחרונה, חייבה השל מי מלקוחותיה של הנתבעת בבנק לביצוע תשלומי חשבון הטלפון

 6ביתר, היינו בהוצאות גבייה כלליות ובהוצאות גבייה מיוחדות ה ילקוחות שלא כדין בהוצאות גבי

 7 לתקנות הבזק.  2וזאת גם תוך הפרת תקנה במקום בהוצאות גבייה מיוחדות בלבד, במצטבר, 

 8בקשת האישור התקבלה ככל שהיא נוגעת לעילות התביעה בדבר הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר 

 9 עילות אלה. בגם התביעה מתקבלת  ,ולא במשפט ובהתאם וכאמור לעיל

 10ביתר כאמור לעיל, וזאת בתוספת הפרשי  ושנגב מיםמחויבת להשיב ללקוחותיה את הסכו הנתבעת

 11 דה וריבית כדין ממועד כל חיוב כאמור.  מהצ

 12 בנוסף, ניתן צו האוסר על הנתבעת להמשיך בהתנהלות זו מכאן ואילך. 

 13 

 14  לסיום  ו.

 15 התובענה הייצוגית מתקבלת. 

 16 הגדרת הקבוצה היא כמפורט להלן: 

 17חייבה אותם בגין שיק שלא כובד או בגין  הנתבעתאשר  הנתבעתכל לקוחות "
 18בסכום העולה על הקבוע הוראת קבע שלא כובדה בידי הבנק, בהוצאות גבייה 

 19לתקנות הבזק, כל זאת החל משבע שנים לפני הגשת בקשת האישור  (2)2בתקנה 
 20 ."ועד למועד אישור התובענה הייצוגית

 21 
 22, נקבע כי חברי הקבוצה הם כל מי 29.4.18בהקשר זה אציין, כי בהחלטת האישור שניתנה ביום 

 23ין שחויב בשבע שנים האחרונות בהוצאות גבייה ביתר. על רקע האמור לעיל, התעוררה מחלוקת ב

 24)שבע שנים קודם להגשת בקשת  6.9.2009הצדדים לגבי הגדרת הקבוצה בנוגע לתקופה שמיום 

 25)שבע שנים קודם למתן ההחלטה בבקשת האישור(. הצדדים הגיעו להסדר  29.4.11האישור( עד ליום 

 26דיוני שאושר על ידי בית המשפט לפיו ההחלטה במחלוקת בנוגע להגדרת הקבוצה כאמור לעיל, 

 27 ידי בית המשפט בפסק הדין שיינתן בתובענה הייצוגית. תקבע על 

 28כאמור לעיל, את כל לקוחות  ,לאחר שבחנתי את הדברים אני סבור שהגדרת הקבוצה צריכה לכלול

 29ובהקשר זה  ,הנתבעת החל משבע שנים לפני הגשת בקשת האישור, כפי שהתבקש בבקשת האישור

 30 בוצה ותו לא. בהגדרת הק נפלה טעות סופרבהחלטת האישור נראה ש

 31היא גובה  1.11.17עוד אציין, כי הנתבעת טענה בסיכומיה ששינתה את התנהלותה והחל מיום 

 32כמובן שככל שיתברר  יה מיוחדות בלבד במקרים של אי כיבוד שיק או הוראת קבע.יהוצאות גב

 33 . 1.11.17שזהו מצב הדברים אזי, הלכה למעשה, חיובי היתר פסקו ביום 

 34כדי לחשב את ההשבה המגיעה לכל חבר בקבוצה באופן פרטני, ועל מנת , הדיןלצורך מימוש פסק 

 35בדרך של  ,השבה אינה אפשריתיתברר ש, ככל ולקבוע את אופן ההשבה לחברי הקבוצה ולחילופין
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 1לצורך פיקוח על ביצוע פסק  , יש צורך לשקול מינוי מומחההעברה לקרן לניהול וחלוקת כספים

 2ביקשה זאת בסיכומיה והנתבעת לא התייחסה לכך בסיכומיה, אני  הדין, אולם למרות שהתובעת

 3סבור שבטרם מתן החלטה בעניין יש לקבל את עמדות הצדדים בעניין עצם מינוי מומחה כאמור, 

 4 הסמכויות שיינתנו לו ואופן עבודתו. 

 5וככל שלא יגיעו ניהם ישירות לגבי האפשרויות למימוש פסק הדין, יהצדדים יבואו בדברים ב

 6מומחה מינוי יגישו את עמדותיהם המפורטות בנושא הסכמה כזו או אחרת שניתן לפעול על פיה, ל

 7 וככל שאמצא לנכון אקבע דיון בסוגיה זו.  ,יום מהיום 60כאמור לעיל בתוך 

 8 

 9מסכום ההשבה בתוספת מע"מ ככל וחל  6%התובעת ביקשה בסיכומיה לקבוע לה גמול בשיעור של 

 10מסכום ההשבה בתוספת מע"מ וכן לחייב את  20%ייצגים בשיעור של ושכר טרחה לבאי הכוח המ

 11 32,760הנתבעת בהוצאות התובעת הייצוגיות לרבות התשלום למומחה עבור חוות הדעת שעלותה 

 .₪ 12 

 13יש להביא בחשבון את הטרחה הרבה שהייתה בין היתר, לטענת התובעת הייצוגית ובאי כוחה, 

 14כרוכה בניהול הליך מלא, לרבות הגשת חוות דעת מומחה וחקירה של כל עדי הנתבעת. כמו כן נטען 

 15שהתובעת הייצוגית ובאי כוחה נטלו סיכון מהותי אם בקשת האישור או התביעה היו נדחות. בנוסף, 

 16 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.  קבלת התביעה תניב את התוצאה המרבית של השבה מלאה

 17 

 18 הנתבעת מצידה לא התייחסה בסיכומיה לגובה הגמול ושכר הטרחה המבוקשים. 

 19 

 20האחוזים  שיטתבבנסיבות התיק דנן ו בהתחשב לאחר ששקלתי את טענות התובעת ובאי כוחה,

 21 נקבעשם אם כי ( 23.5.12) עזבון המנוח שמש נ' רייכרט ואח' 2046/10בע"א ובמדרגות שנקבעו 

 22ומתוך הבנה כי המטרה הציבורית לא תושג בלא שהעמלים במקרה מיוחד מבחינות שונות, שמדובר 

 23)בתוספת  5%בשיעור של לתובעת את הגמול  קובע אניבמלאכה יקבלו שכר הולם בתמורם לפעלם, 

 24מכל סכום  ,בתוספת מע"מ 20%בשיעור של  באי הכוח המייצגים( ואת שכר טרחת ככל וחל מע"מ

 25לא ישולם גמול, ושכר ₪ מיליון  5לגבי סכום שישולם מעל לסך של ₪. מיליון  5עד לסך של  שולםשי

 26 מ.בתוספת מע" 15%נקבע בשיעור של  ח המייצגיםבאי הכוטרחת 

 27בהקשר זה אציין בזהירות כי מעדות מר מועלם עלה לכאורה, כי הסכום שנגבה ביתר משך תקופת 

 28  .  והדבר יתברר בהמשך, ₪מיליון  5 -כ  של שנים, יכול ויגיע לסך 8-התביעה, כ

 29לגבי אופן ומועדי תשלום הגמול ושכר הטרחה ביחס לשלבי ביצוע פסק הדין, אפסוק בהמשך, 

 30בתוספת מע"מ )ככל וחל( ₪  20,000גמול בסך של מקדמת בשלב זה תשלם הנתבעת לתובעת שכ

 31ובנוסף הוצאות חוות  ,מע"מבתוספת ₪  80,000שכר טרחת עו"ד בסך של מקדמת לעורכי הדין ו

 32 .  ואגרה הדעת

 33 
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 37מתוך  37

 1( לחוק תובענות 5)א()25הצדדים ינסחו במשותף הודעה אודות מתן פסק הדין בהתאם לסעיף 

 2בעלי תפוצה רחבה בעברית וכן בעיתון נפוץ בשפה הרוסית ונים יומיים תייצוגיות שתפורסם בשני עי

 3ודעה יועבר המ"מ. נוסח ה 3-לא יפחת מ ובעתון נפוץ נוסף בשפה הערבית. גודל האותיות בפרסום

 4 .ימים לאחר אישור נוסח ההודעה 10דעה תפורסם תוך ו, וההיום 14לאישורי בתוך 

 5 הפרסומים על חשבון הנתבעת. 

 6בנוסף, הנתבעת תפרסם עותק של ההודעה, באופן שיתאפשר לעיין בה באתר האינטרנט שלה, 

 7הכותרת "פסק דין בתביעה ייצוגית בעניין חיוב מדף הבית של האתר שלה תחת בקישור ישיר ובולט 

 8 הוצאות גבייה ביתר" כאשר פרסום זה ישאר עד לסיום ביצוע פסק הדין במלואו.

 9 

 10 .25.5.22 -ו  31.3.22מים תז"פ ומשימה למתן החלטה לי

 11 

 12מזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים וכן למנהל בתי המשפט לצורך רישומו בפנקס ה

 13 גיות. התובענות הייצו

 14 

 15      , בהעדר הצדדים.2022מרץ  14, י"א אדר ב' תשפ"בהיום,  ןנית

             16 
 17 
 18 
 19 

 20 
 21 


