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 החלטה

 
 1 

 2  (."בזק"בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שעוסקת בהוצאות גביה שגובה המשיבה )להלן גם 
 3 

 4 המחלוקת

 5( מסמיך את שר "חוק הבזק") 1982-בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב 16סעיף  .1

 6הותקנו תקנות התקשורת לקבוע את הוצאות הגביה על תשלומים שלא שולמו במועדם. מכוחו 

 7, שזו 2בהן גם תקנה "(, תקנות הגביה)" 1987-הבזק )ריבית פיגורים והוצאות גביה(, תשמ"ז

 8 לשונה:

 9"על תשלום בעד שירות בזק שלא סולק במועד שנקבע לכך בחשבון יווספו 
 10 –לסכום הנקוב בחשבון 

 11 ריבית פיגורים לימי החוב, יחסית למספר הימים; (1)

 12 –שקלים חדשים ואם הטיפול בגביה נבע  10.00הוצאות גביה בסך  (2)

 13 שקלים חדשים; 25.40 –משיק שלא כובד  )א(

 14 שקלים חדשים." 14.20 –מהוראת קבע שלא כובדה בידי הבנק  )ב(

 15 
 16אין מחלוקת כי בזק גובה עבור משלוח מכתב התראה של עורך דין סכומים שעולים על 

 17 הסכומים הנ"ל. האם בכך פועלת בזק שלא כדין?

 18 
 19 טענות הצדדים

 20היא אלמנתו של מר משה לפינר ז"ל, ויורשתו. מר לפינר ז"ל היה לקוח של בזק עד המבקשת  .2

 21 . שני הצדדים התיחסו אל המבקשת כאל מי שבאה בנעליו של אישּה26.2.2015פטירתו ביום 

 22על התאמתה כמי שאינה בעלת החוזה  עמודהמנוח, ויכולה לייצג את צבור החייבים. לכן לא א

 23 של בזק.
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 1 2018אוקטובר  –בזק שלחה למר לפינר הודעות חיוב עבור החובות השוטפים בחדשים יולי 

 2 עבור קו הטלפון ושירות האינטרנט שהיה מנוי לו. 

 3משלא שולם החוב שלח עו"ד אליהו מלך "דרישה והתראה לפני נקיטת הליכים משפטיים", 

 4 6)נספח ₪  170הוצאות ההתראה בסכום של  לרבותלשלם את החוב  שלפיה נדרש המנוח

 5 4בנספח  9שנגבה מאת המבקשת, לפי פרק ₪  170לבקשת האישור(. אגב, לעומת הסכום של 

 6 למכתב התראה.₪  370לתשובת בזק, טווח התשלום הוא עד 

 7 
 8כי בזק אינה רשאית לגבות סכומים שאינם מפורטים בתקנות ריבית פיגורים  ענההמבקשת ט .3

 9או בהוראה חוקית אחרת. כדבריה: "לגביית תשלום עבור מכתב התראה אין שום מקור בדין. 

 10בסיכומים(. לנוכח הגביה שלא כדין קמה ללקוחות עילת  20על כן החיוב אינו כדין" )פסקה 

 11)א( בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 11ן הפרת סעיף תביעה של הפרת הוראה חקוקה בגי

 12 ותקנות הגביה שהותקנו מכחו; עשיית עושר ולא במשפט; ורשלנות.

 13 
 14המבקשת דחתה את עמדת המשיבה שלפיה עורכי הדין החיצוניים פועלים משיקוליהם הם  .4

 15המשיבה  וללא קשר למשיבה, טענה כי מדובר במייצגי בזק, ולצורך ענייננו ההסכמים בינם לבין

 16עמדה שהגיש היועץ המשפטי לממשלה במסגרת בכך נסמכה, בין השאר, על אינם רלוונטיים. 

 17מערכות תקשורת  –פליק ז"ל נ' הוט  32151-10-11הסדר פשרה שנדון בת"צ )מחוזי מרכז( 

 18הביע היועץ המשפטי  36לבקשת האישור. בסעיף  2(, אשר הוגשה כנספח 19.12.2019)בע"מ 

 19שלפיה עורך דין חיצוני שמייצג חברת תקשורת כפוף לשיעור המירבי של לממשלה עמדתו 

 20 וברישיון, וכל גביה נוספת אינה כדין 1987-הגביה כפי שנקבע בתקנות הבזק )זכיונות(, תשמ"ח

 21)ראוי לציין כי הסכם הפשרה אושר לבסוף ע"י בית המשפט, לאחר התיחסות מפורשת לעמדת 

 22 היועץ המשפטי לממשלה(.  

 23 
 24שמשלוח מכתב התראה הוא חלק מהליכי הוצאה לפועל השיבה המבקשת כי הדבר אינו  לטענה .5

 25לפחות באותם מקרים שבהם החוב שולם לאחר מכתב ההתראה. כן נטען כי שכר הטרחה  ,נכון

 26 שנקבע בהוצאה לפועל אינו כולל את משלוח מכתב ההתראה. 

 27 
 28ידי עורך דין חיצוני שוב אינו  בתגובתה לטענת המשיבה כי למעשה מי שחובו מועבר לגביה על .6

 29מנוי, ולכן אינו מוגן מתשלום עבור הגביה טענה המבקשת כי תקנות הבזק )הפסקה, עיכוב או 

 30"( ותקנות הבזק )התקנה, תקנות ההפסקה)" 1985-הגבלה של פעולות ושירותי בזק(, תשמ"ה

 31, כשם שתקנות ( אינן נוגעות למנוי דוקא"תקנות ההתקנה") 1985-תפעול ותחזוקה(, תשמ"ה

 32 הגביה אינן מדברות במנוי. אדרבה, פעולות גביה נוגעות למי שכבר אינו מנוי. 

 33 
 34טענה כי במקום שלקוח אינו משלם את חובו למרות דרישות חוזרות, היא פועלת  המשיבה .7

 35להפסקת ההתקשרות עמו. בשלב זה מועבר הטיפול למשרד עורכי דין חיצוני לגביית החוב. 

 36אחר שנשלח אל הלקוח מכתב התראה חתום ע"י עורך דין, שבו אין עדיין הטפול מועבר רק ל
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 1חיוב בגין הטיפול המשפטי. במכתב ההתראה נאמר מפורשות, כי ככל שלא ישולם החוב, תועבר 

 2הגביה לעורך דין חיצוני, מה שיוסיף עלויות )שכ"ט והוצאות(. רק לאחר הפסקת ההתקשרות, 

 3הופך הלקוח שבו מדובר בעל חוב, ושוב  –ת השירותים ניתוק ציוד התקשורת, והפסקת אספק

 4אינו לקוח של בזק. בשלב זה מועבר הטיפול לעורכי הדין חיצוניים. במסגרת מכתב התראה של 

 5עורך דין חיצוני מובהר כי ללא תשלום במועד יפתח תיק הוצאה לפועל, והוצאותיו תחולנה על 

 6 החייב. 

 7ההתראה, ושילמה את החוב. לאחר מכן טענה כי  המבקשת פנתה לעורך הדין ששלח את מכתב

 8 התשלום לעורך הדין אינו עולה בקנה אחד עם דרישות תקנות הגביה. 

 9 
 10המשיבה טענה כי הפרשנות שנתנה המבקשת לתקנות הגביה חלקית. במקום שהחוב אינו  .8

 11, לרבות 1967-משולם, הנושה נדרש להליכי הוצאה לפועל, לפי חוק ההוצאה לפועל תשכ"ז

 12הנושה נדרש לשלוח לחייב ₪(.  75,000פשרות להגיש את החוב ישירות לגביה בהוצל"פ )עד הא

 13מכתב התראה טרם נקיטה בפעולות הוצאה לפועל. הוצאות ההתראה מתווספות לחוב, ואין 

 14 הוראה שנוגדת את גביית דמי ההתראה.

 15מכתב התראה,  נשלחמשום כך נטען כי אין הבדל בין הליך הוצאה לפועל שכבר נפתח, ובגדרו 

 16לבין הליך שנמנע כתוצאה מכך שנשלח מכתב התראה. בשני המקרים ענייננו חוסה תחת 

 17 הוראות חוק ההוצל"פ.

 18 
 19המשיבה טענה כי התרתה במבקשת בכל דרך אפשרית, לרבות באמצעות מכתבים שמבהירים  .9

 20על כן החליטה  כי אי תשלום יביא לחיוב גם עבור מאמצי הגביה, ואף על פי כן החוב לא שולם.

 21בזק להסיר את המבקשת ממצבת הלקוחות. בזק רשאית להפסיק את מתן השירות לאחר מתן 

 22 -10-)א( ו7הודעה מוקדמת, ולהימנע ממתן שירות למי שהופסק לו השירות עד שישלם )תקנות 

 23 לתקנות ההפסקה(.

 24 
 25ות בנה, ואין עוד טענה המשיבה, כי המבקשת אינה יכולה לייצג את הקבוצה, שכן פעלה בשליח .10

 26לה ידיעה עצמאית על החוב, על השאלה מדוע לא שולם, ועל השאלה מדוע שולם רק לאחר 

 27 שנשלח מכתב ההתראה. 

 28כן נטען כי המבקשת היא מונעת הנזק הטובה והזולה ביותר; לחילופין כי המבקשת מושתקת 

 29לשלמו,  מלטעון בבקשה זו, משום שידעה היטב על אודות תעריף מכתב ההתראה, והסכימה

 30 ואינה יכולה לבקש השבה.

  31 
 32עילת תביעה לפי חוק תובענות ייצוגיות; כי לא קמה  מבקשתאין ל הוסיפה וטענה כיהמשיבה  .11

 33כי אין רשלנות, ואין עילה בגין הפרת  ;עילת תביעה בחוזים; כי אין עשיית עושר ולא במשפט

 34בהעדר שאלות מהותיות  וכי על כולם, אין התובענה ראויה להתברר כייצוגית, ;חובה חקוקה

 35משותפות לחברי קבוצה, ומשום שאינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת, שכן נדרש 

 36 בירור פרטני שאינו מתאים להליך ייצוגי. 
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 1 
 2 דיון

 3נדרש כי הנושא הנדון  2006-לשם אישור תובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו .12

 4בחוק תובענות ייצוגיות; כי תתקיים עילה  3מור בסעיף יתאים לדיון בתובענה ייצוגית כא

 5 )א( בחוק.8בחוק, וכי הבקשה תעמוד בתנאי סעיף  4אישית כאמור בסעיף 

 6שאר התנאים לאישור תובענה ייצוגית, בעיקר אדון להלן בעילת התביעה בעיקר, אך גם ב

 7 התאמת המבקשת לשמש תובעת ייצוגית.

 8 

 9השאלה הנשאלת בבקשת אישור זו תחומה ומוגדרת: הדין קובע מהן הוצאות הגביה שרשאית  .13

 10בתקנות הגביה(. האם רשאית בזק להוסיף  2בזק לגבות מאת חייב שלא שלם את חובו )סעיף 

 11 על כך דמי משלוח מכתב התראה? 

 12  16סעיף התשובה הראשונית היא שלילית. כך נקבע בתקנות, לפי  –בהעדר מקור חוקי לכך 

 13בחוק הבזק. ואולם בזק טוענת כי משעה  17בחוק המסמיך. למעלה מן הצורך ראו גם סעיף 

 14 –שהמנוי לא שלם את חובו, והחוב הוצא לגבייה "חיצונית" ע"י עו"ד שאינו עובד של בזק 

 15החייב שוב אינו "מנוי" שלה, והגנת החוק בענין זה ניטלת ממנו. לא זו אף זו: ברוב המקרים 

 16תיק הוצאה לפועל כלפי חייב כזה מותנית במשלוח מכתב התראה. משום כך יש לחייב  פתיחת

 17 את החייב בתשלום עבור מכתב ההתראה.

 18 

 19אבהיר מיד: אין מקור חוקי לתשלום הנדרש עבור מכתב ההתראה. גם לפי חוק ההוצאה לפועל  .14

 20הפנתה אמנם אין אבחנה בין תשלום עבור מכתב התראה לבין פעולות גביה אחרות )המשיבה 

 21)ב( בחוק ההוצאה לפועל, שלפיו האגרות וההוצאות לנקיטת ההליכים יחולו על החייב, 9לסעיף 

 22 אך קריאה זהירה בחוק תעלה כי נדרש להוצאות אלו אישור בתקנות או באישור של מנהל

 23אבני נ' עיריית רמת  4768-08-15ראו גם ת"צ )מחוזי ת"א( ) )ג(9סעיף  –לשכת ההוצאה לפועל 

 24 ((. , כב' השופטת י' שיצר5.3.2017) 7-6פסקאות  גן

 25 

 26אם ההוצאות לפי חוק ההוצאה לפועל כוללות את  תועלת בבחינהלצורך הענין שלפניי אין  .15

 27מכתב ההתראה שקדם לפתיחת תיק הוצל"פ, מן הטעם הפשוט שהמבקשת העמידה לדיון את 

 28לאחר מכתב הדרישה מאת  שלב הביניים, עד לפתיחת תיק ההוצל"פ. היא שילמה את חובה מיד

 29עו"ד מלך. במלים אחרות: מדובר ב"שטח הפקר" חוקי, שלטענת המבקשת בהעדר הסמכה 

 30בדין אין לגבות עבורו תשלום. המשיבה  סבורה כמובן אחרת, כי בשלב זה מושווה החייב לכל 

 31חייב הוצל"פ אחר, בין ששלם לאחר משלוח המכתב ובין שנמנע מכך וההליכים נגדו נמשכו 

 32 מסגרת לשכת ההוצאה לפועל.ב

 33"שטח הפקר" זה הוא התשתית העובדתית בבקשת אישור זו. לפניו אין חיוב בהוצאות מכתב 

 34התראה, ולאחריו תשלומי החייב מוסדרים בחוק ההוצאה לפעול. ניתן לתהות אם קיימים 

 35ייב מקרים רבים כגון זה, שבהם מסרב החייב לשלם כל זמן החוב מנוהל ע"י בזק, ועלותו לח
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 1כמה עשרות שקלים בלבד, ואילו לגדר הסדרי חוק ההוצאה לפועל לא נכנס. מדוע ישלם חייב 

 2את חובו בצרוף דמי מכתב ההתראה, ולא ישלמו קודם לכן? האם קיימים מקרים רבים כאלו 

 3ומשום כך אניח  לא נטענו על ידי המשיבה,שצדיקים קיומה של תביעה ייצוגית? טענות אלו 

 4 כי קיימים כאלו.  לצורך החלטה זו

 5 

 6, 21.8.2018) טארק אבדאח נ' בזק בינלאומי בע"מ 66312-07-17המשיבה הפנתה לתצ )חיפה(  .16

 7לטר(. שם נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית, ונקבע כי גם בלא -השופטת ר' למלשטריך

 8התקשרות בכתב שמסדירה את זכות הגביה, יש הבנה עסקית שלפיה לקוח שאינו עומד בחובת 

 9הוצאות הגביה תגולגלנה אליו, ולא אל הנושה. הוצאות  –תשלום, ומופעלים נגדו אמצעי גביה ה

 10החיוב נובע מחובת תום הלב ו ,הגביה כוללות את שכ"ט עו"ד החיצוני ששלח מכתב התראה

 11בקיום החוזה. לא אוכל ללמוד משם לכאן, שכן באותו ענין נדונה ההתקשרות בין הצדדים, ולא 

 12 בחוק ההוצאה לפועל(.  81שום דבר חקיקה, לרבות תקנות הגביה )אך למעט סעיף 

 13 

 14 חיוב מכח חוק ההוצאה לפועל

 15( 1)ב1א81נשלח לפי הוראות סעיף בזק טענה כי מכתב ההתראה ששלח עורך דין מלך מטעמה  .17

 16(. אכן, בקשה לביצוע בסכום 15.10.2015שנכנס לתקפו ביום  46בחוק ההוצאה לפועל )תיקון 

 17דורשת כתנאי מקדמי המצאת התראה לחייב. לא ראיתי בכך ₪  75,000קצוב שאינו עולה על 

 18צאה לפועל, )א( בחוק ההו10היתר לגביית תשלום עבור משלוח ההתראה. אדרבה, לפי סעיף 

 19הזכאות לשכר טרחת עורך דין קמה כאשר ה"זוכה מיוצג על ידי עורך דין בתיק הוצאה 

 20 בענייננו החוב הוסדר בשלב מוקדם יותר. ".לפועל...

 21 
 22טענה דומה בפי בזק, והיא כי חוק ההוצאה לפועל אינו אוסר על גביית דמי ההתראה, ואינו  .18

 23מניעה בחוק ההוצאה לפועל לגבות את הוצאות (. וכן אין 57מגביל את גובה ההוצאה )פסקה 

 24משלוח מכתב ההתראה, אשר מצטרפות לסכום החוב )הודעת רשות האכיפה וגביה לעורכי 

 25ב"דגשים"(. אין צורך לדון בטענה זו,  1לתשובת בזק סעיף  3, נספח 15.10.2015הדין, מיום 

 26 לפועל טרם הופעל.  מקום שטרם הוגשה בקשה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, וחוק ההוצאה

 27 
 28אין לקבל את טענת בזק, שלפיה משלוח מכתב ההתראה הוא לטובת החייב, משום שאחרת  .19

 29. גם אם 2000-ניתן לחייב אותו לפי כללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימלי המומלץ(, תש"ס

 30אין לעקוף את  –קיים הגיון מסחרי בגביית הסכום, משעה שנאסר לגבותו בחקיקת המשנה 

 31חקיקה באמצעות פרשנות שמתייחסת לנושא כללי, כתעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין. ה

 32עם זאת ברי כי לפי הכללים  נמנה מכתב התראה בנפרד מפעולות הוצאה לפועל )מכתב התראה 

 33 באותה תוספת(.  9( בתוספת לכללים, ואילו פעולות הוצאה לפועל בסעיף 11()4)11בסעיף 

 34 
 35 
 36 
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 11מתוך  6

 1 הפסקת מתן השירות

 2בזק טענה כי רשאית היתה להפסיק את מתן השירות, ולא לחדשו עד לאחר תשלום החוב. אכן,  .20

 3בתקנות  10-)א( ו7בזק רשאית היתה להפסיק את השירות ולא לחדשו, כאמור בתקנות 

 4ההפסקה. בזק אכן התרתה במבקשת כי תפסיק את השירות, אך לא הודיעה על הפסקתו בפועל. 

 5סי השירות הופסקו לנוכח אי תשלום החוב, על כך בדיוק חלות גם אם אקבל את העמדה שיח

 6תקנות הגביה, בין שהמנוי הפסיק את ההתקשרות, בין שבזק עשתה כן. האמנם ניתן לקבל את 

 7הצעת בזק שלפיה תוכל בכל שעה שיעלה רצון מלפניה להוציא את המנוי מגדר התקנות? לא זו 

 8אול אותה שאלה בהיפוך: הותרת הברירה בידי היתה כוונת המחוקק, מן הסתם. ניתן אמנם לש

 9החייב מביאה לכך שעד פתיחת תיק ההוצאה לפועל ישלם רק את ההוצאות המנויות בתקנות, 

 10ברי כי המחוקק ומחוקק המשנה בקשו להגן על הלקוחות, גם במצב שאינן גבוהות. אכן, אלא ש

 11 שבו לא שלמו את חובם במועד.

 12 
 13 עורך דין "חיצוני"

 14רחיק את עצמה מעורכי הדין החיצוניים, כאילו אינם קשורים אליה, כאילו בזק בזק מנסה לה .21

 15 18"יוצאת מן התמונה" לאחר העברת התיק לטיפולם, או כי קנו מידי בזק את החוב )פסקאות 

 16בתשובת המשיבה לבקשת האישור(. אין לקבל עמדה כזו. מדובר בעורכי דין שמונו על ידי  19-ו

 17כי הדין החיצוניים אינם עומדים ברשות עצמם בנפרד מן הלקוחה, בזק ומייצגים אותה. עור

 18ולא חלים עליהם דינים אחרים מאלו שחלים על הלקוחה שלהם. גם אם לפי ההסכם עם בזק 

 19שכר הטרחה ששולם עבור מכתב ההתראה נותר בידיהם, אין המדובר אלא בהסכם פנימי בין 

 20לדין. אין חשיבות לענין זה לטענת בזק שלפיה בזק לבין עורכי הדין, שאינו יכול להיות מנוגד 

 21המחירים נמוכים יחסית בעבור עבודה שעורכי דין נוהגים לגבות שכר בעבורה. גם העובדה 

 22אינה ₪,  70שבמכתב ההתראה נכתב כי אם ישולם החוב תישא המבקשת בסכום מופחת של 

 23 משנה מן העיקרון.

 24 
 25בכלל, הניסיון להתרחק ממי שבזק מכנה "סוכני גביה" אינו מתאים לנושא. באותו אופן אין  .22

 26לקבל את הצעת בזק שלפיה קיימת "התקשרות" בין החייב לבין עורך הדין מטעם בזק )סעיף 

 27נוסבאום נ' שירותי  31190-07-13בתשובה לבקשת האישור(. ענייננו שונה מתצ )ת"א(  91עד  84

 28, כב' השופטת צ' צפת(: לא הרי שב"א, שנקבע לגביה שהיא 5.7.2020ם בע"מ )אוטומטיי בנק

 29אישיות נפרדת מן הבנקים שהשתמשו בשרותיה, כהרי עורך דין שמינתה בזק מטעמה, לייצגה 

 30בגביית חוב. כך גם לגבי הדוגמאות האחרות שניסו ב"כ המשיבה ללמוד מהן ראיה על מעמדו 

 31 בתשובת בזק לבקשת האישור(.   101 -  99ת בזק )סעיפים ה"נפרד" של עורך הדין המייצג א

 32באותה מידה יש לדחות כל הסתמכות על פסיקה שלפיה ניתן לגבות הוצאות, בכל מערכת 

 33בסיכומי  39 – 38יחסים אחרת שאינה מוסדרת על פי הדין כמערכת הנוכחית )סעיפים 

 34 המשיבה(. 

 35 
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 11מתוך  7

 1לגביה חיצונית, לא בכלל, ולא בשלב שבו  בניגוד לטענתה, בזק לא "נאלצה" להוציא את החוב .23

 2הוציאה אותו. בזק סוברנית להחליט אם בכלל ומתי להוציא את הגביה. ואין לדבר השלכה על 

 3 חובותיה על פי דין.

 4 
 5בזק השוותה את מעשיה של המבקשת לגניבה של ממש, ושאלה רטורית אם גנב יוכל לדרוש  .24

 6בתשובה לבקשת האישור(. אין הנדון דומה ואילך  27להשיב את בקבוק הבושם שגנב )סעיף 

 7לראיה. אזכיר כי התקנות לכתחילה דנות במצבו של אדם שלא שלם את חובו, והן מגבילות את 

 8זכות הגביה בעבור הוצאות גביה. כלומר שהן חלות בדיוק על עניינו: מי שלא שלם את חובו 

 9 לבזק.

 10 

 11 עמדת היועץ המשפטי לממשלה

 12פליק נ' הוט. ל היועץ המשפטי לממשלה. עמדה כזו ניתנה בענין בענייננו לא נתבקשה עמדה ש .25

 13העובדות שם התיחסו להוצאות גביה מעבר לתנאי הרשיון של המשיבות. היועץ המשפטי 

 14לממשלה הביע עמדתו כי אין בסיס לפרשנות חברת התקשורת שלפיה הוצאות הגביה מוגבלות 

 15ה להשתמש בעורכי דין חיצוניים, וניתן כלפי לקוחות קיימים בלבד. כמו כן, כי לא היתה חוב

 16היה להשיג את מטרת מכתבי ההתראה גם במשלוח מכתבי התראה ע"י עורכי דין פנימיים, או 

 17להימנע ממינוי עורך דין בכלל, תוך שימוש במסלול מקוצר של הוצאה לפועל של חובות עד 

 18 )כפי ההגבלה שהיתה באותה עת(. ₪  10,000

 19מענין פליק לענייננו, משום שמגבלת הוצאות הגביה נקבעה שם בזק טוענת כי אין ללמוד 

 20ברשיונותיהן של חברות התקשורת, ומשום שנקבע בעמדת היועץ המשפטי לממשלה, כי קיימים 

 21פתרונות, החל במשלוח מכתבי התראה ע"י עורכי דין פנימיים. מכאן למדה כי דין אחר יחול על 

 22 משלוח מכתב ע"י עורכי דין חיצוניים. 

 23 
 24שה ללמוד את ההן מתוך הלאו הזה בלבד. יתרה מזו, נדמה שההגיון המשפטי קובע להיפך: ק

 25אם נאסר על חברות התקשורת לפעול בניגוד להוראות התקנון, על אחת כמה וכמה שאסור 

 26 לבזק לפעול בניגוד לחקיקת משנה. 

 27 

 28 הקטנת הנזק

 29עביר את הטיפול בגביית עוד טענה בזק, כי נקלעה למצב שבו לא עמדה לה ברירה, כי אם לה .26

 30-בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 14החוב לעורך דין מטעמה. כאמור בסעיף 

 31, המבקשת יכולה היתה למנוע באמצעים סבירים את הנזק שנגרם, וצריכה לשאת בנזק 1970

 32 שגרמה. 

 33 

 34 

 35 
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 11מתוך  8

 1 

 2אילו שלמה את טענה דומה היא, שהמבקשת היא מונעת הנזק הטובה והזולה ביותר. שהרי 

 3 חובה לא היו הדברים מתגלגלים כפי שתואר.

 4שוב נוקטת בזק עמדה שמנסה להרחיק את עצמה מן הדינים החלים ישירות עליה, ואין לתת 

 5 לכך יד.

 6 
 7 תנאים לאישור תובענה ייצוגית

 8בתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות, כיוון  1כי הבקשה אינה עומדת בתנאי סעיף  ענהבזק ט .27

 9שהשירות הופסק, ושוב אין מדובר בלקוחה שלה. עליי לדחות טענה זו שאינה עונה על הגדרת 

 10הסעיף, שחל גם על מי שכלל לא התקשר בעסקה. ודאי יחול על מי שהתקשר בעסקה, אך זו לא 

 11 )א( בחוק תובענות ייצוגיות.3בדרישת סעיף עומדת קשת האישור ן כי בעל כן מובעלתה יפה. 

 12 
 13כיוון שאין מחלוקת עובדתית כי כך פועלת בזק באופן כללי, ברי כי לפנינו שאלה משפטית  .28

 14משותפת לכלל חברי הקבוצה. כאמור לעיל, יש אפשרות סבירה שהן תוכרענה בתובענה לטובת 

 15ייצוגיות(. כיוון שמדובר בשאלה אחת ובמי שעומדים  ( בחוק תובענות1)א()8הקבוצה )סעיף 

 16נראה כי  ,בתנאים מדויקים של תשלום לאחר מכתב התראה ולפני פתיחת תיק הוצאה לפועל

 17( 2)א()8תובענה ייצוגית היא גם הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין )סעיף 

 18 בחוק תובענות ייצוגיות(.

 19 
 20אם יכולה המבקשת לשמש תובעת ן הצדדים באשר לשאלה מחלוקת ממשית ניטשה בי .29

 21בזק טענה כי בקשת האישור הוגשה בשמה של המבקשת ללא הצדקה, ותוך פגיעה  ייצוגית.

 22 בחובת תום הלב שמבקש נדרש לה: 

 23אכן, המבקשת העידה ששוב אינה מתגוררת בכתובת שבה ניתן השירות ושאליה נשלחו הודעות 

 24נהלת את ענייניה הכספיים בעצמה, אלא באמצעות בנה, עו"ד יובל החוב והמכתבים; כי אינה מ

 25לפינר; וכי אינה מנהלת חשבון בנק, ואינה פותחת מכתבים אלא מוסרת אותם לבנה, שמטפל 

 26 בתוכנם עבורה. 

 27 
 28למרות שבקשת האישור העלתה שאלה משפטית גרידא, כפי שגם הוגדרה על ידי בקדם המשפט  .30

 29הראשון, עמד ב"כ המשיבה על חקירת המבקשת. אין לנוד לו על כך, משהתברר כי המבקשת 

 30אכן אינה יודעת פרטים שונים מן ההשתלשלות ולא ברור אם היא שהחליטה להגיש את 

 31בשמה. אכן, מעמד החקירה הנגדית לאישה מבוגרת הקשה התובענה הייצוגית, או שמא בנה 

 32עליה באופן בולט עד כדי כך שהצעתי למבקשת ולבאי כוחה לחסוך ממנה את המעמד ולשקול 

 33את עמידתם על בקשת האישור. משהחליטה להגיש את בקשת האישור, ומשהעמידה עצמה 

 34היתה זכאית  –גדית כמבקשת בראש המחנה, ועדיין עמדה על זכותה זו במהלך החקירה הנ

 35 המשיבה לחקור את המבקשת. 

 36 
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 11מתוך  9

 1 
 2המשיבה טענה כי מדובר בתובעת סדרתית, שמופעלת על ידי בנה, עורך דין במקצועו. ב"כ  .31

 3המבקשת ניסו להראות שלא כך הדבר. לא ראיתי פסול בהגשת מספר תובענות ייצוגיות על ידי 

 4יהיה מעורב ביזמות נוספת. ככל האם והבן חליפות. התובע הייצוגי הוא יזם, ואין מניעה ש

 5 שמדובר בעילת תביעה ראויה, אין מניעה שתוצג על ידי תובע שהגיש כבר תביעות קודמות. 

 6 
 7בנסיבות ענייננו, עדות המבקשת לא מעלה ולא מורידה מן השאלות שלדיון. העובדה שאין  .32

 8אינה סיבה מספקת לדחות את בקשת האישור, אם כי  –מדובר בעילת תביעה שנהירה לה 

 9 הביאה אותי למחשבה שמא אין מדובר בתובעת ראויה. 

 10שנווט את ההליך הוא  אמנם המבקשת היא בעלת עילת תביעה. אך ברי מן ההתרחשות כי מי

 11בנה, עורך דין במקצועו, שמטפל בכל ענייניה. בשאלה החשובה לענין תום לבו של המבקש, 

 12 מזו של המבקשת.עמדת המשיבה מבוססת  –השאלה אם "יצר" את עילת התביעה 

 13 
 14על מנת שתקום עילת התביעה כפי שתוארה כאן נדרש המצב המיוחד שבו מחד גיסא מנוי של  .33

 15ם חשבון כזה או אחר, וממשיך בסירובו לשלם למרות חשבונות שונים, והתראות בזק אינו משל

 16הוא  –שנשלחות אליו. לעומת זאת, משקבל את מכתב ההתראה מעורך הדין החיצוני של הבנק 

 17משלם. אדגיש: נדרש תשלום בשלב זה, טרם פתיחת תיק ההוצאה לפועל, שכן מדובר במצב 

 18יה הישירות של בזק לידי עורך דין חיצוני, אך לפני הביניים שבו הטיפול בחוב יוצא מיד

 19שהאחרון פותח תיק הוצאה לפועל. אילו נפתח תיק הוצאה לפועל היו הוצאות משלוח מכתב 

 20 ההתראה נבלעות בהוצאות ההוצל"פ.

 21ברור מעדותה של המבקשת כי אינה יודעת כיצד נעשו הדברים. כלומר שאין לפניי מי שהחליט 

 22 ן, וכן לשלם בשלב השני, טרם שייפתח תיק ההוצל"פ.לא לשלם בשלב הראשו

 23 
 24הגם שניתן לחשוב על שיטות שונות להעמדת שאלה ייצוגית לדיון, הדין בישראל דורש קיומו  .34

 25של תובע מייצג. במקום כגון המתואר לעיל, יתכן שהיה מקום להחליף את המבקשת, על מנת 

 26עדר תום הלב של המבקשת. אך שניתן יהיה לדון בעילת התביעה כשהיא נקיה מטענות ה

 27 הצדדים לא טענו לכך בסיכומיהם, והסיבה ברורה: לכל אחד מהם אינטרס שלא כך יוכרע.

 28 על כן בחנתי את השאלה שהדין מציב לפתחו של בית המשפט. 

 29 

 30 בסופו של יום סברתי כי בנסיבות הענין אין להקשות על בירור התובענה הייצוגית: 

 31לפי הניתוח שלעיל,  שאלה משפטית, ולא בשאלה עובדתית.מדובר בראשית ובעיקר, בענייננו 

 32שנית, אין להפריז בדרישת תום הלב במקרים יש סיכוי טוב שהשאלה תוכרע לטובת הקבוצה. 

 33כגון זה שלפניי, שכן מראש מדובר במי שלא שלם את חובו, ויתכן שפעל כדי להעלות לדיון נושא 

 34 14פסקה  עבאדין נ' עירית ירושלים 15097-07-16ם( -זה )לעמדה אחרת ראו ת"צ )מחוזי י

 35 למעשה אין דרך אחרת שבה תיווצר עילת תביעה זו. השופטת נ' בן אור(. – 1.7.2018)

 36 
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 11מתוך  10

 1 

 2ושלישית, כבר נפסק כי בבחינת התאמתו של מבקש לשמש תובע ייצוגי אין לתת משקל מכריע 

 3 27פסקה  "מ נ' יוסיף זינגר( בע2205אופק א. אחזקות ) 7430/17לאינטרס של המשיב )רע"א 

 4((. עם זאת, לא מן הנמנע שהתנהלות המבקשת תקבל ביטוי בפסיקת הגמול )ת"צ 4.8.2019)

 5 - 12.12.2012)  47פסקה  יצחק מוסאי נ' המגן חברה לביטוח בע"מ 2010-06-11)מחוזי מרכז( 

 6 השופט ע' גרוסקופף(.

 7 
 8גם בדרישת הייצוג בתום לב ובדרך  ת הבקשהענייננו עומדבנסיבות התוצאה היא שלדעתי  .35

 9 ( בחוק תובענות ייצוגיות.4()3)א()8 פיםסעילפי הולמת 

 10 

 11 סיכום

 12 כאמור לעיל, אני מאשרת את התובענה הייצוגית. .36

 13 

 14"כל לקוחות המשיבה, אשר חויבו בתשלום בגין  :תהבבקשת האישור הי הגדרת הקבוצה

 15סכום העולה על הסכומים המותרים דין, ב-הוצאות גביה, לרבות בגין מכתב התראה של עורך

 16)להלן:  1987 –כהוצאות גביה לפי תקנות הבזק )ריבית פיגורים והוצאות גביה(, תשמ"ז 

 17דין שפעלו -תקנות הגביה(, בין אם התשלום בוצע ישירות למשיבה ובין אם הוא בוצע לעורכי

 18  ה כייצוגית".מטעמה, כל זאת החל משבע שנים לפני הגשת בקשה זו ועד מועד אישור התובענ

 19 

 20 כך שתתאים לעובדות ענייננו: הגדרה זו רחבה מדי, ויש לצמצם אותה

 21דין, -"כל לקוחות המשיבה, אשר חויבו בתשלום הוצאות גביה בגין מכתב התראה של עורך

 22בסכום העולה על הסכומים המותרים כהוצאות גביה לפי טרם שנפתח תיק הוצאה לפועל, 

 23)להלן: תקנות הגביה(, בין אם  1987 –והוצאות גביה(, תשמ"ז תקנות הבזק )ריבית פיגורים 

 24דין שפעלו מטעמה, כל זאת החל -התשלום בוצע ישירות למשיבה ובין אם הוא בוצע לעורכי

 25 .משבע שנים לפני הגשת בקשה זו ועד מועד אישור התובענה כייצוגית"

 26 

 27 . גיל רון עו"ד ואה כוחה יובאהיא נצחיה לפינר  התובעת המייצגת

 28 

 29: הפרת חובה חקוקה בשל הפרת חוק התקשורת ותקנות הגביה, עשיית עילות התביעה הן

 30 עושר ולא במשפט ורשלנות. 

 31 

 32: להשיב לחברי הקבוצה כל סכום שנגבה בגין הוצאות גביה שעולה על הסעדים שנתבקשו

 33לאסור על המשיבה והסכומים שקבועים בתקנות הגביה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית; 

 34 לחייב את הלקוחות בהוצאות גביה בסכומים שעולים על אלה שקבועים בתקנות הגביה. 

 35 
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 1 ₪. 18,000המשיבה תישא בהוצאות המבקשת בגין שלב זה של הדיון בסכום המופחת של  .37

 2 

 3ימים. המשיבה תפרסם את  10הצדדים יואילו להגיש נוסח מוסכם לפרסום ההחלטה תוך  .38

 4מים מיום שתאושר על ידי, בשני עתונים יומיים נפוצים בשפה העברית, בעתון י 10ההודעה תוך 

 5כמו כן  ס"מ. 3-נפוץ בשפה הערבית ובעתון נפוץ בשפה הרוסית. גודל האותיות לא יקטן מ

 6 תפרסם המשיבה אותו נוסח באתר המרשתת שלה, בקישור ישיר מדף הבית.

 7 

 8 ימים נוספים.   15יום. התובעת רשאית להגיש כתב תשובה תוך  45הנתבעת תגיש כתב הגנה תוך  .39

 9 

 10 .10:00בשעה  11.7.2022 נקבע ק"מ לדיון בתובענה, ליום .40

 11 
 12המזכירות תואיל לשלוח עותק מהחלטת האישור למנהל בתי המשפט, לשם רישומה בפנקס  .41

 13 התובענות הייצוגיות.

 14 
 15 

 16 , בהעדר הצדדים.2022מרץ  31, כ"ח אדר ב' תשפ"בהיום,  נהנית

      17 

 18 

 
 

 שופטת, שטמר אסתר
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 20 


