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בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות. התשס"וי2006
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ואלי טעמי הבקשה;

מבוא

1. הנתבעת, אחת מחברות התקשורת הגדולות בארץ, יצרה לעצמה מנגנון שיטתי לגביית כספים שלא כדין,
מאלו אשר ביקשו להיטיב את תנאיהם ולהצטרף לשורותיה.

2. כפי שיובא להלן בהרחבה, הנתבעת, אשר מבצעת עסקת ניוד מספרים לבקשת מנוי של חברה אחרת, גובה
מהתובע להתנייד תשלומים שונים, עוד טרם ניוד הקווים בפועל. וממילא לפני ניתוק הקו וחיבורו
לרשתה. כך, על אף שניוד המספר חל בנקודת זמן אחת מוגדרת, בפועל, גובה הנתבעת מהמנוי תשלומים

לפני כן, לעתים מספר ימים לא מבוטל לפני ניוד הקו.

3. בקליפת האגוז יוטעם, כי עניינה של תובענה זו, בנזקים הממוניים שנגרמו לתובע ולחברי הקבוצה
המוצעת כהגדרתה להלן, בגין גביית תשלומים שלא כדין על ידי הנתבעת, בטרם ביצוע ניוד הקווים.

4. בעטיים של מעללי הנתבעת, נגרמו לתובע ולכל אחד מיחידי הקבוצה המוצעת נזקים ממוניים נמוכים,
באופן יחסי, ברם, שיעור הנזקים הממוניים הכולל שנגרם לקבוצה, נאמד בלמעלה מ-19 מיליון ¤.

5. עיללת התביעה, אס כן, קמות לתובע וליתר חברי הקבוצה המוצעת בגין תשלומים בהם חייבה אותם
הנתבעת עוד בטרם ניידה את קווי הטלפון ובטרם סיפקה להם שירותים באמצעותם, בשעה שהמשיכו

לשאת בתשלומים לחברה הננטשת בגין אותם קווים שביקשו לנייד.

הצדדים

6. למען זהות המונחים בכתבי בי-הדין, יקרא התובע "התובע" או בשמו "דימיטרי". הנתבעת תקרא בשמה
או "הנתבעת".

7. התובע הינו מנוי של הנתבעת, אשר התקשר עימה בעסקת ניוד מספרים.

8. התובע הוא תושב ואזרח ישראל, בעל עסק לייעוץ ותיווך במקרקעין, והינו לקוח של סלקום.

9. הנתבעת היא בעלת רישיון מטעם משרד התקשורת להפעלת רשת רט"ן (רדיו טלפון נייד) ועל פי המוצהר
באתר האינטרנט שלה, היא חברת התקשורת הסלולרית הגדולה והמובילה בישראל, ומספקת מגוון רחב

של שירותים לכ-3.391 מיליון מנוייה (נכון ל-30 בספטמבר 2011) <

10. הנתבעת הינה חברה ציבורית, ובין היתר מהווה "עוסק" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן.
[נספח 2] העתק העמוד הראשון ועמודים רלוונטיים מתוך רישילן הנתבעת.

11- הקבוצה המוצעת- בית המשפט הנכבד, מתבקש להגדיר את הקבוצה המוצעת, כך- "כל מנויי הנתבעת
שהתקשרו עימה בעסקת ניוד, ואשר הוייבו ע'יי הנתבעת בתשלומים בגין� שירותים שונים לפני השלמת
ניוד הקווים לרשת הנתבעת, וזאת החל מיום 2 לדצמבר 2007 ועד למועד אישור הבקשה כתובענה

ייצוגית" (להלן- "הקבוצה המוצעת").

11̂ ̂\7\//:ק ̂-י8ס8416-40-ס58318!5111016/3/ז011נ00.11/31.ןת€61100.^\ 1 צס3.33ן22^105060)^1-3ג61
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הסמפת הנתבעת בדיו למתן שירותי רט"ו וכפיפותה להוראות הדיו

12. כאמור, הנתבעת פועלת מכוח הרישיון שהוענק לה ע"י שר התקשורת ועל פי התנאים המפורטים בו.

13. סעיף 11 (א) לחיק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"בי1982 (להלן- "חוק התקשורת"/ מקים את
חובתה של הנתבעת לפעול, בין היתר, על פי הוראות הרישיון-

"בעל רשיון יבצע פעולות בזק ייתן שירותי בזק באורח תקין וסדיר על פי הרשיון שהוענק
לו ועל פי התקנות והכללים שנקבעו לפי חוק זה."

[נספח 3] חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 982: (סעיפים רלוונטיים).

14. סעיף 4.1 לרישיון הנתבעת, עוסק בשמירת הדינים וההוראות, כדלקמן-

שמירת דינים והוראות
4.1 בכל הנוגע להקמת מערכת הרט"ן, קיומה, הפעלתה ותחזוקתה וכן למתן שירותי
רט"ן באמצעותה, יפעל בעל הרשיון על פי הוראות כל דיו, ובלי לגרוע מכלליות האמור

לעיל יקפיד על קיום אלה:
(1) הוראות חוק הבזק והתקנות שהותקנו לפיו;

(2) הוראות פקודת הטלגרף האלחוטי והתקנות שהותקנו לפיה;
(3) הוראות מינהל;

(4) אמנות בין-לאומיות שישראל צד להן, בעניין בזק ורדיו;
(5) כל דין אי אמנה אחז'ים שיחולו על בזק ורדיו גם אם נכנסו לתוקפם לאחר מתן

הרשיון.
4.2 בעל הרשיון יפעל לפי דינים והוראות כאמור בסעיף 4.1 כפי תקפם מזמן לזמן במהלך
תקופת הרשיון, לרבות התרופות בשל הפרתם, ויראו אותם חלק בלתי נפרד מתנאיו של

הרשיון.

15. סעיף 55.2 לרישיון הנתבעת קובע את כפיפות ההוראות שבהסכמי ההתקשרות של הנתבעת עם מנוייה
להוראות רישיון הנתבעת -

תנאי הסכם ההתקשרות לא יעמדו בסתירה, מפורשת או משתמעת, להוראות כל דין או
להוראות הרשיון; אין באמור לעיל כדי למנוע קביעת הוראות שונות בהסכם

ההתקשרות, המיטיבות עם המנוי לעומת הוראות הדין או הרשיון.

16. סעיף 55.4 (ז) לרישיון הנתבעת אף מחייב את הנתבעת לכלול בהסכמיה תניה בדבר עליונות הוראות
הרישיון על פני הוראות הסכמי ההתקשרות העומדות עימו בסתירה -

הסכם ההתקשרות יכלול, בין היתר, בצורה ברולה, את אלה:
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תנאי הקובע כי במקרה של סתירה בין ההוראות הנוגעות לתעריפים ולסל השירותים
המפורט בהסכם לבין לןוראות הרשיון לעגיין זה, יגברו הוראות הרשיון;

17. ואכן, על פי חובתה, מציינת יהנתבעת תניה מפורשת זו בסעיף 1.5 לתנאים כלליים להתחברות לרשת
סלקום, שבאתר האינטרנט שלה.

[נספח 4] תנאים כלליים להתחברות לרשת סלקום, מתוך אתר הנתבעת (עמודים רלוונטיים).

18. מקבץ ההוראות במצטבר, מלמד על הסמכת הנתבעת ליתן שירותי רט"ן, וכפיפותה, כמו גם כפיפות
הסכמית עם לקוחותיה, להוראות כל דין.

ניידות מספרים

מהי תכנית ניידות המספרים ל

19. ביום 2 לדצמבר 2007, נכנסה לתוקפה תכנית ניידות המספרים, שמהותה מוגדרת בסעיף 5א לחוק
התקשורת

"ניידות מספרים" - האפשרות הניתנת למגוי של בעל רישיון לשמור על מספר הטלפון
שהוקצה לו כאשר הפן להיות מנוי של בעל רישיון אחר באותו אזור חיוג, לעניו אותו

סוג של שירות בזק;

20. על פי הסמכות שהואצלה לו בסעיף 5א לחוק התקשורת, הורה שר התקשורת על יישום והפעלה של
"תכנית מספור לעניין ניידות מספרים" (להלן-"תכנית המספור").

[נספח 5] תכנית מספור לעניין ניידות מספרים.

21. בסעיף 30ו לרשיון הנתבעת (נספח בי), נקבעה כפיפות הנתבעת להוראות תוכנית המספור והוראות המנהל
בדבר הפעלתה, כדלקמן-

ם "בעל הרשיון יפעל בהתאם לתכנית המספור, ובהתאם להוראות המנהל בדבר הפעלת
"בעל הרשיון יפעל בהתאם לתכנית המספור, ובהתאם להוראות המנהל בדבר הפעלת

תכנית המספור ויישומה."

22. בתכנית המספור, מוגדרים בעלי הרישיון שביניהם מנוייד קו המנוי, כך- "בעל רשיון ננטש"- הוא בעל
הרשיון שמנוי שלו התנייד אל "בעל רישיון קולט", אשר קולט את המנוי שהתנייד אל שירותיו.

23. בסעיף ההגדרות בתכנית המספור, מוגדרת תכנית ניידות המספרים, הנעוצה בהחלפת ספק שירות-

"החלפת ספק שירות"- הפסקת מתן שירות מאת בעל רשיון ננטש למנוי שהתנייד,

ותחילת מתן שירות לאותו מנוי בידי בעל הרשיון הקולט;

24. ודוק, לא בכדי מופיעות הפעולות של הפסקת ותחילת מתן שירות בזו אחר זו. זהו רצף הפעולות
הכרונולוגי והמתבקש בעת החלפת ספק שירות, וכגזה, מונע אפשרות של כפילות קבלת שירותים מאת

שני בעלי רישיון בו זמנית.

25. להסרת כל ספק, בדיבור "שירות" הכוונה היא לכל השירותים המנויים בתוספת הראשונה לרישיון
הנתבעת. כך מוגדרים "שירותי בעל הרישיון" בסעיף ההגדרות ברישיון הנתבעת-
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"שירותי בעל הרשיון" -
שירותי רט"ן, שירותי בזק, ושירותים אחרים אשר בעל הרשיון רשאי לספק

לפי רשיון זה, למנוייו, לבעלי רשיון אחרים, לבעלי רשיון לשידורים, לבעלי
זכיון ולכוחות הביטחון;

26. מהוראות הדין, ברור אם כן, כי למעט נקודת הזמן הספציפית שבה מבוצעת החלפת ספקי השירות, לא
אמור להתקיים מצב בו המנוי משוייך לשתי חברות (או- שני בעלי רשיון), ובטח ובטח לא לשלם בעד

שירותים מקבילים לשתיהן גם יחד כשהוא מבקש לנייד את הקווים מאחת לאחרת לזה טרם בוצע.

27 ממילא ברי, כי הלקוח אינו יכול לצרוך את שירותי שתי החברות בד בבד באמצעות הקווים שמבקש
לנייד, ובפרט, אין בידיו לעשות שימוש בקווים המנויידיס בחברה הקולטת טרם השלמת הניוד.

הגבלה בדיו לפרק הזמו המקסימלי לביצוע תהליך ניידות מספרים

28. כאמור, תכנית ניידות המספרים קובעת, כי במסגרת ביצוע ניוד, לא תיתכו חפיפה של מתן שירותים על
ידי החברה הננטשת והחברה הקולטת, אלא בנקודת הזמן שבה מבוצעת החלפת ספק השירות, והדבר

מפורש ומודגש גם בסעיף 5 (ד) לתכנית ניידות המספרים, שיובא להלן.

29. ומהי אותה "נקודת הזמן הספציפית" שבה מבוצעת החלפת ספקי השירותז על פי ההגדרה שבסעיף 5 א
(0 לחוק התקשורת [נספח 3] על בעל הרשיון לספק ניידות מספרים לכל מנוי שיבקש זאת בתוך יום

עבודה אחד או בתוך זמו קצר מזה שקבע השר.

30. ואמנם, על פי הסמכות שהואצלה לו, קבע השר, במסגרת תכנית המספור (בסעיף 5 (ר)), את פרק הזמו
המקסימלי שיארד כל תהליך ניוד הקו והעמידו על 3 שעות ו-59 דקות לכל היותר. וכן קבע. כי פרעו הזמו

המקסימלי להחלפת ספק השירות. יעמוד על מחצית השעה לכל היותר-
החלפת ספק שירות תיערך כדלקמן:

(1) בעל רשיון ננטש ימשיך במתן השירות למנוי שביקש להתנייד וינתקו רק בסמוך
לפני המועד הקובע*

(2) בעל רשיון קולט יחל במתן שירות למנוי שהתנייד מילד לאחר המועד הקובע.

(3) שאר בעלי הרשיונות ינתבו שיחות, שיעדן מנוי שהתנייד, אל בעל הרשיון הקולט

מייד לאחר המועד הקובע.
(4) פרק הזמן להחלפת ספק שירות, יהיה קצר ככל האפשר, ולא יעלה על מחצית

השעה.
לעניין סעיף קטן זה, "המועד הקובע" - השעה השלמה הראשונה לאחר הלוף שלוש

שעות ממשלוח הודעת הניוד כאמור בסעיף קטן (ג)*
*לדוגמא, בהתייחס להודעת ניוד שנשלחה בשעה 10:32, יהיה המועד הקובע השעה

".14:00
(ההדגשות לא במקור).

31. בהוראה זו של השר, נקבע מפורשות בתתי הסעיפים (1), (2)ו-(3), כי בעל רישיון ננטש ימשיך במתן

השירות למנוי שביקש להתנייד וינתקו רק בסמוך לפני המועד הקובע, כי בעל רשיון קולט יחל
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במתו שירות למנוי שהתנייד מייד לאחר המועד הקובע, וכי בהתאם, שאר בעלי הרשיונות ינתבו שיחות

למנוי שהתנייד מייד לאחל המועד הקובע.

32. בחודש יוני 2013, נכנס לתוקפו תיקון מס' 3 לתכנית המספור, אשר על פיו, קוצר משד תהליך הניוד
והועמד על מחצית השעה (במקום 3 שעות ו-59 דקות, כאמור)�

"2. בסעיף 5, במקום סעיף קטן (ד), יבוא:
"(ד) החלפת ספק שירות תיערך כדלקמן:

(1) בעל רשיון גגטש ימשיך במתן השירות למנוי שביקש להתנייד וינתקו מיד לאחר לקבלת
הודעת נימי, כאמור בסעיף קטן (ג).

(2) בעל רשיון קולט יחל במתן שירות למנוי שהתנייד לא יאוחר מתום פרק הזמן הקבוע
בפיסקה (4) להלן.

(3) שאר בעלי הרשיונות ינתבו שיחות, שיעדן המנוי שהתנייד, אל בעל הרשיון הקולט, מיד
בתום פרק הזמן הקבוע בפיטקה (4) להלן.

(4) פרק הזמן להחלפת ספק שירות, יהיה קצר ככל האפשר, ולא יעלה על מחצית השעה

לעניין מנוי לשרות רט"ן ושעה אצל מנוי לשרות טלפוני נייח.'"'
[נספח 6] תיקון מס' 3 לתכנית המספור.

33. גם בהוראה זו של השר, נקבע מפורשות בתתי הסעיפים (1) ו-(2) כי בעל רישיון ננטש ימשיך במתן שירות

למנוי שביקש להתנייד וינתקו מיד עם קבלת הודעת ניוד מבעל רשיון קולט, וכי בעל הרשיון הקולט
יחל במתן השירותים למנוי שהתנייד לא יאוחר מתום מחצית תשעה.

34. כלומר, על פי ההוראות החלות בענייננו, כמעט ולא אמורה להיות נקודת חפיפה באספקת השירותים
למנוי בין שני בעלי הרשיון. כך, ממילא, כאמור, לא יאלץ המנוי לשלם לשניהם תשלומים בגין אותם

השירותים בכפל, כשברי ונהיר שאין בידיו כל יכולת ו/או צורך לצרוך אותם במקביל.

ביצוע ניידורנ מספרים ללא גביית ובשלום מהמנוי

35. ככלל, הוראת סעיף 74.2 לרישיון הנתבעת. אוסרת על הנתבעת לגבות תשלום כלשהו בגין שירות שטרם
סיפקה, בקובעה כך -

בעל הרשיון אינו רשאי לגבות ממנוי:
(א) תשלום עבור הקמת שיחה;

(ב) מחיר מינימום לשיחה.

(ג) תשלום כלשהו טרם אספקת השירות בפועל, למעט שירות "תשלום מראש" (-£*ק

סו*ק>
(ההדגשות אינן במקור).

36. חוק התקשורת, אף מטיל על בעל הרשיון את החובה הכללית לשאת בהוצאות הכרוכות בהפעלת תכנית
ניוד המספרים (בסעיף 5א (ד)�

"בלי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות הוראות ברשיון שניתן לפי חוק זה, רשאי השר
להורות כי כל בעל רשיון יישא בהוצאות, כולן או חלקן, הנגרמות לו בשל מילוי הוראות
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, ולעניין ניידות מספרים, אס "גרמו לבעלי הרשיון הנוגעים בדבר לפי סעיף קטן (ב)
הוצאות משותפות, רשאי הוא להורות כי יישאו בהן בעלי הרשיון באופן שיורה."

37. הוראת סעיף 5 א (ו) לחוק התקשורת, מייחדת ומטילה באופן מפורש על בעל הרשיון לספק ניידות
מספרים לכל מנלי שיבקש זאת, ללא כל תשלום מהמנוי או מבעל רשיון אחר -

"בעל רישיון כללי יספק ניידות מספרים לכל מנוי שיבקש זאת, בתוד יום עבודה אחד או
בתוך זמן קצר מזה שקבע השר, ויבצע, בלא תשלום מהמנוי או מבעל רישיון אחר כלשהו,

את כל הפעולות הנדרשות ממנו לשם כך לפי סעיף זה."

38. מקבץ הוראות זה, מלמד, כי הנתבעת איננה רשאית לחייב את מנוייה בתשלום כלשהו בגין שירותים
אותם טרם סיפקה בפועל, ובענייננו, ניוד הקווים וקבלת שירותים באמצעותם, וזאת, אף אס הסכמי

ההתקשרות של חברי הקבוצה המוצעת קובעים אחרת.

39. לעניין זה חשיבות יתרה, מאחר ובהסכמיה מציגה הנתבעת כלפי לקוחותיה מצג לפיו היא פועלת בהתאם
להוראות הרישיון (כפי שהובא לעיל) וממילא בהתאם להוראות והכללים החלים עליה עפ"י חוק

התקשורת ובכלל, ולפיכך, גס אס תמצא בהסכמיה הוראה הסותרת הוראות אלו, הרי שזו בטלה.

החלטת האישור בענייו אברגיל

40. ביום 3/3/2013 אושרה תובענה כייצוגית, כנגד חברת פרטנר תקשורת בע"מ, בעילה זהה [ת"צ -52142-09
11 (מחוזי ת"א) חיים אברגיל ואחי ני פרטנר תקשורת בע"מ (פורסם ב"נבו", 3.3.13) (להלן- "עניין

אברגיל").
[נספח 7] החלטת האישור בעניין אברגיל, מיום 3.3.13.

41. בית המשפט הנכבד יתבקש לראות בכל האמור בהחלטה בעניין אברגיל כחלק בלתי נפרד מבקשת
האישור והתובענה דנן.

סיכום ביניים

42. אס כן, עקרונות תהליך ניוד המספרים ברורים- התהליך הוא פרו-צרכני ותכליתו להיטיב עס הצרכן,
משך התהליך לא יעלה על 3 שעות (-59 דקות, וכיום- על מחצית השעה, שבסופן, ינותק הקו ויופסקו
השירותים למנוי אצל בעל הרשיון הננטש, למשך פרק זמן של עד מחצית השעה, שבתומה, יחובר קו
המנוי והוא יחל לקבל את השירותים מאת בעל הרישיון הקולט. כל זאת, ללאגביית כל תשלום מהמנוי.

43. גס על פי הגדרת מחוקק המשנה, תכלית תכנית ניידות המספרים/ תכנית המספור היא שמירה על הישג
צרכני, ומטרתה להביא לתועלת הציבור, קידום התחרות בענף התקשורת, צמצום הוצאות המעבר
מחברה לחברה, הורדת המחירים, הפחתת חסמי מעבר מחברה לחברה ושיפור מתמיד ברמת השירותים

לצרכן2.
[נספח 8] דף המידע מטעם משרד התקשורת- לקראת הפעלת ניידות מספרים החל מיום 2 לדצמבר 2007, שאלות

נפוצות ותשובות.

2 כך על פי דף המידע מטעם משרד התקשורת בעניין הפעלת תכנית ניידות המספרים, שצורף כנספח זי.
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מעשית ו/או מחדליה של הנתבעת

44. אכן, ניכר כי הושקעו מחשבה ודאגה רבה בפישוט תהליך ניידות המספרים והפיכתו לכלי ידידותי בידי
הצרכן, בניסיון להשיב ולו מעט מיכולת המיקוח מול חברות התקשורת.

45. אלא מאיל מבדיקה שנערכה בעניין מנויים שביקשו לנייד את מספריהם אל הנתבעת, עלה כי הנתבעת
נוהגת לחייב את המגוייס המתניידים בתשלומים שונים בעבור שירותים עוד לפני שהיא מבצעת את

הניוד בפועל, היינו, בטרם מבוצעת החלפת ספק השירות, ולעיתים, במשל ימים רבים לפני כן.
46. כך, הופכת הנתבעת את הרצף כרונולוגי אותו חייבו המחוקק ומחוקק המשנה להבטיח בעת החלפת ספק
השירות, וכך, היא גורמת למנוי לשלם תשלומי כפל לשווא; האוח/ לבעל הרישיון הננטש, לכאורה, אשר
אצלו ממשיך המנוי לקבל שירותים וממילא לשלם עליהם, עד לנקודת הזמן בו מבוצע ניוד המספר.
/ לבעל הרשיון הקולט, לכאורה, ובענייננו, הנתבעת, אשר טרם ביצעה את ניוד הקווים, ואולם כבר השני

החלה לחייב אותו בתשלומים בעבור שירותים שונים, בניגוד להוראות הדין.
47. בכך, לא אך שהנתבעת חוטאת להגשמת תכלית תכנית ניידות המספרים/ תכנית המספור, אלא היא אף

מפרה את ההוראות החלות עליה, וגובה מהמנויים תשלומים שלא כדין, כפי שיפורט בבקשה.

48. לית מאן דפליג, שבכך מעוולת הנתבעת כלפי לקוחותיה החדשים וגובה מהם תשלומים שלא כדין, מפרה
את התחייבויותיה כלפיהם, מטעה אותם, מפרה את תנאי הרישיון שניתן לה, ומתעשרת על חשבונם שלא

כדין ובחוסר תום לב.

49. להלן יובאו מספר דוגמאות למקרים בהם נוהגת כך הנתבעת, ואשר מלמדים על דרך העבודה השיטתית
של הנתבעת.

50. חיובי שווא אלו, שיפורטו בדוגמאות שלהן, הם המקימים את עילות התביעה האישית של התובע וחברי
הקבזצה המוצעת.

51. ראוי לציין, כי הסכומים הנקובים בבקשה, כוללים מע"מ, למעט אם נרשם אחרת במפורש.

רקע עובדתי

52. ביום 16/8/12 התקשר דמיטרי בהסכם עם סלקום, בין היתר, לניוד 4 מספרי טלפון סלולרייס שהיו
.054-5662055 ,052-8880378 ,050-6429380 ברשותו, אל רשת הרט"ן של סלקום: 050-6428910,

[נספח 19 מסמכי עסקת הניוד בין התובע לנתבעת.
53. ניוד הקווים בוצע ע"י הנתבעת ביום 9.9.12.

54. יצויין, כי למיטב זכרונו של התובע, כרטיסי סים נשלחו אליו ע"י הנתבעת ביום הניוד, היינו 9.9.12,
ואולם, לטענת הנתבעת, אלו סופקו לו כבר ביום 3.9.12.

55. בעניין זה יוקדם ויובהר, כי מכל מקום, עד להשלמת הניוד, למועד אספקת כרטיסי הסים (עליהם
ממילא טרם הוטבעו מספרי הקווים המנויידים), לא אמורה להיות כל השפעה על תחילת מועד החיוב,

כי אם למועד השלמת ניוד הקווים בלבד. כפי שנקבע גם בעניין אברגיל.
[נספה 10] חשבון עבור כרטיסי הסים ועבור המשלוח.

56. ביום ניוד הקווים ע"י הנתבעת (9.9.12), הופסק מתן השירות על ידי המפעיל הננטש (פלאפון) והוחל
השימוש בקווים המנויידים ברשת סלקום.

[נספח 11] הודעת פלאפון על הפסקה מוחלטת של השירותים מיום 9/9/2012.
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57. דא עקא, עיון בחשבון התשלום שהפיקה הנתבעת, העלה כי זו החלה לחייב את התובע בגין תשלומים
חודשיים יחסיים במועדים מוקדמים למועד בו בוצע ניוד הקווים בפועל.

[נספח 12] חשבון סלקום לתקופה 14/8-13/9/12.

אחד מ-4 המנויים שבבעלותו, 58. הנתבעת חייבה את התובע בתשלום יחסי בגין תשלום חודשי קבוע, בגין כל
בסך של 26.91 ¤ ובסה"כ 107.67 ¤, לתקופה שעד ליום 8.9.12, המוקדם למועד ניוד הקווים-

פ'ו1ם לסבף 052-2953767 זלטקץ דסיסרי סה�כ ז'יא סלקום: 0:00
חיובים ודמיים (לפני קע"ס) כטת חטד'ף חשץ' תוגיץי םת�כבטי1>
שישקיט 1*א סמ1<אהר סיג לופנימעיס

̂*ל] ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ זוי1ביחסי0םרתשלוסת1ד0יק0ו1 מי 03.09.2012 עד 08.09.2012 —^^"^^——י
̂^ל�̂�! ??^

 <י
0עד09.2012^0 �~ ס-109.2012 1ד1ביח0יו1םרדםישיםנשנת!1תהחרהשליטי

(.̂ סח"כחיגביםקםעים ~ � 33ו1י.י1טי13
̂יי י * סחיכ תינממ חיכו"מ (לפ1- 0עימ> 37ר/£72 *^
"̂ סהיכ לת1!ולום: ב:**?**!^ י

פיחט לסמי 052-3356407 1לסקיןד77סת םה"גנדא סלקום: 00;0
חי1בים תיס"ט (לפני מע"ס) גטת -העדף תטריף חטדף סודכבשיח
טיגטטים דא 0פע<1ע1ו סלל לט'0ז1"ג1

^^^^^?^^^^^^^^^^^^^^ "̂"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 03?1ד2012?0! עבור ח?0םחוז^קםע0ל2012!^ חיוב יחסי
110ד08.09.2012 י ~~~~~~~~~ . " -> /* 109.2012 ̂י סי שי&ושבישתהחויהו&לי חיוגיחסיעםרדסי

# " "̂ סחיגח�נב'םקםע'ם ~ ?"" וי ? -/
סה*כ וד3̂1 נדם"ם (לפני נת1*מ) - ?*-""" *

|,* £  ̂ סו;יפלו60ל01: י , י.י

דמ'טרי סה"כז"א סלקום: 0:00 פיחס לסטי 052-3646518 זלםלףן
חיובים ודם"ם (לסבי סונ"ם) ג1קת תעו'ף העייף העדף סה"כנם�ח
טיק1ט-0 דא 0מ1'לאחד סלל לקנ"ס1רס

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ו 1^ס^ /̂0^^^12^^^^70!̂ ח1ב יחם1 טבור 1

ו1ד08.09.2012 י ^^^^^^^ נח!1תהחרו;ש0שי מ-012^03.09 י0סיו1םרדםישי0ועו 0י1ב

ס'חס לסמי 052-4347187 זלט7ך1 דס'סר* סה"כ ז"אםלקזם: 0:00
חיובים ודט"ם (ל3י1* מוב"ס) נמ1ת ת1רף ושו�ף מו1חף סת�נבס�ח
ש'טט�ק דא םפע'לאתר סלל ל9ני0נ1�0

^̂ ^̂ |̂ ^̂ (̂ ^^^^^^^^ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !09!03?1ד£^3!09?^ וךןפיןו^ננםרתש^םהודטיקמע ס-112מ

^^^^^^^ ^ 
חקביחסי עמר דמי שימזש משת החד השלישי מ-03.09.2012עד03,09.2012

59. זאת, למרות שלא נעשה במנוילם כל שימוש. והדבר אף מצויע ברחל בתך הקטנה בראשיתו של כל עמוד
בחשבון המנויים (ראה בציון "סה"כ ז"א סלקום 00:00" בצידו השמאלי העליון של כל חיוב).

60. הנתבעת גס חייבה את התובע בתשלום יחסי עבור שירותים אחרים. בגין מועדים מוקדמים ליום 9.9.12,
בו בוצע ניוד הקווים בפועל. כך למשל, בגין חבילת 85ק6 והרחבת מהירות גלישה, חייבה הנתבעת את

התובע בתשלום בסך של 123.5 ¤ (112 ¤ + 11.5 ש"ח3) -

3 חיוב יחסי מה- 6.9.12 עד 13.9.12- םהייכ 7 ימים, שבגין 2 מהם (6.9.12-8.9.12) חייבה הנתבעת את התובע שלא כדין, ובסה"כ 11.5 ¤
ביתר (מתוך כלל החיוב בסר 40.25 ¤).
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סלקזם: 00: נחתנו למנוי 052-3397535 סה"בז"א
פרמי תוכנית. עיקרים: תוכנית סכצעא"פדםתנה לעסק 665

קזדעות גללי1ת: החל סתשםנע/זז סעת�כמם הבא1 התסחור בהתאם למוגדר בח1כנית החדטה אליה הצסרפת.

1י1ב'ם !1יכ!"ם (לפגי ק11"ס) כשת נסות תעייף חטו'ף תעו'ף סה"כבט'ח
0יסו8'ם לה?ב זיא םקע'לאחר ם* לט'מע�ס

? נ<יו6ז!-3ז1ק0 0:-*41<)
1̂ ̂ך5ן| 98̂ ̂ם00.ס 12.8550 123550 1^0.0 פו1ט-10שמ>'בור0ועסו1ס 536-0!^ ימ1"בל0י*17 48*327.595 5)

0̂ 11

^̂ ^̂ ^ *̂ םתיג חיובים תימ"ס (לפני םעימ) 

15̂ 111̂ 1*̂ םהיכ לתשלום; 1
:1'חנ נוסף לסם' 0523397535

1כילת88נ!ם בכסות טל 1327.59477^

פ'חס לסמי 315318*י052 סה�כ ז�א סלקום: 0:00
ח'1בי0 חים"ם (לפגי מע"ם) נטת לק1ת חטו'ף תש'ף ח"חח קה�גבטיח
ט'םושים ל10ב 1�א 0סו1'לאחר מלל ל13י0<1�0

^^^ 0̂ י י ¤ |||̂  ח1כיחסיעבוררורחבתמהןחתנ0שתיו1ד55קנ1ו0 םי3.2012ס.^1(1ד012^9ס

61. כנחזה מהפיתט שבחשבונית, לבד מ-4 מספרי המנויים שבבעלות התובע, מצויינים בה מספרי קווים
שאינם בבעלות התובע וכלל אינם מוכרים לו (המספרים המסומנים), ולצידס, חיובים בהם חייבה

הנתבעת את התובע בגינם-
מירוטמעי7?ת הקנויים

חקםם/דס"ם
7.35 6.30 0X0 ̂ם 3ל?ים 1X00 3 100י 0-00 6.30 0.00 0.00 ג

22^3 19.17 (100 (̂ 00 0.00 0.00 .100 0.00 0.00 19.17 
^ 

0506428910
2332 20!02 0.00 ^00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 19.17 3 0506429360

זלנ1קי1 דמיסיי ~� ~ י ~~ ——?

זלטקין דמיסח ~ ———^229537̂^> 5 23.00 פם;^ 0.00 0.00 0.00 0.00 00;0 00^ 2100 26.91

523356407^ 3 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0ס;0 0.00 2100 26.91
4055 3̂ 40 6 —_§33753ב2_35> ^ 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 00^ 0.00 6̂0 זלטקין דננ<ו^~ ~*~ ~� ——̂—

26.91 2100 0;00 0  ̂ 0.00 0.00 0.00 0.00 0£0 23.00 
^ ^.23646513

119!27 10£94 500 
3524315315> ט 112-60 0.00 0.00 4100 0.00 26.83- 26.83- ~

זלטקיןדסימרי� " ��^

26.91 2100 0.00 0  ̂ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 
08 

<255434718?
ןלסנחדסימף� ~ ??—

1171.61 93̂ 00 0.00 -30.00 {̂ 00 78.13 3^90 0.00 713.30 16̂ 80 
£0 ^526287781

22.43 19.17 �"1x00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.17 83 0538380378

13126 11̂ 17 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 0.00 0.00 19.17 08 0545662055

^^^8̂ ^  םהיב<תט<1ם0ללםו1ימ |
� י ~~

_ / 

62. סך כל החיובים שהשיתה הנתבעת על התובע, במועדים המוקדמים למועד בו נויידו הקווים, מסתכם ב-
231.14 ¤, אותם הוא זכאי להיפרע מהנתבעת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, בגין גבייתם שלא כדין.

63. מהחשבונית נלמד, אם כן, כי הנתבעת חייבה את התובע בתשלומים שונים במועדים הקודמים לניוד
הקווים, וכי בעניינו של התובע, השיטה בה נקטה סלקום, היא הקמת ושייך מספרים זמניים והשתת
תשלומים גגיגם על התובע, עוד טרם ניוד הקווים, ממש כשם שנעשה ע"י חברת פרטנר בעניין אברגיל.
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64. זאת, על אף שבכל המועדים המוקדמים לניוד הקווים, התובע ממילא כלל לא יכול היה לעשות שימוש
במנוייס שלו ברשת סלקום, הואיל ומספריהם טרם נוידו לרשת סלקום.

65. בחשבון סלקום לתקופה העוקבת, כבר לא מופיעים המספרים הזמניים והתשלומים החודשיים שנגבו
בגינם, ומצוייניס בה רק מספרי המנויים שנוידו.

[נספח 13] חשבון סלקום לתקופה 14/9-13/10/12.

66. בכך, נאלץ התובע לשלם תשלומים כפל- הן לחברה הננטשת (רשת פלאפון, לה היה מנוי עד לניוד
לסלקום), אשר המשיכה לספק לו שירותים עד לניתוק הקווים אצלה וניודם לרשת הנתבעת, והן לנתבעת
בתקופה שעד לניוד הקווים, בה ממילא לא היה בידיו לעשות שימוש ברשתה באמצעות הקווים

שבבעלותו עד לניודם.
[נספח 14] חשבון פלאפון עד לניוד הקווים.

המספרים הזמניים

הנתבעת מקצה מספרים זמניים כחלק בלתי נפרד מתהליך הניוד ומחייבת את לקוחותיה בגינם

67. כפי שהובא לעיל בעניינו של התובע וכפי שיפורט להלן, שיטת פעולתה של הנתבעת בניוד קווים לרשתה,
היא הקמת מספרים זמניים, כחלק בלתי נפרד מתהליך ניוד הקווים, ובחלק מהמקרים, כגון בעניינם

של חברי הקבוצה המוצעת, חיוב לקוחותיה בגינם, טרם השלמת הניוד.

68. יש להדגיש, כי העובדה שהתובע ובאי כוחו איתרו שיטה הנקוטה אצל הנתבעת כחלק ממנגנון להשתת
חיובי שווא על התובע וחברי הקבוצה המוצעת, אינה גורעת מזכותם של יתר חברי הקבוצה להשבת כל
הסכומים שנגבו מהם בטרם ניוד הקווים ע"י הנתבעת, אף אם ימצא כי היא עושה זאת בדרך שונה ו/או

נוספת מהקמת המספרים הזמניים.

69. על כל פנים, בין אם באמצעות מספרים זמניים ובין אם בכל שיטה אחרת, חיוב הנתבעת את מנוייה בגין
כל מועד המוקדם לביצוע הניוד בפועל, הינו שלא כדין, וזאת בין אם מדובר בניוד שנדחה מטעמים
הנעוצים בנתבעת ו/או מי מטעמה ובין אם בטעמים הנעוצים בלקוח (בכפוף לכך שלא עשה שימוש ברשת

הנתבעת עד לניוד).

70. ראוי להטעים, כי נזקי התובע וחברי הקבוצה המוצעת, היו נמנעים, אס מועד אספקת כרטיס הסיס היה
חופף למועד ביצוע הניוד, או לחילופין, לו כרטיס הסים שנמסר להם בטרם ביצוע הניוד היה חסום
לשימוש עד למועד הניוד, הגס שבפועל, משמעותם של הדברים זהה למשמעות אספקת הסים עם המספר

הזמני, שכן שניהם בבחינת אבן שאין לה הופכין.

שיוך מספרים זמניים ללקוח מתנייד כעולה מנהליה של הנתבעת

71. לאחר פסיקת בית המשפט בענייו אברגיל מיום 3/3/2013, הנהיגה הנתבעת נוהל חדש, אודותיו תדרכה,
לכאורה, את נציגיה. במסגרת נוהל זה, מכונים המספרים הזמניים, "מספרים מארחים":

"במידה ומעלים את העסקאות על קווים חדשים בלי ניוד
יש לבקש אישור מהלקוח על הנוסח מטה ולשלוח לי את האישור שלו במייל
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אני מאשר כי ביקשתי לבצע ניוד לסלקום אשר יתבצע רק בעוד מספר ימים. ידוע לי כי
עד ביצוע הניוד בפועל יופעלו הקווים שלי בסלקום באמצעות מספר מארח שיוקצה לי

על ידי סלקום וכי ככל ולא יבוצעו שימושים באמצעות המספר המארח אקבל זיכוי
נומינלי בגין החיוב שממועד הפעלת המספר המארח ועד הניוד בפועל בחשבונית החיוב

הבאה."

71. נוהל חדש זה, שבא בעקבות ההחלטה בעניין אברגיל, מעמיד את הדברים על אשורס, וממנו עולה, כי
המספרים הומניים היו וחינם חלק בלתי גפרד מתהליך הניוד אצל הנתבעת,- ברירת המחדל אצל
הנתבעת, היא כי המנוי יחויב גם טרם ביצוע הניוד בפועל (אולם בעקבות חידוש הנוהל, יזוכה המנוי,
; נוהל חדש זה מחייב את קבלת הסכמת הלקוח לכאורה, במידה ולא יבוצעו שימושים במספר הזמני)

לתוכנו וממילא, למשמעותו.

73. די בדברים אלו, כדי ללמד על היותם של המספרים הזמניים חלק בלתי נפרד מניוד כל קו ועל החיוב
האוטומטי בגינם, לכל הפחות עד למועד הנהגת נוהל זה אצל הנתבעת. חיובים אלו, גם מחייבים זיכוי

אוטומטי של לקוחות הנתבעת בכספים בהם חוייבו.

74. דברים אלו אף מעידים כאלף עדים, אודות ידיעתה והכרתה של הנתבעת את חובתה להשיב לתובע
וללקוחותיה את מלוא הכספים שגבתה מהם בטרם ניוד הקווים, על אחת כמה וכמה נוכח העובדה שעד
למועד הניוד, לא נעשה בהם כל שימוש. דא עקא, גם נכון למועד זה, לא השיבה הנתבעת לתובע את

הסכומים בהם חוייב על ידיה שלא כדין.

75. פועל יוצא נוסף של נוהל זה, הוא הצהרת הנתבעת במסגרתו, כי כספי הלקוח יושבו לו במלואם גם כאשר
עסקינן בניתי דחוי ועתידי, וזאת, בכפוף לכך שלא נעשה שימוש במספרים הזמניים, כגון בעניינו של

התובע.

76. היינו, אף לדידה של הנתבעת, לא אמור לחול על מלקוח כל חייב בגין המספרים הזמניים (אס לא נעשה
בהם שימוש}, גם כשמדובר בניוד דחוי, שאינו מבוצע באופן מיידי.

שיוד מספרים זמניים ללקוח מתנייד כעולה מהצהרות נציגיה של הנתבעת

77. כפי שצויין במסגרת ההליך דנן, משרד רענן בשן ושות' (מבין ב"כ התובע), הינו לקוח עסקי של הנתבעת,
לאחר שבמהלך החודשים אוגוסט וספטמבר 2013, חלק מהקווים שברשותו נויידו לרשת הנתבעת.

78. ניהול ההתקשרות עם הנתבעת באמצעות נציגתה, בוצע ע"י מר מאור בשן, שהינו גם תחקירן המשרד
ואשר למען הגילוי הנאות, הינו אחיו של עו"ד בשן.

79. לאחר קבלת תשובת הנתבעת לבקשה לאישור תובענה ייצוגית בגלגולה הקודם, נדרשה בדיקת הבסיס
העובדתי לטענת הנתבעת, לפיה היא אינה נוהגת להקים מספרים זמניים בביצוע ניוד, וממילא לא

לחייב בגינם.

80. תחילה, נבדקו חשבוניות התשלום שהפיקה הנתבעת למשרד ב"כ התובע בגין ניוד הקווים כאמור לעיל.

81. בשתי החשבוניות הראשונות שהפיקה הנתבעת, צויינו מספרים שאינם מספרי המנויים שבעלות משרד
ב"כ התובע, אלא המספרים הזמניים שהקימה הנתבעת.

82. בניסיון לברר את עניין המספרים הזמניים בחשבוניות, התקשר מר מאור בשן (להלן- "מאור") ביום
11.5.14 למוקד שירות הלקוחות הטלפוני של הנתבעת, ושוחח עם נציגת שירות.
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83. במועד זה, מאור אף ניגש באופן פיזי למרכז שירות הלקוחות של הנתבעת, ושוחח שם עם שני נציגי שירות
של הנתבעת, הגב' סימון ומנהל המשמרת, מר אמיל.

84. שלושת נציגי השירות של הנתבעת, הן במוקד הטלפוני והן במרכז השירות, הבהירו ברחל בתך הקטנה, כי
כל ניוד קו לרשת הנתבעת. מחייב הקמת מספר זמני (המכונה על ידיה גם "מספר מארח"}, שתפקידו

לקלוט את המספר המנוייד בהמשך, וכי איו ררר אחרת לבצע את הניוד.
[נספח 15] תקליטור הקלטות שיחות עם נציגי הנתבעת.

85. נציגי השירות במרכז שירות הלקוחות של הנתבעת, אף ערכו רשימה של המספרים הזמניים וציינו איזה
מספר זמני שוייך לכל קו מנוייד.

[נספח 16] רישום שערכה נציגת הנתבעת.
86. זאת ועוד, בדיקת החשבוניות העלתה תמונה עגומה, המעידה, כי במסגרת ניהול ההתקשרות עם
הנתבעת, אף משרד ב"כ התובע נפל במלכודת הנתבעת, וחוייב בגי( מספרים זמניים שהקימה הנתבעת

טרם ניודם; ומשכל/ ממילא נכלל בקבוצה המוצעת.
87. בחשבוניות שהפיקה הנתבעת למשרד ב"כ התובע לחודשים אוגוסט וספטמבר 2013, מפורטת רשימה
ארוכה של מספרים (אשר מתחילים במספרים 052-7 ו-052-4), שכולם מספרים זמניים. בחשבונית של
החודש השני להתקשרות (נספח 18), ניתן לראות כי מרבית המספרים הזמניים שהופיעו בחשבונית
הראשונה (נספח 17) אינם מופיעים עוד. בחשבונית של החודש העוקב, ניתן לראות כי כל אותם מספרים

- המספרים הזמניים -אינם מופיעים עוד.
[נספחים 17-18] חשבוניות סלקום לחודשים אוגוסט ספטמבר 2013.

[נטפח 19] חשבונית סלקום לחודש אוקטובר 2013.

88. כנחזה מהחשבונית הראשונה (נספח 17) בגין המספר הזמני 052-7003706 (המשוייך למספר המנוייד -050
6533353) למשל, והגם שניוד הקו שאליו שוייך מספר זה טרם בוצע באותו מועד (ולכן הוא מופיע גם

בחשבונית העוקבת, נספח 18), חייבה הנתבעת את חשבון המנוי בסך של 13.17 ¤.
89. דברים אלו, מעידים כי הנתבעת נוהגת להקים מספרים זמניים במסגרת תהליך ניוד הקווים אליה ואף

לחייב את הלקוחות המתניידים בגינם, ושוללים אפשרותה של "טעות נקודתית" בעניין התובע.
90. ראיות אלו, אף מלמדות שאופן הקמת ושיוך המספרים הזמניים מהווים בעבור הנתבעת הדרך ו/או
האמצעי ו/או אחת מהשיטות או האמצעים בהם היא נוקטת, והמביאים לחיוב התובע והקבוצה המוצעת

שלא כדין.

91. אלו, לבדם מעידים על מערכתיות עוולותיה של הנתבעת, ועל קיומה בהכרח של קבוצת נפגעים, היא
הקבוצה המוצעת.

92. ודוק, כאמור, המספרים הזמניים מהווים בעבור הנתבעת השיטה באמצעותה היא מחייבת את חברי
הקבוצה, ואולם, לא משנה באיזו שיטה הייתה נוהגת כדי להביא לחיובים אלו, בין אס באמצעות
מספרים זמניים או כל שיטה אחרת, בכל מקרה ומכל מקום, ובפרט לאור ההוראות שהובאו לעיל, כמו
גם לאור ההחלטה בעניין אברגיל, כל חיוב שהשיתה על חברי הקבוצה המוצעת בטרם השלמוג ניוד הקו,

הינו חיוב שלא כדין.

14



חיסר האפקטיביות בשימוש במספר הזמני

93. אין חולק, כי לקוח התובע להתכייד, מבקש לעשות זאת על מנת לצרוך שירותים באמצעות מספרו.
בעבורו, המספר הזמני אינו אלא מקור לאי כוחות משוועת עד לניוד הקו. באמצעות המספר הזמני הוא
אינו יכול לקבל שיחות או הודעות ממכריו, באשר אינם מכירים את המספר. הוא אף אינו יכול בהכרח
ליזום שיחות או הודעות למכריו, אשר כאמור, אינם מכירים את המספר ולא בהכרח יהיו זמינים למספר
לא מוכר. חוסר יכולתו של הלקוח לעשות שימוש במספר הזמני, נובעת לעתים גם מאספקת מוקדמת של
כרטיס הסיס, עוד טרם אספקת המכשיר הסלולרי שיכול ונרכש באותה עסקה, ואי התאמת הכרטיס

לשימוש במכשיר הישן.

94. זאת ועוד, לרוב, מדובר בלקוח בעל מכשיר סלולרי אחד, שעל מנת שיתאפשר לו שימוש במספר הזמני,
וככל שהוא אינו בעל שני מכשירי טלפון לפחות שכרטיס הסים מותאם לשימוש בהם, עליו לכבות את
המכשיר, להסיר ממנו את הסוללה, להסיר ממנו את כרטיס הסים של הקו המנוייד, להתקין בו את
כרטיס הסיס של המספר הזמני, להתקין שוב את הסוללה ולהפעיל את המכשיר. מובן שאם ירצה לקבל
שיחות למספר המוכר שבבעלותו, יהא עליו להחליף שוב את כרטיס הסים במכשיר (שכן, אף אחד

ממכריו אינו מכיר את המספר הזמני), וכך חוזר חלילה עד לניוד הקו.

95. לבד מאי הנוחות של החלפת הכרטיסים התדירה, ברור כי מרבית השירותים שברצונו לצרוך, מתבטלים
עם החלפת הכרטיס. הרי הוא אינו יכול, כאמור, לקבל שיחות או הודעות למספר שאינו ידוע למכריו.

96. לכן, ודאי שלקוח זה מעדיף להמשיך ולצרוך ולקבל את השירותים באמצעות הקו עוד אצל החברה
הננטשת, עד להשלמת ניוד הקו, ולא יכול להיות חולק אודות אי הנוחות והסרבול הכרוכים בשימוש

במספר הזמני, כשאין להם כל הצדקה.

97. מכאן, שאף אס נעשה שימוש במספר הזמני, הרי שכל שימוש בו הוא שימוש חלקי המסב למשתמש אי
נוחות רבה, ומכל מקוס, הנתבעת אינה רשאית לחייב את הלקוח בעלות שימוש מלא בו או בכלל, ללא

הסכמתו המפורשת לכך.

98. התחלת חיוב מיד עס מסירת כרטיס סים פתוח, יכולה, אולי, להיות מוצדקת, כשמדובר במסירתו ללקוח
שהקים מנוי עס מספר חדש (להבדיל ממנוי מתנייד), שאז, על כרטיס הסים שהוא מקבל לידיו, כבר

ממילא מוטבע מספר המנוי שלו- מספרו הקבוע, להבדיל ממספר זמני הנמסר במסגרת עסקת ניוד.

99. לאור האמור, ברירת המחדל חייבת להיות הימנעות מחיוב לקוח התובע להתמיד בטרם ניוד הקו או
לחילופין, זיכוי מלא ואוטומטי של כל הסכומים שנגבו בצירוף הפרשי הצמדה ורבית כדין.

סיכום ביניים -

100. אין חולק כי ניוד הקווים של התובע בוצע רק ביום 9/9/2012, וכי הנתבעת החלה לחייבו בחיובים שונים
בטרם ניוד הקווים.

101. כמפורט לעיל וכנתמך בראיות, הנתבעת חייבה אף את משרד ב"כ התובע בגין מועדים שקדמו למועד
ביצוע ניוד הקווים, וזאת באמצעות המספרים הזמניים שהקימה לקווים שבמועד הפקת החשבונית

הראשונה טרם נויידו.

102. אין מחלוקת, אם כן, שהן המועד הקובע והן הפסקת השירות מאת בעל הרשיון הננטש, חלו בעניין התובע
רק ביום 9/9/2012, ובעניינו של חשבון משרד בשן, טרם חלו במועד חיובם, לכל הפחות במועד הפקת
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החשבונית הראשונה. על כן, אסור היה לנתבעת לחייבם בחיוב כלשהו בכל מועד מוקדם למועד הניוד
בפועל.

103. הוכח לעיל, כי השיטה, או אחת השיטות, שבאמצעותה משיתה הנתבעת חיובי שווא על לקוחותיה, הינה
באמצעות הקמת מספרים זמניים והטלת חיובים בגינם.

104. הדברים נתמכים בהוראות המחוקק ובהחלטה בעניין אברגיל, ועל פיהם, הנתבעת אינה רשאית לחייב את
המנוי המתנייד בכל שלב המוקדם להשלמת ניוד הקו, בין אם באמצעות מספרים זמניים או בכל דרך

אחרת.

105. נוכח המובא לעיל, ברי כי התובע הוא בעל עילת תביעה אישית וכי בנוסף לו, קיימים עוד חברי קבוצה
רבים.

נזקי הקבוצה המוצעת

106. במעשיה ו/או במחדליה, מפרה הנתבעת את הוראות הדין החלות עליה כפי שפורטו לעיל, ובכך מסבה
נזקים ממוניים לתובע ולחברי הקבוצה המוצעת.

107. הנזקים שנגרמו לתובעים ולחברי הקבוצה המוצעת, מקורס בחיובים שהשיתה עליהם הנתבעת בטרם
ביצוע ניוד הקווים.

108. כידוע, במסגרת בקשה לאשר תביעה כייצוגית אין חובה לכמת הנזק ולהציגו במדויק. כך גם נפסק בת.א.
2033/00 בש"א 12904/00 שגיב גי בנק לאומי תק-מח 2003(4) 1249:

"התובע "הראה" קיומו של נזק אישי כתוצאה ממעשי ההטעיה. אין מוטלת עליו
החובה להראות או להוכיח, בשלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, את

שיעור הנזק והיקפו ואין עליו לכמתו, אלא "די בכך" שיראה כי נגרם לו נזק".

109. בידי הנתבעת כל המידע הדרוש על מנת לחשב את הנזק לחברי הקבוצה באופן מדויק� המועד בו החלה
; מועד השלמת הניוד ן סכומי החיוב שהושתו על הלקוחות בין שני לחייב את הלקוחות בתשלומים

מועדים אלו.

110. בהתאם להוראות שפורטו לעיל ולהחלטה בעניין אברגיל, כל תשלום שגבתה הנתבעת מחברי הקבוצה
המוצעת בטרם ניוד הקווים לרשת הרט"ו של הנתבעת ו/או בכפילות ובמקביל לחיובי החברה הננטשת,

הינו תשלום שנגבה ע"י הנתבעת שלא כדיו.

111. לצורך אומדן היקף הנזקים שגרמה הנתבעת לקבוצה המוצעת, נעשה שימוש גס בנתונים כמותיים אודות
הנתבעת והיקפי השימושים של לקוחותיה כפי שפורסמו בדו"חות הכספיים השנתיים שלה, ואולם מטבע
הדברים, כאמור, המידע השלם והמקיף הנדרש לצורך ביצוע חישוב אריתמטי מדויק, מצוי בידי הנתבעת

בלבד.

112. הנתונים בדבר סה"כ מנויים בחברת סלקום, הכנסה חודשית ממוצעת למנוי, שעור נטישה שנתי
באחוזים, שעור נטישה שנתי מנויים ברוטו, סה"כ מצטרפים חדשים וגידול נטו במנויים לעומת שנה

קודמת, נשאבו מתוך הדו"חות הכספיים השנתיים של הנתבעת.
[נספח 20] דוחו"ת כספיים של סלקום לשנים 2007-2014.

113. הנתונים בדבר אחוז מנויי 3101ק031ק וכן, אחוז המנויים המנויידיס, התבססו על הערכות.
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̂*08?, וכי רק כ-350/0 31  ̂ 114. לצורך החישוב, הונח בזהירות, שכ-0/ס75 מלקוחות הנתבעת, הינם לקוחות
מכלל לקוחותיה החדשים של הנתבעת בכל שנה, הינם לקוחות מתמידים (להבדיל מלקוחות בעלי מספרי

מנויים חדשים).
115. בנוסף, לצורך החישוב, הונח על דרך הזהירות, כי הנתבעת מתחילה לחייב רק כ-0/ם75 מלקוחותיה
המתניידים, במספר ממוצע של 4 ימים, בטרם ביצוע הניוד בפועל (למרות שכנחזה בעניינו של התובע,

החלה הנתבעת לחייבו 6 ימים עובר לביצוע הניוד).
116. כאמור, מלוא המידע והנתונים המדוייקים מצויים בידי הנתבעת, ובאמצעות מינוי מומחה לבדיקתם,

ניתן יהיה לחשב במדויק את הנזקים הממוניים בגין גבייה שלא כדין מחברי הקבוצה.
117. הסכומים הנקובים בטבלה הינם נומינליים (למעט בשורת הפרשי ההצמדה והרבית), וכן, ללא מע"מ.

118. סך הערכת הנזק לחברי הקבוצה ושיעורו, הובא בטבלה-
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~ 
^!/":̂ ^ ^ססננ?];:;-]^- שנתי- | י

מזםרתסלק^ם 000'073י3 3,187,000 3,292,000 3,394,000 3,349,000 3,199,000 3,092,000 3,049,000
הכנסה

חודשית 149 ¤ 149 ¤ 144 ¤ 144 ¤ 106 ¤ 87.5 ¤ 78.5 ¤ 74.7 ¤
ממוצעת למנוי

הכנסה יומית

̂,י^?מנ,יי 4.88 ¤ 4.88 ¤ 4.72 ¤ 4.72 ¤ 3.47 ¤ 2.86 ¤ 2.57 ¤ 2.44 ¤ (לפי 30.5 ימים.
בחודש)

300^ שעור נטישה
(11.1X4)' 36.80^1 31.50* 25.146 20.5046 19.60̂ 1 18.9X16 16-30^ שנתי באחוזים
(רבעוני

שעור נטישת 1,015,317
שנתי מנויים 500,899 602,343 645.232 695,770 840,599 1,007,685 1,137,856 -רבעוני)
ברוטו 338,439)
גידול נטו -43,000

כמנויים 189,000 114,000 105,000 102,000 7,000 -12,000 -43,000 נתין רבעוני
לעומת שנה בלבד, חסרים

קודמת נתונים

סה"כ
מצטרפים 689,899 716,343 750,232 797,770 847,599 995,685 1,094,856 972,3,17

חדשים

מתוכם מנויי
 כ-^75 כ-^75 כ-ו^75

 כ-^75 כ-<0>75 כ-^75
 כ-6ג>75 כ-ג0י75

0$#31£1? (ע"פ
חלקם היחסי (הערכה) (הערכה) (הערכה) (הערכה) הערכה) (הערכה) (הערכה) (הערכה)

בסח"כ)

מנויים

* 750י465 537,257 562,544 598,327 635,699 746,763 821,142 729,237
חשגח

"

14ו1?031?

2.90^6
מתוכם אחוז

35^ ^^ 35^ 
35

^ ^ 
35

^ 
35

המנויים .חישוב יחסי) ^
שטילדו לחודש דצמבר

(בלבד

̂"""ם 15,506 188,040 196,935 *209,41 222,494 261,367 287,399 255,233 סה

מתוכם- אחוז
75 *^75 י^75 יי759 *" *75 י7591 י*75המנויים ש חה<ב ו לפני ̂י
המוד

ס"כ המנויים
שנויידו

לפני 129'10 141,030 7,701*1 157,060 166,870 196,025 215,549 191,424 ושחוייבו
הנ<7'

נזק ממוני
למנוי בגין

הניח�^ע''פ 52�19 52�19 88�18 88�18 88�13 44�ת 28�10 76�9
ממוצע של 4

ימים)

סה"כ כמות
המנויים

1,868,298 2,215,843 2,242 שנויידו 197,718 2,752,905 2,788,594 2,965,292 2,316,155 526,
במכפלת שיעור
הנזק הממוני

17,347,331 ¤ | ^ה"פהתביעו? 

�בתוספת הפרשי הצמדה וי-יבית מסוף כל שנה ועד לתנשת הבקשה והתביעה | 19,033,067 ¤

י תכנית ניידות המספרים נכנסה לתוקפה רק בתחילת חודש דצמבר 2007, והחישוב הוא יחסי לחודש זה בלבד (12/^35=
.(2.9^0

" נתונים אלו, הינם בגין 3 רבעונים בהתבסס על נתוני הרבעון הראשון לשנת 2014.
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הסבר רביבי הנזק שבטבלת*

נזקים ממוניים בגין חיובי שייא בטרם נייד הקווים

119. לצורך החישוב, הונח, כאמור, כי בממוצע מחייבת הנתבעת את מנוייה בגין 4 ימים ביתר בטרם ביצוע
ניוד הקווים.

120. סכום חיוב היתר בגין 4 ימים אלו, חושב על פי ההכנסה הממוצעת ממנוי (כפי שפורסם ע"י הנתבעת),
במכפלת מספר המנויים שהתניידו אל הנתבעת בכל שנה.

121. הסכומים אינם כוללים מע"מ, אשר נגבה מהקבוצה המוצעת ע"י הנתבעת.

122. כמפורט בטבלה שלעיל, ועפ"י הנתונים לחישוב שבבסיסה, הנזק הממוני שגרמה הנתבעת לכלל חברי
הקבצה מוצעת בגין חיובי יתר, בצירוף הפרשי הצמדה ורבית מסוף כל שנה ועד למועד הגשת הבקשה

והתביעה, נאמד ב- 19,033,067 ¤, בתוספת מע"מ.

סיכום ביניים

123. הנה כי כן, הובאו דוגמאות מדוגמאות שונות, הממחישות את גודל והיקף חיובי השווא שמשיתה הנתבעת
על לקוחותיה הטריים, אשר שמו בה את מלוא אמונם.

124. ברי כי אין המדובר ביד המקרה, וכי הנתבעת נוהגת כך במכוון וכשיטה, תוך שהיא מזלזלת בלקוחותיה
ובהוראות המחוקק ומחוקק המשנה, ותוך שהיא מתעשרת על חשבון לקוחותיה שלא כדין.

125. הנתבעת מפלה את הוראות חוק התקשורת בדבר ביצוע ניוד הקווים ללא בל תשלום ממנוייה, מפרה את
הוראות הרישיון בדבר איסור חיוב מנוי בטרם אספקת השירות, וכן, מפרה את הוראות חוק התקשורת
ותכנית המספור, בדבר אופן ביצוע ניוד הקווים (על פי השלבים והמועדים הנקובים בו) ומחייבת את
לקוחותיה המנויידיס עוד לפני שהיא נותנת בידיהם את הכלי הבסיסי הנדרש לשם צריכת שירותיה

הלכה למעשה, הוא המספר המנוייד.

126. הנזקים שנגרמו לתובעים ולחברי הקבוצה המוצעת לאור התנהלותה הנפסדת של הנתבעת, נאמדים,
כאמור, בכ� ב- 19.033,067 ¤ בצירוף מע"מ, ועליה להשיבם לידיהם, או לחילופין, לפצותם בגינם.

127. חשוב גם לזכור, כי הנתבעת ממשיכה ופועלת בצורה נפסדת כמתואר לעיל גם בימים אלה ממש, ועוד
עתידה להמשיד ולגרום ללקוחותיה לנזקים ולהתעשר על חשבונם, בכל חודש בו היא גובה חיובים שלא

כדין.
128. הואיל וחלק מנזקי הקבוצה ו/או מהתעשרותה שלא כדין של הנתבעת ממשיכים ומתגבשים מדי יום
ביומו, יתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את בקשת התובע עד למועד אישורה, וכן, להתיר לתובע ולחברי
הקבוצה אותה הוא מבקש לייצג, לפצל סעדיהם, באופן שיוכלו לתבוע מלוא נזקיהם לאחר שיתגבשו

במלואם.
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עילות התובענה

הפרת חובות חקוקות

129. כעולה מהמתואר לעיל, במעלליה הפרה הנתבעת שורה של חובות חקוקות שהוטלו עליה בדין, לרבות
בחוק התקשורת וברישיון שהוענק לה מכוחו, אשר נועדו להגנה על התובעים ויתר חברי הקבוצה המוצעת

כהגדרתה להלן, ואשר הפרתן גרמה לתובעים וליתר חברי הקבוצה המוצעת לנזקים ממוניים.

130. בין היתר, הפרה הנתבעת את הוראות הדין והרישיון שפורטו לעיל, האוסרות עליה גביית תשלומים
בטרם אספקת השירות בפועל וביצוע של ניוד הקווים ללא תשלום מהלקוח.

131. כפי שהוסבר גם בהחלטה בעניין אברג'ל, ביצוע תהליך הניוד בניגוד להוראותיהם של סעיף 5א לחוק
התקשורת ושל תכנית ניידות המספרים מקימה לתובע ולחברי הקבוצה עילת תביעה בגין הפרת חובה
חקוקה בהתאם לסעיף 63 לפקודת הנזיקין. הוא הדין גם באשר להוראות רישיון הנתבעת, שפורטו לעיל.

132. יסודותיה של עוולת הפרת החובה החקוקה, הינס: (א) קיומה של חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק;

; (ד) ההפרה גרמה לניזוק (ב) החיקוק נועד לטובתו של הניזוק; (ג) המזיק הפר את החובה המוטלת עליו
,- (ה) הנזק אשר נגרם הוא מסוג הנזק אליו נתכוון החיקוק. נזק

133. לית מאן דפליג, כי הוראות חוק התקשורת, כמו גם הוראות תכנית ניידות המספרים, נועדו להגן על
הלקוחות ותכליתן צרכנית מובהקת, ולפיכך, הפרתן גרמה לחברי הקבוצה המוצעת נזק מהסוג אליו

התכוון החיקוק.

134. הדברים נכונים גס באשר להוראת סעיף 4.1 לרישיון הנתבעת, המחייב אותה לפעול על פי הוראות כל דין,
וכן באשר להוראת סעיף 55.2 לעיל לרישיון, אשר אומצו בדרך של אזכור לסעיף 11(א) לחוק התקשורת,
יכן, באשר להיראת סעיף 74.2 לרישיון הנתבעת, האוסר עליה גביית תשלומים בטרם אספקת השירות,

אשר כולן הופרו בענייננו.

135. כפי שהוכח לעיל, הפרת החובות גרמה לתובע ולחברי הקבוצה נזק כספי, אשר הנו מסוג הנזק שאליו
נתכוון החיקוק, ואשר היה נמנע, לו הייתה פועלת הנתבעת כמתחייב בדין.

הפרת הסכם

136. הלכה למעשה, משיתה הנתבעת על התובע וחברי הקבוצה חיובים בכפילות ובמקביל לחיובי החברה
הננטשת, המוסיפה ליתן שירות ללקוחות המתניידיס, עד לניוד הקווים ע"י הנתבעת.

137. דא עקא, המערכת ההסכמית בין התובע לנתבעת, הכפופה להוראות הדין והרישיון כמפורט לעיל, אינה
מתירה לה לחייבו טרם ניוד הקווים ואספקת השירותים בפועל, וממילא משלא ניתן כלל לעשות שימוש

ברשתה באמצעות הקווים המנויידים (שכן, טרם נויידו במועד חיובם).

138. כאמור, לאור כפיפות הסכמי הנתבעת להוראות הרישיון ולהוראות החלות עליה עפ"י חוק התקשורת,
55.2 ו-74.2 לרישיון הנתבעת, תכנית ניידות המספרים ועפ"י כל דין (כפי שפורט לעיל, אודות סעיפים 4.1,
וכן, סעיף 11 (א) לחוק התקשורת), הרי שאף אס נכללת בהסכמי הנתבעת תניה כזו, המתירה לה לחייב
את לקוחותיה המתניידים בגין שירותים טרם ניוד הקווים, העומדת בסתירה להוראות אלו, הרי

שהוראה זו בטלה.
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139. הוסכם בין הצדדים, הן מכללא והן מכוח ההוראות שלעיל, כי הנתבעת רשאית לחייב את התובע אך ורק
בעבור שירותים שסופקו ושניתן היה לעשות בהם שימוש בפועל באמצעות המספרים המנויידיס, וממילא

שלא במקביל לחיובי החברה הננטשת, והנתבעת הפרה הסכמות אלו.
140. זאת ועוד, הנתבעת לא פעלה בהתאם לנוהל הפנימי שהונהג אצלה והובא לעיל בדבר זיכוי לקוחותיה
בתשלומים בהם חוייבו טרם ניוד הקו ושלא נעשה בהם שימוש בפועל, ובכלל זאת, לא זיכתה את התובע

בתשלומים בהם נשא, כמפורט לעיל.
141. בכך, גרמה הנתבעת נזקים כספיים לתובע ולחברי הקבוצה המוצעת, בשיעור החיובים שהושתו עליהם
בתקופה בה טרם נויידו הקווים וסופק השירות, ושלא ניתן היה כלל לעשות בו שימוש באמצעות

המספרים המנויידים.
; הנתבעת דורשת מלקוחותיה להתיר לה לחייבם, בין באמצעות כרטיס אשראי ובין בהוראת 142. לא זו אף זו
קבע, מדי חודש בחודשו באופל אוטומטי, על סמך נתונים אותם מקימה ומספקת היא בלבד, ללא כל
יכולת התערבות או שליטה מצידם של לקוחותיה. אמצעי תשלום זה, שניתן לנתבעת, טומן בחובו

התחייבות של הנתבעת כי החיובים יהיו כדין, ועל כך מסתמכים לקוחותיה, והתובע בכללם.

רשלנות

143. לחילופין, במעשיה ו/או במחדליה, התרשלה הנתבעת כלפי התובע וכלפי חברי הקבוצה אותם הוא מבקש
לייצג.

144. הנתבעת חייבת בחובת זהירות מושגית המוטלת על מוכר נכס ו/או שירות כלפי לקוחות וצרכנים.
145. הנתבעת חייבת גס בחובת זהירות קונקרטית לעניין עמידתה בהוראות החלות עליה (כמפורט לעיל)
ולעניין שיעור החיובים הכספיים אותם היא גובה מלקוחותיה, ובפרט לנוכח העובדה כי הן מועד ביצוע
ניוד הקווים והן שיעור הסכומים והתשלומים שהיא גובה, מבוצעים ע"י הנתבעת ומצויים בשליטתה

בלבד.
146. מתיאור הנסיבות לעיל, בחייבה את לקוחותיה בטרם נויידו הקווים בניגוד להוראות החלות עליה, ברור

כי הנתבעת הפרה את חובות הזהירות הפרה גסה ובוטה.
147. הנתבעת התרשלה כאשר חייבה את התובע ואת חברי הקבוצה המוצעת בגין שירותים טרם ניוד הקווים
ו/או לא זיכתה אותם במלוא החיובים שהשיתה עליהם טרם ניוד הקווים בתוספת הפרשי המצדה וריבית
כדין; כאשר חייבה את התובע עבור שירותים שכלל לא ניתן היה לעשות בהם שימוש באמצעות הקווים
; כאשר לא התריעה בפני התובע כי הוא עתיד לשלם בעבור שירותים שטרם סופקו ו/או שלא המנויידים
ניתן לצרוך אותם באמצעות הקווים המנויידיס; כאשר גבתה תשלומים בכפילות ובמקביל לחיובי
החברה הננטשת; כאשר לא הקימה מערד פיקיח ובקרה מספק ובכלל, שיבטיח כל לקוחותיה לא יחויבו
בגין שירותים שטרם סופקו ו/או שלא ניתן לצרוך אותם באמצעות הקווים המנויידיםו/או בכפילות

ובמקביל לחיובי החברה הננטשת.
148. זאת ועוד, קיים קשר ישיר בין מעשיה ו/או מחדליה של הנתבעת לבין הנזק שנגרם לתובע, העונה גם על

מבחן הצפיות הסבירה.
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עשיית עושר ולא במשפט

149. כעולה מהעובדות המתוארות לעיל, הנתבעת גרפה לכיסה את כספי התובע וחברי הקבוצה המוצעת,
שהושתו עליהם באופן חד צדדי בטרם נויידו קוויהם לרשת הנתבעת. בכך, התעשרה הנתבעת שלא כדין
על חשבון התובע וחברי הקבוצה המוצעת, וגרמה להם לחסרון כיס, כאשר גבתה מהם כספים בגין

שירותים שלא היה בידיהם לעשות בהם שימוש באמצעות הקווים המנויידים טרם ניוד הקווים לרשתה.

150. הנתבעת התעשרה ומתעשרת על חשבונם של התובע ושל לקוחותיה, כאשר היא גובה מהם תשלומים
כראות עיניה, באופן חד צדדי ולפי רצונה בלבד, שהעם בניגוד לדין ו/או בניגוד למוסכם בין הצדדים ו/או

מבלי שתספק את שירות הניוד בפועל ו/או בכפילות ובמקביל לחיובי החברה הננטשת.

151. כמוסבר לעיל, עשיית העושר של הנתבעת מתבטאת בכך שהחלה לחייב את הלקוחות המתניידים בטרם
חיבור המספרים המנויידיס לרשתה.

152. בהתאם להוראת סעיף 1 (א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979, על הנתבעת להשיב
לתובעים ולחברי הקבוצה המוצעת את כל הסכומים שנגבו על ידיה שלא כדין�

"מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן - הזוכה)
שבאי לו מאדם אחר (להלו - המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה

בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויה".

153. לפיכך, חייבת הנתבעת להשיב לתובע ולחברי הקבוצה המוצעת את מלוא הכספים שגבתה מהם בטרם
נויידו קוויהם לרשת הנתבעת, בצירוף הפרשי הצמדה ורבית כדין, או לחילופין, לפצותם בסכום נזקיהם,

כמפורט בבקשה ובתובענה.

חוסר תום לב

154. בהפרת ההוראות החלות עליה, כמפורט לעיל, אשר גררה עימה השתת חיבי שווא על התובע וחברי
הקבוצה, הפרה הנתבעת את חובות תום הלב בהתאם לסעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים, באופן המקנה

לתובע, ולקבוצת הלקוחות אותם הוא מבקשים לייצג, עילת תביעה.

155. על כך כבר נפסק בעניין ת.א. (ת"א) 2505/99 שטיינברג ני סלקום תק-מח 2000(3) 6095, כהאי לישנא:

"יש לציין, לעמדתי, חריג אחד והוא� ישום הסעיפים 12 ו- 39 לחוק החוזים,
שעניינם תום לב במשא ומתן ובביצוע החוזה, שבהיותם הוראות - על מלכותיות
מצטרפים אוטומטית לכל חוק, חוזה או פעולה משפטית, כמובן תוך התאמה לחוק

אליהם תם מצטרפים".

; ת.א. 156. ראה גס ת"א 2157/99 בש"א 62189/99 סמואלס פרד ואחי ני עירית רחובות תק-מח 2000(2) 22164
2057/01 בש"א 15000/01 ילניק ני בנק לאומי למשכנתאות תק�מח 2003(2) 9758.

157. חוסר תום הלב של הנתבעת מתבטא גס בעובדה, שחרף ההחלטה בענייו אברגיל, לא פעלה הנתבעת
להשבת הסכומים שגבתה מהתובע ומחברי הקבוצה המוצעת מיד עם היוודע לה אודות ההחלטה ובכלל.
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הגדרת קבוצת התובעים ונזקיה

158. חברי הקבוצה המוצעת, הינס כמפורט בסעיף 11 לעיל.

159. בשלב זה, אין בידי התובע יכולת להגדיר את זהות יחידי קבוצה זו ו/או את היקף הנזק שגרמה להם
הנתבעת, שכן נתונים אלו מצויים בידי האחרונה.

160. התובע ובאי כוחו ינקטו בהליכים המקדמיים הנדרשים האפשריים על פי דין כדי לקבל את הנתונים
המלאים מהנתבעת, לצורך איתור חברי הקבוצה המוצעת וחישוב מלוא נזקי חבריה.

161. על פי הנתונים וההערכות שפורטו לעיל, ההערכה היא כי מדובר במאות אלפי מנויי הנתבעת, וכל הנזק
שנגרם להם מסתכם בלמעלה מי19,000,000 ש"ח.

התובענה נמנית על סוגי התביעות אותו על פי חוק ניתו להגיש בדרך של תובענה ייצוגית

162. בקשת האישור מעוגנת כדבעי בפריט 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, לפיו ניתן להגיש תובענה
ייצוגית "נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו

בעסקה וביו אם לאו".

163. כמפורט לעיל, הגדרת העוסק על פי חוק הגנת הצרכן חלה על הנתבעת, והתובע וחברי הקבוצה המוצעת,
רשאיים להגיש הבקשה והתובענה בעניין זה, כך שאין ספק כי התובענה נשוא בקשה זו נמנית על סוגי

התביעות אותן ניתן להגיש על פי חוק תובענות ייצוגיות בדרך של תובענה ייצוגית.

מילוי התנאים הנדרשים לאישור התובענה כתובענה ייצוגית

אישור התובענה כייצוגית מתיישב עמ מטרית חוק תובענות ייצוגיות

164. על פי סעיף 1 לחוק תובענות ייצוגיות, מטרת החוק הלנה, בין היתר, לקדם את-
"(1) מימוש זכות הגישה לבית המשפט, לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשים לפנות לבית

המשפט כיחידים.
(2) אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו.

(3) מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין.
(4) ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות"

165. כעולה מהמפורט לעיל ולהלן, אישור תובענה זו כתביעה ייצוגית, ישרת נאמנה כל אחת ואחת מארבע
המטרות שנועד החוק להגשים.

166. כידוע:
"אין מחלוקת כי אחת ממטרותיה של התובענה הייצוגית היא לאפשר לאותן יתביעות
קטנותי שעלולות להימחק על הסף בבתי המשפט בהיותן 5)וחות1ו/\ו 06 להתנהל בבתי
המשפט. כמו כן, תובעים רבים יעדיפו לעיתים שלא לתבוע בשל הסכומים הנמוכים וכן
<היל כאלה שלא <רצו להתמודד עם תביעות בבית המשפט ולהשקיע בניהולן את

המשאבים הדרושים."4

כת.א. (מתתי-ת"א) 1980/04 עטי נ. כלל חברה לביטוח בע"מ (מאגרי נבו) 4
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167. כעולה מלשון חוק תובענות ייצוגיות, כולד הליך התביעה הייצוגית במטרה לאכוף את שלטון החוק וליצור
גורם הרתעה כנגד גופים כלכליים בעלי כיסים עמוקים, דוגמת הנתבעת, מפני ניצול לרעה של כוחם

הכלכלי כלפי החלשים מהם:
"מכשיר התובענה הייצוגית נועד להבטיח אכיפה יעילה של הנורמות הקבועות בחוק
ולהרתיע את העוסקים, בעלי היתרון הכלכלי, מכל ניסיון לנצל לרעה את תמימותו של
הצרכן, את חולשתו בעימות שבין השניים ואת חוסר הכדאיות הטמונה בהגשת תביעה
על ידו גגד העוסקים, בשל הנזקים הנגרמים כתוצאה ממעשיהם, היכולים להיות קטנים

יחסית לכל צרכן ומקור להתעשרות שלא כדין לעוסק"5
"במובן הרחב נועדה התובענה הייצוגית למנוע עשיית עושר ולא במשפט על-ידי גופים
כלכליים רבי עוצמה וכוח, המרכזים בידם ייצור תעשיה ושירותים לצריכה המונית, על
חשבון יהאדם הקטןי הנזקק לאותם גופים שאת מוצריהם או את שירותיהם הוא צורן.
היא מהווה גם אמצעי לאכיפת החוק במישור האזרחי. האפשרות הניתנת לצרכן היחיד
לתבוע בתובענה ייצוגית בשם קבוצת הצרכנים האנונימית שנפגעה מהפרת החוק,
מגשימה אכיפה ראויה ומונעת מצב של תת-אכיפה הפוגעת בצרכן הבודד, בקבוצת
הצרכנים ובציבור בכללותו. מצב של תת-אכיפה מביא לפגיעה באמון הציבור בסדר
החברתי הכולל ובשלטון החוק. התובענה הייצוגית משרתת גם אינטרס ציבורי של
יעילות וחיסכון במשאבים ומונעת חוסר אחידות בפסיקת בתי המשפט בתביעות אישיות

דומות"6
168. ברי כי בהגשת תובענה זו, יהא כדי לתרום באופן ניכר להרתעת הנתבעת וגופים כלכליים בעלי שיעור

מימדים דוגמתה מלהמשיך ולעוול ולפגוע בקהל הצרכנים, כשם שעשתה הנתבעת בענייננו.

הכרה בתובענה כתובענה ייצוגית הינה הדרד היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין

169. סעיף 8(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות קובע, כי כדי להכיר בתובענה כייצוגית, דרך דיון זו צריכה להיות
הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. לית מאן דפליג כי אלו הם פני הדברים

בענייננו.
170. כאמור לעיל, הקבוצה המוצעת מונה מאות אלפים נפגעים. ברם, זהות חברי הקבוצה המוצעת אינה

ידועה בשלב זה של הגשת הבקשה, ואין אפשרות מעשית לאתרם ולצרפם למסגרת של תובענה רגילה.
171. כמו כן, כמפורט לעיל, הפגיעה הכספית הפרטנית בכל אחד מחברי הקבוצה המוצעת, מסתכמת בסכומים
נמוכים באופן יחסי, אשר אינם נותנים בידי הפרט תמריץ לעמידה על זכויותיו ומימושן באמצעות נקיטת

הליכים כנגד גופים כלכליים חזקים ומבוססים דוגמת הנתבעת.
172. מנגד, הנזק הממוני לבדו שנגרם לכלל חברי הקבוצה המוצעת מסתכם בסכומי עתק. בנסיבות אלו, ברי כי

אישור התובענה כתובענה ייצוגית יביא לאכיפת זכויותיו של הפרט.
173. עוד ובנוסף, ללא קיומה של תובענה ייצוגית לא יהיה תמריץ לצרכן לפעול לתיקון התנהלות הנתבעת

באופן הצופה פני עתיד, וכך תוסיף הנתבעת, באין מפריע, במעלליה וברמיסת זכויות צרכניה.

5 ע"א 1977/97 ברזני נ. בזק החברה הישראלית לתקשורת פע"מ (מאגרי נכו)

דנ"א 5712/01 ברזני נ. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מאגרי נכו) 6
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174. זאת ועוד, אם יוכרעו העילות המשותפות לחברי הקבוצה המוצעת כנגד הנתבעת בהליך אחד, בתי
המשפט לא ידרשו לדון באותם עניינים שוב ושוב, כמספר חברי הקבוצה שיגישו תביעות אישיות כנגד

הנתבעת.

175. לעומת זאת, אם לא תוכר התובענה כייצוגית, צפוי הדבר להוליד ריבוי התדיינות בעניינים נשוא
התובענה, אשר ישית עלויות מיותרות על מערכת המשפט, יוסיף עומס על המערכת העמוסה ממילא,

ועלול להביא לפסיקות שונות ואף סותרות.

176. הדברים מצאו ביטויים גם בהחלטה בעניין אברגיל-
, עת נכנסה "התובענה עוסקת בהתנהלות פסולה לכאורה שראשיתה בשנת 1007
לתוקף תכנית ניידות המספרים. מאז ועד היום גובה הנתבעת ממנוייה, התובעים
לממש את זכותם לניידות מספרים, תשלומים שלא כדיו, כמפורט בהרחבה לעיל.
שיעורם של תשלומים אלו אינו גבוה והוא נע ככל הנראה בין שקלים בודדים
לעשרות שקלים לכל מנוי. מדובר במקרה טיפוסי בו תובענה ייצוגית הנה הדרך
היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת, שהרי שוויין הנמוך של התביעות האישיות
מתווה תמריץ שלילי להגשתן. תובענה ייצוגית הנה, למעשה, הדרך היחידה
להעניק לחברי הקבוצה סעד הולם בגין ההפרה (ראו: פס"ד עמוסי הנ"ל, בפסקה
, הימנעות מאישור התובענה תוביל 18, ואסופת הפסיקה המובאת שם). מצד שני
לכך שכספים שנגבו על-ידי הנתבעת תוך הפרתם לכאורה של חוק התקשורת
ותכנית ניידות המספרים יוותרו בידיה. נוכח האמור לעיל, תובענה ייצוגית תקדם
במקרה דנן הן את האינטרס של מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין (סעיף 1(3)
לחוק תובענות ייצוגיות), הן את האינטרס של אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו
(סעיף 1(2) לאותו חוק). בה בעת יקודם גם האינטרס באיחודם והאחדתם של

הליכי משפט (סעיף 1(4) לחוק)".

177. משכך, יהיה זה אך יעיל והגיוני ללבן ולהכריע בשאלות המשותפות כפי שיפורטו להלן, עובדתית
ומשפטית, במסגרת תובענה ייצוגית אחת, חלף ניהול תובענות אישיות רבות העוסקות באותן שאלות של

עובדה ומשפט.

לתובע עילת תביעת אישית

178. כבדרישת סעיף 4(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות. וכמפורט בהרחבה לעיל, לתובע עומדת עילת תביעה
אישית כנגד הנתבעת, בעילות התביעה שפורטו לעיל, בגין הנזק הכספי שהסבה לו, בסך של 231.14 ש"ח.

התובענה מעוררו? שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה

179. סעיף 8(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, קובע כי על מנת לאשר תובענה כייצוגית, על התובענה לעורר
"שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן

יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה;"
180. בנסיבות המתוארות לעיל, ברי כי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות
לתובעים ולכלל חברי הקבוצה המוצעת, המקימות לתובעים ולחברי הקבוצה המוצעת עילות התביעה
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המפורטות לעיל, כולן או מי מתוכן. מהחלטה זו, תיגזר כמובן הכרעה בעניין חובת הפיצוי החלה על
הנתבעת כלפי התובעים וכל אחד מחברי הקבוצה המוצעת.

181. כפי שנקבע אף בעניין אברגיל, השאלה העיקרית הדורשת הכרעה, הינה האם כדין חייבה הנתבעת את
מנוייה המתניידיס בתשלומים שונים טרם ניוד הקווים לרשתה.

182. הסעד לו זכאי כל מי שנמנה על חברי הקבוצה המוצעת זהה אף הוא- השבה בגין הסכומים שגבתה
הנתבעת שלא כדין מחברי הקבוצה המוצעת בתקופת הביניים שממועד ההתקשרות ועד למועד השלמת

הניוד בפועל.
183. הסוגיה היחידה אשר יש ואינה אחידה לגבי כלל חברי הקבוצה, הינה שאלת גובה הנזק הממוני הספציפי
שנגרם לכל אחד מיחידי הקבוצה. אולם, כפי שכבר נפסק7, אין בשאלה זו כדי להצדיק את אי אישורה של

התובענה כייצוגית.
184. למעשה רק בידי הנתבעת או מי מטעמה, מצוי כל המידע הרלוונטי לחישוב הנזקים שגרמה לכל אחד
מחברי הקבוצה המוצעת, ומשכך הגשת התובענה הייצוגית תאפשר לברר מהו הנזק המדויק שנגרם לכל

אחד ואחד מחברי הקבוצה המוצעת.

קיימו* אפשרות גבוהה שהשאלות המשותפות ייגרעו רובענו? לטובת התובע והקבוצה המוצעת

185. עוד קובע סעיף 8ן>ז}(1) לחוק תובענות ייצוגיות, כל לצורך אישור תובענה כייציגית צריכה להתקיים
אפשרות סבירה, כי אותן שאלות עובדתיות ומשפטיות המשותפות לכל חברי הקבוצה, יוכרעו בתובענה

לטובת הקבוצה.
186. הנה כי כן, על פי חוק תובענות ייצוגיות די לו לתובע אישור התובענה כתובענה ייצוגית, שיראה כי סיכויי

הצלחת תביעתו סבירים8.
187. במסכת העובדתית והמשפטית בענייננו, אשר פורטה באריכות דלעיל, והמושתת על עובדות מוצקות
ואדנים משפטיים איתנים, קיימת, בלשון המעטה, אפשרות גבוהה כי התובענה תוכרע לטובת התובעים

והקבוצה.
188. לדברים משנה תוקף, נוכח ההחלטה בעניין אביגיל, על פיה אישר בית המשפט הנכבד את בקשת האישור

באותן שאלות של עובדה ומשפט.

קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרד הולמת ובתום לב

189. בסעיפים 8(א}(3) ו-(4) לחוק תובענות ייצוגיות נדרש קיומו של יסוד סביר להניח, כי עניינם של כלל חברי
הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב כדי לאשר בקשה להכרה בתובענה כייצוגית.

שאלות שהן אינדבידואליות לכל אחד מבני הקבוצה, אם שאלות אלה מתעוררות. כך, למשל, גם אם החובה המופרת היא אחת, והיא מעוררת7 "במהלך התובענה הייצוגית, ולאחר השלב הקבוצתי שבו הוכרעו השאלות המשותפות לכל הקבוצה, ביתן לעבור לשלב אינדכידואלי, שבו יוכרעו
שאלות משותפות של עובדה ומשפט. ייתכן והנזק שנגרם למספר כעלי מניות שונה מהנזק שנגרם לאחרים" ךעא 4556/94 רמי מצת 3* אברהם

774 (פורסם בנבו). (י1996).מטו5) זיליברש-7

8 ע"א 2697/95 מגו וקשת בע"מ נ. נזמפר פע"מ (מאגרי נבו)
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190. התובע בעצמו ובאמצעות באי כוחם, השקיעו זמן ומאמצים באיסוף המידע, העובדות והנתונים ובבדיקת
הסוגיות העובדתיות והמשפטיות הרלוונטיות.

191. לתובע נכונות ומסוגלות להמשיך ולהשקיע ממרצו, מזמנו ומכספו על מכת לייצג נאמנה הן את ענייניו והן
את עניינם של יתר חברי הקבוצה המוצעת.

192. למשרדי ב"כ התובע ניסיון עתיר ורב שנים בתחום הליטיגציה האזרחית, לרבות בניהול תובענות
ייצוגיות.

193. כמו כן, התובענה מבוססת על עילות של ממש, והיא אינה מכוונת להשיג מטרה אישית של התובע, שאינה
מתיישבת עם האינטרסים של כלל חברי הקבוצה המוצעת. סוג הנזק שנגרם לתובע זהה לנזק שנגרם
ליתר חברי הקבוצה המוצעת, ולא קייס כל ניגוד אינטרסים בינו לבין יתר חברי הקבוצה המוצעת. נהפוך

הוא- האינטרס הוא משותף לכולם.

סיכום

194. הנה כי כן, הן חיובי השווא שהשיתה הנתבעת על התובע ועל כל אחד מחברי הקבוצה המוצעת, בשל
הפרת הוראות הדין וההסכמים החלות עליה, והן הסכומים להם זכאי כל אחד ואחד מהם בגין הנזק
הכספי כמפורט לעיל, אין בהם די כדי לצאת חוצץ כנגד העוול שנעשה לכל אחד בנפרד, ואולם נראה שהם

גדולים דיים כדי שיצטברו יחדיו לכדי סכומי עתק בקופת הנתבעת.
195. הגשת התביעה הייצוגית נשוא בקשה זו וחיוב הנתבעת בסעדים המבוקשים, יתרמו תרומה משמעותית
להרתעת הנתבעת מפני המשך התנהלותה הנפסדת, כאמור והתעשרותה על חשבונם, תוך ניצול חולשתם

הצרכנית בניגוד לדין ותוך הפרת חובות תום הלב, ההגינות והנאמנות של לקוחותיה.

196. המסקנה העולה מהאמור, הינה כי המקרה שבפנינו מביא לידי מיצוי את כל המטרות העומדות בבסיס
חוק התובענה הייצוגית.

197. כאן יצויין, כי בבדיקה שערכו ב"כ התובעים בפנקס כהגדרתו בחוק תובענות יצוגיות, נמצא כי רשומה בו
בקשה לאישור תובענה ייצוגית בת.צ.(מחוזי ת"א) 11500-08-12 ד"ר מיכאל בוקו ני פלאפון תקשורת,
שהיא תלויה ועומדת בפני מותב נכבד זה, אשר השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות
לחברי הקבוצה המתעוררות בה, כולן או חלקן, זהות או דומות בעיקרן לשאלות כאמור המתעוררות

בבקשה זו בעניינה של הנתבעת.

198. כן, כמפורט לעיל, עומדת בפני מותב נכבד זה, התובענה הייצוגית בעניין אבלגיל.

199. עוד נמצאה הבקשה לאישור תובענה ייצוגית בת.צ.(מחוזי ת"א) 56810-05-12 דוד אנגור ני הוט מובייל.
שעניינה בטענות דומות לעניין שבפנינו, ואולם, כובד משקלה של בקשת האישור שם הוא בטענה אודות

העיכוב הניכר בניוד הקווים, אשר כשלעצמו, הסב נזק ללקוחות הנתבעת.

הסעדים

על כן מתבקש בית המשפט הנכבד �

200. לאשר את התובענה המצורפת כנספח 1 כתובענה ייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות.

201. לקבוע כי הקבוצה בשמה תוגש התובענה הייצוגית תהיה הקבוצה המוצעת כהגדרתה לעיל בבקשה.
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202. לקבוע כי עילות התובענה והשאלות המשפטיות והעובדתיות המשותפות לתובעים ולחברי הקבוצה
המוצעת יהיו כמפורט לעיל בבקשה.

203. לקבוע את התובע כתובע מייצג ואת עוה"ד רם גורודיסקי, עוה"ד רענן בשן ועוה"ד ממשרדיהם, כב"כ של
התובע וחברי כל הקבוצה המוצעת.

204. לקבוע כי הנתבעת הפרה את החובות החלות עליה עפ"י כל דין ו/או הפרה את המוסכם בינה לבין התובע
וחברי הקבוצה ו/או התרשלה כלפי התובע וכלפי חברי הקבוצה ו/או התעשרה על חשבונם שלא כדין.

205. לקבוע כי הסעדים הנתבעים יהיו מתן צו עשה כנגד הנתבעת להשבת כל הסכומים שגבתה שלא כדין
מהתובעים ומחברי הקבוצה המוצעת בגין חיובם בתשלומים שונים בטרם ניוד הקווים בפועל בגובה של

19,033,067 ¤. בתוספת מע"מ עפ"י שיעורו במועד התשלום.

206. לחילופין, באם ימצא בית המשפט הנכבד כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה, כולם או חלקם, אינו מעשי
בנסיבות העניין, בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת,
יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, או לטובת כלל
מנויי הנתבעת או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין, בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי

סעיף 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות.
207. ליתן צו לנתבעת לבצע את תהליך ניוד הקווים בתוך המועדים הקבועים לכך בדין.

208. ליתן צו עשה המורה לנתבעת להימנע מלחייב את המתקשרים עימה בעסקת ניוד בכל מועד המוקדם
למועד השלמת הניוד בפועל ו/או בעבור שירותים שטרם סופקו ושלא ניתן לעשות בהם שימוש כלל ו/או

מלא.
209. להורות לנתבעת להקים מערך פיקוח ובקרה הולם שיוודא כי לקוחותיה אינם מחויבים בטרם ביצוע ניוד

המספרים ו/או בעבור שירותים שטרם סופקו ושלא ניתן לעשות בהם שימוש כלל ו/או מלא.
0ג2. להורות לנתבעת לפרסם הודעות לחברי הקבוצה המוצעת, לרבות הודעה על אישור התובענה כתובענה

ייצוגית ולקבוע כי הנתבעת תישא בהוצאות הפרסום.
211. לאור העובדה כי הנתונים שבידי התובע אינם מאפשרים להעריך באופן מדויק את מספר חברי הקבוצה
המוצעת ו/או את גובה הנזק הכולל שלהם, להורות לנתבעת להשיב על שאלונים ו/או לגלות בפני התובע
ו/או באי כוחו את כל המסמכים ו/או החשבונות ו/או ליתן לתובע ו/או באי כוחו גישה למאגריה
הממוחשבים של הנתבעת וכל מידע מכל סוג ומין שידרשו לתובע, שיש בו להשלים את החסר, לרבות
מינוי מומחה לבדיקת אלו, בין השאר לצורך איתור חברי הקבוצה המוצעת וחישוב הנזק שנגרם לכל אחד

מהם כמפורט לעיל.

212. להתיר לתובע לתקן את הבקשה ו/או התביעה ו/או לפצל את סעדיהם לאחר המצאת מלוא המידע
והנתונים ע"י הנתבעת המצויים בידיה.

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

214. לקבוע כי חלק מסוים שיקבע בית המשפט הנכבד מתוך הסכום ו/או שווי הסעד שיפסק, לאחר ניכוי
ההוצאות ושכר טרחת עורך דין, בשיעור שלא יפחת מ-0/ס7 משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי

הקבוצה המוצעת, ישולם לתובע, אשר טרח בהגשת התובענה ובהוכחתה.

215. לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ המייצגים את התובע כתובע בתובענה הייצוגית, יהיה בשיעור שלא יפחת
מ- 250/0 ומע"מ מהסכום שיפסק, בעבור טיפול בתובענה בערכאה הראשונה.

216. לחייב את הנתבעת בהוצאות בקשה זו ובשכ"ט עו"ד ומע"מ כדין.
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סוף דבר

217. הבקשה נתמכת בתצהיר התובע ותצהיר מר מאור בשן, מטעם משרד עו"ד רענן בשן ושותי.
218. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית אס תאושר, בין היתר לאור שיעור הנזק

שנגרם לחברי הקבוצה המוצעת.
219. לבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית לדון בתובענה הייצוגית אם תאושר, בין היתר על פי מקום

עסקיה של הנתבעת.

220. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

— — *ייי— ̂̂י \ / , עריך  / בתיה; פאוי סבאג ך גוי? ג5( ג©̂ך רט גורודיסקף, עו"ד ח

/ ב"ג התובע 

.2014 היום: 28אוגוסט,
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א,י חח"מ, זל"קיו דמי"יי ".י. ג11""0נ לאחי שהיי"יתי לימי את האמת יכי אם לא א""ח בן א"יח צפוי
לעונשים חקבועיס בחוק מצהיר בזאת כדלקמן�

1. הנני נותן תצהירי ." בתמיכת לבק�^י לאשי את התביעה """"* מ<ד סלקי* י"ייאל "?* 0""**.
כתובענה ייצוגית.

נ<ס0ח 1] כתנ תביעה ייצוגית.

^
ל,צמבי 007נ יעד ל"יעי אישיי הגקשה נ"נענה ייצוגית'' (לתלו� "ייי"�ו ה��יצעת").ע"י """", ג"של("י0 גג<, "יי'י"י" ""< ל��< י"יי*" -י י"�ייי0 *"* י"""1' "* ה"ל """ �2. הקבוצה איתי. א:י מ". ליי" """. **ל -י" י~ '""*"" 'י"' "'** ל' " " י

̂יי טל�יו סלולי"ב. '"היי בישיתי, אל ̂ חהק'יי"י בה^ם עם טלקים, בי, ח"ו. ל.ייד 4 מ ג ביים "
.054-5̂ 205� ,052-3880378 ,050-6*̂ 80ג רשת הרט'ץ של סלקום. 10*050-4428,

[נטפח 9] מסמכי עסקת הניוז� ביני לבין סלקוס.

4 ניוד הקווים בוצע ע"י הנתנעת ביום 9.9.12.

להו אלי ע"י ח"*1 * ""י. """ "•;?'• "*?^ מח1יב נשים סכךם עחנתב ת אלי .יפקי לי כבי ביים �1.*.3 ייתכן *>*, 10. אד על פי יעיץ מ^טי שקיבלתי, איו למוען קבלת5. יצ1יץ, כי תהילה יכיתי, מ —י *0̂  ̂ים *""* -י **" י'"י -< לא—-יי *'•" ל
הנתבעת.

[נ0פח 10) חשבון עבור כרטיסי הסיס ועבור המשלוח.
̂יל "" **"" ""* """  ̂ , ב" ני,ד הקווים ע"י הנתבעת ,"*.". ת"סק *1 יי"' * 

בקווים ר'מנויידיס ברשת כזלקום.
ןנס0ח 111 הח�עת פלאפון על הפסקה מוחלטת של השירותים מיוס 9/9/2012.

, אל.. .עיוו בחשבו, ר,תשלו0 "^קח ח^בעת. העלה כי זג חחלה לח<<ב אותי בתשלומי* .יישיי* יח.יי0
רר.וו\,7*ם מ1ק7מ*£0*0ט^נ£03נ.נ*"- הקייים ב^זי^

נגטפח 12) חשבין גזלקים לתקלפה 9/12/ג1�14/8.
̂� בסי של "�" ̂. -ל̂�י <י* י— "" ^10̂  יח0י "

¤. לתקיפה שעל.ליים 8.9.12, המוקדם למועד מת הקייים-.. """ .יי�ה א"יג^לים 1̂ ט ונסח''ג 67
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גףד01 לקטי 052-4347187 1<טק1 דט'טר םתיכ זיא טלקום: 0:00
?$£ "̂  ^̂   ̂ 0.£  ̂ '�ם (למב- ק"ים)
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9. זאת, למרות ו^לא עשיתי במנויימ כל שימוש, 1ו?^בר אף מצויין בפיריש בתחללתו של כל עמוד גחשבון
:00" בצידו השמאלי העליון של כל חיוב). המגוייס (ראה בציון "סח"כ ז'יא סלקום 00

10. הנתבעת גס חייגה אותי בתשלום יחסל עב\ר שירותים ארורים. על מועדים מוקדמים ליום 9.9.12. בו בוצע
ניוד הקווים בפועל. כך למשל, על חבילת $>*ק6 והרחבת מהירות גלישה, חייבה אותי הנתבעת בתשלום בסך

̂.(112 ¤ + 5.ג1 ש"ח1) - של 12315_(

3337533^05 0רו"3.זיא סלקום; 00: נמחמ למטי,
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1 חי1ב יחמי מה-6.9.12 עד 13.9.12- סד,ייכ7 ימים, שבגין 2 מהם (6.9.12-8.9.12) ח"בר. הנחב'1מאת התובע שלא כדין.
ובסה"כ 11.5 ¤ ביתר (מתוך כלל החיוב בסך 40.25 ¤).
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¤, אשר על פי יעוץ 12. בסך הכל, חייבה אותי הגתבעת, במועדים המוקדמים למועד בו גויידו הקווים, ב- 231.14.
משפטי שקיבלתי, אני רשאי להיפרע מהנתבעת, בצירוף ה0רשי הצמדה וריבית.

ג1. מהחשבוכית רואים, כי הנתבעת חייבה אותי בתשלומים שונים במועדים הקודמים לניוד הקווים, וכי השיטה
בה גקטח סלקום, היא הקמו*ושיח� מספרים זמנייט (השתת תשל1ג<<0 גג*גס, עוד טרט ניוד הקווים.

14. זאת, למחת שכבל המועדים המוקדמים לניוד הקווים, לא יכולתי כלל לעשות שימוש ברשת סלקום, הואיל
והמספרים שלי עדייו לא נויידו אליה במועדים אלו.

15. בחשבון סלקום לתקופה העוקבת, כבר לא מופיעימ המספרים הזמניים והתשלומים החודשיים שנגבו בגינם,
ומצוי<(י0 בה רק מספרי המנויים שנוידו.

{נספח 13] חשבון סלקום לתקופה 14/9-13/10/12.

16. בכך, נאלצתי לשלם תש&מים כפ?- הן לחברה הנגטשת ;רשת פלאפון, שבה הייתי מנוי עד לניוד לסלקום/
אשר המשיכה לספק לי שירותים עד לניתוק הקווים אצלת וגיורם לרשת הנתבעת, והן לנתבעת בתקופה שעד

לניוד הקווים, נה ממילא לא יכולתי לעשות שימוש ברשתה באמצעות הקווים שבבעלותי עד לניודס.

[נספח *1] חשבון פלאפון עד לגיוד הקווים.
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17. בידי הנתבעת כל המידע הדרוש על מנת לחשב את הנזק לחברי הקבוצה באופן מדויק: המועד בו החלה
; סכומי החלוב שהושתו על הלקוחות בין שני מועדים לחייב את הלקוחות בתשלומים; מועד השלמת הניוד

אלו.

18. על פי יעוץ משפטי שקלבלתי, 3ל תשלום שגנתה ה<תנ*ת מחבר* בקבוצה המוצעת 1מרנ1 נ*ח* ר?קוו<0 אליה
ו/או בכפילות (נמקניל לחייגי החגרו? הננטשת, הינז תשלוט שגגנה ע"* ז?נתנעת שלא 3דינ.

19. לצורך אומדן היקף הנזקים שגרמה הנתבעת לקבוצה המוצעת, נעשה, בהדרכת וסיוע באי כוחי, שימוש גם
בנתונים כמותיים אודות הנתבעת והיקפי השימושים של לקוחותיה כפי שפורסמו בת"חות הכספיים
השגתיים שלה, ואולם מטבע הדברים, כאמור, המידע השלם והמקיף הנדרש לצורך ביצוע חישוב מדויק,

מצוי בידי הנתבעת בלבד.

20. הנתונים בדבר סה"כ מנויים בחברת סלקום. הכנסה חודשית ממוצעת למנוי, שעור נטישה שנתי באחוזים.
שעור נטישה שנתי מנויים ברוטו, סה"כ מצטרפים חדשים וגידול נטו כמנויים לעומת שנה קודמת, נשאבו

מתוך חדו"חות הכספיים השנתיים של הנתבעת.

[נסםח 20] דוחו"ת כספיים של טלקוס לשנים 2007-2014.

ז0$כ/ (לקוחות כמוני, שלא קונים בנק דקות מראש, אלא משלמים בהתאם 21. הנתונים בדבר אחוז מנויי 30כ/
לתכנית ולשימושים) וכן, אחוז המנויים המנויידים, הוגבססו על הערכות של באי כוחי ושלי.

22, לצורך החישוב, הנחנו בזהירות, שכ-^75 מלקוחות הנתנעת, ר!ינם לקוחות 1)31ק051ק, וכי רק כ-0/>40 מכלל
לקוחותיה החדשים של הנתבעת בכל שנח, הינם לקוחות מתניידים (להבדיל מלקוחות בעלי מספרי מנויים

חדשים).

ג2. בנוסף, לצורך החישוב, הגחנו על דרך הזהירות, כי הנתבעת מתחילה לחייב רק כ-0/*75 מלקוחותיה
המתניידים, במספר ממוצע של 4 ימים, בטרם ביצוע הנ<וד בפועל (למרות שאותי, החלה הנתבעת לחייב 6

ימים לפני הנייד).

24. כאמור, מלוא המידע והנתונים המדוייקים מצויים בידי הנתבעת, ובאמצעות מינוי מומחה לבדיקתם, ניתן
יחיה לחשב במדויק את הנזקים הכספיים בגין גבייה שלא כדין קחברי הקבוצה.

מ. 25. הסכומים בטבלה הס נומינליים (למעט בשורת הפרשי ההצמדה והרבית), וכן, ללא מע"

16. סך הערכת הנזק לחברי הקבוצה ושיעורו. מפורטים בטבלה�
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27. לצורך החישוב, הנחנו, כאמור, כי בממוצע מחייבת הנתבעת את מנוייה בגין 4 ימים ביתר בטרם ביצוע ניוד
הקווים,

28. סכום חיוב היתר בגין 4 <מים אלו, חושב על פי ההכנסה הממוצעת ממנוי (כפי שפורסם ע"י הנתבעת),
בהכפלת. מספר המנו"ס שהתמידו אל הנתבעת בכל שנה.

29. הסכומים איכם כוללים מע"מ, אשר נגבה מהקבוצה המוצעת עי'י הנתבעת.

30. כמפורט בטבלה שלעיל, הנזק הכספי שגרמה הנתבעת לכלל חברי הקבצה מוצעת בגין חלובי יתר, בצירוף
הפרשי הצמדה וריבית זע7 לשער הגשת הבקשה והתביעה, נאמד ב- 19,033,067 ¤, בתוספת מע"מ.

31, בשלב זה, אין לי או לבאי כוחי יכולת להגדיר את זהות יחידי קבוצה זו ו/או אי* היקף הנזק שגרמה להם
הנתבעת, שכן נתונים אלו מצויים בידי האחרונה.

32. בא< כוחו ואני ננקיט בהליכים כדל לקבל את הנתונים המלאים מהנתבעת, לצורך איתור חברי הקבוצה
המוצעת וחישוב מלוא נזקי חבריה.

33. חשוב גם לזכור, גי סלקוס ממשיגה ופ1עלת גצווח גפסדו* גמתיאי לעיל גס בימים אלה ממש, ועוד עו1<דה
להמשיד ולגחם ללקוחותיה לג*קי0 ולהתעשר על חשבונם, גגל חח-ש בו היא גובה עבור חיובים שלא בדיך.

34. מייעוץ משפטי שקיבלתי ובו אני מאמין, קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג
וינוהל בדרך הולמת הן על ידי והן על ידל באי כוחי 1

35. לי באופן אישי עומדת עילת תביעה גגד סלקום. הקבוצה המוצעת ואני נפגענו פגיעה אישית עקב מעשי ו/או
מחדלי הנתבעת המאפשרת לנו הזדהות באותה פגיעה, הן מבחיגה עובדתית חן מבחיגה משפטית והן מבחינה

רגשית.

36. עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב, שכן אני חבר קבוצה טיפוסי שסבל נזק באופן דומח
לעיאר חברי הקבוצה.

37. לחברי הקבוצה ולי זהות אינטרסים מלאה לגבי עילות התביעה.

8ג. באי כוחי ואני, השקענו זמן ומאמצים באיסוף המידע, העובדות והנתונים (בבדיקת הסוגיות העובדתיות
והמשפטיות הרלוונטיות.

39. אני מאמין אמונה שלמה בצדקת התביעה ואני בעל נכונות ומסוגלות להמשיך ולהשקיע ממרצי, מזמני
ומכספי על מנת לייצג נאמנה הן את ענייני והן את עניינס של יתר חברי הקבוצה המוצעת.

40. לבאי כוחי ותק וניסיון מקצועי עתיר ורב שנים בתחום הליטיגציח האזרחית, לרבות בניהול תובענות
ייצוגיות.

לבאי כוחי או לי איו מניעים אחרים אלא לקדם מטרות ראויות, לרבות פיצוי על מחדלי הנתבעת והפרותיח

^'̂ ?ל^ 7 
~*̂ את הדין, כמפורט בבקשה זו. <

^^
דמיטרי זלטקי̂ן



א*ש1ל

אני, הח"מ עו"ד, טרח'. _, מאשר בזאת. כי ביים
 התייצב/ח בפני מר/גב' דמיטר* זלטקץ, בעל/ת ת.ז. מסי 309464113 / המוכר/ת
לי אישית. ולאחר שהזהרתיו/ה. כי עליו/ה לאמור את האמת וכי י/תחיה צפוי/ה לעונשים

הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, חתס/מה על חצחרתו/ה חנ"ל.

 , עו"ד
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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 בחוק אס לא אעשה כן, מצהיר בזאת, כדלקמן �

1. הנני תחקירן במשרד עוה"ד רענן בשן, וטען הגילוי הנאות, גם אחיו של עו"ד רענן בשן.

2. בתאריך 22/8/13 התקשרתי עם הנתבעת, באמצעות נציגתה, הגבי יעל כנען, בעסקה לניוד
קווי המשרד (רענן בשן ושות'), המהווה לקוח עסקי, לרשת סלקום.

3. סוכם עם נציגת הנתבעת, כי חלק מהקווים ינויידו באותו מועד, וחלקם במועדים
מאוחרים יותר, וכך היה.

4. לאחר קבלת תשובת הנתבעת לבקשה לאישור תובענה ייצוגית, נתבקשתי לבדוק את
הבסיס העובדתי לטענת הנתבעת, לפיה היא אינה נוהגת להקים מספרים זמניים בביצוע

ניוד, וממילא לא לחייב בגינם.

5. לפני שהתחלתי בבדיקת הדברים, עלה בדעתי לבדוק כיצד בוצעה עסקת הניוד בה
התקשרתי, כאמור לעיל, ולצורך זה, איתרתי את החשבוניות הראשונות שהפיקה

הנתבעת, מתחילת ההתקשרות.

6. בשתי החשבוניות הראשונות, צויינו מספרים שאינם מספרי המנויים שבבעלותנו, אלא
המספרים הזמניים.

7. בניסיון לברר את עניין המספרים הזמניים בחשבוניות, התקשרתל ביום 11.5.14 למוקד
שירות הלקוחות הטלפוני של הנתבעת, ושוחחתי עם נציגת שירות.

8. במועד זה, אף ניגשתי באופן פיזי למרכז שירות הלקוחות של הנתבעת, ושוחחתי שם עם
שני נציגי שירות של הנתבעת, הגבי סימון ומנהל המשמרת, מר אמיל.

9. שלושת נציגי השירות של הנתבעת, הן במוקד הטלפוני והן במרכז השירות, הבהירו לי
ברחל בתך הקטנה, כי כל ניוד קו לרשת הנתבעת, מחייב הקמת מספר זמני (המכונה על
ידיה גם "מספר מארח"), שתפקידו הוא לקבל את המספר המנוייד בהמשך/ וכי איו

דרך אחרת לבצע את המזד.
לנספח 15] תקליטור הקלטות שיחותיי עם נציגי הנתבעת.

10. נציגי השירות במרכז שירות הלקוחות של הנתבעת, אף רשמו לי מהם המספרים הזמניים
ואיזה מספר זמני שוייך לכל קו מנוייד.

[נספח 16] רישום שערכה נציגת הנתבעת.

11. לאחר שהבנתי שהמספרים הזמניים הם חלק מניוד כל קו, בדקתי האם הנתבעת חייבה
אותנו בגינם.

12. בדיקת החשבוניות העלתה תמונה עגומה, המעידה, כי במסגרת ניהול ההתקשרות עם
הנתבעת, לא שמתי לב לכך, שאף אני נפלתי במלכודת אותה טמנה הנתבעת, ואף במסגרת
ההתקשרות של המשרד עם הנתבעת, חוייבנו בגין מספרים זמניים שהקימה הנתבעת

טרם ניודס.



13. בחשבוניות שהפיקה הנתבעת למשרד ב"כ התובע לחודשים אוגוסט וספטמבר 2013,
מפורטת רשימה ארוכה של מספרים (אשר מתחילים במספרים 052-7 ו-052-4), שכולם
מספרים זמניים. בחשבונית של החודש השני להתקשרות (נספח 18), ניתן לראות כי
מרבית המספרים הזמניים שהופיעו בחשבונית הראשונה (נספח 17) אינם מופיעים עוד.
בחשבונית של החודש העוקב, ניתן לראות כי כל אותם מספרים - המספרים הזמניים -

אינם מופיעים עוד.
[נספחים 17-18] חשבוניות סלקום לחודשים אוגוסט ספטמבר 2013.

[נספת 19] חשבונית סלקום לחודש אוקטובר 2013.
14. כנחזה מהחשבונית הראשונה (נספח 17) בגין המספר הזמני 052-7003706 (המשוייך
למספר המנוייד 050-6533353) למשל, והגס שניוד הקו שאליו שוייך מספר זה טרם בוצע
באותו מועד (ולכן הוא מופיע גם בחשבונית העוקבת, נספח 18), חייבה הנתבעת את

חשבון המנוי בסך של 13.17 ¤.

15. זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

/ ן מאור בש

אישור

אני הח"מ, עו"ד בת�חן פארי סבאג, מאשר כי ביום 26.8.14 הופיע בפניי מר מאור בשן, ת.ז.
039018197, המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי אם לא יעשה כן יהא

צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו זה וחתם עליו בפניי.
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