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בקשה לאישור תובענה בתובענה ייצוגית

בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

בית המשפט הגכבד מתבקש לאשר את ניהול התובענה המצורפת בנספח א' לבקשה זו, כתובענה ייצוגית
על פי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"), וליתן הוראות וסעדים

כמפורט להלן בגוף הבקשה,

כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו ובשכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין.

כל ההדגשות איגן במקור, למעט אם נרשם אחרת.
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מבוא
1. עניינה של בקשה ותביעה אלו, בהפרה בוטה וגסה של פרטיות המבקש וחברי הקבוצה המוצעת

שביצעה המשיבה (להלן- "בזק").

2. כפי שיפורט להלן ובבקשה, בזק העבירה פרטים על אודות לקוחותיה מתוך מאגרי המידע והנתונים
שלה, לידי צדדים שלישיים, על מנת שיציעו להם שירותי ספק אינטרנט, מבלי שנתבקשה הסכמתם

לכך-

3. בזק, ענקית התקשורת ובעלת מונופול בתחום תשתית האינטרנט, המחזיקה במאגריה מידע ונתונים
אישיים ופרטיים רבים אודות לקוחותיה ואודות עסקאות שערכו עימה, סחרה בפרטיהם והעבירה
אותם לידי צדדים שלישיים בעלי עניין כלכלי, לשם שיווק שירותיהם, והכל, מבלי שנתנו הסכמתם

לכך.

4. בזק הטעתה את חברי הקבוצה המוצעת והמבקש להניח כי פרטיהם האישיים והמסחריים שמורים
ומוגנים במערכותיה מפני חשיפתם, כפי החובות המוטלות עליה, ואולם זו, הפרה אותן ברגל גסה

וסחרה בהם לצרכי רווח.

5. במסירת פרטיהם האישיים ופרטי עסקאותיהם של חברי הקבוצה והמבקש ללא הסכמתם, פוגעת
בזק בפרטיותם של חברי הקבוצה והמבקש, שוללת את כוחם הצרכני ופוגעת קשות בתחרות וביכולת

המיקוח שלהם להשגת תנאי התקשרות מיטיבים.

6. כפי שיפורט בהרחבה בבקשה, התנהלותה של בזק נעשית שלא כדין, אגב הפרת שורה של חובות
החלות עליה עפ"י דין ועפ"י הסכמות הצדדים, הטעיה, והפרה של חובת תום הלב וההגינות
המוגברות החלות עליה, ותוך פגיעה קשה בפרטיות חברי הקבוצה, באוטונומיה שלהם וגרימת

נזקים.

7. כל זאת, ממניעים כלכליים גרידא, לשם גריפת רווחים ממכירת מאגרי הנתונים האיכותיים שהיא
מחזיקה והבטחת שימור לקוחותיה באמצעות התקשרות עם גורמים שלישיים, הכל, כפי שיפורט

להלן בבקשה.

8. מבדיקה שערך המבקש, עולה כי חברי הקבוצה, לקוחותיה של בזק לשירותי תשתית אינטרנט, שאת
פרטיהם העבירה לצדדים שלישיים לשם שיווק חבילות אינטרנט המבטיחות את המשך התקשרותם
עימה, אך באמצעות ספק אינטרט אחר, מונים מאות אלפים, אם לא מיליוני לקוחות (!!!)

שבפרטיהם סחרה בזק עם אותם צדדים שלישיים, ואשר לא נתנו הסכמתם לכך.

הצדדים
9. המגקש, עו"ד רענן בשן, חינו אזרח ותושב מדינת ישראל והוא מנוי לקבלת שירותי תשתית אינטרנט

מאת המשיבה.

10. המבקש הינו בעל משרד עורכי דין, העוסק, בין היתר, בייצוג בהליכים עפ"י חוק התובענות
הייצוגיות, והוא ייוצג בהליך בעצמו וע"י עוה"ד ממשרדו.
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11. המשיגה (להלן- "המשיבה" או "בזק"), הינה חברה ציבורית מוגבלת בערבות אשר הואגדה בישראל,
ובין היתר, מהווה עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן.

12. בזק הינה החברה הגדולה ביותר בתחום התקשורת בישראל והיא מספקת שירותי תקשורת מגוונים
לרבות שירותי תשתית לאינטרנט.

13. בתחום תשתית האינטרנט, בזק אף הוכרזה כבעלת מונופולין.

? הכרזת בזק במונופולין, מצורפת ומסומנת 1.

14. בזק פועלת מכח רשיון שניתן לה על ידי מדינת ישראל.

? העתק העמוד הראשון והעמודים הרלוונטיים לענייננו מתוך רשיון בזק, מצורפים ומסומנים 2.

15. הקגוצה המוצעת- כל מנויי בזק לתשתית אינטרנט, שאת פרטיהם האישיים ופרטי העסקאות עימה,
העבירה ו/או חשפה בזק לצדדים שלישיים ללא קבלתם הסכמתם ב-7 השנים שקדמו להגשת

הבקשה והתובענה" (לעיל ולהלן: "חברי הקבוצה/"קביצת הנפגעי&"/לקוחות").

תפרק חעזבדתי
16. התובע הינו מנוי של המשיבה, והתקשר עימה בשתי עסקאות נפרדות לאספקת תשתית אינטרנט

בשתי כתובות שתות.

17. בעסקה אחת (בקו המסתיים בספרות 6074), מחודש מארס 2017, התקשר המבקש עם בזק לקבלת
שירותי תשתית אינטרנט, וכן, התקשר עם ספק אינטרנט אחר בנפרד, לא במסגרת העסקה עם בזק.

להתקשרות זו קדמה התקשרות עם בזק בעסקה שכללה הן תשתית וספק.

18. בעסקה השניה (בקו המסתיים בספרות 0350), בחודש אוגוסט 2017, התקשר המבקש עם בזק
בעסקת באנדל, לאספקת שירותי תשתית + ספק אינטרנט. העסקה נערכה בטלפון, ולאחריה, נשלח

למבקש אישור הצטרפות.

.3 ? העתק אישור הצטרפות ותנאים כלליים, מצ"ב ומסומ1

19. בשתי העסקאות האמורות, תשתית האינטרנט הינה של בזק.

? חשבוניות לדוגמה, מצורפות ומסומנות 4.

20. ספקי האינטרנט שתי הכתובות הינס טריפל סי (בכתובת אחת) וקוויקלינק (בכתובת אחרת, במסגרת
הבאנדל עם בזק).

21. ביום 31.10.17, התקבלה שיחה מאת נציגת חברת נטוויזץ1, אשר הציגה עצמה כמי שמבקשת לשדרג
את חבילות האינטרנט של המבקש, לאחר שלדבריה, בדקה את פרטיהן, מצאה שהן יקרות וביקשה

1 נטוויז'ן הינה חברה פרטית מוגבלת בערבות, אשר הואגדה בישראל, הפועלת תחת המותג "013",

ונמנית עם הספקיות הגדולות בארץ של שירותי תקשורת מגוונים, ובענייננו, לשירותי ספק אינטרנט.
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להציע חבילות באנדל לשירותי אינטרנט, הכוללות אף הן תשתית (של בזק) וספק (נטוויז'ן), במחיר
מוזל.

22. למרבה התדהמה, נציגת נטוויז'ן שטחה בשיחה את כל פרטיו של המבקש, ולרבות פרטיו האישיים
ונתוני ההתקשרות עם בזק וספקי האינטרנט, ובכלל זאת-

22.1. מספר תעודת הזהות של המבקש;

22.2. מספרי טלפון;

22.3. כתובות אספקת שירותי האינטרנט למבקש ,•

22.4. סוגי השירותים שמקבל המבקש, לרבות שירותי תשתיות אינטרנט וספקי אינטרנט ,י

; 22.5. היקפי השירותים (לעניין נפחי הגלישה בכל כתובת)

22.6. זהות נותני השירותים בכל כתובת;

22.7. מחיר שירותי תשתית האינטרנט של המבקש בכל כתובת;

22.8. מחיר שירותי ספקי האינטרנט השונים של המבקש בכל כתובת;

23. כל זאת, תוך שהיא שבה ומאשרת כי הפרטים כולם לקוחים מתוך מערכותיה של בזק, וכי לאור
שיתוף הפעולה ביניהן, יש לה גישה למערכות בזק-

מאיי: אוקי עכשיו שאלה שלישית מאיפה את יודעת איפה אנחנו נמצאים היום
וכמה אני משלם היום

נצ<גה: כי נכנסתי לפי ה�4 ספרות האחרונות שיש לנו אנחנו הרי עובדים עם בזק,
הרי בגלל שאתם בבזק אז יש פה את ה-4 ספרות האחרונות של תעודת
זהות של בעל המנוי 9991 נכנסים למערכת של בזק ואז מופיע הפרטים
האלה כמובן אם אתה...ואז אם אתה ... בעצם התקשרתי לאמא שלך

ודיברתי איתה על זה והיא אמרה לי לדבר איתן
מאיי: אבל את לא בזק איך יש לך בכלל גישה לפרטים האלה..

נציגה: אנחגו תשתית של בזק אנחנו עובדים איתס ביחד בשיתוף פעולה אז בוודאי
שיש לנו את הגישה.

24. שיחה זו, חזרה על עצמה גם שבוע לאחר מכן, ביום 5.11.17, ובמסגרתה שוב שטחה נציגת נטוויז'ן
את כל פרטיו של המבקש ופרטי העסקאות והשירותים, כאמור לעיל, ושבה והודתה כי יש לה גישה

למערכת בזק, וכי מדובר בנתונים העדכניים ביותר.

? תקליטור הקלטת השיחות מיום 31.10.17 ומיום 5.11.17 מצורף ימסומו 5.

? תמליל השיחה מיום 31.10.17 מצורף ימסומו 6.

? תמליל השיחה מיום 5.11.17. מצורף ומסומו ה /
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25. תחילה, לא הובן גמה מדובר, ואולם במהלך השיחה הוברר כי איו מדובר באחת החברות המספקות
שירותים למבקש (לא בזק, לא טריפל סי ולא קוויקלינק), כי אם בחברה אחרת-נטוויזיו- המתחרה

בשירותי ספקי האינטרנט של המבקש.

26. כך, ללא בקשה וממילא ללא הסכמה, תוך הפרה חמורה של פרטיותו וזכויותיו, נסחרו פרטיו של
המבקש ע"י בזק לידי צדדים שלישיים, אשר ביקשו לשווק לו את שירותיהם מבלי שביקש זאת.

27. יצויין, כי השיחות שלעיל אודות מנוייו של המבקש, נערכו עם אחיו, מאור בשן, אשר בין היתר,
אחראי על התקשרויות עם ספקים, כשהשיחה השניה בזמן נערכה בנוכחות המבקש.

28. יודגש, כי המבקש אינו לקוח של נטוויזיה וכד גם אישרה הנציגה בשיחות האמורות.

29. למבקש אין אפשרות לדעת האס בזק סחרה בפרטיו ובפרטי הקבוצה עם גורמים נוספים על נטוויזץ,
ואולם בכל מקרה, הוא או מי מטעמו לא אישר למשיבה למסור את פרטיו לצדדים שלישיים

מסחריים ובכלל.

30. למען הסר ספק, כאמור, אין מדובר בפרטיו האישיים בלבד של המבקש, כי אס בנתונים מלאים
אודות פרטי העסקאות, והמצויים בידיה של בזק, ועל כן, לא יכולה להיות מחלוקת כי מדובר בפגיעה

חמורה בפרטיות.

31. גילוי זה, של העברת פרטיו האישיים ופרטי העסקאות של המבקש לידי צדדים שלישיים, הותיר את
המבקש המום, כעוס ומתוסכל, מעצם המסחר בפרטיו, וחש חוסר נוחות משווע מהפיכת מרחבו

הפרטי להפקר והפקעת השליטה מידיו בפרטיו ובענייניו.

32. המבקש חש כי מידע מהותי אודות פרטיו ועסקאותיו מצוי בידי צדדים שלא ביקש כי ידעו אותם,
ובכך, נשללו באחת זכותו להחליט בידי מי הוא יוחזק, כמו גם יכולת המיקוח שלו להשגת תנאי

התקשרות טובים יותר.

עילות התביעה בקליפת האגת
33. עניינן של עילות התביעה המגולמות בהליך, הינן בפגיעת בזק בפרטיות המבקש וחברי הקבוצה.

34. המבקש וחברי הקבוצה לא נתנו הסכמתם להעברת פרטיהם ולפגיעה בפרטיותם, לא מדעת ולא
מכללא ואף לא נתנו הסכמתם לקבלת שיחות שיווק שירותים מאת גורמים אלו.

35. בזק חשפה את פרטיהם האישיים של המבקש וחברי הקבוצה ואת פרטי ההתקשרות עימם,
כשהעבירה ו/או כשאיפשרה גישה אליהם לצדדים שלישיים בעלי עניין מסחרי ללא הרשאה.

36. בהתנהלותה האמורה, גרמה בזק לחברי הקבוצה ולמבקש פגיעה חמורה בפרטיות, לחוסר נוחות,
לפגיעה באוטונומיה, הפרה שורה של חובות החלות עליה מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981
(להלן-"חיק הגנת הפרטיות"), חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן-"חוק
התקשורת"), חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, ולרבות חובות החלות עליה מכוח רישיון

משרד התקשורת, הסכמי ההתקשרות וחובת הנאמנות המוטלת עליה עפ"י דין.
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37. בנוסף, בחשיפת פרטי ההתקשרות עימה לצדדים שלישיים, לרבות מחירי השירותים והיקפיהס,
הזיקה בזק לחברי הקבוצה ולמבקש בשלילת יכולת המיקוח שלהם מול אותם גורמים ופגעה

בתחרות בענף.

38. לא יכול להיות חולק, כי בזק לא התנדבה ליתן לצד שלישי גישה למערכותיה, וכי הדבר בהכרח נעשה
לשם הצמחת רווח ותועלת לבזק, בין אס כספית או בעלת כל ערך אחר, ובכך, התעשרה בזק על

חשבון זכויות חברי הקבוצה והמבקש.

הערכת הנזק
39. כידוע, המבקש אינו נדרש (ואף אינו יכול בדרך הרגיל), להראות בשלב הגשת הבקשה מהו ההיקף

המדוייק של הנפגעים ו/או הנזק שנגרם להם ו/או את סכומי ההשבה והפיצוי המגיעים להם.

40. כל שנדרש המבקש להיות תובע מייצג בשלב בקשת האישור הוא להביא ראשית ראייה לכך כי מדובר
בקבוצה גדולה דיה ההופכת את הדיון בתובענה כייצוגית לדרך ההוגנת והיעילה. בענייננו, לא יכולה

להיות מחלוקת כי כך הוא הדבר.

41. הדברים האמורים נקבעו שוב ושוב על ידי בתי המשפט השונים �

"השאלה כמה מחברי הקבוצה הסתמכו על המצג המטעה תוכל להתברר בתובענה עצמה.
לכן קובע ס' 4(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות. כי ידי 31ך שהמבקש ייאה כי לגא1רה גגרם
לו נזקי, כאשר ס'20 לחוק מסמיך את בית המשפט לקבוע את דרכי הוכחת הנזק והזכאות
לסעד" (ת.א. (ת"א) 2150-07 פרנקל נ. הנקל סוד בע"מ (מאגרי נבו), "בשלב זה של אישור
התובענה כייצוגית אינני נדרש לקבוע מהו גובהו המדויק של הנזק שנגרם למבקשת, כמו
גס ליתר חברי הקבוצה, וכיצד יש לחשבו. די בכך שהמבקשת הוכיח לכאורה כי נגרם לו

נזק בר-פיצוי" (בש"א (ת"א) 24655/06 פרחו נ. מולטילוק בע"מ. מאגרי נבו). ;

42. למען הזהירות נזכיר כי כידוע, קיומה של האפשרות לאתר את כל חברי הקבוצה ו/או את נזקם
המדויק, אינו מהווה תנאי לאישור הבקשה.

43. פרטי חברי קבוצת הנפגעים נתונים בידי בזק, כך שקרוב לוודאי ניתן יהיה לאתר את חברי הקבוצה 1
ואת נזקיהם.

44. ואולם, אף אם לא ניתן יהיה ללמוד את מלוא הפרטים מאת בזק, די בכך כי ניתן לאמוד את גודלה של
הקבוצה והנזקים שנגרמו לה באמצעים שונים לרבות סקר צרכני והסתמכות על חזקות שונות (ראה
ע"א 10085/08 תנובה-מרבז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ נ. עזבוו המנוח תופיק ראבי ז"ל

(מאגרי נבו)) וכן בעניין פרחן הנ"ל).

45. ועתה, לאחר שהובהר האמור, נפנה להערכת היקף הנפגעים וגובה הנזק, בהתאם לנתונים שניתן לאתר
בשלב זה ולהערכות הנגזרות מההגיון ומנסיון החיים.

46. קרוב לודאי שהנתונים או מרביתם מצויים בידי המשיבה, והנתונים שכאן, הינם רק לשם המחשת
אופו חישוב הנזק והערכתו הכללית כנדרש מהמבקש.

7



47. בנסיבות שתוארו לעיל, בהן פגעה בזק בפרטיותם של חברי הקבוצה והמבקש תוך הפרת שורה של
חובות המוטלות עליה עפ"י דין וההסכמות שבין הצדדים, פגעה באוטונומיה שלהם, גרמה להם חוסר
נוחות, הסבה להם עוגמת נפש ופגעה בתחרות וביכולת המיקוח שלהם, ועל כן, עליה לשאת בפיצוי

חברי הקבוצה והמבקש.

48. בזק מפעילה 1,558,000 קווי אינטרנט2.

? דו''ח תקופתי לשנת 2016 (עמודים רלוונטיים), מצ"ב ומסומן 8.

49. בהנחה זהירה ביותר, יונח כי בקווי אינטרנט אלו מחזיקים במועד הגשת הבקשה והתביעה רק כ�
750,000 מנויים, הנמנים על חברי הקבוצה3.

50. למנויים אלו, יש להוסיף את המנויים שנטשו את בזק לאורך תקופת הבקשה (כמובן, לצד הצטרפות
מנויים חדשים, הכלולים במצבת המנויים הכללית שלעיל, והנמצאת במגמת עליה מדי שנה4) ואינם
נמנים על מצבת המנויים הנוכחית של בזק, אך נפגעו באותו אופן לאורך התקופה ונכללים בקבוצה

המוצעת.

? דו"ח תקופתי לשנת 2015 (עמודים רלוונטיים), מצורפים ומסומנים 9.

51. לצורך החישוב, יונח לקולא, כי מדובר בעוד כ-150,000 מנויים (כ-100/0 בלבד מהמנויים הנוכחיים
במצטבר. לכל תקופת הבקשה), אשר נטשו את בזק בתקופת הבקשה, הנכללים בקבוצה.

52. המבקש מעריך את ראש הנזק הבלתי ממוני בגין חוסר הנוחות, הפגיעה בפרטיותם של חברי הקבוצה
והמבקש, ו/או בגין הפגיעה באוטונומיה ועוגמת הנפש שהסבה לחם בזק, בסך של כ-200 ש"ח לכל

אחד מחברי הקבוצה בממוצע.

53. יחד עם זאת, מאחר ומדובר בהיקפים עצומים בשל כמות הלקוחות המהותית של בזק, לשם המחשת
אופן החישוב בלבד, יעמיד המבקש את הערכת הנזק לכל אחד מחברי הקבוצה והתובע בגין ראש נזק !

זה בכ-50 ש"ח בלבד בממוצע, ובסה"כ כ-45 מיליון ש"ח לקבוצה.

54. עוד, על בזק לפצות את חברי הקבוצה והמבקש בגין שלילת את כוחם הצרכגי, הפגיעה בתחרות
המתגלגלת לפתחם וביכולת המיקוח שלהם להשגת תנאי התקשרות מיטביים.

55. לצרכי התביעה בלבד, מעריך המבקש, כי הנזק מסוג זה, נגרם רק לכ-200/0 מבין המנויים של בזק (כ-
300,000 מנויים), אשר היו מעונייכיס להתמקח ולנהל משא ומתן אודות תנאי ההתקשרות, וכי שיעור
הנזק לכל אחד מהם בגין ראש נזק זה, נאמד בכ-20 ש"ח, ובסה"כ ב-6 מיליוו ש"ח בממוצע לכולם

יחד.

56. מדובר, כאמור, בהערכות נמוכות באופן מובהק לזכותה של בזק, המובאות להמחשת אופן החישוב
ו/או שיעור היקף הנזק בלבד.

2 נכון לסוף שנת 2016, מתוך דו"ח שנתי לשנת 2016.

3 בהנחה זהירה באופן המקל ביותר עם בזק, כי כ-5046 מהקווים מוחזקים ע"י מנויים שמסיבות שונות לא נגרמו להם הנזקים
מהסוגים הנתבעים בהליך ו/או מוחזקים ע"י אותו מנוי.

4 בשנת 2015 לבזק 1,479,000 קווי אינטרנט ובשנת 2014 לבזק 1,364,000 קווי אינטרנט.
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ע<ל1ו* הו?ב<עה

פגיעה בפרטיות
57. הזכות לפרטיות היא אחת מזכויות היסוד החשובות של הפרט בחברה, המגנה עליו ועל האוטונומיה
שלו ביחסיו עס הסביבה. ראה לעניין זה את האמור בעע"מ 9341/05 התנועה לחופש המידע ני לשות

החנרות הממשלתיות (פורסם בנבו, 19.05.2009)-

"הזכות לפרטיות היא מאדניו של המשטר הדמוקרטי. היא יסוד מרכזי בקשר שבין אדם
לחברה. היא מאפשרת לפרט לממש את האוטונומיה שלו ולהגדיר את מערכת יחסיו עם
החברה. השתתפותו של הפרט בחברה, נכונותו לתפקד כפרט השומר על כללי החברה
וחוקיה, כפרט הנכון להתערב ולתרום, מותנית בידיעתו כי נתון לו גם מרחב פרטי שבו
עושה הוא כבשלו ושבידיו השליטה המלאה על הנעשה בו, כל עוד אין הדבר סותר את

חוקיה המחייבים של החברה."

58. הזכות לפרטיות, זכתה זה מכבר למעמד חוקתי, בסעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו -

(א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.

(ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.

(ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.

(ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

59. בסעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות, נקבעה החובה הכללית לאיסור פגיעה בפרטיותו של אדם, כדלקמן-

"לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו."

60. בסעיף 2 לחוק, מוגדרת מהי פגיעה בפרטיות (סעיפים רלותטיים)-

(7) הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אדם ?

(8) הפרה של חובת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או
משתמע ,•

(9) שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה
; נמסרה

61. הגדרת הדיבור "עניינים פרטיים של אדם" אשר נדונה ע"י שופטי בית המשפט העליון גע"א 39/88*
רשם מאגרי מידע ני משה ונטורה, מח(3) 808 (1994), הובאה ויושמה על פי עקרונותיה גם ברע"א

6902/06 מנשה דרור צדיק ני הוצאת עיתת הארץ נע"מ ואח/ סג(1) 52 (2008)-

"חוק הגנת הפרטיות אינו קובע הגדרה למתח "עניינים פרטיים". פרשנות המתח נדונה
בע"א 439/88 רשם מאגרי מידע נ' ונטורה, פ"ד מח(3) 808 (1994)), שם נבחנה השאלה אם
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יצירת מאגר מידע של אנשים ותאגידים שמסרו המחאות ללא כיסוי מהווה פגיעה
בפרטיות לפי סעיף 2(9) - הדן במצב שבו נעשה שימוש בידיעה על "ענייניו הפרטיים של
אדם" שלא למטרה שלשמה נמסרה. באותו עניין אימץ השופט בך פרשנות רחבה למונח
"עניינים פרטיים" וקבע כי: "מובנם הטבעי והרגיל של המילים יענינימ פרטייםי של
אדם הנו גל מידע הקשור לחייי הפרטיים של אותו אדם, לרבות שמו, כתיבתו, מספר
הטלפון שלי, מקים עבודתו, זהות חבריו, יחסיו עם אשתו ויתר חברי משפחתי וכדומה".
השופטת שטרסברג-כהן פירשה את המונח באופן מצמצם יותר וסברה כי ראוי לתלות את
מובנו בהקשר ובעובדות המסוימות של המקרה: "התשובה לשאלה מהו ענינו הפרטי של
אדם, אינה חד משמעית, וכמו ביטויים רבים בהם אנו נתקלים בספר החוקים ובחיי היום
יום, פרשנותם תלויה בהקשר ובמטרה לשמה נדרשת פרשנות זו". לשיטתה של השופטת
שטרסברג-כהן, "יש וכל פרט יפרט בפני עצמי לא יהווה יעניינו הפרטיי של אדם יאילי

צירוף מספר פרטים יהאינפורמציה המתקבלת מהם, תהיוה עניין כזה".

המלומד אלי הלם, בספרו דיני הגנת הפרטיות 126-121 (2003), מציג טעם התומך
בהענקת פרשנות רחבה למונח "עניינים פרטיים". לשיטתו, יש להבחין בין מידע הנוגע
ל"צנעת הפרט" לבין מסגרת רחבה יותר של מידע שהיא בבחינת "ענייניו הפרטיים של
אדם". הבחנה זו מבוססת על כך שחוק הגנת הפרטיות אינו אוסר על כל אדם לפרסם
מידע הנוגע ל"ענייניו הפרטיים" של אדם, אלא מטיל איסור זה על קבוצת אנשים מסוימת
ומוגדרת, שיש לה מעין "יחסים מיוחדים" עם מוסרי המידע: מי שמכוח דין חייב להימנע
; מי שמכוח הסכם חייב להימנע מהפרסום (סעיף 2(8)); מי שעושה מהפרסום (סעיף 1(7))
שימוש במידע למטרה שונה מהמטרה שהמידע נמסר לו (סעיף 2(9)). יחסים מייחדים אלה
- לשיטתו של הלם - מטילים נטל רב ייתר על מקבלי המידע שלא לחשוף נישאים
הנוגעים לפרטיו האישיים של מיסר המידע. לכן, בגדר המונח "ענייניו הפרטיים של
אדם" יש לכלול גם מידע המצוי "במעגל החיצוני" של פרטיות האדם - כגון פרטי זיהוי

והתקשרות יכן פרטים אישיים וייחודיים לאדם. "

62. הנה כי כן, ביישום ההגדרה של הצירוף "עניינים פרטיים" על פי הגישה המצמצמת וממילא עפ"י
הגישה המרחיבה, לא יכול להיות חולק כי שמו, מענו, מספר תעודת הזהות ופרטי עסקאותיו של
אדם, כל אחד בפני עצמו ובוודאי שצירופם יחד, מהווים ענייניו הפרטיים של אדם, אשר מצויים בידי

בזק לצורך ההתקשרות עימה בלבד.

63. חובת שמירת הסודיות אודות פרטיהם האישיים של חברי הקבוצה והמבקש, המוחזקים בידיה של
בזק במסגרת התקשרותם עימה ולצורך זאת בלבד, לבד מהיותה חובה ברורה ומכללא, מוטלת על
בזק גם עפ"י דין וקבועה גם בהוראות רשיון ההפעלה של בזק מאת משרד התקשורת (ראה להלן

בנושא העוסק בהפרת הוראות חוק הבזק והרשיון).

64. בזק עשתה שימוש בפרטיהם, בענייניהם הפרטיים ובנתונים ובידיעות שבידיה אודות המבקש וחברי
הקבוצה וסחרה בהם ו/או בגישה אליהם עם צדדים שלישיים בעלי עניין, הגם שלא זו הייתה המטרה

בקליטתם אצלה, לצורך ההתקשרות עימה בלבד.

65. בכך, פגעה בזק בפרטיותם של חברי הקבוצה והמבקש והפרה את החובה המוטלת עליה.
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66. מדובר בפגיעה של ממש אשר הסבה לחברי הקבוצה ולמבקש נזקים, הן בעצם חשיפת הפרטים
והידיעות אודותיהם, הן בשימוש שעשו בהם הצדדים השלישיים בשל חשיפתם והן בשלילת כוחם
הצרכני של חברי הקבוצה והמבקש ובמניעת תחרות הוגנת, שבסופו של דבר, נפגעיה הם הצרכנים

בלבד.

הפרת האיסור על החזקת מאגר מידע לצרכי דיוור

67. זאת ועוד, בזק הפרה גם את הוראות סעיף 17ד לחוק הגנת הפרטיות, שעניינן באיסור החזקת מאגר
מידע לשירותי דיוור ישיר, כדלקמן-

"לא ינהל אדם ולא יחזיק מאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר, אלא אם כן הוא
רשום בפנקס ואחת ממטרותיו הרשומות היא שירותי דיוור".

68. לעניין סעיף זה (וסימן ב' כולו לחוק, שעניינו "דיוור ישיר"), נקבע בסעיף 17ז, כי הוראות אלו חלות
גס על ידיעות הנוגעות לענייניו הפרטיים של אדם.

69. מבדיקה בפנקס מאגרי המידע של משרד המשפטים5, עולה כי נכון למועד הגשת הבקשה, בזק אינה
רשומה בפנקס מאגרי המידע לצורך החזקת מאגר לדיוור ישיר, לכל הפחות לעניין שירותי אינטרנט.

70. כעולה מפנקס מאגרי המידע, סטטוס מאגר בזק ל"הזמנת שירותים וחבילות תקשורת באמצעות
האינטרנט" לשירות דיוור ישיר, הינו "ביער".

? תמצית מידע אודות מאגר "הזמנת שירותי וחבילות תקשורת באמצעות האינטרנט" של בזק מצ"ב
ומסומנת 10*

71. יצויין, כי לבזק מאגר רשום שעניינו "מאגר לקוחות בזק", ואולם סוייג בו כי הוא אינו משמש לדיוור
ישיר.

? תמצית מידע אודות "מאגר לקוחות בזק" מצ"ב ומסומנת 11.

72. עפ"י סעיף ההגדרות בסימן זה, "דיוור ישיר", הינו -

"פניה אישית לאדם, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי
איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר מידע"

73. בזק העבירה לצדדים שלישיים את מאגר הנתונים שהיא מחזיקה שלא כדין לשם עשיית שימוש בו
לצרכי דיוור ישיר- פניה אישית ללקוחותיה לצורך שיווק חבילות אינטרנט, מבלי שנתנו הסכמתם
לכך ומבלי שנתנו הסכמתם להיכלל במאגר זה ולצרוך שיווק שירותים שלא ביקשו באמצעות אותם

צדדים שלישיים.

74. בהחזקת מאגר המידע אודות לקוחות שירותי האינטרנט של בזק שלא כדין ובהעברתו לצדדים
שלישיים לשם עשיית שירותי דיוור ישיר, הפרה בזק את הוראת סעיף 17ד שלעיל באמצעות אחר

ו/או גרמה ביודעין לאחר להפרת הוראות הסעיף, תוך פגיעה בפרטיותם של לקוחותיה.

75. כל זאת, ללא קבלת הסכמת חברי הקבוצה, כאמור.

̂//:ק^^ ̂[.י*^ 5 בכתובת xק5^.תג^ץ£/65§^ק/5ת10*^^/*ו^ץוז^1ק^^^^ח^8^^/5^^6[נ^ו^5/^^ו|!/5ז?ןח(^/||./ץ0§.6^וז5ו
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76. ודוק, לשם רישום מאגר מידע לשירותי דיוור ישיר, נדרשת הסכמה מפורשת וחתומה של האנשים
נושאי המידע (ובענייננו, חברי הקבוצה) כתנאי להעברת המידע אודותיהם לגופים שלישיים. כך,

מתוך ההנחיות של רשם מאגרי המידע*-

: "מאגר המשמש לישירותי דיוור ישיר'

במידה ומדובר במאגר, המשמש ל'שירותי דיוור ישירי כהגדרתם בחוק, כלומר המידע
המצוי במאגר יועבר לאחרים בדרך של העברת רשימות, מדבקות או נתונים בכל
אמצעי שהוא, יש לצרף לבקשה עותק מטופס ההסכמה עליו האנשים נושאי המידע
חותמים כתנאי להעברת המידע אודותיהם לגופים שלישיים, וכן תקנון או תנאי
שירות או מדיניות פרטיות הנוהגות אצל מבקש רישום מאגר המידע, המתייחסים
להעברת המידע לגופים שלישיים. עמדת רשם מאגרי מידע היא כי הסכמה אמיתית
לשימוש במידע לשירותי דיוור ישיר ולהעברתו לגופים אחרים צריכה להיות מפורשת

ובחתימה נפרדת מההסכמה למסירת המידע למטרות בעל המאגר."

77. בסעיף 4 לחוק הגנת הפרטיות, נקבע, כי "פגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית, והוראות פקודת
הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליה בכפוף להוראות חוק זה".

78. עוד, נקבע בסעיף 29א(ב)(1) לחוק הגנת הפרטיות, כי "במשפט בשל עוולה אזרחית לפי סעיף 4, רשאי
בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, בלא הוכחת

נזק".

הפרת הוראות חיק התקשורת ירש<וי משרד התקשורת
79. כאמור לעיל, בזק פועלת מכח הרשיון שניתן לה מהמדינה על ידי משרד התקשורת (ראה נספח 2

לעיל).

80. בסעיף 11(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ה-1985 (להלן� "חוק התקשורת") נקבע, כי
בעל רשיון יבצע פעולות בזק ויתן שירותי בזק באורח תקין וסדיר על פי הרשיון.

81. בהוראה העוסקת בהגנה על פרטיות המנוי (סעיף 61 לרישיון), נקבע בסעיף 61.2, כי:

"בכפוף לאמור בסעיף 34 (שעניינו שירותים לכוחות הביטחון, ר.ב.), החברה. עובדיה.
שליחיה ופל מי מטעמה אינם רשאים לגלח? מידע אידות מקבל שירות, בכלל זה רשימות אי
מסמכים הכוללים צייו שמי ומענה פרטי החשביי שלי, מסרי הבזק שלו. זמניהו ייעדו. אי
כל מידע אחר הנוגע אליו (להלו - "פרטי מקבל השירות"), למעט מידע הנמסר למי שמקבל

השירית הסמיך לכד." |

(ההדגשה אינה במקור, ר.ב.)

6 מתוך אתר הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, תחת הפרטים של בקשה לרישום מאגר מידע, בכתובת
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82. סעיף זה, גם מקים את חובת הסודיות החלה על פרטיהם של מקבלי השירות, לקוחותיה של בזק
חברי הקבוצה, המתקיימת גם מכללא בהתקשרות שבין הצדדים.

83. כעולה מהמפורט לעיל, בזק גילתה לצדדים שלישיים את פרטיהם של מקבלי השירות, ובכלל זאת,
רשימות הכוללות, בין היתר, את שמס, מענם, פרטי חשבונותיהם, סוגי השירותים ומחיריהם ובכך

הפרה את הוראת הרשיון וחוק התקשורת.

84. עוד, נקבע בסעיף 79 לרשיון, שעניינו אי פגיעה בתחרות, כי-

"החברה לא תקיים כל פעילות, על דרך של מעשה או מחדל, ולא תהיה צד לכל הסכם, הסדר או
הבנה כלשהם, אשר נועדו או עלולים לצמצם את התחרות בתחום הבזק או לפגוע בה".

85. בהעברת תנאי ההתקשרות של המבקש וחברי הקבוצה ובחשיפתם בפני צד שלישי בעל עניין כספי,
המהווה מתחרה מרכזי בשוק ספקי האינטרנט, פוגעת בזק בתחרות בשוק האינטרנט בהענקת יתרון
לגורמים ספציפיים, ופוגעת ביכולת המיקוח של צרכניה וביכולתם לנהל מו"מ הוגן אודות תנאי

התקשרות מיטביים.

86. מקום בו כל נתוני ההתקשרות של חברי הקבוצה, לרבות סוגי השירותים והמחיר שהם משלמים
בעבורם, חשופים בפני צדדים בעלי עניין, מאבד הצרכן מכוחו ומיכולת המיקוח שלו מול אותם

גורמים להשגת תנאים מיטיבים, והדבר אף עלול להביא לתיאום מחירים אסור.

87. בכך, פגעה בזק בתחרות ומנעה מכלל הצרכנים להחליט באופן מודע ושקול ולתור אחר העסקה
הכדאית ביותר בין כלל המתחרים, ושללה מהם את היתרון הצרכני היחיד שהיה בידיהם, והוא
יכולת המיקוח על מחירי והיקפי השירותים, באשר אלו, נחשפו בפני אותם גורמים ע''י בזק והפכו

להפקר.

חוק ההגבלים העסקיים
88. בהתנהלותה כאמור לעיל, מפרה בזק גם את האיסורים החלים עליה מכוח חוק ההגבלים העסקיים.

89. בעל מונופולין מוגדר בסעיף 16 (א) לחוק ההגבלים העסקיים כמי שמחזיק בידו ריכוז של יותר
ממחצית מכלל אספקתם או רכישתם של הנכסים או השירותים.

90. הדין הישראלי קובע מגבלות על יכולתו של בעל מונופולין לפעול בדרכים שעלולות לפגוע בתחרות או
בציבור. בכך, מוטלת על בעל מונופולין "אחריות מיוחדת"7.

91. מגבלות אלו עוגנו, בין היתר, בסעיף 29א לחוק, שעל פיו נקבע איסור ניצול מעמד המונופולין לרעה,
כדלקמן-

29א. (א) בעל מונופולין לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את
התחרות בעסקים או לפגוע בציבור.

7 (הגבלים עסקיים - ביה"ד ירושלים) 1/93 הממונה על ההגבלים העסקיים נ' חברת דובק בע"מ (פורסם בנבו, 17.01.1995), פס'
15ב;
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(ב) יראו בעל מונופולין כמנצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את
התחרות בעסקים או לפגוע בציבור, בכל אחד מן המקרים האלה:

(1) קביעה של רמת מחירי קניה או מכירה בלתי הוגנים של הנכס או של
השירות שבמונופולין;

(2) צמצום או הגדלה של כמות הנכסים או היקף השירותים המוצעים על-
ידי בעל מונופולין, שלא במסגרת פעילות תחרותית הוגנת {

(3) קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקות דומות אשר עשויים להעניק
י- ללקוחות או לספקים מסויימים יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם

(4) התניית ההתקשרות בדבר הנכס או השירות שבמונופולין בתנאים אשר
מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים איכס נוגעים לנושא ההתקשרות.

הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על הוראות סעיף קטן (א).

92. לצורך הקמת עילה על פי סעיף 29א(א) לחוק, יש להראות כי פעולותיו של המונופולין עלולות היו
להפחית את התחרות או לפגוע בציבור. בית הדין להגבלים עסקיים הדגיש בעבר כי די בקיומה של

עלילות לפגיעה בתחרות ואין צורך בהתממשותה של הפגיעה בפועל, כדלקמן-

"עקרונית, הממונה יכולה היתה לקבוע כי בזק ניצלה את מעמדה לרעה גם אס
הפגיעה בתחרות לא היתה נגרמת בפועל, משום שדי בכך שהתנהלותה של בזק

עלולה היתה להביא לפגיעה כזו."8

93. סעיף 29א(ב) פורש בפסיקה כמקים חזקה חלוטה בדבר ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי. דהיינו,
בהתקיים יסודותיו, מתייתרת הוכחת הפגיעה הנגרמת או העלולה להיגרם עקב התנהגות כזאת-

"בלי לפגוע במבחן הכללי הקבוע בסעיף 29א(א) קובע סעיף קטן (ב) לאיתי הסעיף
חזקה חליטה, שבהתקיים אחת מחליפות הסעיף יראי בבעל המונופולין כמנצל
לרעה את מעמדי בשיק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע
בציבור. הנפקות העיקרית הנודעת לסעיף קטן זה היא שבהתקיים אחת
מהפרקטיקית ההתנהגותיות הקבועות בסעיף קמה חזקה חליטה של ניצול
המעמד המונופוליסטי לרעה, חזקה המייתרת את הוכחת הפגיעה הנגרמת או
העלולה להיגרם עקב התנהגות כזאת, ואף איננה מאפשרת הוכחה נגדית של
היעדר חשש לפגיעה. לעניין זה ניתן ללמוד אנלוגיה מסעיף 2 לחוק ההגבלים
העסקיים, שמבנהו דומה לסעיף זה, והקובע אף הוא חזקות חלוטות בדבר קיומו
של הסדר כובל (ראה: ע"א 6222/97 טבעול (1993) בע"מ נ' משרד הביטחון, מינהל

8 ה"ע (הגבלים עסקיים -ביה"ד ירושלים) 801/08 בזק החניה הישראלית לתקשורת בע"מ ני הממונה על הגבלים עסקיים
(פורסם בנבו, 16.12.2009), בפס' 66.
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.. וכן ה"ע 1393/96 הממונה על הגבלים עסקיים נ' ההרכשה והייצור [7], בעמ' 529
המועצה הישראלית לצרכנות [10])."9

94. כחלק בלתי נפרד ממעמדה כמונופול, מחזיקה בזק, כאמור, במערכותיה, את מאגר הידיעות
והנתונים הגדול ביותר אודות משתמשי האינטרנט בישראל.

95. בהעברתו ו/או במתן גישה אל תוכן מאגריה לצדדים שלישיים בעלי עניין כספי ללא הרשאת
לקוחותיה, ניצלה בזק לרעה את מעמדה באופן העלול לפגוע בתחרות בין ספקי האינטרנט ובכך,

לפגוע בציבור משתמשי האינטרנט.

96. מידע אודות התקשרויות לקוחותיה, סוגי השירותים שהם צורכים, מיהות הגופים שבאמצעותם הם
צורכים שירותים אלו ומחיריהם של השירותים- הינו מידע חיוני בעבור החברות הנותנות שירותי

ספק אינטרנט, המתחרות עם אותן חברות על לקוחות אלו.

97. מסירת המידע, כשלעצמו, ובפרט כשיש בצידו רווח או הגדלת פוטנציאל הרווח לבזק, מהווה, כלפי
לקוחותיה, ניצול לרעה של מעמדה כמונופול המחזיק בידיו מידע זה.

98. ועוד, בהעברת פרטים אלו, אגב שלילת היתרון הצרכני שיש בידי לקוחותיה אודות תנאי התקשרותם
ומסירת יתרון זה לאותם גורמים שלישיים בעלי עניין, פוגעת בזק או עלולה לפגוע בתחרות במחירי
ושירותי ספקיות האינטרנט, הנהנות כעת ממידע אודות תעריפים ושירותים שמשלמים לקוחות אלו,
שלא היה קודם בידיהן. בכך, משתנה כל מערך הכוחות והידיעות בין החברות לצרכן ונפגעת

התחרות, באופן העלול להתגלגל לפתחו של הצרכן.

99. זאת ועוד, בהעברת מידע זה לחברות ספציפיות הנותנות שירותי ספק אינטרנט, מבצעת בזק העדפה
אסורה של מתחרים, באופן המאפשר או העלול לאפשר להן יתרון בלתי הוגן על פני חברות אחרות

הנותנות שירותי ספק אינטרנט.

100. הנה כי כן, בהתנהלותה, הפרה בזק גם את האיסור בדבר ניצול מעמדה לרעה.

101. בהתאם להוראת סעיף 50 (א) לחוק ההגבלים העסקיים, דין מעשה ומחדל בניגוד להוראות החוק,
כדין עוולה לפי פקודת הנזיקין.

47א ו-48 לחוק, הפרת ההוראות שלעיל עלולה להוות אף עבירה 102. ודוק, בהתאם להוראות סעיפים 47,
פלילית שעונשה עד 3 או 5 שנות מאסר (בהתאם לחומרת נסיבות ביצוע העבירה) וא/או קנס כספי,
וזאת, בנוסף לעיצום הכספי שרשאי הממונה על ההגבלים העסקיים להטיל על בזק על פי סעיפים

50ד ו-50ה לחוק, בסכומים של מיליוני שקלים.

רשלנות

103. כעוסקת הנותנת שירות לציבור הרחב, מוטלות, כמובן, על בזק חובת זהירות מושגית וחובת זהירות
קונקרטית כלפי קהל צרכניה בכלל וכלפי המבקש וכל אחד מחברי הקבוצה, בפרט.

9 ה"ע (מחוזי ירושלים) 2/96 הממונה על הגבלים עסקיים ני ידיעות אחרונות נע"מ. תשנט(2) 529 (2000), בפס' 56.
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104. חובות אלו חלות ביתר שאת, כאשר מדובר במי שפועלת עפ"י רשיון שניתן לה מאת המדינה
וכשמדובר בחשיפת פרטיהם האישיים ופרטי עסקאותיהם הפרטיות של חברי הקבוצה והמבקש.

105. לדברים גם משנה תוקף מעצם מעמדה של בזק בשוק התקשורת והיתרון שיש בידיה במשך שנים
רבות כמונופול בתחום תשתית האינטרנט, בעלת נתח שוק של כ-680/0 בתחום זה10.

106. ברי, כי מעצם החזקת פרטיהם האישיים ומלוא הפרטים אודות העסקאות שעשו עימה המבקש
וחברי הקבוצה, מחוייבת בזק בזהירות יתרה בשמירה ובהגנה עליהם מפני חשיפתם לצדדים

שלישיים וממילא למסחר בהם למטרות רווח.

107. במעשיה ובמחדליה כמפורט לעיל, במסחר בפרטיהם האישיים ופרטי עסקאותיהם ובחשיפתם
לשימוש צדדים שלישיים לצרכי מסתר, עשתה המשיבה מעשים שחברה סבירה ונבונה לא היתה
עושה באותן נסיבות וכן, לא עשתה מעשה שחברה סבירה ונבונה היתה עושה באותן נסיבות ולא
נקטה במידת זהירות שחברה סבירה היתה משתמשת או נוקטת באותן נסיבות, ובכך התרשלה
! והפרה את חובות הזהירות המושגיות והקונקרטיות אותן היא חבה כלפי המבקש וכלפי כל אחד

מחברי הקבוצה, פגעה בפרטיותם וגרמה להם לנזקים.

חוק הגנת הציבו* הטעיה, מצג שווא. אי גילוי. ניצול מצוקה
108. "עוסק" מוגדר בחוק הגנת הצרכן, כ"מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק". הגדרה זו חלה על

בזק, הנותנת שירותי אינטרנט ללקוחותיה.

109. העובדות כפי שנפרשו לעיל, מלמדות כמובן כי בזק הפרה גס את חובותיה מכוח חוק הגנת הצרכן.

110. כך למשל בהוראת סעיף 2 (א) לחוק הגנת הצרכן נקבע, כי:

"לא יעשה עוסק דבר- במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת,
לרבות לאחר מועד הקמת הקשר בעסקה- העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי

בעסקה (להלן; הטעיה)/"

111. בסעיפים קטנים (1), (4) ו-(5) נקבע, כי בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו את העניינים הבאים
כמהותיים בעסקה:

... השימוש שניתן לעשות בנכס -, "הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות
או בשירות, התועלת שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם; דרכי הטיפול

בנכס".

112. בסעיף 4(א)(1) לחוק הגנת הצרכן, נקבע כי11:

"עוסק חייב לגלות לצרכן-

10 ראה בדו"ח תקופתי לשנת 2016, נספח 8.

11 סעיף 4(ב) לחוק הצרכן מחיל את הוראות הסעיף גס על שירות.
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... כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן

משמעותי מערכו של הנכס�,"

113. הרציונל העומד בבסיס חוק הגנת הצרכן בא להבטיח שיהיו בידי הצרכן הסביר כל הנתונים
האמיתיים באשר לאותו מוצר-

"הטעיה היא הצהרה כוזגת. ההטעיה ניצרת כאשר קיים פער בין היבריס
הנאמרים (או המוסתרים) לגין המציאות. הטעיה יכולה ללבוש שתי צותת:
האוזת, הטעיה במעשה על דרך של מצג שווא הגולל פרטים שאינם תואמים
את המציאות? השנייה, הטעיה במחדל, קרי: אי גילוי פרטים מקום שקיימת
חוגה לגלותם" (רע"א 2837/98 ארד נ' בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ,

פ"ד נד (1) 600, 608-609 (2000)).

114. לא יכולה להיות מחלוקת, כי בנסיבות העניין מעשיה ומחדליה של בזק כמפורט לעיל מהווים אי
גילוי ו/או הטעייה בכלל ועל פי חוק הגנת הצרכן בפרט, בעניין מהותי, תוך הסתרת העובדה כי היא
סוחרת בפרטיהם האישיים של לקוחותיה עם צדדים שלישיים, מבלי שהייתה להם אפשרות לדעת
אודות חשיפת או מכירת פרטיהם לצדדים שלישיים ולמנוע אותה וממילא מבלי שנתנו הסכמתם
לכך, באופן המפחית באופן משמעותי מערכו של השירות, ושלו ידעו אודותיו, יש ולא היו מתקשרים

עימה כלל.

115. בהתאם לסעיף 31(א) לחוק הגנת הצרכן, הפרת החובות על פי פרקים ב', ג' או ד' לחוק מהווה עוולה
לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש](תשכ"ח-1968)(להלן = "פקודת הנזיקין").

116. בהתאם לסעיף 23 לחוק הגנת הצרכן, עוסק שעשה דבר העלול להטעות צרכן כאמור בהוראות סעיף
2 לחוק, וכן, לא גילה לצרכן דבר בניגוד להוראות סעיף 4 לחוק, כבענייננו, דינו מאסר שנה אחת או

קנס פי שבעה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין).

117. לא זו אף זו, כעולה מסעיפים 23 ו-23א לחוק הגנת הצרכן, הפרת הוראת סעיף 2 (איסור הטעיה)
וסעיף 4 (חובת גילוי) לחוק הגנת הצרכן כלפי מספר רב במיוחד של צרכנים מהווה עבירה פלילית

בנסיבות מחמירות אשר שנתיים מאסר בצדה וקנס פי עשרה מהקנס על פי חוק העונשין, כאמור.

הטעייה והפרת הסגם
118. כעולה מהעובדות המתוארות לעיל, הן בשלב הטרום חוזי והן בשלב החוזי, בזק הטעתה את המבקש
וכל אחד מיתר חברי הקבוצה המוצעת להניח כי היא פועלת עפ"י דין וההסכמות שבין הצדדים
ומבטיחה את שמירת סודיות פרטיהם האישיים המוחזקים בידיה, ובכך שסחרה בהם וגילתה אותם
לצדדים שלישיים, הפרה את ההסכם שנכרת עימם, בין במפורש ובין מכללא, ולמעשה המחיר בפועל
של השירות, לרבות המחיר האישי בחשיפת פרטיהם האישיים של המבקש וחברי הקבוצה ופרטי

העסקאות עימם, הינו גבוה מהמחיר שהתחייבה לו.

17



הפרת חובות ההגינות, הנאמנות ותום הלב
119. כאמור, בזק פועלת מכח רשיון שקיבלה מאת משרד התקשורת, מוכרזת כמונופול באספקת שירותי
תשתית אינטרנט, והיא מחזיקה בפרטיהם של מרבית צרכני האינטרנט במדינת ישראל (כ-680/0).
עובדות אלו, מקימות דרגה גבוהה מן הרגיל של חובת נאמנות, הגינות ותום לב מצדה כלפי ציבור

לקוחותיה12.

120. ברם, ברי, כי במעלליה המפורטים לעיל, ובין השאר הניצול הציני של כוחה אל מול חולשת המבקש
וחברי הקבוצה המוצעת כצרכנים נעדרי שליטה על מאגרי המידע והנתונים שבידיה והשימוש שהיא
עושה בהם, אותם היא מחוייבת לשמור ולהגן עליהם מפני גילוי וחשיפה, הפרה בזק באופן בוטה

וחמור את החובות האמורות, גס לו היה מדובר בחובות נאמנות, הגינות ותום לב שאינן מוגברות.

עשיית עושר ולא במשפט
121. כעולה מהעובדות המתוארות לעיל, בזק התעשרה שלא כדין על חשבון המבקש וקבוצת הנפגעים,

במחיר פגיעה בפרטיות שלהם, שלילת כוחם הצרכני ופגיעה בתחרות.

122. לא יכול להיות חולק, כי בזק לא העבירה ו/או חשפה ו/או איפשרה גישה לצדדים שלישיים למאגרי
הנתונים שהיא מחזיקה אודות לקוחותיה שלא למטרת התעשרות או רווח.

123. בהתאם להוראת סעיף 1 (א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979 (להלן-"חוק עשיית
עושר), על בזק להשיב למבקש ולקבוצת הנפגעים את כל הסכומים שבהם התעשרה על חשבונם שלא

כדין-

"מי שקיבל שלא על פי זכית שבדיו נכס, שירית או טובת הנאה אחרת (להלו -
הזוכה) שבאי לי מאדם אחו (להלן - המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה,

ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויה".
124. הרווח שצמח לבזק כתוצאה ממתן ההרשאה לעיין ו/או להעתיק ו/או לעשות שימוש במאגרי
הנתונים שלה, בהם מפורטים פרטיהם האישיים של המבקש וחברי הקבוצה ומלוא המידע אודות
תנאיהן המסחריים של העסקאות שכרתה עימם, עשוי להתבטא בתשלום שניתן לה בעד אלו ממכירת
מאגר הנתונים או הגישה אליו ו/או באחוזים מתוך עסקאות שנקשרו ביניהם לבין אותם צדדים
שלישיים שנחשפו והשתמשו בפרטים אלו, ובכל מקרה, צמחו לה תועלת ו/או רווח מהגדלת
פוטנציאל שימור הלקוחות שלה בעצם הבטחת התקשרותם בעסקאות באנדל (במסגרתן היא

מספקת תשתית אינטרנט) שיש לה בהן נתח נכבד (יסוד ההתעשרות).

125. עשיית העושר של בזק וקצירת הרווחים חינך כתוצאה מחשיפה ומסחר בפרטיהם האישיים ועל
חשבונם של חברי הקבוצה והמבקש (קשר סיבתי).

12 כבר נקבע ב 1/95 סלקום נ. היועמ"ש (מאגרי נבו) כי מקום בו ניתן זיכיון מיוחד להענקת שירותים לציבור מטיל הדבר נורמות
התנהגות שהן מעבר לרמת ההתנהגות הנדרשת מספק במשפט הפרטי: "המבקשת קיבלה ממשרד התקשורת זיכיון להעניק

שירות לציבור דבר המטיל עליה חובה לנהוג כלפי הציבור באופן המצדיק הענקת זיכיון זה"

18



126. הפגיעה בפרטיות חברי הקבוצה והמבקש שבגינה התעשרה בזק, נעשתה בניגוד להוראות הדין
והסכמות הצדדים שפורטו כדבעי לעיל (היסוד הנורמטיבי).

127. הנה כי כן, בהתנהלותה האמורה, תוך הפרה בוטה של פרטיותם שלא כדיו, התעשרה בזק על חשבון
חברי הקבוצה והמבקש, ועל כן, עליה להשיב להם את כל סכומי ההתעשרות.

הפרת חובו? חקיקה
128. כעולה מהמתואר לעיל, בזק הפרה שורה של חובות חקוקות שהוטלו עליה (ובין השאר, חוק הגנת
הפרטיות, חוק ההגבלים העסקיים, חוק הגנת הצרכן, חוק עשיית עושר וחוק התקשורת והרשיונות
אשר ניתנו על פיו), אשר נועדו לטובת המבקש ויתר חברי הקבוצה ואשר הפרתן גרמה למבקש וליתר

חברי הקבוצה המוצעת לנזק שהינו מסוג הנזקים אליהם התכוונו החיקוקים שהופרו.

129. עוולת הפרת חובה חקוקה, קבועה בסעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן- "פקודת
הנזיקין"), כדלקמן-

"(א) מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק -
למעט פקודה זו - והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם
אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם כזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון
החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו,

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

(ב) לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, אס לפי
פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של

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

130. לעוולה זו, 5 יסודות המקימים אותה (ראה ע'יא 145/80 יעקגין גי המועצה המקומית גית שמש, פ"ד /
לז(1), בעמ' 139)- (א) קיום חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק (ב) החיקוק נועד לטובתו של
הניזוק (ג) המזיק הפר את החובה המוטלת עליו (ד) ההפרה גרמה לניזוק נזק (ה) הנזק שנגרם, הוא

מסוג הנזקים שאליהם התכוון החיקוק.

131. לעיל פורטה שורת החובות המוטלות על בזק עפ'יי דין, ובראשן, הוראות חוק הגנת הפרטיות, אשר
נועדו לשם הגנה על המבקש וחברי הקבוצה.

132. לא יכול להיות חולק, כי בהעברת פרטיהם האישיים של חברי הקבוצה והמבקש ו/או בהתרת גישה
אליהם, הפרה בזק את החובות המוטלות עליה.

133. בכך שהפרה את החובות המוטלות עליה, גרמה בזק לחברי הקבוצה ולמבקש לנזקים מסוג הנזקים
שאליהם נתכוונו החיקוקים ושאותם ביקש המחוקק למנוע, ובכלל זאת, פגעה בפרטיותם, שללה את

כוחם הצרכני ופגעה בתחרות.

134. מכאן, שנתמלאו כל היסודות המקימים את עילת התביעה לחברי הקבוצה ולמבקש.
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חוסר נוחות, עוגמו* נפש 1פג*עה באוטונומיה
135, כאמור לעיל, בהתנהלותה גרמה בזק למבקש ולחברי הקבוצה תחושות שליליות, אשר התבטאו באי
נוחות, תסכול, כעס, אי אמון ורמייה בשל חשיפת פרטיו והפקעת השליטה בהם מידיו, והשימוש

בהם לצרכי מסחר ככלי שרת בידי חברות תקשורת, מבלי שנתנו הסכמתם לכך.

136. בהתנהלותה כאמור, גרמה בזק לחברי הקבוצה נזק מסוג חוסר נוחות, ובנוסף, פגעה באוטונומיה של
המבקש וחברי הקבוצה, עת שללה מהם את פרטיותם, את זכותם להגן על פרטיהם האישיים ופרטי
עסקאותיהם מפני חשיפה בכלל ולידי צדדים שלישיים בעלי ענייו כלכלי בפרט, את זכות הבחירה
להחליט בפני מי הם מבקשים לחשוף אותם וגרמה להם בכך עוגמת נפש, רגשות כעס, תסכול, אי

אמון, חוסר ודאות והתערערות הביטחון, ועליה לפצותם בגין הנזק הלא ממוני שהסבה להם בכך.

137. בתי המשפט בארץ הכירו זה מכבר בראש הנזק של פגיעה באוטונומיה של הפרט כמקים זכות לקבלת
פיצוי13, אף לצד ראש הנזק של נזק בלתי ממוני שאינו נובע בהכרח מפגיעה באוטונומיה14.

138. על פי ההלכה הפסוקה בתחום התובענות הייצוגיות, פגיעה באוטונומיה תוכר כנזק בנסיבות בהן חוו
הצרכנים תחושות שליליות כתוצאה מהתנהגות המעוול15.

13 כך נקבע לראשונה ע"י בית המשפט העליון בע"א 2781/93 דעקה ני בית החולים גימל, חיפה, פ"ד נג<4) 526 (שם נפסק לתוגעת

פיצוי בשל קבלת טיפול רפואי בהיעדר מידע נאות על הסיכונים והסיכויים הכרוכים בו, אף שנקבע כי הטיפול הרפואי שניתן
לתובעת חיה סביר, וכי סביר שהייתה מסכימה לקבלו לו הייתה מקבלת הסבר נאות. הפיצוי ניתן אך וו'ק בגיו הפגיעה
באוטונומיה של הפרט), ומאז וגם לאחרונה בפסק הדין בתביעה ייצוגית בתא (ת"א) 1372/95 יורשי המנוח תופיק ראבי ז"ל ני

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תזצרת חקלאית בישראל בע"מ (2008) (פורסם בנבו) ובשורת פסקי דין שבאו לאחריו.
14 ראו את החלטת ביהמ"ש העליון בעניין רע''א 3814/14 חוגלה קימברלי שיווק בע"מ ני מיה גד מנסטיי (פורסם ביום 6.7.2015),
בה נקבע כי שיווק טיטולים דולפים גרמו לנזק בלתי ממוני (שבא לידי ביטוי בחוסר נוחות ועוגמת נפש) וכי לא די בכך שהנתבעת

פיצתה את קבוצת הנפגעים בגין הנזק הממוני.
כן, ראו החלטתו של בית משפט המחוזי בחיפה בעניין ת"צ 56315-06-14 גיורגיורה ני ביג זול ישראל 1997 בע"מ ואחי
(25.5.2015) לאשר תובענה כייצוגית בעילה של "חוסר נוחות" אשר נגרם ללקוחות בשל אי הצבת מתקני מים לשתיה קרה, ואת
ההחלטה שניתנה ע"י כבוד השופט ע' גרוסקופף בת.צ. (מרכז) 16584-10-11 רונית פלג ני פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ (נבו,

17.5.15), פסקאות 125-128.

15 כך נקבע בע"א 8037/06 שי ברזילי ני פריניר (הדס 1987) בע"מ (נבו, 04.09.2014)-"הפגיעה באוטונומיה של הצרכן בגין "הטעיה

צרכנית" - שמשמעותה היא שלילת כוח הבחירה של הנפגע בשל הטעיה, או בשל אי גילוי עניין מהותי הרלבנטי לעיסקה -
מוכרת כיוס בפסיקת בית משפט זה כראש-נזק, המקים עילת תביעה, לרבות בהליך ייצוגי. יחד עם זאת, נפסק כי: "בהעדר
קיומו של נזק המתבטא בתחושות שליליות", כגון: כעס, תסכול, עלבון, גועל, זעזוע, עוגמת נפש וכיוצא באלה - "פגיעה זו לא
תצמיח זכות לפיצויים." וראה גם ע"א 10085/08 תנובה ני עזבוו המנוח תזפיק ראבי ז"ל (פורסם בנבו, 04.12.2011) הרציונלים
שהנחו בהקשר זה את בית המשפט בעניין דעקה ובעניינים אחרים הנוגעים לרשלנות רפואית ישימים בה במידה גם לגבי פגיעה
באוטונומיה הנגרמת כתוצאה מעוולה צרכנית שמבצע עוסק המטעה את הצרכן. אכן, באי הגילוי עצמו טמונה שלילת כוח
הבחירה מן הצרכן. ובענייננו, באי פירוט הסיליקון כאחד מרכיביו של המוצר שללה תנובה מן הצרכנים את האפשרות לבחור
ולהחליט באופן מושכל האם הם מעונייניס לרכוש ולצרוך אותו. די בכך על מנת להוכיח כי הפגיעה באוטונומיה נגרמה". וראה
את קביעתה בהמשך, בפסקה 40 לפסק דינה- "אכן ראש הנזק של פגיעה באוטונומיה מגולם בשלילת כוח הבחירה מן הנפגע
הכרוכה ברוב המקרים באי גילוי של עניין מהותי לאותו נפגע. על כן, ולמצער ככל שהדבר נוגע לתובענות ייצוגיות, מותר אף
להניח כנקודת מוצא לצורך הערכת הנזק הלא ממוני שנגרם למי שפגעו כך באוטונומיה שלהם, כי כתוצאה מאותה פגיעה הם
חשים רגשות של כעס, תסכול ועלבון (בעוצמה כזו או אחרת על פי הנסיבות הקונקרטיות של המקרה). רגשות אלה שנגרמו

כתוצאה מהתנהגות המזיק מצדיקים פיצוי בגין נזק לא ממוני.
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139. בע"א 8954/11 פלוני ני פלונית (פורסם בגבו, 24.04.2014), הובהר ע"י בית המשפט העליון (כב' הש' נ'
סולברג), כי פגיעה בפרטיות היכה פגיעה באוטונומיה האישית-

"פגיעה בפרשיות היא פגיעה באוטונומיה האישית. קריעת המסך המפריז* בין
הפרטי לציבורי, פוגעת בזכותו של האדם לנהל את חייו כרצונו. אחדים מעוניינים
בניהול חייהם על גלי האתר, ביבית האח הגדול/ או על דפי העיתון; אחרים
מעוניינים לחיות את חייהם בשלווה ובהצנע לכת, הרחק מאור הזרקורים, מעין
הציבור, ומעדשת המצלמה. חשיפת הפרטיות על-ידי אחר פוגעת בזכותו של האדם
לנהל את חייו כרצונו. "... זכות הפרטיות מותחת את הקו בין הפרט לבין הכלל, בין
'האני' לבין החברה. היא משרטטת מיתחם אשר בו מניחים את הפרט לנפשו, לפיתוח

'האני' שלו, בלא מעורבות של הזולת..." (עניין דיין לעיל, בעמוד 471)."

תתאמת ההליך להגשה כתובענה ייצוגית

התובענה נמנית על סוגי התביעות אותו מתו על פי הוק להגיש בדרך של תובענה ייצוגית

140. סעיף 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי ניתן להגיש תובענה ייצוגית:

"נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח,
בין אס התקשרו בעסקה ובין אם לאו".

141. "עוסק" מוגדר בחוק הגנת הצרכן, כ"מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק". אין ספק כי
ההגדרה האמורה חלה על בזק ואין ספק כי המבקש ויתר חברי קבוצת הנפגעים הינם לקוחות אשר
התקשרו בעסקה עם המשיבה, כך שהתובענה מושא בקשה זו, נמנית על סוגי התובענות אותן ניתן

להגיש על פי חוק תובענות ייצוגיות.

142. הכללתו של חוק הגנת הפרטיות בפרט 1 לתוספת לחוק כבר הוכרה ע"י בהמ"ש, למשל בת.צ. -36028
09-13 יגודה ואח' 0 איסתא ואח' (במסגרת החלטה בבקשה לסילוק על הסף מיום 2.4.15), שם נקבע,

כי-

"..חוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשתן של תובענות ייצוגיות נגד עוסק גט בעילות
אשר אינן נובעות מחוק הגנת הצרכן, ובלבד שהן קשורות ביחסיהם של העוסק
והצרכן. בעיניי דומה כי בעידן שבו אנו חיים, שלקוחות נדרשים לספק לעוסק את
מספר תעודת הזהות שלהם (כל מקום שהעסקה מתבצעת באמצעות כרטיס
אשראי) ובמקרים רבים ג0 את מספר הטלפון שלהם, הכללת חוק הגנת הפרטיות
בפרט 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות היא אך טבעית ומתבקשת

מאליה."

143. בפסק הדין שניתן בהליך זה (מיום 9/8/16), גם נקבע באופן שאינו משתמע, כי -
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"אין ספק כי מסירת פרטים אישיים של לקוח בלי לקבל את הסגמתו היא הפרה של
חוק הגגת הפרטיות".

הברה בתובענה כתובענה ייצוגית הינה הדרד היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת
בנסיבות הענייו

144. בסעיף 8(א){2) לחוק תובענות ייצוגיות נקבע, כי כדי להכיר בתובענה כייצוגית, דרך דיון זו צריכה
להיות הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. בענייננו לא יכול להיות ספק כי כך

הוא הדבר.

145. הליך התביעה הייצוגית נוצר כידוע במטרה לאכוף את שלטון החוק וליצור גורם הרתעה כנגד
עוסקים מפני ניצול לרעה של כוחם היחסי אל מול לקוחותיהם:

ת נועד להבטיח אכיפה יעילה של הנורמות צוגי "מכשיר התובענה היי
הקבועות בחוק ולהרתיע את העוסקים, בעלי היתרון הכלכלי, מכל ניסיון
לנצל לרעה את תמימותו של הצרכן, את חולשתו בעימות שבין השניים ואת
ם ות הטמונה כהגשת תביעה על ידו נגד העוסקים, בשל הנזקי חוסר הכדאי
ת לכל צרכן כולים להיות קטנים יחסי הנגרמים כתוצאה ממעשיהם, הי
תנת לצרכן היחיד ומקור להתעשרות שלא כדין לעוסק."16 " האפשרות הני
ת שנפגעה מהפרת ת בשם קבוצת הצרכנים האנונימי לתבוע בתובענה ייצוגי
ה ומונעת מצב של תת-אכיפה הפוגעת בצרכן החוק, מגשימה אכיפה ראוי
הבודד, בקבוצת הצרכנים ובציבור בכללותו. מצב של תת-אכיפה מביא
לפגיעה באמון הציבור כסדר החברתי הכולל ובשלטון החוק. התובענה
ת משרתת גם אינטרס ציבורי של יעילות וחיסכון במשאבים ומונעת הייצוגי

ות דומות"17 דות בפסיקת כתי המשפט בתביעות אישי חוסר אחי

146. כמפורט לעיל, חברי הקבוצה מונים עשרות אם לא מאות אלפי נפגעים, ברם זהותם אינה ידועה
למבקש ובאי כוחו בשלב זה, ואין אפשרות מעשית לאתרם שלא במסגרת ניהול התובענה.

147. בהליך של תובענה ייצוגית, ניתן יהיה להפסיק את התנהגותה המעוולת של בזק באופן צופה פני עתיד
באמצעות צו עשה, לו עותר המבקש במסגרת הבקשה והתובענה.

148. כמו כן, כמפורט לעיל, סכומי הפיצוי המגיעים באופן פרטני לכל אחד מחברי הקבוצה אינם גדולים
ואינם נותן לפרט תמריץ לעמוד על זכויותיו ולפעול למימושן באמצעות נקיטת הליכים משפטיים

כנגד בזק.

149. לעומת זאת, הפגיעה המצטברת בחברי קבוצת הנפגעים הינה משמעותית ורבה.

16 ע"א 1977/97 בתני נ. בזק הווברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מאגרי נבו)

17 דנ"א 5712/01 ברזני נ. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מאגרי נבו)
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150. מעבר להרתעתה של בזק עצמה, יהיה באישור תובענה זו כייצוגית, כדי להרתיע עוסקים דוגמתה,
מלפגוע בקהל הצרכנים, כפי שזו עושה. לעומת זאת, אי אישורה של התביעה כייצוגית, יביא לכך
שבזק לא תשא באחריות למעלליה ולא יהיה לה ולעוסקים אחרים כדוגמתה, כל אינטרס או תמריץ

לשנות מהתנהלותם ולתקן את עוולותיהם.

151. זאת ועוד, אם יוכרעו העילות המשותפות שעומדות לחברי הקבוצה כנגד בזק בהליך אחד, לא ידרשו
בתי המשפט לדון שוב ושוב באותו עניין מספר פעמים כמספר התביעות הנפרדות אשר יוגשו כנגד

בזק.
152. מנגד, אי-הכרה בתובענה כייצוגית צפויה להביא לריבוי התדיינות בעניינים מושא התובענה, מה
שיסב עלויות מיותרות למערכת המשפט, ייצור תוספת עומס על המערכת העמוסה ממילא, ועלול

להביא לפסיקות שונות ואף סותרות.

153. ברי אס כן, כי יהיה זה אך יעיל וראוי ללבן את השאלות המשותפות עובדתית ומשפטית ולהכריע
בהן, במסגרת הליך אחד, חלף ניהול הליכים נפרדים רבים שיעסקו באותן שאלות.

154. מהמצורף עולה כי אישור הבקשה ודיון בתובענה המצורפת כתובענה ייצוגית יביא אם כן להגשמת
כל המטרות המונחות בבסיסו של חוק תובענות ייצוגיות כמפורט בסעיף 1 בו- קידום זכות הגישה
? אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו; מתן סעד הולם וניהול יעיל, הוגן וממצה של לבית המשפט

תביעות.

קיומה של עילת תביעה אישית למבקש

155. כעולה מהמפורט, בשל עוולותיה של המשיבה המפורטות לעיל, לרבות המפורט בסעיפים 31-32,
עומדות למבקש עילות התביעה שלעיל, שהנזק האישי הבלתי ממוני שנגרם לו בגינן נאמד בסכום של
כ-220 ש"ח, ואשר לצרכי התביעה בלבד, יועמד על 70-3 ש"ת 1לנד (בגין הפגיעה בפרטיות, וכן, בגין
חוסר הנוחות ו/או הפגיעה באוטונומיה ועוגמת הנפש, יועמד סכום התביעה האישית על כ-50 ש"ח
בלבד, במקום כ�200 ש"ח, וכן, כ-20 ש"ח נוספים בגין שלילת הכוח הצרכני, הפגיעה בתחרות

וביכולת המיקוח להשגת תנאי התקשרות מיטביים).

התובענה מעירית שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לבלל חברי הקבוצה
156. מדבריה של נציגת נטוויזץ, כאמור לעיל, עולה כי בזק איפשרה לנטוויז'ן גישה למערכות הנתונים
שלה, לגבי כל פרטיהם האישיים ופרטי עסקאותיהם של לקוחות בזק לשירותי תשתית אינטרנט,

לאור שיתוף פעולה עסקי ביניהן.

157. לפיכך, ומהמפורט לעיל עולה כי התובענה מושא בקשה זו, מעוררת שאלות מהותיות של עובדה
ומשפט המשותפות למבקש ולחברי הקבוצה, ובראשן, האם בכך שבזק מסרה לנטוויזץ ו/או לצדדים
שלישיים אחרים פרטים אישיים ופרטים אודות עסקאותיהם של לקוחותיה היא פגעה בפרטיותם,
ביכולת המיקוח שלהם ובתחרות, כמפורט לעיל, והאם קמות להם בגין כך עילות התובענה

המפורטות לעיל, כולן או חלקן.
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158. מההחלטה בשאלה זו, תיגזר כמובן הכרעה בעניין חובת הפיצוי החלה על בזק כלפי המבקש ויתר
חברי הקבוצה, עפ"י ראשי הנזק המשותפים שהובאו לעיל.

קיימת אפשרות גבוהה בי השאלות המשותפות יוברעו בתובענה לטובת המבקש וחברי
קבוצת הנפגעים

159. על פי חוק תובענות ייצוגיות די למבקש אישור התובענה כייצוגית, שיראה כי סיכויי הצלחת
התובענה מושא בקשת האישור הינם סבירים.

160. בהקשר זה ראוי להפנות לדברי בית המשפט הנכבד ברע"א 2128/09 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ.
עמוסי (מאגרי נבו):

"...לעניין זה, די לו לבית המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשון המחוקק
ולראות האם קיימת יאפשרות סבירהי להכרעה לטובת קבוצת התובעים ? הא,
ותו לא. החמרת התנאים לאישור תובענה כייצוגית. ובירור רוב רובה של
התביעה כבר בשלב אישור התובענה כייצוגית. חורגת מהאיזון שקבע

המחוקק. ועל כו היא איכה ראויה"

161. כן ראוי להביא בהקשר זה את אשר נאמר בע"א 2967/95 מגו וקשת בע"מ נ. טמפו. (מאגרי נבו):

"אין להעמיד דרישות מחמירות מדי, לעניין מידת השכנוע, משום שאלה
עלולות להטיל על הצדדים ועל בית-המשפט עומס-יתר בבירור הנושא
המקדמי, דבר העלול לגרוס להתמשכות המשפט, לכפילות בהתדיינות ולרפיון

ידיים של תובעים ייצוגיים פוטנציאליים. את כל אלה יש למנוע על-ידי /
קריטריון מאוזן בנושא נטל ומידת ההוכחה הנדרשים מהתובע הייצוגי, שמצד

אחד לא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד אחר לא יטיל עליו נטל כבד מדי"

162. ועוד ראוי לעיין בנאמר ב ת.א. (ת"א) 2150-07 פרנקל נ. הנקל סוד בע"מ (מאגרי נבו):

"בית המשפט העליון הדגיש כי אין להעמיד דרישות מחמירות מדי לעניין
מידת השכנוע בקיומה של עילה לכאורה, על מנת שלא לגרוס להתמשכות
השלב המקדמי, וכדי לא להרתיע תובעים ייצוגיים פוטנציאליים (ע"א
2967/95 הנ"ל בעניין מגן וקשת, בעמי 329-330 לפסק דינה של כב' השופטת
שטרסברג-כהן). אכן, סעיף 8(א)(2) לחוק מסתפק בכך שבית המשפט ישתכנע
כי ייש אפשתת סבירה' שאותן שאלות מהותיות של עובדה או משפט,
המשותפות לכלל חברי הקבוצה, תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה. אין

להעמיד רף גבוה מזה."
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163. כן יש לעיין בדברי בית המשפט בת"צ (י-ם) 11630-05-10 זיניו נ. פרטנר תקשורת בע"מ (מאגר נבו):

"הבחינה הלכאורית בשלב אישורה של התובענה הייצוגית אינה צריכה להציב
מחסום גבוה בפני תובעים ייצוגיים, וכן יש להביא בחשבון לענין זה את פערי
המידע המובנים הקיימים בין הצדדים, הפועלים בדרך כלל לטובת הנתבע..."

164. בעניין פניקס הנ"ל אף נקבע כי די בקיומה של אפשרות סבירה להתקיימותה של אחת העילות. בכדי
שבית המשפט יאשר את הבקשה כייצוגית:

"כל אימת שקבוצת התובעים מבקשת סעד זהה שמבוסס על מספר עילות
חלופיות, די בקביעה כי קיימת אפשרות סבירה להכרעה לטובת התובעים
באחת העילות ואיו הכרח לבחוו את סיכויי קבלת יתר העילות. קיומה של
אפשרות סבירה להכרעה לטובת התובעים באחת העילות, מצדיקה את
חשיפת הנתבע לסיכון שיצטרך לשאת בעלויות הסעד הנתבע, ועל כן

מאפשרת את אישור התובענה כייצוגית"

165. והנה, במסכת העובדתית והמשפטית בענייננו, אשר פורטה באריכות לעיל, וכעולה מהראיות
המצורפות לבקשה זו, המושתתת על עובדות מוצקות ואדנים משפטיים איתנים, קיימת, עם כל
הכבוד, לגבי כל אחת מהעילות המפורטות בכתב התביעה ובבקשה, אפשרות גבוהה ביותר כי

התובענה תתקבל.

ניהול ההליך בדרך הולמת ובתים לב

166. התביעה מושא בקשה זו ובקשה זו מוגשות בתום לב על ידי המבקש, אשר נפגע ממעשי ומחדלי
המשיבה וחפץ לקבל את המגיע לו וכן להביא להרתעת המשיבה ואחרים מפני התנהלות דומה

בעתיד.

167. המבקש פועל ממניעים צרכניים ואין בינו לבין יתר חברי קבוצת הנפגעים כל ניגוד עניינים ואין לו כל
מניעים זרים בקשר לבקשה זו ולתובענה הייצוגית.

168. למבקש ובאי כוחו נסיון עתיר, רב שנים בתחום הליטיגציה האזרחית, וכן נסיין רב בניהול תובענות
ייצוגיות.

169. המבקש עצמו יחד עם יתר באי כוחו, השקיעו זמן ומאמצים באיסוף המידע, העובדות והנתונים
הרלוונטיים ובבדיקת הסוגיות המשפטיות הנוגעות לתובענה ולבקשה.

170. למבקש נכונות ומסוגלות להמשיך ולהשקיע ממרצו, מזמנו ומכספו על מנת לייצג נאמנה הן את
ענייניו והן את עניינם של יתר חברי הקבוצה.

171. כעולה מהמפורט לעיל, התובענה מבוססת על עילות של ממש, והיא אינה מכוונת להשיג מטרה
אישית של המבקש, אשר אינה מתיישבת עם האינטרסים של כלל חברי הקבוצה.
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172. הנזק שנגרם למבקש הוא אותו נזק שנגרם ליתר חברי קבוצת הנפגעים, ולא קיים כל ניגוד אינטרסים
בינו לבין יתר חברי קבוצת הנפגעים. נהפוך הוא- האינטרס הוא משותף לכולם.

הסעדים
173. על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להור1ת כדלקמן:

173.1. ליתן צו אשר יורה לבזק לחדול לאלתר מהעברת פרטים ו/או נתונים אודות לקוחותיה לצדדים
שלישיים ולמנוע כל גישה למאגריה.

173.2. לאשר את התובענה המצורפת כנספח אי כתובענה ייצוגית, לתת הוראות בקשר לתובענה
הייצוגית כמפורט להלן ולקבוע כל שינוי שיחליט עליו והכל כפי שייראה לו ראוי לשם הבטחת

ניהול הוגן ויעיל של התובענה הייצוגית.

173.3. לקבוע כי הקבוצה בשמה תוגש התובענה הייצוגית תהיה כהגדרתה לעיל.

173.4. לחלופין, אם יראה בית המשפט הנכבד לשנות את הגדרת חברי הקבוצה, מתבקש הוא לעשות
שימוש בסמכות הנתונה לו על פי סעיף 10 לחוק תובענות ייצוגיות ולהגדיר את הקבוצה בשמה

ראוי כי תנוהל התובענה.

173.5. לקבוע כי עילות התובענה והשאלות המשפטיות והעובדתיות המשותפות למבקש ולחברי
הקבוצה יהיו כמפורט לעיל בבקשה, או כל עילה אחרת אשר סבור בית המשפט הנכבד כי עולה

מן העובדות המפורטות בבקשה ו/או בכתב התובענה המצורף אליה. ן

173.6. לקבוע את המבקש כתובע מייצג, כשהינו מיוצג ע"י עצמו וע"י יתר עוה"ד ממשרדו, משרד עו"ד
רענן בשן ושות' כב"כ של המבקש ויתר חברי הקבוצה.

173.7. להורות לבזק לפצות את המבקש ויתר חברי הקבוצה בגין הנזקים המפורטים לעיל, המוערכים
בשלב זה בסך כולל ומצטבר של 51 מיליון ¤.

173.8. לחלופין, באם ימצא בית המשפט הנכבד כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה, כולם או חלקם, אינו
מעשי בנסיבות העניין, בין משוס שלא ניתן לזהותם ו/או לבצע את התשלום בעלות סבירה ובין
מסיבה אחרת, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן כל סעד אחר לטובת חברי קבוצת
הנפגעים, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין, בהתאם לסמכות הנתונה לו על

פי סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות.

173.9. להורות לבזק לפרסם הודעות לחברי הקבוצה לרבות הודעה על אישור התובענה כתובענה
ייצוגית ולקבוע כי בזק תשא בהוצאות הפרסום.

173.10. להורות לבזק להשיב על שאלונים ו/או לגלות כל מידע ככל שיידרש להשלים את החסר לצורך
איתור חברי קבוצת הנפגעים וחישוב הפיצוי המגיע לכל אחד מהם, לרבות ההסכמים ו/או
ההתקשרויות עם נטוויז'ן ו/או כל צד שלישי אחר, וכן להתיר למבקש לתקן את כתב התביעה

הייצוגית בהתאם לנתונים שיתבררו לאחר המצאת המסמכים וקבלת המידע כאמור.
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173.11. לקבוע כי חברי הקבוצה רשאים לפצל סעדיהם, כך שיהיו רשאים לתבוע בנפרד את נזקיהם
האחרים שגרמה להם המשיבה מעבר לנזקים הנתבעים בתובענה מושא בקשה זו.

173.12. להורות לרשויות האכיפה לפתוח בחקירה כנגד האורגנים במשיבה וזאת בחשד לביצוע עבירות
פליליות על פי חוק הגנת הצרכן ו/או חוק ההגבלים העסקיים.

173.13. להוסיף וליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון.

173.14. לפסוק גמול למבקש אשר טרח בהגשת התובענה ובהוכחתה, בשיעור שלא יפחת מ-0/<>5 בתוספת
מע"מ כדין ככל שיחול, משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים.

173.15. לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ המבקש יהיה בשיעור שלא יפחת מ� 0/*20 משווי הסעד שיפסק
לטובת כלל חברי קבוצת הנפגעים בתוספת מע"מ כדין, עבור טיפול וייצוג בתובענה בערכאה

הראשונה.

173.16. לחייב את בזק בהוצאות בקשה זו ובשכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין.
ו

סוף דבר
174. הבקשה נתמכת בתצהיר המבקש, עו"ד רענן בשן. ן

175. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית אם תאושר, בין היתר לאור גובה
סכום הפיצוי המגיע לחברי הקבוצה, והסמכות המקומית לדון בתובענה הייצוגית אס תאושר, בין

היתר, לאור מענה הרשום של בזק.

176. בדיקה שנערכה מטעם המבקש בפנקס התובענות הייצוגיות, העלתה כי לא מופיעה בפנקס בקשה
לאישור או תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, שהיא תלויה ועומדת, אשר השאלות המהותיות של עובדה
או משפט המשותפות לחברי הקבוצה המתעוררות בה, כולן או חלקן, זהות או דומות בעיקרן

לשאלות כאמור המתעוררות בבקשה זו.

177. מן הדין )?מן הצדק להיעתר לבקשה. 7^^

איי סבאג, עו"ד ̂'ןלי* /גת̂' י לאי? ג̂ג

באג,עו"ד עףד בתיהן פאלי ס 11 לאה נמסיקהו^י ,

כ המבקש ^ ב"
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תצהיר

אני הח"מ, רענן בשן, ת.ז. 059779991, עושת תצהירי זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי
לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, כדלקמן:

1. אני התובע בתובענה הייצוגית המוגשת בד בבד עם בקשה זו והמצורפת גנספח אי.

2. אני עושה תצהיר זה בתמיכה לאמור בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

3. אני מנוי לקבלת שירותי תשתית אינטרנט מאת בזק.

4. אני בעל משרד עורכי דין- רענן בשן ושותי, העוסק, בין היתר, בייצוג בהליכים עפ"י חוק התובענות
הייצוגיות, ואיוצג בהליך בעצמי וע"י עוה"ד ממשרדי.

5. אחי, מאור בשן, עבד במשרדי כתחקירן, סיים לאחרונה את התמחותו במשרדי לקראת הסמכתו לעיסוק
בעריכת דין, ובין היתר, הוא גם אחראי על התקשרויות עם ספקים.

6. בזק הינה חברה ציבורית מוגבלת בערבות אשר הואגדה בישראל, ובין היתר, מהווה "עוסק" כהגדרתו בחוק
הגנת הצרכן.

7. בזק הינה החברה הגדולה ביותר בתחום התקשורת בישראל והיא מספקת שירותי תקשורת מגוונים לרבות
שירותי תשתית לאינטרנט.

8. בתחום תשתית האינטרנט, בזק הוכרזה כבעלת מונופולין.

? הכרזת מונופולין, מצ"ב ומסומנת 1,

9. בזק פועלת מכח רשיון שניתן לה על ידי מדינת ישראל.

? העתק העמוד הראשון והעמודים הרלוונטיים לענייננו מתוך רשיון בזק, מצורפים ומסומנים 2.

10. הקגיצה המיצעת, חינה, כל מנויי בזק לתשתית אינטרנט, שאת פרטיהם האישיים ופרטי העסקאות עימה,
העבירה ו/או חשפה בזק לצדדים שלישיים ללא קבלתם הסכמתם ב-7 השנים שקדמו להגשת הבקשה

והתובענה" (לעיל ולהלן: "חברי הקביצה/"קבוצת הנפגעים"/לקיחזת").

11. כאמור, אני מנוי של המשיבה, והתקשרתי עימה בשתי עסקאות נפרדות לאספקת תשתית אינטרנט בשתי
כתובות שונות.

12. בעסקה אחת (בקו המסתיים בספרות 6074), מחודש מארס 2017, התקשרתי עם בזק לקבלת שירותי
תשתית אינטרנט, וכן, התקשרתי עם ספק אינטרנט אחר בנפרד, לא במסגרת העסקה עם בזק. להתקשרות

זו קדמה התקשרות עם בזק בעסקה שכללה הן תשתית וספק.

13. בעסקה השניה (בקו המסתיים בספרות 0350), בחודש אוגוסט 2017, התקשרתי עם בזק בעסקת באנדל,
לאספקת שירותי תשתית + ספק אינטרנט. העסקה נערכה בטלפון, ולאחריה, נשלח אליי אישור הצטרפות.

? העתק אישור הצטרפות ותנאים כלליים, מצ"ב ומסומו 3.

14. בשתי העסקאות האמורות, תשתית האינטרנט הינה של בזק.
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תצהיר

אני הח''מ, רענן בשן, ת.ז. 059779991, עושה תצהירי זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי

לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כך, מצהיר בזאת, כדלקמן:

1. אני התובע בתובענה הייצוגית המוגשת בד בבד עם בקשה זו והמצורפת כנספח; אי.

1. אני עושה תצהיר זה בתמיכה לאמור בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

3. אני מנוי לקבלת שירותי תשתית אינטרנט מאת בזק.

4. אני בעל משרד עורכי דין- רענן בשן ושותי, העוסק, בין היתר, בייצוג בהליכים עפ"י חוק התובענות

הייצוגיות, ואיוצג בהליך בעצמי וע"י עוה"ד ממשרדי.

5. אחי, מאור בשן, עבד במשרדי כתחקירן, סיים לאחרונה את התמחותו במשרדי לקראת הסמכתו לעיסוק

בעריכת דין, ובין היתר, הוא גס אחראי על התקשרויות עם ספקים.

6. בזק הינה חברה ציבורית מוגבלת בערבות אשר הואגדה בישראל, ובין היתר, נתהווה "עוסק" כהגדרתו בחוק
הגנת הצרכן.

7. בזק הינה החברה הגדולה ביותר בתחום התקשורת בישראל והיא מספקת שירותי תקשורת מגוונים לרבות

שירותי תשתית לאינטרנט.

8. בתחום תשתית האינטרנט, בזק הוכרזה כבעלת מונופולין.

? הכרזת מונופולין, מצ"ב ומסומנת 1.

9. בזק פועלת מכח רשיון שניתן לה על ידי מדינת ישראל.

? העתק העמוד הראשון והעמודים הרלוונטיים לענייננו מתוך רשיון בזק, מצוורפים ומסומנים 2.

10. הקבוצה המוצעת, הינה, כל מנויי בזק לתשתית אינטרנט, שאת פרטיהם האישיים ופרטי העסקאות עימה,

העבירה ו/או חשפה בזק לצדדים שלישיים ללא קבלתם הסכמתם ב-7 השנים שקדמו להגשת הבקשה

והתובענה" (לעיל ולהלן: "חברי הקבוצה/"קבוצת הנפגעים"/לקוחות").

11. כאמור, אני מנוי של המשיבה, והתקשרתי עימה בשתי עסקאות נפרדות לאספקת תשתית אינטרנט בשתי
כתובות שונות.

12. בעסקה אחת (בקו המסתיים בספרות 6074/ מחודש מארס 2017, התקשרתי עם בזק לקבלת שירותי

תשתית אינטרנט, וכן, התקשרתי עם ספק אינטרנט אחר בנפרד, לא במסגרתוהעסקה עם בזק. להתקשרות
זו קדמה התקשרות עם בזק בעסקה שכללה הן תשתית וספק.

13. בעסקה השניה (בקו המסתיים בספרות 0350), בחודש אוגוסט 2017, התקשרתי עם בזק בעסקת באנדל,

לאספקת שירותי תשתית + ספק אינטרנט. העסקה נערכה בטלפון, ולאחריה, נשלח אליי אישור הצטרפות.

? העתק אישור הצטרפות ותנאים כלליים, מצ"ב ומסומן 3.

14. בשתי העסקאות האמורות, תשתית האינטרנט הינה של בזק.
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? חשבוניות לדוגמה, מצורפות ימסומנות 4.

15. ספקי האינטרנט בשתי הכתובות היכם טריפל סי (בכתובת אחת) וקוויקללנק (בכתובת אחרת, במסגרת
הבאכדל עם בזק).

16. ביום 31.10.17, התקבלה שיחה מאת נציגת חברת נטוויזץ1, אשר הציגה עצנ^ה כמי שמבקשת לשדרג את

חבילות האינטרנט שאני מנוי עליהן, לאחר שלדבריה, בדקה את פרטיהן, מצאה שהן יקרות וביקשה להציע

חבילות באנדל לשירותי אינטרנט, הכוללות אף הן תשתית (של בזק) וספק (נטוויזץ), במחיר מוזל.

17. למרבה התדהמה, נציגת נטוויז'ן שטחה בשיחה את כל הפרטים שלי, ולרבות הפרטים האישיים ונתוני

ההתקשרות עם בזק וספקי האינטרנט, ובכלל זאת-

17.1. מספר תעודת הזהות שלי ,-

17.2. מספרי טלפון;

17.3. כתובות אספקת שירותי האינטרנט;

17.4. סוגי השירותים שאני מקבל, לרבות שירותי תשתיות אינטרנט וספקי אינטרנט;

17.5. היקפי השירותים (לעניין נפחי הגלישה בכל כתובת);

; 17.6. זהות כותני השירותים בכל כתובת

17.7. מחיר שירותי תשתית האינטרנט בכל כתובת;

; 17.8. מחיר שירותי ספקי האינטרנט השונים בכל כתובת

18. כל זאת, תוך שהיא שבה ומאשרת בשיחה, כי הפרטים כולם לקוחים מתוך מערכותיה של בזק, וכי לאור

שיתוף הפעולה ביניהן, יש לה גישה למערכות בזק-

מאור: אוקי עכשיו שאלה שלישית מאיפה את יודעת איפה אנחנו נמצאים היום וכמה
אני משלס היום

נציגה: כי נכנסתי לפי ה-4 ספרות האחרונות שיש לנו אנחנו הרי עובדים עם בזק, הרי
בגלל שאתם בבזק אז יש פה את ה-4 ספרות האחרונות של תעודת זהות של בעל
המנוי 9991 נכנסים למערכת של בזק ואז מופיע הפרטים האלה כמובן אם
אתה...ואז אם אתה ... בעצם התקשרתי לאמא שלן ודיברתי איתה על זה והיא

אמרה לי לדבר איתן

מאור: אבל את לא בזק איך יש לך בכלל גישה לפרטים האלה.. :

נציגה: אנחנו תשתית של בזק אנחנו עובדים איתם ביחד בשיתוף פעולה אז בוודאי שיש
לנו את הגישה .

19. שיחה זו, חזרה על עצמה גם שבוע לאחר מכן, ביום 5.11.17, ובמסגרתה שוב; שטחה נציגת נטוויז'ן את כל

הפרטים שלי ופרטי העסקאות והשירותים, כאמור לעיל, ושבה והודתה כי יש לה גישה למערכת בזק, וכי

מדובר בנתונים העדכניים ביותר. .:

? תקליטור הקלטת השיחות מיום 31.10.17 ומיום 5.11.17 מצורף 1מס1מו 5.

1 נטוויז'ן הינה חברה פרטית מוגבלת בערבות, אשר הואגדה בישראל, הפועלת תחת המותג "013", ונמנית עם

הספקיות הגדולות בארץ של שירותי תקשורת מגוונים, ובענייננו, לשירותי ספק אינטרנט.
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? תמליל השיחה מיום 31.10.17 מצורף ומסומן 6.

? תמליל השיחה מיום 5.11.17. מצורף ומסומן 7.

20. במהלך השיחה הוברר כי איו מדיבר באחת החברות המספקות שירותים למבקש (לא בזק, לא טריפל סי

ולא קוויקלינק), כי אם בחברה אחרת-נטוויזיו- המתחרה בשירותי ספקי האינטרנט שלי.

21. כך, ללא בקשה וממילא ללא הסכמה, תוד הפרה חמורה של פרטיותי וזכויותיי, נסחרו פרטיי ע"י בזק

לידי צדדים שלישיים, אשר ביקשו לשווק את שירותיהם מבלי שביקשתי או;אישרתי זאת.

22. יצויין, כי השיחות שלעיל אודות המנויים שלי, כערכו עם אחי, מאור, כשהשיחה השניה בזמן נערכה

בנוכחותי.

23. יודגש, כי אינני לקוח של נטוויזיו, וכד גם אישרה הנציגה בשיחות האמורות.

24. אין לי אפשרות לדעת האס בזק סחרה בפרטיי ובפרטי הקבוצה עם גורמים נוספים על נטוויז'ן, ואולס בכל

מקרה, אני או מי מטעמי לא אישר לבזק למסור את פרטיי לצדדים שלישיים מסחריים ובכלל.

25. למען הסר ספק, כאמור, אין מדובר בפרטים האישיים שלי בלבד, כי אם בנתונים מלאים אודות פרטי

העסקאות, והמצויים בידיה של בזק, ועל כן, לא יכולה להיות מחלוקת כי מדובר בפגיעה חמורה בפרטיות.

26. גילוי זה, של העברת פרטיי האישיים ופרטי העסקאות שלי לידי צדדים שלישיים, הותיר אותי המוס, כעוס

ומתוסכל, מעצם המסחר בפרטיי, וחשתי חוסר נוחות משווע מהפיכת מרחבי הפרטי להפקר והפקעת

השליטה מידיי בפרטי ובענייניי.

27. חשתי כי מידע מהותי אודות פרטיי ועסקאותיי מצוי בידי צדדים שלא ביקשתי כי ידעו אותם, ובכך, נשללו

באחת זכותי להחליט בידי מי הוא יוחזק, כמו גם יכולת המיקוח שלי להשגת תנאי התקשרות טובים יותר.

28. כידוע, אינני נדרש (ואף איני יכול בדרך הרגיל), להראות בשלב הגשת הבק!שה מהו ההיקף המדוייק של

הנפגעים ו/או הנזק שנגרם להם ו/או את סכומי ההשבה והפיצוי המגיעים להם.

29. פרטי חברי קבוצת הנפגעים נתונים בידי בזק, כך שקרוב לוודאי ניתן יהיה לאתר את חברי הקבוצה ואת
נזקיהם.

30. הערכת היקף הנפגעים וגובה הנזק שבבקשה ובתביעה, חינה בהתאם לנתינים שניתן לאתר בשלב זה

ולהערכות הנגזרות מההגיון ומנסיון החיים, והם מובאים רק לשם המחשת ו אופו חישוב הנזק והערכתו
הכללית.

: תוך הפרת שורה של חובות 31. בנסיבות שתוארו לעיל, בהן פגעה בזק בפרטיותם של חברי הקבוצה ושלי,

המוטלות עליה עפ"י דין וההסכמות שבין הצדדים, פגעה באוטונומיה, גרמה לחוסר נוחות, הסבה עוגמת נפש

ופגעה בתחרות וביכולת המיקוח של חברי הקבוצה ושלי, עליה לשאת בפיצוי.

32. בזק מפעילה 1,558,000 קווי אינטרנט2. ;

? דו"ח תקופתי לשנת 2016 (עמודים רלוונטיים), מצי'ב ומסומן 8.

2 נכון לסוף שכת 2016, מתוך דו"ח שנתי לשנה 2016.
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33. בהנחה זהירה ביותר, יונח כי בקווי אינטרנט אלו מחזיקים במועד הגשת הבקשה והתביעה רק 750,0000

מנויים, הנמנים על חברי הקבוצה*.

34. למנויים אלו, יש להוסיף את המנויים שנטשו את בזק לאורך תקופת הבקשה (כמובן�, לצד הצטרפות מנויים

חדשים, הכלולים במצבת המנויים הכללית שלעיל, והנמצאת במגמת עליה מדי שנה4) ואינם נמנים על

מצבת המנויים הנוכחית של בזק, אך נפגעו באותו אופן לאורך התקופה ונכלליף בקבוצה המוצעת.

? דו"ח תקופתי לשנת 2015 (עמודים רלוונטיים), מצורפים ומסומנים 9.

35. לצורך החישוב, יונח לקולא, כי מדובר בעוד כ-150,000 מנויים (כ-0/ס10 בלבד מהמנויים הנוכחיים במצטבר.

לכל תקופת הבקשה), אשר נטשו את בזק בתקופת הבקשה, הנכללים בקבוצה.!

36. אני מעריך את ראש הנזק הבלתי ממוני בגין חוסר הנוחות, הפגיעה בפרטיות, ו/או בגין הפגיעה באוטונומיה

ועוגמת הנפש שהסבה בזק, בסך של כ-200 ש"ח לכל אחד מחברי הקבוצה בממוצע.

37. יחד עם זאת, מאחר ומדובר בהיקפים עצומים בשל כמות הלקוחות המהותית של בזק, לשם המחשת אופן

 הערכת הנזק לכל אחד מחברי הקבוצה בגין ר>^ש נזק זה בכ-50 ש''ח בלבד
 את

החישוב בלבד, אעמיד

בממוצע, ובסה"כ כ-45 מיליון ש"ח לקבוצה. 1

38. עוד, על בזק לפצות את חברי הקבוצה ואותי בגין שלילת את כוחנו הצרכני, הפגיעה בתחרות המתגלגלת

לפתחנו וביכולת המיקוח שלנו להשגת תנאי התקשרות מיטביים. ן

39. לצרכי התביעה בלבד, אני מעריך כי הנזק מסוג זה, נגרם רק לכ-0/<>20 מבין!המנוייס של בזק (כ-300,000

מנויים), אשר היו מעוניינים להתמקח ולנהל משא ומתן אודות תנאי ההתקשרות, וכי שיעור הנזק לכל אחד

מהם בגין ראש נזק זה, נאמד בכ-20 ש"ח, ובסה"כ כ-6 מיליון ש"ח בממוצע לג±ולם יחד.

40. מדובר, כאמור, בהערכות נמוכות באופן מובהק לטובת בזק, המובאות להמחשת אופן החישוב ו/או שיעור
היקף הנזק בלבד.

41. יצויין, כי לצורך פירוט עילות התביעה עפ"י חוק הגנת הפרטיות, נערכה בדיקה בפנקס מאגרי המידע של

משרד המשפטים5, ונמצא כי נכון למועד הגשת הבקשה, בזק אינה רשומה:בפנקס מאגרי המידע לצורך
החזקת מאגר לדיוור ישיר, לכל הפחות לעניין שירותי אינטרנט. י.

42. כעולה מפנקס מאגרי המידע, סטטוס מאגר בזק ל"הזמנת שירותים וחבילות תקשורת באמצעות
האינטרנט" לשירות דיוור ישיר, הינו "בוער".

? תמצית מידע אודות מאגר "הזמנת שירותי וחבילות תקשורת באמצעות האינטרנט" של בזק מצ"ב
ומסומנת 10,

43. יצויין, כי לבזק מאגר רשום שעניינו "מאגר לקוחות בזק", ואולם סוייג בו כי הוא אינו משמש לדיוור ישיר.

? תמצית מידע אודות "מאגר לקוחות בזק" מצ"ב ומסומנת 11.

3 בהנחה זהירה באופן המקל ביותר עם בזק, כי כ-0/"50 מהקווים מוחזקים ע"י מנויים שמסיבות שתן�ת לא נגרמו להם הנזקים מהסוגים

הנתבעים בהליך ו/או מוחזקים ע"י אותו מנוי.

4 בשנת 2015 לבזק 1,479,000 קווי אינטרנט ובשנת 2014 לבזק 1,364,000 קווי אינטרנט.

1̂̂ו ̂//?ק ז3נ^נ^^ [̂ ̂ז!|ו/15וח(^/|ו./\0§.6 ̂|-5/1ז^6[כ]1^5/ ̂ק/2ח0!^^^/^עץן^̂�]ק^}-|^^ת^§ ̂.ח1^ץ£/65§ 5 בכתובת xק5
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44. בשל עוולותיה של המשיבה המפורטות כדבעי בבקשת האישור ובתובעכה, לרבות המפורט לעיל בסעיפים

25-26, בידיי עילות תביעה אישיות, שהנזק האישי הבלתי ממוני שנגרם לי בגינן נאמד בסכום של כ-220

ש"ח, ואשר לצרכי התביעה בלבד, יועמד על 70-3 ש"וז*ל1:ד (בגין הפגיעה בפרטיות, וכן, בגין חוסר הכוחות

ו/או הפגיעה באוטונומיה ועוגמת הנפש, יועמד סכום התביעה האישית על כ-50 ש"ח בלבד, במקום כ-200

ש"ח, וכן, כ-20 ש"ח נוספים בגין שלילת הכוח הצרכני, הפגיעה בתחרות וביכולת המיקוח להשגת תנאי
התקשרות מיטביים).

45. התביעה מושא בקשה ותובענה זו מוגשות על ידי בתום ל3, לאחר שנפגעתי ממעשיה ומחדליה של בזק ואני

חפץ לקבל את המגיע לי, לייצג את הקבוצה נאמנה וכן, להביא להרתעתה ואחרים מפני התנהלות דומה
בעתיד.

46. אני פועל ממניעים צרכניים ואין ביני לבין יתר חברי הקבוצה כל ניגוד עניינים ואין לי כל מניעים זרים

בקשר לבקשה זו ולתובענה הייצוגית.

47. לצוות משרדי ולי נסיון עתיר, רב שנים בתחום הליטיגציה האזרחית, וכך נסיון רב בניהול תובענות ייצוגיות.

48. צוות משרדי ואני, השקענו זמן ומאמצים באיסוף המידע, העובדות והנתונים הרלוונטיים ובבדיקת הסוגיות

המשפטיות הנוגעות לתובענה ולבקשה.

49. יש לי נכונות ומסוגלות להמשיך ולהשקיע ממרצי, מזמני ומכספי על מנת לייצג נאמנה הן את ענייניי והן את

עניינם של יתר חברי הקבוצה.

50. כעולה מהמפורט לעיל, התובענה מבוססת על עילות של ממש, והיא אינה מכוונת להשיג מטרה אישית שלי,

אשר אינה מתיישבת עם האינטרסים של כלל חברי הקבוצה.

51. הנזק שנגרם לי הוא אותו נזק שנגרם ליתר חברי קבוצת הנפגעים, ולא קיים כל ניגוד אינטרסים ביני לבין

יתר חברי קבוצת הנפגעים. נהפוך הוא- האינטרס הוא משותף לכולנו.

52. בדיקה שערכתי בפנקס התובענות הייצוגיות, העלתה כי לא מופיעה בפנקס בקשה לאישור או תובענה

ייצוגית כנגד בזק, שהיא תלויה ועומדת, אשר השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי

הקבוצה המתעוררות בה, כולן או חלקן, זהות או דומות בעיקרן לשאלות כאמור המתעוררות בבקשה זו.

^^7 
55. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

/././26חופיע בפני מר רעגן בשן, הפ(וכר 6י באופן אישי, אני הח"מ, עו"ד בת-חן פארי סבאג, מאשרת כי ביום י9/,/

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי אס לא יעשה כן יהא צפוי לכל העונש;ים הקבועים בחוק, אישר את

נכונות תצהירו זה וחתם עליו בפניי. ץ^/

/ /
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תצהיר

אני הח"מ, מאור בשן, ת.ז. 039018197, עושה תצהירי זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי

לכל העונשים הקבועים בחרק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, כדלקמן:

1. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה לאמור בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

2. הנני אחיו של המבקש- עוה"ד רענן בשן, עבדתי כתחקירן במשרדו, סיימתי ? התמחות במשרדו לקראת

הסמכתי לעריכת דין ע"י לשכת עורכי הדין, ואני אחראי גם על התקשרויות עם לזפקים.

3. כבר עתה יצוייך, כי לא נתתי הסכמתי למסירת פרטי המנויים והעסקאות עם בזק לצדדים שלישיים.

4. ביום 31.10.17, התקבלה לטלפון הנייד שלי שיחה מאת נציגת� חברת נט1ויזץ, אשר לדבריה, קיבלה את

הטלפון שלי מאמא שלי, והציגה את עצמה כמי שמבקשת לשדרג את חבילות! האינטרנט של רענן, לאחר

שלדבריה, בדקה את פרטיהן, מצאה שהן יקרות וביקשה להציע חבילות באנדל לשירותי אינטרנט, הכוללות

אף הן תשתית (של בזק) וספק (נטוויזץ), במחיר מוזל.

5. נציגת נטוויזץ שטחה בשיחה את כל הפרטים של רענן, ולרבות פרטיו האישיים; ונתוני ההתקשרות עס בזק

וספקי האינטרנט, ובכלל זאת- ;

; 5.1. מספר תעודת הזהות של רענן

; י, 5.2. מספרי טלפון

5.3. כתובות אספקת שירותי האינטרנט ; :

; 5.4. סוגי השירותים שמקבל רענן, לרבות שירותי תשתיות אינטרנט וספקי אינטךנט
5.5. היקפי השירותים (לעניין נפחי הגלישה בכל כתובת); ?

5.6. זהות נותני השירותים בכל כתובת י, /

\ ; ך .5. מחיר שירותי תשתית האינטרנט בכל כתובת

5.8. מחיר שירותי ספקי האינטרנט השונים בכל כתובת ,-

6. כל זאת, תוך שהיא שבה ומאשרת כי הפרטים כולם לקוחים מתוך מערכותיה של בזק, וכי לאור שיתוף
הפעולה ביניהן, יש לה גישה למערכות בזק-

מאור: אוקי עכשיו שאלה שלישית מאיפה את יודעת איפה אנחנו {מצאים היום וכמה
אני משלם היום

נציגה: כי ככנסרני לפי ה-4 ספרות האחרונות שיש לנו אנחנו הרי עובדים עם בזק, הרי
בגלל שאתם בבזק אז יש פה את ה-4 ספרות האחרונות של תעודת זהות של בעל
המנוי 9991 נכנסים למערכת של בזק ואז מופיע הפרטים האלה כמובן אם
אתה...ואז אם אתה ... בעצם התקשרתי לאמא שלך ודיברתי איתה על זה והיא

אמרה לי לדבר איתך

מאור: אבל את לא בזק איך יש לך בכלל גישה לפרטים האלה..

נציגה: אנחנו תשתית של בזק אנחנו עובדים איתם ביחד בשיתוף פעולה אז בוודאי שיש
לנו את הגישה.
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7. שיחה זו, חזרה על עצמה גס שבוע לאחר מכך, ביום 5.11.17, ובמסגרתה שוב התקשרה אליי נציגת נטוויז'ן

ושטחה את כל פרטיו של רענן ופרטי העסקאות והשירותים, כאמור לעיל, ושבה והודתה כי יש לה גישה

למערכת בזק, וכי מדובר בנתונים העדכניים ביותר. שיחה זו, נערכה גם בנוכחותך של רענן.

? תקליטור הקלטת השיחות מיום 31.10.17 ומיום 5.11.17 מצורף ומסומן 5.

? תמליל השיחה מיום 31.10.17 מצורף ומס1מו 6.

? תמליל השיחה מיום 5.11.17. מצורף ומסימו 7. :

(לא בזק, לא טריפל סי ולא 8. במהלך השיחה הוברר כי אין מדובר באחת החברות המספקות שירותים לרענן :
קוויקלינק), כי אם בחברה אחרת-נטוויזץ.

9. בשיחות ביקשתי לודא כי רענן אינו לקוח של נטוויז'ן, וכך גם אישרה הנציגה בשיחות האמורות.

10. אני הקלטתי את השיחות האמורות, באמצעות מכשיר הטלפון הסלולרי שלי, שאליו התקבלו השיחות,

שפועל כהלכה והקליט את הדברים שנאמרו. ההקלטות מהימנות ולא נעשו בהן שינויים בצורת הוספות או

השמטות. הדברים בהקלטה נאמרו ע"י מי שהייתה צד לשיחות עמי, והם נאמרו מרצונה ללא כפייה או
פיתוי. ההקלטות לא יצאו מחזקתי.

11. אני גם תמללתי את הקלטות השיחות האמורות, וחתמלילים צורפו לבקשה ולתביעה.

12. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

, מאור בשן ^^

אני הח"מ, עו"ד בת-חן פארי סבאג, מאשרת כי ביו30//7//?2?2 הופיע בפני מר מאור בשן, המוכר לי באופן

אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי אס לא יעשה כן ףמיעצפוי לכל העונשים הקבועים בחוק,

אישר את נכונות תצהירו זה וחתם עליו בפניי. /
י- / יג̂י

^^ /

ך בת� וזן פארי סג&גלע̂ו
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רשימת נספחים

1 נספרו 1 שם הנספח

נספח א כתב תביעה

נספח! הכרזת בזק במונופולים

נספח 2 העתק העמוד הראשון ועמודים רלוונטיים מתון רשיון בזק

נספח 3 העתק אישור הצטרפות ותנאים כלליים

נספח* חשבוניות לדוגמה

נספח 5 תקליטור הקלטת השיחות מיום 31.10.17 ומיום 11.17*5

נספח 6 תמליל השיחה מיום 31.10.17

נספח 7 תמליל השיחה מיום 5.11.17

נספח 8 דו"ח תקופתי לשנת 2016 (עממיים רלוונטיים)

נספח 9 דו"ח תקופתי לשנת 2015 (עמודים רלוונטיים)

נספח 10 תמצית מידע אודות מאגר "הזמנת שירותי וחבילות תקשורת באמצעות האינטרנט"
של בזק

נספח 11 תמצית מידע אודות "מאגר לקוחות בזק"

ן
ו
!

רענו בשו ושותי משרד עורכי - דיו ונוטריון
]£3311311 63811311 8  ̂00. 1-22¥ 0£60€8 & ] ץ^10\



נספח א
כתב תביעה

יענו בשו ישותי משרד עורכי - דיו ונוטריון
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̂ "-*"- �^"ני�- ייצוגיות, 8$ו'*-2010 5^_ ,?̂ ^̂

̂^ י,תקנה 119 *  ̂ ̂ד \ *ח-9ת למנהל בתי המשפט1^̂^?1 ^£^̂ י*ט̂^נ ליביי \_̂^ ה^ י בת ל ט? ם  
1̂ ^̂

̂^ \ הנדון: ה<7*ה לפי חזק תובענות ייצוגיות ^̂  
1 8^^

̂^ מספר ח£: ̂^נ̂ 
המח1ז* ת"צ 11/17/ 0 ^נ בבית|̂מ

 ד<3ן מזן, וני"ד ת.ז. 059779991
̂* בת-חן פארי סבאג^נ 0 בעצמי יע"י ג"כ לאה נגוס-קזלתי ו

? מרח' הירדן 39, רחובות
פקס: 08-9316075  המבקש? טל: 08-9316072

?

- 1 -נגזי
1 בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ח.צ. 520031931

מרחי מנחם בגין 132, תל-אביב 61620

המשיבה 1

פרטי המודיע: מבקש וב"כ 8
כתובת: הירדן 39, רחובות 8שס: רענן בשן, עו"ד, לאה נמס-קהתי, עו"ד, בת-חן פארי סבאג, עו"ד 8
תפקיד בהליך: ¤תובע ם נתבע [>£ ב"כ תובע ם ב^*< ט1בע ם חבר קבוצה ר] אתר 8
|̂ זאת הודעה על: 
|̂ 1. ¤ הגשת הודעה בדבר הגשת בקשה לאיקח�ר לפי סעיף 6(א) ?£ר*ק: הנררת הקבוצה 
לפי הבקשה: כל מנויי בזק לתשתית אינטרנט, קאת פרטיהם האיקיים ו3�טי העסקאות ̂|
עימה, העבירה ו/או חשפה בזק לצדדים שלישיים ללא קבלתם הסכ2ז1ם בי7 השנים שק7כ<ך ̂|
|̂ להגשת הבקשה והתובענה" (לעיל ולהלן: "חברי הקבוצה/"קגוצת הגפמגי0''/לקוח1ת"). 

0^̂ 1 פורסם ק"ת תש"ע מסי 6915 מיד2 29.7.2010 עמ' 442נ. 



^^ך תקנות תובענות ייצוגיות, תש"£-2010
^ך טופס 3 \

* - ך (תקנה 19) ,
\ הודעה למנהל בתי המשפט1

לבבח�
מנהל בתי המשפט

הנד*0 הודעה לפי חוק תובענות ייצוגיות
מספר תיק:

בבית המשפט המחהי ת"צ 11/17/
תל-אביב יפו

בעניין:
רענן בשן, עו"ד ת.ז. 059779991

בעצמי וע"י ב"כ לאה נמס-קהתי ו/או בת-חן פארי סבאג
מרח' הירדן 39, רחובות

טל: 08-9316072 פקס: 08-9316075
המבקש

- ד ג ג -

בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ה.צ. 520031931
מרחי מנחם בגין 132, תל-אביב 61620

המשיבה

|̂  ̂ שס: רענן בשן, עו''ד, לאה נמס-קחתי, עו"ד, בת-חן פארי סבאג, עו"ד
0^̂ כתובת: הירדן 39, רחובות 
 ם אחר ̂^1̂

 קבוצה
 ? חבר

 ג^נבע

 ^ ב"כ תובע ם ב"כ
תפקיד בהליך: 3)תובע ם נתבע

זאת הודעה על: . ^^^^^
0^̂ ^̂  

 הקבוצה
 הגדרת

;  לפי סעיף 6(א) לחוק
 לאישור

 בדבר הגשת בקשה

 הודעה

1̂ הגשת  .1
9^̂ ^  ̂

 העסקאות

 ופרטי

 פרטיהם האישיים
לפי הבקשה: כל מנויי בזק לתשתית אינטרנט, שאת

8̂ ^̂  
 השנים שקדמו

 ב�7
 קבלתם הסכמתם

 לצדדים שלישיים ללא
 בזק

 ו/או חשפה

עימה, העבירה
להגשת הבקשה והתובענה" (לעיל ולהלן: "חברי הקבוצה/"קבוצת הנפגעים"/לקוחות"). *^̂ך

תש"ע מסי 6915 מיום 29.7,2010 עמ' 1442. י י 1 פורסם ק"ת



;  2. מועד הגשת הבקשה: בנובמבר 2017
^̂

 3. שאלות של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה לפי הבקשה: האם בכך שבזק מסרה
^

לנטוויזץ ו/או לצדדים שלישיים אחרים פרטים אישיים ופרטים אודות עסקאותיהם של
לקוחותיה היא פגעה בפרטיותם, ביכולת המיקוח שלהם ובתחרות, כמפורט לעיל, והאם

קמות להם בגין כך עילות התובענה המפורטות לעיל, כולן או חלקן.

4. תמצית הבקשה לאישור התובענה� בזק, ענקית התקשורת ובעלת מונופול בתחום תשתית
האינטרנט, המחזיקה במאגריה מידע ונתונים אישיים ופרטיים רבים אודות לקוחותיה
ואודות עסקאות שערכו עימה, סחרה בפרטיהם והעבירה אותם לידי צדדים שלישיים בעלי

עניין כלכלי, לשם שיווק שירותיהם, והכל, מבלי שנתנו הסכמתם לכך.

5. הסעד המבוקש: ליתן צו אשר יורה לבזק לחדול לאלתר מהעברת פרטים ו/או נתונים
אודות לקוחותיה לצדדים שלישיים ולמנוע כל גישה למאגריה, וכן, לפצות את חברי

הקבוצה בגין נזקיהם.

: כ-51,000,000 ¤. 6. הסכום או השווי המשוערים של תביעותים של גל הגמנימ עם הקבוצה

? החלטת בית משפט להתיר צירוף של אדם לקבוצה לפי סעיף 10(ב) לחרק;
? החלטת בית משפט בדבר אישור תובענה ייצוגית או בדבר דחייה של בקשה
לאישור לפי סעיף 14: הגדרת הקבוצה לפי סעיף 14(א)(1): ; עילות
התובענה והשאלות של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה לפי סעיף

20 מילים]; 14(א)(3): ;הסעדים הנתבעים: נסה"כ
? החלטת בית המשפט ולפיה ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח

מייצג במקום תובע מייצג או בא כוח מייצג לפי סעיף 16<ד)(1) לחוק;
? לא הוגשה לבית המשפט. בתוך התקופה שקבע, בקשה למינוי תובע מייצג או בא
כוח מייצג במקום כל התובעים המייצגים או כל באי הכוח המייצגים בתובענה
ייצוגית אשר בית המשפט אישר את הסתלקותם או מצא שנבצר מהם להמשיך

בתפקידם לפי סעיף 16(0(2 לחוק;
? הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף 18 (ג) לחרק;

? החלטת בית משפט בכל הנוגע להסדר פשרה לפי סעיף 19 לחוק;
ם אחר:

להרדעה זר מצורפים המסמכים האלה:
1. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית בצירוף התובענה והנספחים.

תאריך

חתימה



מדינת ישראל

ביב __ תאריר 29/11/2017 לא מחיזי בת בית משפט ה

טופס 1 - פתיחת הליך אזרחי
(לפי תקנה 7 א(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984)

סמן במשבצת המתאימה:

1. המסמך המוגש

£3 תובענה עיקרית [ ] ערעור [ ] הודעה לצד גי [ ] תביעה שכנגד [ ] בקשה בכתב המוגשת לפני

 [ ] ערעור שכנגד פתיחת התיק העיקרי

2. (א) 0וג תיק בהליך אזרחי
 י

[]אבעיה []בקשה [] בקשה לפי ][]בקשה |[] הנבלים |[] הטרדה |[ ] המרצת |[] המרצת |[ ] ועדת ערר |[] חוזה אח'ד
לאישור עיקול ח1ק להגנה לתשלום תכוף עסקיים מאיימת פתיחה פתיחה בוררות

על עדים. וצו הגנה
התש0"ט-

2008 
] ערעור על } [ ] חיקור דין [ ] ניהול רכושם [ ] ערעור [ ] ערעור [ ] ערעור [ ] ערעור [ ] ערעור [ ] ערעור [ ] ערעור לפי 

אזרח- של נעדרים אזרחי בחירות על בית דין על בית דין על בית דין על בית דין חוק חיילים החלטת ועדה
או גבויים למשמעת משמעתי של משמעתי של משמעתי של שנספו במערכה

רש1יות ע!בדי מדינה לשכת עורכי (תגמולים
מק!מיות הדין ושיקום),

 התש"י-1950
[ ] ערעור [ ] ערעור [ ] ערעור על [ ] ערעור [ ] ערר על פי [ ] עתירות {] פירוקים [ ] פשיטת רגל [ ] רשות ערעור [ ] רשות ערעור

מיסים נוער אזרחי החלטת רשם שונה אזרחי חוק המים, אסירים אזרחי על החלטת
בית המשפט התשי"ט-1959 רשם ההוצאה

 לפועל
[ ] רשות ערעור [ ] שכירות [ ] תיק אזרחי [ ] תיק אזרחי [ ] תיק אזרחי [ ] תביעת [י] תובענה

על תביע1ת בסדר דין בסדר דין בורחת ייצוגית
קטנות | | |מהיר | מקוצר | | | | |

(ב) סוג תיק בהליך משפחה
[ ] אימוץ [ ] אפוטרופסות [ ] אכיפת פסק [ ] בקשה [ ] הטרדה [ ] היתר [ ] יישוב סכסוך 1 ] ערעור [ ] ערעור על [ ] רשות ערעור

חוץ לאישור עיקול מאיימת נישואין משפחה החלטת רשם משפחה
 וצו הגנה

[ ] שינו' שם [ ] תביעת [ ] קביעת גיל [ ] התרת [ ] תיק הסכם [ ] תיק משפחה [ ] תביעת [ ] תיק עזבונות [ ] ערעור
 |בוררות | |נישואין | [_ ן נזקקות | |משפחה אימוץ |

.3

# סכום התביעה (בתביעות כספיות בלבד) 51,000.000 ש"ח

.4

[ ] סוג עניין (יש למלא בהתאם להודעת מנהל בתי המשפט לפי תקנה 7א(ג) לתקנות סדר הד'ן האזרחי, התשמ"ד�
1984 כפי שמתפרסמות ברשומות מזמן לזמן):

, והאגרה שתשולם היא האגרה הגבוהה ביותר) (באפשרותך לבחור יותר מסוג עניין אחד באותו התיק



^ 5. בעלי הדין - פרטי מגיש התובענה (די בצי1ן פרט* בעל הדין הי*שון) [ ] קטין [ ] ח10י

שם (פרטי ומשפחה/חברה/מוסד} מ0פר זהות / מספר ח.פ. * מספר טלפון [כתובת

רענן בשן שייר 059779991 089316072 הירדן 39 רח1בות

* בהתאם לתקנה 7א(ו) לתקנות 0דר הדץ האזרחי, התשמ"ד-1984, אם אין בידי מגיש התובענה "מסקר זהות" כהגדרתו בתקנות האמורות, עליו לפרט את
הטעמים לכך. לפיכך, אם אין ברש1תך מספר זהות, נא פרט:

6. פרטי בעל דין שכנגד * (די בצי1ן הנתב" הראשון) [ ] קטין 3 ] חסוי

שם (פרטי 1משפחה/חברה/מו0ד) מספר זהות / מספר ח.פ. * מספר טלפון 1 כתובת

בזק, החברה הישראלית לתקשורת ח.צ. 520031931 מנחם בגין 132 תל אביב
בעניין עיזבון המנוח (בתיקי עיזבונות בלבד) מספר זהות ~ תאריך פטירה

בהתאם לתקנה 9(2) לתקנות סדר הדין האזרחי. התשמ"ד-1984, פרט* הנתבע ימולאו עד כמה שניתן לבררם.

7. אחר

[ ] הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות), התש0"ז-2007 או תקנות בית
המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995.

8. פרט בקשות שנפתחו לפני פתיחת ההליך הטבתי:

מספר תיק שם התיק תיאור

9. פרט1 בא כוח (אם נ'נגיש התובענה מיוצג)

שם ע1רך הדין (שם פרטי ושם משפחה) שם משרד עורך הדין מםפר רשיון מספר פקס מספר טלפון

לאה נמס- קהתי, עו"ד רענן בשן ושותי | 19723 089316075 | 089316072

אני מצהיר כי ידוע לי שסעיף 4 לטופס זה משמש, בין היתר, לצורך שומת אגרת בית משפט
ואני מתחייב כי אין התובענה כוללת סוגי עניין שלא פורטו בסעיף 4^לטופ0 זה.

?" 1̂
^

/ / /  29/11/2017

?3י7 נ̂¥ ל*י
?̂ 9 רח'י'ייזי

1/9/2015 הופק בתוכנת עו"דכנית פלטינום



יפוי כח כללי
(לצורך הפקדה ברשויות, בית המשפט ובהוצאה לפועל)

אנו הח"מ רענן בשן ת.ז. 059779991 ממנים בזה את עוה''ד לאה נמס - קהתי ו/או בת - חן
פארי סבאג ו/או כל עו"ד אחר ממשרדו ו/או עובדים מטעמם, בכל ענייו ו/או הליך מול ביהמ"ש

ו/או הוצל"פ.

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כוחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל
הפעולות הבאות, כולן ומקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:

1- לחתום על ולהגיש כל תביעה או תביעה שכנגד, ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה
למתן רשות לערער, ערעור הודעה, טענה, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מההליך

הנ"ל.
2. לחתום על ו/או לשלוח התראות נוטריוניות או אחרות, ולעשות את כל הפעולות הקשורות

והנובעות מהעניין הנ"ל.
3. להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט, בתי דין למיניהם, לשכת

הוצאה לפועל או מוסדות אחרים הן ממשלתיים והן אחרים עד לדרגה אחרונה.
4. למסור כל עניין הנוגע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררין כפי בא כוחי

ימצא לנכון ולמועיל.
5. להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שקול דעתו של בא כוחי

ולחתום על פשרה כזו בבימה"ש או מחוצה לו.
6. לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין מהעניינים הנ"ל לרבות הוצאות
בימ"ש ושכר טרחת עו"ד, לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי

שבא כוחי ימצא לנכון ולמתאים.
7. להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה, לעשות כל הפעולות המותרות עפ"י חוק ההוצאה

לפועל.
8. לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב אשר בא כוחי ימצא לנכון בכל עניין

הנובע מהעניין הנ"ל.
9. להעביר ייפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר ולנהל את ענייני הנ"ל
לפי ראות עיניו ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל בקשר עס המשפט או עם

ענייני הנ"ל מאשר את מעשיו בתוקף ייפוי כוח זה מראש.
המלים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך,

 שנת 2017.
 ̂

לחודש ולראיה באנו על החתום, היום 0-2,

̂ן /. רענן

/ / / הנני מאשר/ת את חתימת מרשי הנ"ל. •***
י* *(גןג* *4

חתי*1* /ג £$£ץ~)^ ?11ה2יי עי'יי




