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 בית המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן: 

)להלן:  2006-למבקשת להגיש תובענה ייצוגית נגד המשיבה, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ולאשר  (א)

 חוק תובענות ייצוגיות(; 

 ;1נספח כנוסח התובענה הייצוגית מצורף לבקשה זו   

לקוח המחוייב  כל( לחוק תובענות ייצוגיות, כי התובענה תוגש בשם 1)א()14-ו 10, בהתאם לסעיפים לקבוע (ב)

התחייבה להעניק לו חבילת דקות שיחה לחו"ל ללא עלות או  שהמשיבהאמצעי תשלום, על פי הרשאה לחיוב 

על כך יא נתנה שהבלי , חייבה אותו בתשלום בגין שיחות לחו"לללא עלות עד להודעה חדשה, ושהמשיבה 

לרישיון  78.1)להלן: חוק הגנת הצרכן( ובסעיף  1981-א לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א13כנדרש בסעיף  ותהודע

זאת ; כל (הודעה בכתב, בשלוש חשבוניות ובמסרון באמצעות)בין השאר  שניתן למשיבה על ידי שר התקשורת

רה )אף אם החוזה נחתם לפני תקופה , ועד הגשת התביעה לאחר אישובשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה

 זו(; לחלופין בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע הגדרה אחרת לקבוצה;

, ( לחוק תובענות ייצוגיות, כי המבקשת תהיה התובעת הייצוגית2)א()14-( ו3)א()4לקבוע, בהתאם לסעיפים  (ג)

 ;יםח המייצגוהכ-יבא יועל בקשה זו יה מיםהחתו הכוח-יוכי בא

המעשים המתוארים בבקשה זו מקימים עילות ש( לחוק תובענות ייצוגיות, 3)א()14לקבוע, בהתאם לסעיף  (ד)

הגנת א)ב( לחוק 13הפרת החובה למסור הודעות מראש בדבר מועד סיום תקופת הטבה לפי סעיף  תביעה בגין

הפרת חוזה  ;הנזיקין(לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ )להלן: פקודת  63הפרת חובה חקוקה לפי סעיף  ;הצרכן

)להלן:  1973-)חלק כללי(, תשל"ג לחוק החוזים 39והפרת החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת לפי סעיף 

)להלן: חוק  1979-לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט 1חוק החוזים(; עשיית עושר ולא במשפט לפי סעיף 

  מהעובדות שבבקשה זו;שעולה אחרת וכל עילת תביעה  ;עשיית עושר ולא במשפט(

 אלה יהיו הסעדים בתובענה הייצוגית: כי ( לחוק תובענות ייצוגיות, 4)א()14לקבוע, בהתאם לסעיף  (ה)

ת הסכומים שנגבו מחברי הקבוצה עבור חבילת דקות שיחה לחו"ל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית השב (1)

 כדין;

חבילת דקות שיחה לחו"ל ללא עלות או להם היא העניקה  ,הטלת איסור על המשיבה לחייב לקוחות (2)

כך הודעות כנדרש על שהיא נתנה בלי , בגין חבילת דקות שיחה לחו"ל, ללא עלות עד להודעה חדשה

הודעה בכתב, בשלוש  באמצעותלרישיונה )בין השאר  78.1סעיף א לחוק הגנת הצרכן וב13בסעיף 

  (;חשבוניות ובמסרון

 –מינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין; וכן  (3)

 .)ג( לחוק תובענות ייצוגיות20כל סעד אחר לטובת הקבוצה, חלקה, או הציבור, בהתאם לסעיף  (4)

באופן שייקבע על ידי  תפורסםכי ההחלטה בבקשה זו לחוק תובענות ייצוגיות,  25, בהתאם לסעיף הורותל (ו)

דעות אישיות לחברי הקבוצה על ידי המשיבה, וכן להורות כי המשיבה בית המשפט הנכבד, לרבות משלוח הו

 תישא בעלות הפרסום; 

לחוק תובענות ייצוגיות, את התובענה כייצוגית, בנוסח המוצע או בכל שינוי עליו  13לאשר, בהתאם לסעיף  (ז)

הוגן ויעיל  בית המשפט הנכבד יחליט, הכל כפי שייראה בעיני בית המשפט הנכבד ראוי לשם הבטחת ניהול

 של התובענה הייצוגית; וכן

  ובשכר טרחת עורכי הדין. בהוצאות האת המשיבלחייב  (ח)
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   מבוא - חלק ראשון

פועלת על פי רישיון שניתן לה על ידי שר התקשורת. במעמד והמשיבה עוסקת במתן שירותי טלפוניה ניידת,  .1

 ,חבילת דקות שיחה לחו"ל ללא עלותההתקשרות עם לקוחותיה, המשיבה מתחייבת להעניק להם כהטבה 

"עד להודעה חדשה". לאחר זמן מה, במועד שאינו ידוע ללקוחות בזמן ההתקשרות, המשיבה מסיימת את 

 ההטבה וגובה תשלום עבור חבילת דקות השיחה לחו"ל. 

לרישיון מטילים על המשיבה חובה למסור ללקוחות הודעה בכתב,  78.1א לחוק הגנת הצרכן וסעיף 13סעיף  .2

רוזנברג נ' בזק בינלאומי  8190/14רע"א שלוש חשבוניות חודשיות, לפני סיום תקופת ההטבה. בבבמסרון וכן 

על כך שהדרישה למסור הודעה עמד , בית המשפט העליון (רוזנברג)להלן: עניין  (3.6.2015 )נבו 8פסקה מ בע"

אטרקטיבית,  ההצעחברות תקשורת נוהגות לתת  .להגן על צרכנים מפני כוחו העודף של הספקמוקדמת נועדה 

ך. בשל הלקוח להתקשר עמן, ולאחר מכן לייקר את העסקה בלי להעמיד את הלקוח על כבמטרה לפתות את 

 כך נקבעו חובות יידוע מוגברות, בחוק וברישיון. 

היא מחייבת את הלקוחות בגין חבילת שיחות לחו"ל, בלי להביא זאת לידיעתם המשיבה מפרה חובות אלה.  .3

 בדרכים הקבועות בחוק וברישיון. 

שית. מנגד, ענייננו מתאים במיוחד לתביעה ייצוגית. הנזק לכל לקוח קטן, ואינו מצדיק הגשת תביעה אי .4

 חוקי.  באופן בלתי ם נכבדיםהמשיבה מרוויחה סכומי

. המשיבה , כך שמדובר בעניין שיטתילמרבה הצער, המשיבה נוהגת באופן דומה בקשר לחיובים אחרים .5

. הוגשה על כך בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנדרשהעלתה את התעריף החודשי של תכניות, ללא מתן הודעה 

. בהסדר פשרה שהוגש לאחרונה )וטרם אושר(, כהן נ' הוט מובייל בע"מ 29255-01-18מרכז( מחוזי ת"צ ) -

המשיבה התחייבה להשיב כספים ללקוחות. המשיבה גם החלה לגבות דמי מנוי, עבור תכנית שבה נקבע 

ת"צ )מחוזי  -במפורש שהתשלום מותנה בשימוש )"לא דיברת לא שילמת"(. גם על כך המשיבה נתבעה 

. ושוב, בהסדר פשרה )שטרם אושר(, המשיבה רזניקוביץ נ' הוט מובייל בע"מ 35788-07-17שלים( ירו

 התחייבה להשיב כספים. 

 אינן מעניינות אותה. היא לא טורחת לקיימן.  דיןמדובר בהתנהלות שיטתית של המשיבה. דרישות ה .6

שיחה לחו"ל בלי להודיע על הפסיקה את הטבת חבילת דקות הכש על המשיבה להשיב את הסכומים שגבתה .7

 כך כנדרש, ולהפסיק את התנהלותה הלא חוקית. הליך זה נועד להשיג מטרות חשובות אלה. 

 החובות הקבועות בחוק הגנת הצרכן בקשר להפסקת הטבות  –חלק שני 

. המשיבה כפופה לחובות הקבועות בחוק תסלולריטלפוניה  המעניקה שירותי ,המשיבה היא חברת תקשורת .8

רדיו טלפון נייד, שהוצא על  -רישיון כללי למתן שירותי רט"ן פעילות המשיבה מוסדרת בנוסף, בהגנת הצרכן. 

 )להלן: חוק התקשורת(.  1982-ידי שר התקשורת, לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב

מליון מנויים. רובם ככולם מחוייבים בתשלום בגין השירות על פי  1.4-לפי פרסומים שונים, למשיבה כיום כ .9

 הרשאה לחיוב חשבון הבנק, כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר. 

. "עסקה לתקופה קצובה" מוגדרת בסעיף עסקאות לתקופה קצובהמסדיר  לחוק הגנת הצרכן א13סעיף  .10

עסקה שבה, בתקופה מסוימת, נרכשים טובין או שירותים במחיר מוזל או שניתנת הטבה אחרת כ (2)א()א13

מסוימת ובין אם היא לתקופה מסוימת, למעט עסקה -בעבורם, בין אם העסקה עצמה היא לתקופה בלתי

יע הטבה שבמהלכה, לתקופה מוגבלת ובלא כל תנאי, הוזיל העוסק את מחיר הטובין או השירותים, או הצ

 . אחרת

http://www.nevo.co.il/case/18694659
http://www.nevo.co.il/law/70305/13a
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בהתאם לכך, רכישת חבילת תקשורת הכוללת הטבה לזמן מוגבל )כמו חבילת דקות שיחה לחו"ל ללא עלות(,  .11

)נבו  16, פסקה רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ נ' דור 3717/20א "רעהיא עסקה לתקופה קצובה. ב

רק להטבה שניתנת מתייחס א, 13יף הקבוע בסיפת סעחריג בית המשפט העליון עמד על כך שה(, 3.3.2021

בשלב הטרום חוזי או במעמד מוצעת ההטבה כאשר , בהתאם לפסק הדיןלאחר תחילת ההתקשרות. 

 .עסקה לתקופה קצובה כך, יש לראות בלהתקשר בעסקהלגרום ללקוח ההתקשרות, מתוך כוונה 

צרכן בתשלומים לפי הרשאה ה מחוייב שבה ,א)ב( לחוק הגנת הצרכן מורה כי בעסקה לתקופה קצובה13סעיף  .12

סיום הטבה זה, ( לחוק 2א)א()13חלה חובה על העוסק להודיע לצרכן על מועד סיום העסקה. לפי סעיף  לחיוב,

לבין ההטבה תקופה החלה בין שישים ימים שלפני מועד סיום נחשב כסיום העסקה. את ההודעה יש לתת ב

 ד )פרק זמן זה מכונה "תקופת ההודעה"(. שלושים ימים שלפני אותו מוע

מורה, כי נוסף על ההודעה בנוגע למועד סיום העסקה או ההתחייבות, מוסיף וא)ב( לחוק הגנת הצרכן 13סעיף  .13

 :גם בכל אחד מאלה מצוין זה להיותמועד על 

ך לחוק הגנת הצרכן )הוראה זו עוסקת במסמ ג)ב(14לפי סעיף שהוצא או מסמך ההתקשרות,  בחוזה (1)

 שמוצא בגין עסקת מכר מרחוק(; 

בכל חשבונית, או קבלה או הודעת תשלום, הנשלחת לצרכן בתקופה שתחילתה שלושה חודשים לפני  (2)

מועד סיום העסקה, ובלבד שאם נשלחת לצרכן אחת מאלה יותר מאשר פעם בחודש, תחול הוראה זו 

 ובאותיות ברורות וקריאות;יצוין בהבלטה מיוחדת מועד סיום ההטבה אחת לחודש בלבד; 

 . ימים לפני מועד סיום העסקה 21, שיישלח במסרון לטלפון הנייד (3)

אם היה ידוע לצרכן מראש כי בתום החובה למסור הודעה לצרכן בנוגע לסיום העסקה או ההתחייבות חלה גם  .14

וק השקמה דור נ' רמי לוי שיו 48148-01-16ת"צ )מחוזי ת"א( . ראו התקופה הקצובה השירות יתייקר

 (.מחוזי - דור עניין)להלן: ( 19.4.2020נבו ) 27, פסקה תקשורת בע"מ

שבה "הצרכנים אינם מנהלים מעקב מסודר אחר מועד פקיעת  ,תופעהלטפל ב ביקש המחוקקבהסדר זה  .15

 החוזה או מועד סיום ההטבה שבשלה התקשרו בעסקה, ולפיכך אינם מודעים למועד סיום החוזה או ההטבה"

עסקה לתקופה קצובה ומשלוח חשבונית בעסקה )( 22)תיקון מס'  חוק הגנת הצרכן ההסבר להצעתדברי  –

   .153 ,202, ה"ח 2008-בתשלומים(, התשס"ח

בית המשפט העליון עמד על כך שחובת היידוע שקבועה  רוזנברגעניין תפיסה זו מצאה ביטוי גם בפסיקה. ב .16

. מדובר במקרים בהם הספק (8)פסקה  קלהגן על צרכנים מפני כוחו העודף של הספ הנועדבחוק הגנת הצרכן 

את מייקר ולאחר מכן הצעת מחיר אטרקטיבית, במטרה לפתות את הצרכן לחתום על הסכם התקשרות, נותן 

הכוחות ופערי נועד לצמצם את פערי  חוק הגנת הצרכןרכן אינו מודע לכך. . במקרים רבים הצמחיר העסקה

לצרכן לקבל החלטה מושכלת ועניינית בדבר כדאיות העסקה באופן שיאפשר המידע בין הצרכן והעוסק, 

 432, 385( 6), פ"ד נזלתקשורת בע"מ ישראליתברזני נ' בזק חברה  5712/01דנ"א  –הצרכנית המוצעת לו 

(2003.) 

 לחוק הגנת הצרכן קובע כי "הוראות חוק זה יחולו על אף כל ויתור או הסכם נוגד".  36סעיף  .17

לסיכום חלק זה, המחוקק ראה לנגד עיניו מצב, בו עוסק מפתה צרכן להתקשר בעסקה הכרוכות בה הטבות,  .18

רק כדי לבטל את ההטבות לאחר מכן. במקרים רבים הצרכן אינו מודע לביטול ההטבה. המחוקק קבע חובות 

 יידוע חמורות בקשר לכך.  

http://www.nevo.co.il/law/70305
http://www.nevo.co.il/law/70305
http://www.nevo.co.il/case/6028494
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 הפסקת הטבות החובות הקבועות ברישיון המשיבה בקשר ל - שלישי חלק

כאמור, המשיבה פועלת מכוח רישיון שניתן לה על ידי שר התקשורת. הנוסח העדכני של רישיון המשיבה  .19

 מופיע באתר המשיבה ובאתר משרד התקשורת. 

 .2נספח לבקשה זו כפים רישיון המשיבה בנוסחו נכון למועד הגשת בקשת האישור מצורחלקים רלוונטיים מ

 78.1הוראות הרישיון של המשיבה מחייבות אותה לעמוד במספר תנאים, טרם הנהגת כל שינוי תעריף )סעיף  .20

לרישיון(. "שינוי" מוגדר ככל שינוי בתעריף שיש בו כדי לגרום להגדלה או להפחתה בתשלום, או כל הפחתה 

 ום הטבה עומד בהגדרה זו. )ב( לרישיון(. סי78.1בכמות יחידות השירות המוקצות לתקופת חשבון )סעיף 

לתת הודעה ללקוחות. את ההודעה יש לתת באמצעות מסרון למספר המשיבה מחוייבת לפני הנהגת שינוי,  .21

(. יש לתת את ההודעה לרישיון )ב(78.1הטלפון של בעל המנוי ולמספר נוסף שהוא מסר בעת ההתקשרות )סעיף 

. בהודעה יש לציין את שם השירות שתעריפו עומד ימים טרם כניסת השינוי לתוקף 21-ל 14בתקופה שבין 

 להשתנות, התעריף החדש, מועד כניסתו לתוקף וכן את התעריף טרם השינוי. 

)ו( לרישיון(. 78.1נוסף על כך, יש לציין את השינוי בחשבון הטלפון, בחלק שכותרתו "פירוט החשבון" )סעיף  .22

לרישיון(. סעיף  1גילוי נאות בחשבון הטלפון" )נספח ה'על התראה זו לעמוד בתנאים שונים, הקבועים בנספח "

)א( לנספח קובע כי ככל שגובה התשלומים או התעריפים עבור השירותים שרכש המנוי אמורים להשתנות 9

או שמתן הטבות שקיבל המנוי אמור להסתיים, בעל הרישיון נדרש לציין, בחלק הראשון של "פירוט החשבון", 

 התעריפים החדשים, את תאריך כניסת השינויים לתוקף וכן את התעריף טרם השינוי. את גובה התשלומים או 

לסיכום חלק זה, הוראות הרישיון מטילות על המשיבה חובות בנוגע לעדכון הלקוח בסיום הטבה. חובות אלה  .23

 כך. נועדו להבטיח כי הלקוח יידע על 

 להפסקת הטבת דקות שיחה לחו"ל ללא עלותהמשיבה מפרה את הוראות החוק והרישיון בקשר  - רביעי חלק

כאשר לקוח מעוניין להתקשר בהסכם עם המשיבה, נמסר לו מסמך המכונה "עיקרי תכנית". במסמך קבועים  .24

 . הלקוח נדרש למלא בו את פרטיו ולחתום עליו. ההתקשרותתנאי 

מצורפים לבקשה זו  מסמכי "עיקרי התכנית" בגין תכניות שונות, המוצגים באתר האינטרנט של המשיבה,

 .3נספח כ

שיחה תינתן חבילת דקות מסמך עיקרי התכנית, מצויין כי  בעמוד הראשון שלבתכניות שהמשיבה מציעה, כבר  .25

"עד להודעה חדשה". כך מצויין בכל מסמכי התכנית שמופיעים באתר האינטרנט של  -לחו"ל ללא עלות 

 . אישור זו, במועד הגשת בקשת המשיבה

המבקשת והמשיבה התקשרו בהסכם לרכישת שירותי  2019ביולי  25המבקשת היא לקוחה של המשיבה. ביום  .26

. 8.5-". התכנית נרכשה על ידי המבקשת עבור בתה בת ה7GB 2019משתלם " בתכנית ששמה טלפוניה ניידת 

. GB7ברשת האינטרנט בנפח של עד מסרונים וגלישה  3,000דקות שיחה,  3,000-על פי התכנית, הלקוח זכאי ל

שקלים חדשים לחודש. התשלום מבוצע על  19.90עבור שירותים אלה הלקוח משלם דמי שימוש בסכום של 

 פי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי. 

 . 4נספח מצורף לבקשה זו כ 2019ביולי  25העתק מסמך עיקרי התכנית של המבקשת מיום 
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שקלים חדשים לחודש, ללא תשלום, "עד להודעה  5.90כנית זו, ניתנה חבילת שיחות לחו"ל בשווי גם לפי ת .27

 לעיקרי התכנית(.  3חדשה" )הערה 

, 2019בחשבוניות שהנפיקה המשיבה למבקשת בחודשים אוגוסט עד נובמבר ההטבה ניתנה לפרק זמן קצר.  .28

יעדים נייח  27-דקות ל 100חות בינלאומיות שקלים חדשים עבור "חבילת שי 5.90הופיע חיוב בסכום של 

ונייד". לצד חיוב זה הופיעה הנחה באותו סכום, בשם "הנחת מב"ל". בחשבונית שהונפקה בחודש דצמבר 

שקלים חדשים בלבד.  3.15 -, שוב הופיע החיוב עבור שיחות בינלאומיות, ולצידו הנחה בסכום נמוך יותר 2019

 5.90כבר לא ניתנה הנחה כלל. המשיבה גבתה סכום של  2020ואר עד דצמבר בחשבוניות שהונפקו בחודשים ינ

 שקלים חדשים עבור חבילת השיחות לחו"ל. 

 .5נספח מצורפות לבקשה זו כ 2019חשבוניות שהנפיקה המשיבה למבקשת בחודשים אוגוסט עד נובמבר 

 .6נספח מצורפת לבקשה זו כ 2019חשבונית שהנפיקה המשיבה למבקשת בחודש דצמבר 

 .7נספח מצורפות לבקשה זו כ 2020חשבוניות שהנפיקה המשיבה למבקשת בחודשים ינואר עד דצמבר 

 השתנתה תכנית ההתקשרות עבור אותו מספר טלפון, לתכנית בשם  2021בינואר  5ביום  .29

TOTAL 200GB FIX 5G Ready  .שהיא יקרה יותר(. המבקשת איננה זוכרת שהיא ביקשה לשנות את התכנית(

חתימתה אינה מופיעה על מסמך "עיקרי תכנית". לפי תנאי התכנית החדשה, המשיבה שבה והעניקה חבילת 

להסכם  3חדשים )הערה  שקלים 8.90שיחות לחו"ל ללא תשלום "עד להודעה חדשה", הפעם בשווי של 

בכל  המבקשת מחוייבת ומזוכההחל ממועד שינוי תכנית ההתקשרות ועד ליום הגשת בקשה זו ההתקשרות(. 

 שקלים חדשים. 8.90בעלות חבילת שיחות לחו"ל בשווי  –חודש 

 .8נספח מצורף לבקשה זו כ ,TOTAL 200GB FIX 5G Readyהעתק מסמך עיקרי התכנית של התכנית החדשה 

הקבועות בחוק הגנת הצרכן. היא לא מסרה הודעה בנוגע למועד המשיבה לא מילאה אחר דרישות היידוע  .30

א)ב( לחוק. מועד זה גם 13ימים לפני סיומה, כנדרש לפי סעיף  60-ל 30סיום ההטבה במהלך התקופה שבין 

ך, המשיבה לא שלחה ( לחוק הגנת הצרכן. נוסף על כ1א)ב()13לא הופיע במסמכי העסקה, כנדרש לפי סעיף 

( לחוק הגנת 2א)ב()13הימים שלפני מועד סיום ההטבה, כנדרש לפי סעיף  21-מסרון למספר הטלפון הנייד ב

הצרכן. המשיבה גם לא ציינה את מועד סיום ההטבה בהבלטה מיוחדת בכל אחת מהחשבונית בתקופה 

( לחוק הגנת הצרכן. המשיבה ציינה, 2א)ב()13שתחילתה שלושה חודשים לפני סיום ההטבה, כנדרש לפי סעיף 

לבקשה זו(,  5; נספח 2019באמצע החודשים אוקטובר ונובמבר  למבקשתבשולי שני חשבונות )שנשלחו רק 

"לקוח יקר, הנך מנוי לחבילת מב"ל  –עמודים( בהתאמה, כך  11)מתוך  11ובעמוד עמודים(  9)מתוך  9בעמוד 

תיפסק ההטבה בגין  29.11.2019וי מלא. נבקש לעדכן שהחל מיום שעד היום קיבלת בגינה זיכ 5.90בשווי, 

בחשבון שנשלח . טלפון מספרי ארבעה בגיןשהוצאו  נותבחשבו מדובר א".החבילה, והיא תחוייב במחיר המל

הדברים  .לבקשה זו( 5)נספח  ההטבה מבוטלת מהמספרים איזה בגין מצויין לא אפילו 2020בחודש אוקטובר 

 לא הופיעו בהבלטה. 

לבקשה זו(. היא לא שלחה  2המשיבה גם לא עמדה בהוראות הרישיון שניתן לה מכוח חוק התקשורת )נספח  .31

מסרון בנוגע לסיום מועד ההטבה למספר הטלפון של המבקשת ושל בתה )עם ציון השירות שתעריפו עומד 

ם השינוי(. היא לא ציינה את מועד סיום ההטבה, להשתנות, התעריף החדש, מועד כניסתו לתוקף והתעריף טר

גובה התשלום החדש, תאריך כניסת השינוי לתוקף והתעריף טרם השינוי בחלק הראשון של "פירוט החשבון", 

בחלק דחקה את ההודעה לשולי החשבונית  בחשבון שהוצא במהלך תקופת החשבון שלו בוצע השינוי. היא

 זו(.   לבקשה 6נספח , 9עמוד לא ציינה את כל הנדרש )שאינו חלק מפירוט החשבון וגם שם 
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הדבר נודע המבקשת לא הייתה מודעת לשינוי החשבון, ולכך שבתה מחוייבת עבור חבילת שיחות בינלאומיות.  .32

 . שיחות לחו"ל, אין כל צורך בשירות 8.5-לבתה, בת הלמבקשת רק לאחרונה.

לקוחות באתר האינטרנט שיחות עם המבקשת פנתה אל המשיבה, באמצעות מערכת  2021באוקטובר  3ביום  .33

חבילת שיחות בינלאומיות . באותו היום השיבה נציגת המשיבה כי "את פשר החיוב)"צ'אט"(, וביקשה לברר 

הודענו על סיום הטבת השיחות לחו"ל ניתנה כהטבה ללא עלות עד הודעה חדשה במסגרת התכנית שברשותך. 

  ."חשבוניות לפני סיום ההטבה. ניתן להסיר חבילה זו במידה ואינך מעוניין בחיובים נוספים 3-ב

מצורף  2021באוקטובר  3צילום מסך עליו מופיעים חילופי הדברים של המבקשת ונציגת המשיבה מיום 

 .9נספח לבקשה זו כ

 קיבלה מן המשיבה. מענה שים רבים. כך גם עולה מהלפי מיטב ידיעת המבקשת, המשיבה נוהגת כך במקר .34

 והמאסדר לסיכום חלק זה, ביחס לחיוב בגין חבילת דקות שיחה לחו"ל, המשיבה פועלת בדיוק כפי שהמחוקק .35

למנוע. היא גורמת לאנשים להתקשר בהסכמים בתנאים מיטיבים, לאחר מכן מבטלת את ההטבה, ולא  וניס

 על סיום ההטבה. הודעות מוסרת 

 עילות התביעה –חלק חמישי 

 מקימים לחברי הקבוצה שלל עילות תביעה, כולן מבוססות היטב.ומחדליה מעשי המשיבה  .36

כפי שהראינו, המשיבה מפרה ברגל גסה חובות גילוי המוטלות עליה בחוק הגנת הצרכן. היא איננה מודיעה  .37

נת מועד זה בהסכם ההתקשרות, וגם ללקוחותיה מראש על מועד סיום ההטבה. נוסף על כך, היא איננה מציי

ההטבה. לבסוף, היא איננה שולחת בתקופה שתחילתה שלושה חודשים לפני מועד סיום  כל חשבוניתלא ב

 .הודעה מוקדמת בנוגע למועד זה במסרון לטלפון הסלולארי של בעל המנוי

 א לחוק הגנת הצרכן. 13אלה המשיבה מפרה את החובות המוטלות עליה בסעיף  במחדלים .38

, כדין עוולה לפי 1ד' או ד', ג', לחוק הגנת הצרכן קובע כי דין מעשה או מחדל בניגוד לפרקים ב')א( 31סעיף  .39

על כן יש לראות חובת ההודעה על סיום ההטבה והדרישות בקשר אליה מופיעות בפרק ג'.  פקודת הנזיקין.

הקבוצה. על המשיבה לפצות את חברי הקבוצה בגין הנזק את המשיבה כמי שמבצעת עוולה נזיקית כלפי חברי 

 שנגרם להם בשל הפרת החוק, שהוא הסכום שנגבה מחברי הקבוצה בגין חבילות דקות שיחה לחו"ל. 

מורה  פקודת הנזיקיןל)א( 63עיף סנוסף על כך, לחברי הקבוצה קמה עילת תביעה בגין הפרת חובה חקוקה.  .40

והחיקוק,  –למעט פקודה זו  –מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק כי "

גו או מטבעו של לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסו

הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם 

 ".החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו

בעל רשיון יבצע פעולות )א( לחוק התקשורת המורה כי "11עמידה בהוראות הרישיון מהווה הפרה של סעיף -אי .41

תן שירותי בזק באורח תקין וסדיר על פי הרשיון שהוענק לו ועל פי התקנות והכללים שנקבעו לפי חוק בזק וי

 קה.ולחברי הקבוצה עילת תביעה בגין הפרת חובה חקמקימה  זה". הפרת סעיף זה
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המונח "חיקוק" מוגדר בפקודת  גם הרישיון מהווה חיקוק, כך שהפרת הוראותיו מהווה הפרת חובה חקוקה. .42

כל חוק וכל תקנה בין שניתנו לפני תחילת תקפה של " -הפרשנות ]נוסח חדש[ )להלן: פקודת הפרשנות( כך 

תקנה, כלל, חוק " -כך ]נוסח חדש[ ". המונח "תקנה" מוגדר בפקודת הפרשנות פקודה זו ובין שניתנו לאחריה

מכוח  ...כל רשות בארץ ישראלעזר, מנשר, אכרזה, צו, הוראה, הודעה, מודעה, או מסמך אחר, שניתנו מאת 

". לרבות צו, הוראה, הודעה, מודעה או מסמך אחר שניתנו על יסוד תקנה, כלל או חוק עזר כאמור ... חוק

 הרישיון שניתן למשיבה נופל תחת הגדרת "תקנה" וממילא תחת הגדרת "חיקוק". 

ה המוטלת עליה לפי חיקוק; כל יסודות עוולת הפרת חובה חקוקה מתקיימים. המשיבה איננה מקיימת חוב .43

 . שאליו נתכוון החיקוק; והנזק הוא מהסוג נזקלהם ההפרה גרמה ם של הלקוחות; נועד לטובת החיקוק

. תקשורת חברות של רישיונות תנאי של הפרה בגין ייצוגיות תביעות אישרו המשפט בתיואכן, במקרים רבים  .44

(; ת"צ 25.08.2013)פורסם בנבו,  "מבע תקשורת פרטנר' נ'נין ז 11630-05-10ת"צ )מחוזי ירושלים( למשל  ראו

(; ת"צ )מחוזי 15.09.2011)פורסם בנבו,  "מבע תקשורת פלאפון' נ ספיר 38194-07-10אביב( -)מחוזי תל

(; ת"צ )מחוזי מרכז( 13.02.2019)פורסם בנבו,  "מבע טלקום סמייל 012' נ יעקובי 29836-11-15ירושלים( 

 (.03.09.2014, בנבו)פורסם ן נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ 'ונסוג 6730-04-2012

, הסכם ההתקשרות )"עיקרי תכנית"(המשיבה מקימה גם עילת תביעה בגין הפרת חוזה. לפי תנאי  התנהלות .45

בהכרח  – הודעה(. זו לבקשה 4)נספח  "חדשההודעה  "עד חלהחבילת דקות שיחה לחו"ל ללא עלות,  –ההטבה 

משמעה הודעה שתואמת את הוראות הדין והאסדרה שחלות ממש בעניין זה. על כן, יש לראות את המשיבה 

כמי שלא נתנה הודעה אשר מפסיקה את ההטבה, וגבייה בגין השירות מהווה הפרה של ההסכם. נוסף על כך, 

 - דור עניין ראוחוק החוזים. ל 39את החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת, הקבועה בסעיף הפרה המשיבה 

 . 48, פסקה מחוזי

חוק עשיית עושר ולא )א( ל1לבסוף, מחדלי המשיבה מקימים לחברי הקבוצה עילת תביעה גם מכוח סעיף  .46

נכס וטובת הנאה  שלא על פי זכות שבדיןהמשיבה קיבלה )להלן: חוק עשיית עושר(.  1979-במשפט, תשל"ט

 )כספים(, שבאו לה מאדם אחר )הלקוחות(, ולכן חייבת להשיב את הזכיה. 

 הנה, לחברי הקבוצה עומדות עילות תביעה מצויינות.  .47

  הסעדים - שישיחלק 

 עילות התביעה מזכות את חברי הקבוצה בסעדים הבאים: .48

ת הסכומים שנגבו מחברי הקבוצה עבור חבילת דקות שיחה לחו"ל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית השב .48.1

 כדין;

חבילת דקות שיחה לחו"ל ללא עלות או הטלת איסור על המשיבה לחייב לקוחות להם היא העניקה  .48.2

ש כך הודעות כנדרעל שהיא נתנה בלי , בגין חבילת דקות שיחה לחו"ל, ללא עלות עד להודעה חדשה

הודעה בכתב, בשלוש  באמצעותלרישיונה )בין השאר  78.1סעיף א לחוק הגנת הצרכן וב13בסעיף 

  (;חשבוניות ובמסרון

 –מינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין; וכן  .48.3

 .)ג( לחוק תובענות ייצוגיות20כל סעד אחר לטובת הקבוצה, חלקה, או הציבור, בהתאם לסעיף  .48.4

 

https://www.google.com/search?q=חוק+עשיית+עושר+ולא+במשפט,+תשל%22ט-1979
https://www.google.com/search?q=חוק+עשיית+עושר+ולא+במשפט,+תשל%22ט-1979
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שקלים חדשים. לסכום זה יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית  83.83הנזק של המבקשת עומד על סכום של  .49

( 1) –)ב( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "לענין סעיף זה, כאשר אחת מיסודות העילה הוא נזק 4כדין. סעיף 

ראה כי לכאורה נגרם לו די בכך שהמבקש י –( 1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן )א()

 נזק". המבקשת עומדת בדרישה זו. 

למבקשת קשה להעריך את סכום הנזק הכולל שנגרם לחברי הקבוצה. עם זאת, ברור כי מדובר בסכומים  .50

  כי מדובר במיליוני שקלים חדשים.מהותיים. המבקשת מעריכה 

, יש לציין בבקשת אישור את 2010-עלתקנות תובענות ייצוגיות, תש"( 12)א()2-ו( 11)א()2 ותבהתאם לתקנ .51

, לרבות משווי ההטבה לציבור 15% לקבוע גמול בשיעור של המבקשת עותרתהגמול ושכר הטרחה המבוקשים. 

)בתוספת מס ערך מוסף(, ושכר טרחה לפי השיעורים שנקבעו בהחלטת בגין תיקון התנהלות המשיבה בעתיד 

(. באותו ענין נקבע כי "על כל סכום שנגבה 23.5.2012)נבו  טשמש נ' רייכר 2046/10המשפט העליון בע"א  בית

; על כל סכום שנגבה 25%הכוח המייצג שכר טרחה בשיעור של -מיליון ש"ח, ייפסק לטובת בא 5-בפועל עד ל

; ועל כל סכום שנגבה בפועל 20%מיליון ש"ח ייפסק שכר טרחה בשיעור של  10-מיליון ש"ח עד ל 5בפועל בין 

(. הגמול ושכר הטרחה המבוקשים אינם 16" )פסקה 15%ון ש"ח, ייפסק שכר טרחה בשיעור של מילי 10מעל 

  דיון בבקשת האישור.חיוב שיוטל בכוללים 

 מתקיימים כל התנאים לאישור התובענה כייצוגית - חלק שביעי

  כתובענה ייצוגית. התנאים הדרושים לצורך אישורהכל אחר ממלאת בבירור זו  תובענה .52

"לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה כי )א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע 3סעיף  .53

לתוספת השניה נקבע  1.". בפרט או בענין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית..

בינו לבין לקוח, בין אם התקשרו ביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שניתן להגיש "תש

 ". המשיבה היא עוסק, והתביעה תוגש בקשר לעניין שבינה ובין לקוחותיה.בעסקה ובין אם לאו

"אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית  -)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע 4סעיף  .54

, המעוררת שאלות מהותיות של ()א3אמור בסעיף אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כ( 1כמפורט להלן )

כי  ראינוה .ה..."בשם אותה הקבוצ –עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

 .המבקשת אוחזת בעילת תביעה כלפי המשיבה. על כן היא רשאית להגיש תובענה ייצוגית נגדה

בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו )א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "8סעיף  .55

( התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש 1כל אלה: )

( תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת 2אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה; )

( קיים יסוד להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך 3ין; )להכרעה במחלוקת בנסיבות הענ

הבקשה ממלאת ( קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב". 4הולמת; ... )

 אחר תנאים אלו. 

היסודות של עילות התביעה משותפים לכל חברי הקבוצה. המשיבה פועלת באותו אופן כלפי כל חברי הקבוצה.  .56

עילות התביעה מבוססות על מסמכים אחידים של המשיבה. היא מציעה במסגרת כל תכניות ההתקשרות 

יקה את מפסהמשיבה עימה הטבה של חבילת דקות שיחה לחו"ל ללא עלות "עד להודעה חדשה". כאשר 

איננה נוהגת להודיע ללקוחותיה באמצעים אשר נקבעו בדין. זוהי התנהלות רגילה של המשיבה. היא ההטבה, 

אין כל סיבה לסבור כי המשיבה נהגה ביחס למבקשת באופן שונה מאשר ביחס לשאר הלקוחות. כך גם עולה 

בה נוהגת באופן דומה בקשר כפי שהראינו, המשילבקשה זו(.  9)נספח  המבקשתמתשובת המשיבה לפניית 

, קיימים יסודות משותפים, עובדתיים ומשפטיים, כן על לחיובים אחרים, כך שוודאי מדובר בעניין שיטתי.

 לעילות התביעה של חברי הקבוצה. 
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בירור עילת התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה. לשם  .57

האם המשיבה הפרה את חובת היידוע  – לדון ולהכריע בשאלות הבאותיידרש כבד התביעה בית המשפט הנ

עומדים סעדים אילו הקבועה בחוק הגנת הצרכן; האם המשיבה הפרה את חובת היידוע הקבועה ברישיונה; 

חברי הקבוצה. על כן, ברור כי שאלות מהותיות של  לכלת ומשותפלרשות חברי הקבוצה; ועוד. שאלות אלה 

ומשפט משותפות לכלל חברי הקבוצה. למען הזהירות, יצויין כי לא נדרשת זהות מוחלטת של כל  עובדה

הפניקס  2128/09רע"א ראו  –השאלות הטעונות הכרעה, העובדתיות והמשפטיות, ביחס לכל חברי הקבוצה 

  (.5.7.2012לחוות הדעת של כבוד השופט ריבלין )נבו  10, פסקה חברה לביטוח בע"מ נ' עמוסי

 למעלה מכך, שהשאלות יוכרעו לטובת הקבוצה. מת אפשרות סבירה וקייברור ש שהוצגונוכח הנימוקים  .58

מתאים אינו קבוצה קטן. הוא חבר דרך יעילה והוגנת להכרעה בענין. הנזק שנגרם לכל הווה מיצוגית תביעה י .59

. את הבירור בתביעה ייצוגיתלניהול הליך משפטי, ודאי לא נגד גוף רב עצמה כמו המשיבה. לכן, יש לקיים 

לא הרתיעו את המשיבה. היא  ,כפי שהראינו, תביעות ובקשות אישור קודמות שהוגשו והסתיימו בפשרה

 את בירור הזכויות בתובענה ייצוגית. ממשיכה בשלה. בנסיבות אלה, קיימת חשיבות רבה לערוך

ות התנהלהליקויים ב המבקשת פועלת לתקן אתעניינם של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב.  .60

 .של כלל חברי הקבוצהזהים לה האינטרסים שלחברי הקבוצה. המשיבה, ולהשיג סעד הולם ל

 התנאים לאישור התובענה כייצוגית מתקיימים בבירור. לסיכום, כל .61

 סוף דבר -שמיני חלק 

עוסק מזמין לקוחות להתקשר  אין לקבל מצב שבוהתנהלות המשיבה משקפת נורמות צרכניות פסולות.  .62

מן ההכרח להפסיק התנהלות זו, כנדרש.  חר מכן מפסיק את ההטבה בלי ליידעםבתנאים מיטיבים, ולא

אכיפת , מימוש זכות הגישה לבית המשפט –ולדאוג לפיצוי הצרכנים. כך יושגו מטרות חוק תובענות ייצוגיות 

 .ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות, ופרת הדיןמתן סעד הולם לנפגעים מה, הדין והרתעה מפני הפרתו

סמוך לפני הגשת בקשה זו, נערכה בדיקה חוזרת בפנקס התובענות הייצוגיות. בדיקה זו העלתה כי לא הוגשה  .63

בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בגין העילות שביסוד בקשה זו. עם זאת, מבוקש להפנות את תשומת הלב של 

 28476-09-21 אביב(-בת"צ )מחוזי תל, 2021בספטמבר  19ביום אישור שהוגשה בית המשפט הנכבד לבקשת ה

. בבקשה זו נטען כי המשיבה איננה רשאית לספק שירות דקות שיחה לחו"ל ולגבות שאול נ' הוט מובייל בע"מ

פי הסכמי -על בהיותו שירות אופציונלי מלקוחותיה אשר לא ביקשו לרכוש את השירות, עבור השירות,תשלום 

קיבלו הבקשה שלפנינו עניינה בלקוחות אשר  . זוהי עילה שונה לחלוטין מזו שמועלית בבקשה זו.ההתקשרות

באותו הליך לא מועלית טענה בדבר  .שלא כדין בו בגינויחויולאחר מכן , ללא תשלום את השירותכהטבה 

על כן, לרישיון המשיבה.  78.1רכן וסעיף א לחוק הגנת הצ13הפסקת הטבה, בלי שניתנו הודעות כנדרש בסעיף 

כן,  עלההליכים עוסקים באותו חיוב.  שניעם זאת, לא מתעוררות שאלות המשותפות לשני ההליכים. 

 .יחדיו יידונו שהםמקום לשקול  ישהמבקשת סבורה כי 

 בתצהיר של המבקשת, המאמת את העובדות המופיעות בה. בקשה זו נתמכת  .64

לחוק תובענות ייצוגיות, ולהורות  ייצוגית, בהתאם כתובענהבית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את התביעה  .65

 כמבוקש בפתח הבקשה. 

 

 




