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הנתבעת

מהות התובענה3:ספית ,ייצוגית ,עפ"י היק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו.2006-
סכום התובענה :סכום התביעה של התובע הייצוגי 1.20 -1שז +מע"מ,
סכום התביעה של התובעת הייצוגית 2י  +¤ 51.556מע"מ.
סכום התביעה המצטבר במשוער לכל הקבוצה המיוצגת.¤ 15.132.415 -

תיגענה ייצוגית )מת1קע(
בהתאם להוראות חוק תובעגות ייצוגיות ,התשס"ו־2006
מבוא
 .1בראשית הדברים יובהר ,כי האמור בכתב התביעה המתוקן הינו לאור החלטת בית המשפט מיום 3.3.13
בבקשת האישור )להלן"-תתחלטה בבקשת האישור"( ,לאחר שהובאו בפגיו תגובת הנתבעת ,תשובת התובעים
לה והראיות שהוגשו במסגרתם.
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 .2בהתאם להחלטה ,צומצמו בכתב התביעה דנן עילות התובענה וייחדו לאלו שהתקבלו בהחלטת ,וכן ,צומצם
היקף הקבוצה המיוצגת .ככל שיהא בכך צורה התובעים שומרים על זכותם לערער גם על סוגיות אלו
במסגרת ערעור על פסק הדין סופי בתובענה ,ככל שיוגש.
 .3כן ,בהתאם להחלטה מיום  ,9.4.13ועל מנת להימנע מתכבדה על תיק בית המשפט ,תיערך הפניה אל הראיות
שהוגשו במסגרת הליך אישור הבקשה ,ולכתב התביעה המתוקן יצורף אך מאזן הנתבעת לשנת ,2012
שחשיבותו הינה לצורך הערכת נזקי הקבוצה ,ושממילא לא נערך במועד הגשת הבקשה.
.4

הנתבעת ,אתת מחברות התקשורת הגדולות בארץ ,מצאה לה ,בדרך לא דרך ,מנגנון שיטתי לגביית כספים
שלא כדין ,מאלו אשר ביקשו להיטיב את תנאיהם ואך עתה הצטרפו לשורותיה.

 .5כפי שיובא להלך בהרחבה ,הנתבעת ,אשר מבצעת עסקת ניוד מספרים לבקשת מנוי של חברה אחרת ,גובה
מהמכוי תשלומים שונים ,עודבטרםמבוצעניתוקוניודהמספריםבפועל .כך ,על אףשניודהמספר תל
בנקודת זמן אחת מוגדרת ,בפועל ,גובה הנתבעת מהמנוי תשלומים עוד לפני כן ,לעתים בגין מספר ימים לא
מבוטל לפני ניוד הקו.
 .6בקליפת האגוז יוקדם ,כי עניינה של תובענה זו ,בנזקים הממוניים שנגרמו לתובעים ולחברי הקבוצה
המיוצגת ,בגין גביית תשלומים על ידי הנתבעת ,בטרם בוצע ניוד הקו וזאת שלא כדין ,תוך הפרת החובות
המוטלות עליה על פי דין ,הפרת חוזה והתעשרות שלא כדין על חשבון לקוחותיה.
.7

בעטיים של מעללי הנתבעת ,נגרמו לתובעים ולכל אחד מיחידי הקבוצה המיוצגת נזקים ממוניים נמוכים,
באופן יחסי ,ברם ,שיעור הנזקים הממוניים הכולל שנגרם לקבוצה ,נאמד בלמעלה מ 15-מילית .¤

 .8עילותהתביעות אמ כן ,קמותלתובעים)ליתר חברי הקבוצההמיוצגתבגיל תשלומימ בהם חייבה אות*
הנתבעת עח* בטרם ניידה את קווי הטלפון,

בצדדים
.9

התובע) 1להלו" :התובע"( ,הינו מנוי פרטי של הנתבעת ,אשר התקשר עימת בעסקת ניוד מספרים.

 .11הנתבעת -חברת פרטנר ,הפועלת תחת המותג ©9ח , 013הינה חברה ציבורית ,ובין היתר מהווה "עוסק"
כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן.
 .12הנתבעת פועלת מכוח רישיון משרד התקשורת למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( )להלן־
י'הרישיוףי( ,ומספקת מגוון רחב של שירותים ללמעלה מ 3 -מיליון לקוחות סלולריימ ,המייצגים נתח שוק
של למעלה מ 30^-מהשוק הסלולרי בישראל.1
 1מתוך אתר החברה באינטרנט ,בכתובת 56.00.11מ\^^.0^8
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• העתק העמוד הראשון והעמודים הרלוונטיים מתוך רישיון הנתבעו? צורף גנספיו גי לבקשת האישור.
 .13הקבוצה המיוצגת -על פי החלטת בית המשפט בבקשת האישור הקבוצה המיוצגת ,חינה-
כל מכיי> פרטנר שגיידו אליה את מספרם ,אשר חוייבו ע"י פרטנר בתשלומים על שירותים שוגים לפני השלמת ניוד
הקו לרשת פרטנר על אף שלא עשו שימוש במספר הזמני שהוקצה להם ,וזאת החל מיום  2לדצמבר  2007ועד
למועד אישור התובענה )) (3.3.13להלן"-חגיי הקבוצה המיוצגת"(.

ו?טמ3ת הנתבעת בדיו למדנו שירותי רט"ו
 .14כאמור ,הנתבעת פועלת מכוח הרישיון שהוענק לח ע"י שר התקשורת ועל פי התנאים המפורטים בו.
 .15סעיף ) 11א( לחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב) 1982-להלן" -חוק התקשורת"( ,מקים את חובתה
של הנתבעת לפעול ,בין היתר ,על פי הוראות הרישיון-
"בעל רשיון יבצע פעולות בזק ויתן שירותי בזק באורח תקין וסדיר על פי הרשיון שהועגק
לו ועל פי התקנות והכללים שנקבעו לפי חוק זה",
• חוק התקשורת )בזקושידורים( ,התשמ"ב־ ) 1982סעיפים רלוונטיים( צורף גגס&ח די לבקשת האישור.
 .16הוראת סעיף  74.2לרישיון הנתבעת ,אוסרת על הנתבעת לגבות תשלום כלשהו בגין שירות שטרם סיפקה,
בקובעה כך -
ו*

בעל הרשית אינו רשאי לגבות ממנוי;
)א( תשלום עגור הקמת שיחה
)ב( מהיר מינימום לשיחה
>ג< תשלום כלשתו טרם אספקת השירות בפועל .למעט שירות "תשלום מראש" )8£-ק

סו^ק(.

)ההדגשות אינן במקור(.
 .17סעיף  55.2לרישיון 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,
 .18סעיף ) 55.4ז( לרישיון הנתבעת אף מחייב את הנתבעת לכלול בתסכמיה תניה בדבר עליונות הוראות הרישיון
על פני הוראות הסכמי ההתקשרות העומדות עימו בסתירה-
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יי ?

הסכם ההתקשרות יכלול ,בין היתר ,בצורה גיורה  /את אלה:
תנאי הקובע כי במקרה של סתירה בין ההוראות הנוגעות לתעריפים ולסל השירותים המפורט
בהסכם לבין הוראות הרשיון לעניין זה ,יגברו הוראות הרשיון;
 .19ואכן ,על פי חובתה ,מציינת הנתבעת תניח מפורשת זו בסעיף  4.3לתנאי ההתקשרות הכלליים לשירותי
רט"ן)רדיוטלפוןנייד( ,שבאתרהאינטרנט שלה.
• תנאי ההתקשרות הכלליים לשירותי רט'ץ )רדיו טלפון נייד( ,מתוך אתר הנתבעת צורף בנספח הי לבקשת האישור.
 ,20מקבץ ההוראותבמצטבר ,מלמדות כיהנתבעת איננהרשאיתלחייב אתמנוייה בתשלום כלשהו בגין
שירותים אותם טרם סיפקת בפועל ,ובענייננו ,ניוד הקו ,אף אם הסכמי ההתקשרות של חברי הקבוצה
המיוצגת קובעים אחרת .כבר כאן יוטעם ויודגש ,כי מסירת כרטיס סיס כפלטפורמה לביצוע ניוד הקו ,איכה
מהוות אספקת השיתת.
 .21לעניין זה משנת חשיבות ,הן מאחר ובהוראה זו מציגה הנתבעת כלפי לקוחותיה מצג לפיו היא פועלת בהתאם

מהי ת&מז* ניידות המספרים ן
 .22כאמור ,ביום  2לדצמבר  ,2007נכנסה לתוקפה תכנית ניידות המספרים ,שמהותה מוגדרת בסעיף 5א לחוק
התקשורת -
"ניידות מספרים"  -האפשרות הניתנת למנוי של בעל רישיון לשמור על מספר הטלפון
שהוקצה לו כאשר הפך להיות מגוי של בעל רישיון אחר באותו אזור חיוג ,לענין אותו סוג של
שירות בזק;
 .23על פי הסמכות שהואצלה לו בסעיף 5א לחוק התקשורת ,תורה שר התקשורת על יישום והפעלה של "תכגית
מספור לעניין ניידות מספרים" )להלן"-תכנית המספור"{.
•

תכנית מספורלעניין ניידות מספריםצורף כנספח וי לבקשת האישור.

 .24בסעיף 30ו לרשיון הנתבעת )נספח בי( ,נקבעה כפיפות הנתבעת להוראות תוכנית המספור והוראות המנהל
בדבר הפעלתה ,כדלקמן-
"בעל הרשיון יפעל בהתאם לתכנית המספור ,ובהתאם להוראות המגהל בדבר הפעלת
תכנית המספור ויישומה".
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 .25בתכנית 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.
 .26בסעיףההגדרותבתכניתהמספור,
בהחלפתספק שירות-
מוגדרתתכניתניידותהמספרים,הנעוצה
" החלפת ספק שירות" -הפסקת מתן שירות מארג#1ל רשיון נגטש למנוי שהתנייד ,ותחילת
מתו שירוו* לאותו מנוי גידי געל הרשיון הקולט?
 27ודוק ,לא בכדי מופיעות הפעולות של הפסקת ותחילת מתו שירות בזו אחר זו .זהו רצף הפעולות הכרונולוגי
והמתבקש בעת החלפת ספק שירות ,וככזה ,מונע אפשרות של כפילות קבלת שירותים מאת שני בעלי רישיון
בו זמנית.
.28להסרתכלספק ,בדיבור" שירוו*"תכוונההיאלכל השירותים המנויים
בתוספת הראשונהלרישיון הנתבעת.
כך מוגדרים "שירותי בעל הרישיוף'בסעיף ההגדרות ברישיון הנתבעת-
"שירותי רטיץ ,שירותי בזק ,ושירותים ארורים אשר בעל הרשיון רשאי לספק לפי רשיון זה,
למנוייו ,לגעלי רשיון אחרים ,לבעלי רשיון לשידורים ,לבעלי זכיון ולכוחות הביטחון?"
 .29מהוראות הדין ,ברור אם כן ,כי למעט נקודת הזמן הספציפית שבה מבוצעת החלפת ספקי השירות ,לא אמיר
להתקיים מצב בו המנוי משוייך לשתי חברות )או -שני בעלי רשיון( ,ובטח ובטח לא לשלם בעד שירותים
מקבילים לשתיהן גם יתד כשהוא מבקש לנייד את קווי המנוי מאחת לאחרת.

הגבלה 1די 1לפרק הזמו המקסימלי לביצ1עת הליך ניידות מספרים
 .30ומתי אותה "נקודת הזמן הספציפית" שבה מבוצעת החלפת ספקי השירות! על פי ההגדרה שבסעיף  5א )ו(
לחוקהתקשורת)נספח גי(,עלבעלהרשיוןלספקניידותמספריםלכלמנוישיבקשזאתבתודי1םעגודהאחד
א 1בתוד זמו קצר מזה שק1ע השר .ויבצע ,ללא תשלום מתמנוי או מבעל רישיון.אחר כלשהו ,את כל הפעולות
הנדרשות ממנו לשם כך.
"בעל רשיון כללי יספק ניידות מספרים לכל מנוי שיבקש זאת ,בתוך 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".
-

 .31ואמנם ,על פי הסמכות שהואצלה לו ,קבע השר ,במסגרת תכנית המספור )בסעיף ) 5ד(( ,את פרק הזמו
המקסימלי שיארד תהליך החלפת ספק השירות ,והוא הועמדעל  3שעית ו59-דקות לכל היותר-
" החלפת ספק שירות תיערך כדלקמן:
) (1בעל רשיון ננטש ינגשיך במתן השירות למנוי שביקש להתנייד וינתקו רק בסמוך
לפני המועד הקובע.
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) (2בעל רשיוו קולט יחל במתו שירות למנוי שהתנ"ד מייד לאחר המועד הקובע.
) (3שאו בעלי הרשיונות ינתבושיהות ,שיעדן מגוי ש התגייס אל בעל הרשיוןהקולט
מייד לאחר המועד הקובע,
}*( פרק הזמןלהחלפת ספק שירות ,יהיה קצר כגל האפשר ,ולא לעלה עלמחצית
השעה.
לעניין סעיף קטן זה" ,ובמועד הקובע"  -השעה השלמה הראשונה לאחר חלוף
שלוש שעות ממשלוח הודעת הניוד כאמור בסעיף קטן )ג<.
לדוגמא ,בהתייחס להודעת ניוד שנשלחה בשעה  ,10:32יהיה המועד הקובע השעה
"*1*:00
)ההדגשות לא במקור(.
 .32גם בהוראת זו של השר ,נקבע מפורשות בתתי הסעיפים ) (1ו ,(2)-כי בעל רישיון ננטש ימשיך במתן השירות
למנוי שביקש להתנייד וינתקו רק בסמוד לפני המועד הקובע ,וכי בעל רשיון קולט יחל במתו שירות
למנוי שהתנייד מייד לאחר המועד הקובע.
 .33השימוש במילים "החלפת ספק" ,מלמד גם הוא על שאיפה להיעדר חפיפה באספקת השירותים )סעיף ) 5ד(
לתכנית המספור ,על תתי סעיפיו(.
 .34תכנית ניידות המספרים נעוצה כולה בהחלפת ספק שירות ,ולא בהתקשרות חופפת בין שגי ספקי שירות .כן,
בדברל ההסבר-
"ניידות מספרים היא תכונה בעלת חשיבות צרכנית של רשתות התקשורת ,המאפשרת למנוי
לעבורמחברתתקשורת אחת
לאחרתללאכלשינוי במספרו"...
 .35גםבהמשך-
"כמה זמן ימשך המעבר של מנוי מחברת לחברהי
...נקבע פרק זמן של  3-4שעות לביצוע התהליך...כאשר משך הזמן בין הפסקת קבלת
השתת"ועד לתחילת קבלת השרות...לא יעלה על מחצית השעה".
 .36ודוק -לעבור עם אותו־ המנוי ולא להחזיק שני מנויים בכפל .לעבור עם אותו המנוי בד בבד עם התקשרות
עםהמפעילהקולט ,שאם לא כך,מתהתועלתללקותבקציבתתהליךמעברמהיר,קלופשוטלשעותבודדות?
הרי ממילא הלקוח לא נחשף לתהליך הטכני של ביצוע הניוד ,אין לו כל השפעה עליו והוא כולו נערך "מאחורי
הקג#ים"מבחינתושל הלקוח.
 .37כך למשל ,במדריך לניוד מספרים .שבפורטל השירותים והמידע הממשלתי .בדברי ההסבר לשאלה "כמת זמו
ימשד המעבר מחברה לחברה?" .נרשם ברחל בתך הקטנה כי-
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תוד  3-4שעות מגמר תהליך ההצטרפות לחברת התקשורת החדשה .בין הפסקת
"המנוי יועבר
התקשורת הישנה לתחילת קבלת השירות מחברת התקשורת החדשה ,קיים
השירות מחברת
2
פרק זמן ,שלא יעלה על חצי שעה ,שבו המנוי לא יהיה זמין"
•

צילום דף האינטרנט ,צורף כנספח אי לתשובה לתגובת הנתבעת.

 ,יוזכר ,כי הנתבעת הצהירה ,שתהליך ההתקשרות בינה לבין הלקוח ,מסתיים ברגע
 .38למען השלמת התמונה
שהלקוח נפרד מנציג השירות שמוסר לו כרטיס סיס )סעיף  8לתגובת(.
 .39מהמובא לעיל ,ועל פי הצהרת הנתבעת ,מרגע זה בדיוק ,מתחיל מיתץ הזמנים להשלמת תהליך הניוד בתוך 4
שעות תמימות ,ואולם כפי שהוכח בבקשה ,הנתבעת לא מבצעת אותו בתוך פרק זמן זה ,אף לא בתוך יום
עבודה אחד ,ואף לא הרבה מעבר לכן.
 .40כלומר ,על פי ההוראות החלות בענייננו ,נראה שכמעט ולא אמורה להיות נקודת חפיפה באספקת השירותים
למנוי בין שני בעלי הרשיון .כך ,ממילא ,כאמור ,לא יאלץ המנוי לשלם לשניהם תשלומים עת כל שביקש הוא
לנייד את מספרו.
 .41יש להניח ,כי זהו גם אחד השיקולים העומדים בבסיס הוראת הרישיון שהובאה בפתח הדברים ,בדבר
האיסור החל על הנתבעת לחייב מנוי בתשלום כלשהו בגין שירות שטרם סיפקה ,ובענייננו -אספקת ניוד הקו.
 .42תכלית זו ,של הבטחת תהליך יעיל ,מהיר ופשוט של ניוד המנוי לחברה הקולטת בתוך שעות בודדות ,הוצהרה
עוד מקדמת דנא ,למן אישורה ע"י שרת התקשורת בשנת  ,2005אשר הצהירה כי-
"בתכנית הושם דגש על פשטות .מהירות ויעילות של הליד ההתניידות .ללא תשלום מצד
המנוי ,ללא צורך מצידו לפנות לחברה הננטשת ותוד  3-4שעות כאשר משך הפסקת השירות
למנוי לא יעלה על מחצית השעה".3
• צילום דף האינטרנט ,צורף כנספוז בי לתשובה לתגובת הנתבעת.
 .43כל הפעולות הטכניות המוטלות על הנתבעת של אופן ביצוע ניוד הקו ,אותן מונה הנתבעת תחל משלב משלוח
התודעה הראשונית למפעיל הננטש ועד לניוד המספר בפועל ,חן אינן מעניינו של הלקוח .פעולות אלו מבוצעות
ע"י חברות התקשורת בינן לבין עצמן בלבד ,כשללקוח אין כל שליטת או בקרה עליהן או על זמני ביצוען,
והוא אינו שותף להן ואינו מיודע אודותיהן בזמן אמת )אלא לאחר השלמת הפעולה האחרונה של ניוד הקו
בפועל(.

^-

 .44למען הסר ספק ,על פי הודעת משרד התקשורת ,מלוא האחריות לביצוע ניוד הקווים מוטלת על כתפי
הנתבעת כחברה הקולטת ,והיא אינה יכולת להיתלות על החשש מפני הערמת קשיים ע"י החברה הננטשת,
כמפורט בתגובתה ,ככזה המהווה הצדקה להתחלת חיוב הלקוח עוד בטרם ניוד הקו על מנת להצילו מטופריה
של החברה הננטשת )סעיף  3לתגובה(.
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 .45ראה לעניין זה ,את הודעת משרד התקשורת מיום  6בפברואר -2008
" תוראות המשרד קובעות מפורשות כי האחריות לביצוע תהליד הניוד בכללותו מוטלת
על החברה הקולטת"
• צילום דף האינטרנט ,צורף גנספח גי לתשובה לתגובת הנתבעת.
 .46גם מסיבה זו ,אילולא היה זח לטובתו של הלקוח ,לא היה כל טעם בקציבת מועדים לביצוע הניוד.
 .47הנתבעת ,מתעלמת לחלוטין מהוראות תכנית המספור ,המטילות עליה חובה לבצע את כלל הפעולות
הנדרשות ממנה לביצוע הניוד באופן מיידי.
 .48כך למשל ,עםקבלתהודעת הניודהראשונית,מוטלת עלהחברהתננטשתהחובה למסורהודעת אישור או
דחייה באופו מיידי לחברה הקולטת )היינו ,לנתבעת( )סעיף ) 5א( בתכנית המספור ,נספח וי לבקשת האישור(.
 -49מיד עם קבלת האישור ,על החברה הקולטת להעביר הודעת ניוד לכלל החברות ולהשלים את ניוד הקו )סעיף
) 5ג( לתכנית המספור ,נספח וי לבקשת האישור(.
 .50במידת ומתקבלת הודעת דחייה מהחברה הננטשת ,על שתי החברות גס יחד לברר ,לפעול ולבצע את כל
הפעולות הנדרשות מתן להסרת המניעה באופו מיידי ובהקדם האפשרי )סעיף ) 5ב( לתכנית המספור ,נספח ו'
לבקשת האישור(.
ג .5הנתבעת לא טענה וממילא לא הוכיחה ,כי שלתה את בקשת הניוד הראשונית לחברה הננטשת מיד עם
השלמת תהליך ההתקשרות ,לא הוכיחה כי שלחה את הודעת הניוד לכלל הרשתות מיד עם קבלת אישור
החברה הננטשת ,ולא הוכיחה כי ביצעה את כל הפעולות הנדרשות ממנה בשרשרת העברת התקשורת בין
החברות באופן מיידי ובמועדן.
 .52זאת ועוד ,חובת תום הלב וחובת הזהירות שהנתבעת חבה כלפי לקוחותיה ,מחייבות אותה לבצע את ניוד
הקווים ללא דיחוי ,על מנת למנוע השתת חיובים כפולים על כתפיהם.
 .53יודגש ,כי באתר האינטרנט אותו היא מפעילה ,מצהירה הנתבעת כי חינה עומדת בלות הזמנים שקצב
המחוקקלביצועהניוד-
"ניידות מספרים מאפשרת ללקוחות חברות התקשורת בארץ להעביר את המספר שבבעלותם
מרשת לרשת ללא עלות ,ובתהליך קצר ונוח...בסיוס תהליך המעבר ,הנמשד ביו  3-24שעות.
יועבר הקו שבבעלותך לרשת שאליה ביקשת לעבור באופו אוטומטי4 .
"
• צילום דף האינטתט ,צורף בנספח ר* לתשובה לתגובת הנתבעת.

4
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 .54היינו ,ומבלי להיכנס לחוקיות ההצהרה ,גס לדידה של הנתבעת ,כל תהליך המעבר מחברה לחברה אמור
להימשך שעות ..ואולם למרבה האירוניה ,גס בלוחות זמנים מוצהרים אלל לא עומדת הנתבעת.
 .55הנה כי כן ,לא יכולה להיות מחלוקת ,כי גס לאומד דעתה של הנתבעת ,היא מוגבלת בפרקי זמן בביצוע הניוד,
בשונה מהתכחשותה הגורפת לכל מועד לו היא כבולה בהתחלת תהליך הניוד ,וממילא ,בסיומו.
 .56לצורך ההשוואה בלבד ,באתר שמפעילה חברת "סלקום" ,מצהירה האחרונה ,כי-
"ברירת המחדל היא שהניוד מתבצע  3שעות אחרי גמר תהליד ההצטרפות לסלקום .ניתן
להגדיר שעת ניוד עפ"י בחירתך ,עד  24שעות קדימה".5
• צילום דף האינטרנט ,מצ"ב גם כגספח ו?י לתשובה לתגובת הנתבעת.

 .58גם על פי הגדרת מחוקק המשנה ,תכלית תכנית ניידות המספרים /תכנית המספור היא שמירת על הישג
צרכני ,למטרתה להביא לתועלת הציבור ,קידום התחרות בענף התקשורת ,צמצום הוצאות המעבר מחברה
לחברה ,הורדת המחירים ,הפחתת חסמי מעבר מחברה לחברה ושיפור מתמיד ברמת השירותים לצרכן.6
• דף המידע מטעם משרד התקשורת -לקראת הפעלת ניידות מספרים החל מיום  2לדצמבר  ,2007שאלות נפוצות
ותשובות צורף פנספוו זי לבקשת האישור.
 .59אם כן ,תכנית המספור וחוק התקשורת נהירים בתכליתם לביצוע תהליך מעבר מהיר ,יעיל ונוח ללקוח.
החיקוקים נוקבים גס במועדים מפורשים ,שבאף אחד מהם לא עומדת הנתבעת.
המספר הזמני -ניס>1ו לעקור את הוראות המוווקק
 ,60לא יכולה להיות מחלוקת ,כי לקוח המבקש להתנייד אל הנתבעת ,מבקש לשמור על מספר המנוי שבבעלותו,
וכי זוהי מהות תהתקשרלת עם הנתבעת בעסקת ניוד ,להבדיל מהתקשרות עימה להקמת מנוי עם מספר חדש.
לקוח זה ,מבקש לקבל ולצתך שירותים מהנתבעת באמצעות המספר שבבעלותו .לקלח זה מגלת דעתו כי לא
רק שאלמלא ניתנה לו האפשרות לשמור על מספרו לא היה עובר לחברה אחרת ,אלא גם שהוא אינו מעונלין
להחזיק בשני מנויים ,שאחרת ,היה מוסיף להחזיק במספר שבבעלותו בחברה הישנה ,ומתקשר עם החברה
החדשה להקמת מנוי נוסף חדש.
5
11500831x121ג^3084{*28-9^-71
 6כך על פי דף המידע מטעם משרד התקשורת בעניין הגעלת תכנית ניידות המספרים ,שצורף כנספח ז'.
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 .61על מנת לעקוף את הוראות המחוקק בדבר ביצוע מיידי של ניוד הקו ,שרק ממועדו רשאית הנתבעת לחייב את
הלקוחותבתשלומים שונים ,מנפיקה הנתבעת ללקוחות המתניידים כרטיס סיס ,עליו מוטבע מספר זמני,
שהמספר המנוייד יחליף אותו לאחר ביצוע הפעולה הטכגית של ניוד הקו.
 .62ודוק ,הנתבעת מודה כי אספקת מספר זמני ללקוחות מתניידים תינה חלק בלתי נפרד מנוהל הניוד אצלה,
ולמבקשיהניודאיןברירה אלא לקבלו.
* .6בד בבד ,לא טוענת הנתבעת כי קיימת מניעת טכנית כלשהי לבצע את הליך הניוד מבלי להיזקק למספר
הזמני.
 .64למען ההבהרה ,על כרטיס הסיס ,מוטבע מספר זר ,שתקשר או הדימיון בינו לבין המספר המנוייד מסתכם
בהיותו רצף רנדומלי של ספרות בין  .1-9מספר זה ,הוא מספר זמני ,אשר בהמשך ,יוחלף למספר המנויד.
מתיבהמשךיככלשתלוי
בנתבעת-בפרק זמןלא מוגדר.
 .65מונה החיובים בגין מספר זמני זה ,מתחיל לדפוק מהרגע בו מנופף נציג השירות של הנתבעת לשלום ללקוח
המתנייד ,בהבטיחו ,כי בעוד שעות ספותת ,לכאורה ,יוכל לקבל שירות מלא ומושלם באמצעות המספר
המנוייד .זאת ,גס בחלק מהמקרים בהם כרטיס הסים כלל אינו תואם לשימוש במכשיר שבידי הצרכן,
הממתין לקבלת מכשיר חדש.
 .66אך זהו לא המונה היחיד שדופק .הלקוח המתנייד ,מחכה בציפייה לניוד הקו .בינתיים ,הוא ממשיך להיות
מחוייב אצל החברה הננטשת .מדוע? מאחר ולצורך ניוד הקו ,אין באפשרותו לנתק את המבוי אצלה ,ובכל
מקרה ,על פי מצג הנתבעת ,הוא מאמין כי מדובר בעניין של שעות בודדות עד שינוייד.
.67משמעותהדברים,היא כימרגע
ההתקשרותעםהנתבעת ,הלקוח נתוןלחסדיהומצפה,עלפי התחייבותה ,כי
ניוד הקו יתבצע בתוך שעות ,והיא תגאל אותו מהמשך תשלומים לחברת הננטשת.
 .68כך ,מפקיעה הנתגעת מהלקוח את השליטה גחייבימ וכיפה עליו היו* גפול בשתי הרשתות ,כניגוד
להוראות המחוקק ובניגוד לרצתי .מחד ,אין באפשרות הלקות לנתק את המנוי בחברה הננטשת על מנת
להפסיק את החיובים אצלה ,שאז יאבד את מספר המנוי שבבעלותו ושאותו רוצה לנייד .מנגד ,הנתבעת
מהסה את הלקוח בהבטחות ומצגים כי תבצע את ניוד הקו בתוך שעות,לכאורה ,כשבפועל ,היא לא מותירה
ופוטרתאתעצמהבמסירת
בידיוכלאפשרות אודרךלהעריך אולשלוטבפרק תזמןשבוהיאתבצעאתהניוד
סיס עס מספר זר .כך ,כופה עליו חיוב כפול לשתי רשתות בגין אותו פרק זמן שעד לניוד .חיוב כפול זה ,היה
נמנע בהכרת ,לו הייתה הנתבעת מבצעת את ניוד הקו במועדים שקצב המחוקק.
 .69אלא שהשעות נוקפות ,וגס הימים .הלקוח קיבל אמנם כרטיס סים ,אך הוא ממשיך להשתמש במספר האהוב
והמוכר .הרי אצל החברה הנבטשת ,זו המאפשרת לו להמשיך לקבל שירותים באמצעות מספרו ,ממילא
ימשיך להיות מתוייב עד לביצוע הניוד.
 .70לעומת זאת ,הוא אינו משער בנפשו שבגין פרק הזמן בו מתמהמהת הנתבעת ,שהצהירה בהליך האישור כי לא
חלת עלית כל מגבלת זמן לביצוע הניוד ,לכאורה ,הוא מחוייב במחיר מלא בעבור שירותים חלקיים שאותם
הוא אמור לצרוך ,לכאורה ,באמצעות המספר המגויד .המצב האבסורדי שיוצרת הנתבעת ,ממחיש יותר מכל
10

את חשיבות ביצוע ניוד הקו בתוך שעות ,הן על מנת לאפשר ללקוח להמשיך ולצרוך שירותים באמצעות
המספר שבבעלותו ,ובמשנה תוקף לשם מניעת מצב של חיובי כפל נוכח התנהלותה הקלוקלת של הנתבעת.

1

 .71הנתבעת
טוענת שמבחינתה ,הלקות המבקש להתנייד יכול לעשות ,לכאורה ,שימוש מלא במספר הומני .וכי
אפשרות זו באהדווקא עלמנתלהיטיב עימוולפטוראותו מציפורניה שלהחברה הננטשת .ואולם ,כמי
שמצהירה כי נוקטת בשיטת עבודה זו מתוך מטרה אלטרואיסטית שכוונתה להיטיב עם הלקוח ,היה מצופה
ממנת שתציג אלטרנטיבה בפני לקוחות התובעים להתנייד ,שאינה כרוכה בתשלום בטרם ניוד הקו .כך
למשל ,אין כל מניעה אכן תקצה מספר זמני וכרטיס סים ללקוח ,אך לא תחייבו עד לניוד הקו ,ביודעה כי אין
בכוונתה לעמוד בסד הזמנים הקצוב.

1
1
1
1
1
1

 .72אלא מאיי לא רק שבהתגהלותה וו ,היא מאריכה לשווא את התקשרותו עס החברה הננטשת עד שתואיל
להשלים אתניוד הקו ,אלא חמורמזאת ,היאדוחפתללקוחשירותים בתשלום
באמצעותהמספר הזמני
בכפייה ,מבלי שהיא נותנת בידיו כל אפשרות אחרת.

1
1

 .73יתרה מזאת ,היה מצופה שתפעל ללא לאות להשלמת ניוד הקו באופן מיידי להבטחת רווחתו של הלקוח.
ואולם מרגע שלכדה אותו ברשתה ,ואף לגרסתה ,לא אצה לה תדרך לבצע את ניוד הקו לאלתר.

1

1

1

1

 .74בדיוק למניעת מקרים מסוג זה ,הגביל המחוקק את פרק הזמן לביצוע כל תהליך הניוד ,מראשיתו ועד
לסיומו ,בתוך שעות בודדות ,על מנת שלא להותיר בידי ענקיות התקשורת כל שיקול דעת באופן הטלת
החיובים על הלקוח תוך הפקעת השליטה בהם מידיו ,ומסירת השליטה בהם לידיהן.

1

חיסר האפקטיביות בשימוש במספר הזמני

1

.75
כפי שהוסבר לעיל ,לקוח המבקש להתנייד ,מבקש לעשות זאת על מנת לצרוך שירותים באמצעות מספרו.
בעבורו ,המספר הזמני אינו אלא מקור>אי גוחות 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
שיחותאוהודעותלמכריו ,אשר כאמור,אינםמכיריםאתהמספר ולאבהכרחיהיו זמיניםלמספר לא מוכר.
 .76זאת ועוד ,לרוב ,מדובר בלקות בעל מכשיר סלולרי אחד ,שעל מנת שיתאפשר לו שימוש במספר הזמני ,וככל
שהוא אינובעל שני מכשירי טלפון לפחות שכרטיס הסיס מותאם לשימוש בחם ,עליולכבות את המכשיר,
להסיר ממנו את הסוללת ,להסיר ממנו את כרטיס חסים של הקו המנוייד ,להתקין בו את כרטיס הסים של
המספר הזמני,להתקיןשוב אתהסוללה
ולהפעילאתהמכשיר־מובן שאםירצהלקבלשיחותלמספרהמוכר
שבבעלותו ,יהא עליו להחליף שוב את כרטיס הסיס במכשיר ,וכך חוזר חלילה עד לניוד הקו.

1
1

1
1
1
1
1

.77
במקרים מסויימים ,מדובר בלקוחות הרוכשים מכשיר חדש במסגרת העסקה ,הממתינים לקבלת המכשיר,
ועד לקבלתו ,אין להס יכולת טכנית לעשות שימוש בסים שכן אינו תואם לשימוש במכשיר.
 .78לבד 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.
1
1

[

 .79זאת ועוד ,אף לדידה של הנתבעת ,השימוש במספר הזמני אינו יכול להוות פלטפורמה לשימוש מלא בו ,באשר
בהגדרתובמערכותיהכ"מספר זמני",קיימיםשירותיםשהלקוח אינויכוללצרוךבאמצעותו )ראה נספח 5
לתגובת הנתבעת ,תחת הכותרת "שירותים שלא ניתן לאקטב למנוי בשלב המספר הזמני"(.
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 .80לקוח זה ,ודאי שמעדיף להמשיך ולצרוך ולקבל את השירותים באמצעות הקו המנוייד ,עוד אצל החברה
הננטשת ,עד להשלמת ניוד הקו ,והנתבעת אינה יכולה להתכחש לאי הנוחות והסרבול הכרוכים בשימוש
במספר הזמני ,לשיטתה ,כשאין להס כל הצדקה.

1
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 .81מכאן ,שאף אם נעשה שימוש במספר הזמני ,הרי שכל שימוש בו הוא שימוש חלקי המסב למשתמש אי נוחות
רבה ,ובזבל מקום ,הנתבעת אינה רשאית לחייב את הלקוח בעלות שימוש מלא בו או בכלל ,ללא הסכמתו
המפורשת לכך.
י
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 .82יאמרמיד ,כי הסכמי ההתקשרות עסהנתבעת ,אף אם נרשמו בהםהמספרים הזמנייםשהוקצו ללקוחות,
ובהם בקבע כי החיוב בתשלום החודשי מתחיל עס חיבור הלקוח לרשת ,הם אינם יןקוגמי גיוד )והנתבעת גם
לאניאותהלהציגאתטופסיבקשותהניוד ,אשר לא מןהנמנע כיאלו לאנערכו כלל( ,אלאאותם ו?סגמי
התקשות* גלליים ,עפ"י גרסאות שהיו בידי הנתבעת עובר לתכנית המספור ,ועודכנו מעת לעת ,אך לא
ל?>ל*אמל>ללברמיזה
לעסקאית ניוד.
.

1

 .83במלוא ההערכה ,עצם העובדה כי התניה בדבר חיוב מיד עס מסירת כרטיס סיס צויינה בהסכמים ע"י
הנתבעת -עדיין אין בכך כדי להכשיר את השרץ והדבר אינו מקים לה את הזכות לבצע את הגבייה הבלתי
סבירה ,בלתי ראויה ובניגוד לדין ממנוייה ,ובפרט בשעה שאינה מעמידה אותם על כך.
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 .84לאור האמור ,התנאי בהסכם התקשרות עס לקוח מנוייד בדבר התחלת החיובים מעת מסירת כרטיס חסים,
חינו תנאי בטלבהיות בלתי חוקי,אולחילופיו ,אמור לחולעל המספר המנוייד ,ממועד הניוד בלבד ולא עובר
לו .לאור זאת ,עובדת העלאת התנאי על הכתב ע"י הנתבעת ,אינה מקימה לה את הזכות לחייב את המנוי
בטרםניודהקובפועל.
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 .85לאור האמור1,ייוו* המחדל אמורה להיות הימאותמחיוג לקוחהמבקש לו?תניידגטרמ גיודהקו,

1

 .86דווקא ככזו המודיעה בריש גלי כי לא תלה עליה כל מגבלת זמן להשלמת תהליך הניוד ,הרי שככל שקיים
הכרח לכך לצורך ביצוע הניד ,על הנתבעת לספק ללקוחות התובעים להתנייד אליה כרטיס סים חסום
לשימושים כברירת מחדל .על מנת להימנע מהשתת חיובי כפל על הלקוח .פשוט מזאת ,יכולת הנתבעת לבצע
את הניוד באופן מיידי .ואולם ,הנתבעת אינה מאפשרת ללקוחות תמתניידים כל אלטרנטיבה לבד מחיובם
מיד עם מסירת כרטיס המספר הזמני .מאחר והנתבעת כלל אינה רואה עצמה מתוייבת לביצוע ניוד בתהליך
קצר ,לשיטתה ,גם אין לה כל תמריץ לסיום מתיר של התהליך.
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מעשיתו/א 1מחדליה שלהנת1עונ

ו

 .87לית מאן דפליג ,כי הושקעו ע"י המחוקק מחשבה ודאגה רבה בפישוט תהליך ניידות המספרים והפיכתו לכלי
ידידותי בידי הצרכן ,בניסיון להשיב לו מעט מיכולת המיקוח מול חברות התקשורת.

1
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 .88אלא מאי? מבדיקה שנערכה בעניין מנויים שביקשו לנייד את מספריהם אל הנתבעת ,עלה כי הנתבעת נוהגת
לחייב את המנויים המתניידים בתשלומים שוגים בעבור שירותים סלולריים עוד לפנ* שהיא מבצע *1את
יגגיוד בפועל ,היינו ,בטרם מבוצעת החלפת ספק השירות ,ולעיתים ,במשך ימים' רבים לפני בן.
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 .89זאת ,למרות שכל שביקש המנוי ,הוא לבצע ניוד של קו הטלפון ,אשר יכול וצריך להתבצע בתוך שעות בודדות.
כךלפתותעלפידין.

1
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 .90כד,הופכתהנתבעת את הרצףכרונולוגי אותו חייבו המחוקקומחוקקהמשנהלהבטיחבעתהחלפתספק
השירות ,וכך ,היא גורמת למנוי לשלם תשלומי בפל לשווא; הארוך ,לבעל המשיון הכנטש ,לכאורה ,אשר
אצלו
ממשיך המנוי לקבל שירותים וממילא לשלם עליהם ,עד לגקודת הזמן בו מבוצע ניוד המספר .השני,
לבעל הרשיון הקולט ,לכאורה ,ובענייננו ,הנתבעת ,אשר טרס קלטת בפועל את המנוי ,ואולם כבר החלה
לחייב אותו בתשלומים בעבור שירותים שונים ,בעת שהיא מתמהמהת בביצוע ניוד המספר.
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 .91בכך ,לא אך שהנתבעת חוטאת להגשמת תכלית תכנית ניידות המספרים /תכנית המספור ,אלא היא אף מפרה
אתההוראותהחלותעליה,וגובה מהמנויים תשלומים שלא כדיןבשל כך שהם נגביםבטרם ניוד הקו.

1

 .92בכךמעוולת 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.

ו
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 .93נדבך נוסף לכך ,הוא עריכת החשבונית החודשית באופן מסורבל ובלתי מובן ,המקשה על איתור שיטתה של
הגתבעת וחיובה את המנויים בטרם ביצוע ניוד הקווים .הנתבעת איננה מציינת בחשבונית החודשית מאיזה
תאריךהחלהלחייבאתהמנוי,אלא
מציינתאתמספרהימיםהיחסילחיוב,למשל-חיובבגין 17ימים.
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.94
בהיעדר ציון תאריך תחילת החיוב ובהיעדר ציון מספר הימים באותו חודש חיוב ) 19או  30או  31ימים(,
מוסטת שימת ליבו של הצרכן מהעובדה שהנתבעת מחייבת אותו בטרם ביצוע ניוד הקו.
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 .95להלן יובאוענייניהם שלהנתבעים ,המהווים
דוגמאותלמקריםבהםנוהגת כךהנתבעת ,ואשר מלמדים על
דרך העבודה השיטתית של הנתבעת.

1
1

,96
חיובי שווא אלו ,שיפורטו בדוגמאות שלהן ,חם המקימים את עילות התביעה האישיות של כל אחד
מהתובעים הייצוגיים כלפי הנתבעת.

1

 .97ראוי לציין ,כי הסכומים הנקובים בבקשת ,אינם כוללים מע"מ ,למעט אם נרשם אחרת במפורש.
התובע  -1חיוב ש11א נניוד מנוי מספר 052-3292078
 .98התובע ,1מר חיים אברגיל )להלן" -חייט"( ,חינו מנוי פרטי ,המהווה "צרכן" על פי הגדרתו בחוק הגנת
הצרכן.
13

1

 .99בסמוך לפני יום  ,31.7.11ביקש חיים לנייד את המנוי שברשותו מחברת סלקום )להלן" -סלקום"( אל
הנתבעת.

1
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 .100ביום  .31.7.11התקשר חיים עס הנתבעת בעסקת ניוד מנוי זה אל הנתבעת ,והותאמה לו חבילת שימושים
בתשלום חודשיקבוע של .¤ 81.897

1

 .101בפועל ,נותקו קו המנוי ויתר השירותים אצלסלקום ובוצע הניוד אל הנתבעת רק ביום .2.8.11

1

 .102דא עקא ,הנתבעת החלה לחייב את חיים בגין שירותים ,כבר מיום  2 .31.7.11ימים לפני ניח* הקו אל רשתה.

1

 .103למען הסר ספק ,יוזכר כי האחריות לביצוע ניוד הקו ,ובכלל זאת ניתוק הקו בחברה הננטשת וחיבורו לחברה
הקולטת ,מוטלת על החברה הקולטת ,ובענייננו -הנתבעת.

1

1

1

 .104כך ,חויב חיים בגין שירותים של הנתבעת חיוב יחסי של  13ימים במקום  11ימים מתוך  31הימים בחודש
זה ,כשבפועל ,ב 2-הימים שחויב ביתר ,המשיך לעשות ולקבל את השירותים באמצעות המנוי של בסלקום.
• פלט שיחות ,צורף ננספח יי לתשובה לתגובת הנתבעת.

1

של
.105בחיוב היחסי בגין  13ימים)מתוכם  2ביתר( ,חויב חייםבסד  ¤ 3^.344במסגרתתשלום חודשי קבוע
בעבור חבילת הדקות שהותאמה לו.

1
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.106בפועל,היהעלהנתבעתלחייבוחיוביחסיבגין11ימים בלבד,בסךשל,¤ 29.06

1

 .107כך ,גבתה הנתבעת מחיים  ¤ 5.284ביתר ,בשל העובדה שחייבה אותו בגין  2ימים עודפים ,עוד בטרם נויד

1

 .108יצויע ,כי הנתבעת גס זיכתה ,לכאורה ,את חשבון המנוי במכסת שימושים יחסית לפי  13ימים מתוך 31

1

.109ואולם ,לא היה בכך די כדי לרפא אתהנזקשהסבה לחיים ,ובבדיקה,עלהכיאףלו הייתה מזכה
הנתבעת את
המנוי במכסת שימושים יחסית לפי 11ימים מתוך  31ימים ,היה נאמד חיוב היתר של חיים ב ¤ 1.20 -בשל
העובדה שהחלה לחייבו  2ימים לפני שביצעה את הניוד.
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 .110האבסורד הוא ,כאמור ,בכך שבעת שהנתבעת חייבה את התובע בגין  2הימים שלפני ניוד הקו ,התובע המשיך
'
לקבל אתמלוא השירותים מסלקום ,וממילא שילםגסלה בעבורם.

1
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 .111יצויין ,כי נסיונות התובע ו/או מי מטעמו לקבל לידיו את העתק הסכם ההתקשרות עם הנתבעת עלו בתוהו,
לאחר שנציגיה השונים דחוהו בלך ושוב ,מבלי שזה הומצא לו.

1
1

הקו.

ימים.

1
1

1
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 .112גם בהליך אישור הבקשה ,לא ניאותה הנתבעת לחשוף את הסכם ההתקשרות ו/או טופס בקשת הניוד של
התובע.
0

הודעת ניתוק השירותים בסלקום ביום  2.8.11צורף כגספח חי לבקשת האישור.

1
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העתק חשבונית ראשונה ברשת הנתבעת ,מחודש אוגוסט 2011צורף גנלזפווי"א לבקשת האישור
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 .113חישוב הנזק שנגרם לחיים ,רוכז בטבלת שלהלן-
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 .114לצורך ההמחשה והבהרת אופן חישוב הנזק ,יוסברו להלן הטבלה שלעיל ורכיבי חשבונית המנוי שבבעלות
חיים )גספח טי( ואופן החישוב שהיה על הנתבעת לבצע בפועל-
 .114.1המנוי חוייב בתשל1ס יחסי של עלות התכנית ,בסך  ¤ 34.344מתוך  ¤ 81.897בגין  13מתוך  31הימים
בחודש זה )לפי חישוב של .(¤ 34.344 = 81.897 * 13/31
.114.2בפועל,אמורהיההמנוילהיות מחוייבבגין1
1ימים מתוך31ימים בחודש זה ,בסך של *11/31) ¤ 29.06
81.897־ .(¤ 29.06

 .114.3היינו ,בגין התשלום הקבוע לתכנית התעריפים ,תוייב חיים חיוב יתר של .¤ 5.284
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 0חשבוניתאחרונהברשתסלקוםמחודשאוגוסט2011צורףכנספי*טילבקשתהאישור.
0
הודעת ניוד מיום 1ג 2.8.צורף כנס&ח" לבקשת האישור.
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 .114.4תכנית תעריפים זו ,בתשלום חודשי קבוע ,מאפשרת למגוי לצרוך במסגרתה  150דק' שיחה לכל היעדים ו-
 100הודעות 15מ 3לכל היעדים.
 .114.5גס חבילות אלו חושבו על פי החישוב היחסי של  13ימים )במקום  11ימים( ,כך שבפועל באותו החודש,
הועמדו לשימושו  62.9דק' שיחה לכל היעדים ,ו8 41.935 -ט.(100* 13/31) 81
 .114.6בפועל ,על פי חישוב יחסי של  11ימים מתוך  31ימים ,היו אמורות החבילות להיות מצומצמות יותר,
ואולם חרף עובדה זו ,עדיין נגרם לחיים נזק כספי .כיצד?
4.7ג .1עלפיחישוביחסישל11ימים מתוך31ימים,היו אמורותהחבילות להכיל  53.226דק' שיחהלכל היעדים
ו3 35.48 -במ.3

 .114.8בבדיקת השימושים בחשבונית ,עולת ,כי ממילא לא ניצל המבוי את מכסת ה־18מ ,8ואף לא הגיע בשימוש
זה למכסה הנמוכה )לפי  11ימים( שהייתה אמורה להיות מעודכנת בחשבונית ,ומשכך ,הנתבעת לא
היטיבה את מצבו בכך שחישבה את המכסות חישוב יחסי של 13ימים.
 .114.9הדבר שונה בשימוש בחבילת הדקות לכל היעדים .כאן ,עשה המנוי שימוש בכל המכסה שהועמדה
לרשותו ,המכסה הגבוהה מבין השתיים ,שחושבה לפי 13ימים במקום 11ימים.
.114.10לכאורה ,היטיבה הנתבעת את מצבו של המנוי בכך שזיכתה אותו במכסת דקות גדולה יותר .אך בפועל,
לא כך הדבר.
.114.11כאמור ,מכסת הדקות של  62.9דקות נוצלה במלואה .בפועל ,אמורה הייתה המכסה לכלול  53.226דקות
בלבד .היינו ,המנוי "נהנה" ע"ח הנתבעת כשצרך  9.675דקות יותר מאשר יכול היה לצרוך במסגרת
המכסה ,לו הייתה מעודכנת לפי 11ימים.
.114.12בטסף ,צרך המנוי  6.033דקות מעבר למכסת החבילה ,וחוייב בגינך ב 2.549 -ש"ח.
.114.13ת>ינו ,המנוי צרך בסה"כ  15.708דקות מעבר למכסה הנמוכה של  53.225דקות שהייתה אמורה להיות
מעודכנת בחשבונו ,על פי חישוב יחסי של 11ימים.
.114.14בגין  15.708דקות אלו ,היה אמור לשלם המנוי ) ¤ 6.628לפי התעריף של דקות החריגה שתוייב ¤ 0.422
לדקה(.
.114.15בגין  6.033דקות מעבר למכסת החבילה ,כבר חוייב ,כאמור ,ב 2.549 -ש"ח.
.114.16משכך ,היתרה לתשלום בגין השיחות עומדת על  4.079עח.
.114.17אך בל נשכח ,שבתשלום היחסי בגין תכנית התעריפים ,חוייב המבוי ביתר ב) ¤ 5.284-ראה לעיל( ,ולפיכך,
למעשה ,ניזוק בתשלום  ,(1.20=5.284-4.079) ¤ 1.20וזאת בשל העובדה ,שהנתבעת חייבה את חשבונו
חיוב יחסי שלא כדין ,של מספר ימים ביתר ,עוד בטרם סיפקה את שירותיה.

:

 .115בעניינו של התובע ,1ראוי להדגיש כי לא ביקש לבצע ניוד דחוי ,ואף לא תובהר לו כי הוא מחוייב בתשלומים
החל מרגע מסירת כרטיס הסיס .לא בכדי הנתבעת לא צירפה את תסכם ההתקשרות עימו ואת בקשת ניוד
הקו בכלל ,או ניוד דחוי בפרט )כמפורט בהערות השולים  4ו 5-לתגובתה(.
 .116כאמור ,המבקש 1לא ביקש לבצע ניוד דחוי של קו הטלפון תמנוייד ,וגס לא הייתה כל הצדקה לכך מבחינתו.
 .117תדפיס ניוד הקו שהגישה הנתבעת )נספח  9לתגובה( ,אינו מלמד דבר ובטח שאינו מלמד על בקשה לביצוע ניוד
דחוי.
16
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 .118כל שיש בו ,הוא להוכיח את טענת התובעים ,כי גס במקרה זה הבתבעת השתהתה ושלחת את בקשת הניוד
הראשונית באיחור,רקביום  ,2.8.11בחלוף יומייםממועדההתקשרות ).(31.7.11
 .119בעניינו של תובע זה ,ובהיעדרו של כל הסכם בכתב ,הנתבעת מנועה מלטעון כי בהסכם עימו ,או בכלל ,הובהר
לו כי הוא מחוייב החל מרגע מסירת הסיס ,הן לאור אי חוקיות החיוב או לחילופין ,תחולתו על המספר
המנויה*בלבד,והןלאורהיעדרושלהסכם בכתב.
היוני השווא של התובעת  2בניוד מנול מספ052-3822415 1
התובעת מסי)1להלן-
 .120ביום ,29.7.10הגיענציגהנתבעתלביתושלבעליהומנהלה ,שהוא גםמקוםעסקת ,של
"מינוף"( ,לביצוע עסקה ,אשר כללה רכישת מספר מכשירי טלפון ,ניוד שני קווי טלפון אל הנתבעת והקמת 4
מנויים חדשים .לענייננו ,ולאור ההחלטה מיום  ,3.3.13בדבר צמצום הקבוצה המיוצגת למנויי הנתבעת שלא
עשו שימוש במספר הזמני שהוקצה להם עד לניוד הקו ,רלוונטי ניוד הקו של מנוי אחד שהחזיקה מינוף,
ואולם איןבבקשה לו,כדילמצות אתזכ ויותיהו/אוטענותיה שלמינוףלעניין העסקה.
 .121במסגרת העסקת ,הותאמו למינוף תכניות שימושים ,לרבות חבילת דקות זמן אוויר ,תעריף לכל יחידה
וכיו"ב .באתת משתי עסקאות הניוד ,דובר גס ברכישה של ציוד קצה )מכשיר טלפון( ,כפי שיפורט להלן.
 ,122באותו המעמד ,ביום  .29.7.10בוצעה עסקה ,כאמור ,ומינוף חתמה על מסמכי ההתקשרות בעניין עסקת
הניוד.
 .123בגין מנוי זה ,הותאמה תכנית תעריפים בתשלום חודשי קבוע וניתנת הטבת שימושים.
 .124הקו נוייד בפועל רק ביום  .5.8.10בחלוף  7ימים ממועד החתימה על מסמכי ההתקשרות ,ואולם מיגוף
וווייבה בתשלום יחסי על התפנית גבר למן יום לאחר מועד החתינגה ,היינו ,מיום .30,7^0
.125בפועל,הנתבעת חייבת את מינוף בתשלום בגין  7ימיםלפנישניידהאתה17ו)כולל יום חתימתההסכם(,
בחפיפה עט תשלום לחברה הננטשת ,וכך השיתה עליה חיוב יתר בסך .¤ 44.936
 .126יצויין ,כי הנתבעת גס זיכתה ,לכאורה ,את חשבון המנוי במכסת שימושים יחסית לפי  17ימים )במקום 20
ימים( מתוך  31ימים.
 .127ואולם ,לא היה בכך די כדי לרפא את הנזק שהסבת למינוף ,באשר ממילא לא נוצלה מכסת השימושים של
המנוי ,גם לא על פי החישוב היחסי הנמוך ) 20יום(.
• תסכם
התקשרותמינוף
והנתבעת,מיום,29.7.10לענייןמנויזהצורףכנספחי"בלבקשת האישור.
• חשבונית אחרונה ברשת סלקום לחודש אוגוסט  2010צורף גנספו! >"> לבקשת האישור
• חשבונית ראשונה מהנתבעת לחודש אוגוסט  2010צורף פגספחי"ד לבקשת האישור
17

 .128גביית היתר ממינוף בגין מנוי  ,052-3822415רוכזה להלן בטבלה-
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 .129הנתבעת טענה כי חלה תקלה בת  7ימים בהברת סלקום )החברה הננטשת( ,אשך לא אפשרה את ניוד הקווים
של המבקשת  , 2לכאורה ,ואולם זו נדחתה בהיעדר הצגת כלראיה לכך.

1
1

 .130יתרה מזאת ,לאורך כל התקופה שממועד ההתקשרות ועד לביצוע הניוד ,עמד מנהל התובעת  2בקשר תדיר
עם נציג הנתבעת ,לבירור בדבר העיכוב הניכר בביצוע הניוד ,ואולם ,הוא נדחה בהבטחות כי הדבר יבדק וכי
הנציג יחזור אליו ,וכי בכל מקרה ,העניין יטופל ללא דיחוי.

1
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 .131ביום  ,5.8.10ולאחר שנקעה נפשו של מנהל התובעת  ,2הוא פנה באמצעות מייל זועם לנציג הנתבעת ,אשר
בתשובתו ,לא ציין ולו במילה עניין של תקלה כלשהי ,אלא השיבו כך-

1
1

"הי חיים אני ממש מצטער אני מטפל בך עכשיו".
 0העתק התכתבויות ,צורף כנספח זי לתשובה לתגובת הנתבעת.
י
 .132נוסח התשובה א>נ1מעיד דבר על התקלההנטענת ,אלאעלהתרשלותה שלהנתבעת /בעבודהעל פי לוח
הזמנים הנראה לגיטימי בעיניה.
18
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 .133רק לאחר  7ימים ,לא פחות מ 11-שיחות טלפון 2 ,הודעות 81118ומייל זועם ,בוצע סוף סוף ניוד הקווים.7
• ראה בתדפיס שיחות הנובעת בנספח  7לתגובה ,ובפלט שיחות בחברה הננטשת ,צורף כנספחחילתשובה
י
לתגובת הנתבעת.
 .134ואולם ,אף אס היה ממש בטענת הנתבעת ,כי בשל תקלה טכנית נמנע ביצוע הניוד ,היי שיש בדבר כדי
להמחיש מהגדול מעוולה שלחגתבעת ,עת היא מחייבת לקוחו*התובעיםלהוגנייך בטרם ניוד הקו,
ומשית* עליהם חיובים עודפים כשעה שהשליטה על מועד ביצוע הגיח /מופקעת גם מידיה ,לכאורה.
היעלה על הדעת שבעת תקלה טכנית בתקשורת שבע שתי החברות ,יושתו על הלקוח חיובים עוד בטרם
,
אספקת ניוד הקו ,כשאף אחד אינו יודע מתי יוכל להתבצע הניוד?
 .135זוהי עוד אחת מני סיבות רבות ,מדוע אסור לנתבעת ,כחברה קולטת ,להשית על מנוי המבקש להתמיד אליה
כל חיוב בטרם ניוד הקו בפועל ,שעה שהשליטה בניוד מופקעת מהלקות.
 .136בשולי הדברים ,ראוי לציין ,כי הסכמי התתקשתת עם התובעת  ,1נמסרו למנהלה רק לאחר ביצוע העסקה
ולא במעמד ביצועה.
סיכום נזקי התובעים
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 .137מובן שגילוי ,איתור וחישוב שיטתה של הנתבעת לגביית כספים ביתר כרוך בחישובים רבים ומפורטים,
המצריכים עיון־ מדוקדק בחשבוניות .קושי זה מחזק את חומרת מעשיה ו/או מחדליה של הנתבעת,
וניסיונותיה להסתיר את מעווליה מפני לקוחותיה .גס האופן המסורבל שבו מנוסחת החשבונית החודשית
בהצגה חסרה של תאריד תחילת החיוב היחסי מוסיף על הטעייתה של הנתבעת את לקוחותיה.

1
1
1
1

 .138יצויין ,כי בשונה מאופן החישוב הידני שבוצע לצורך התביעה ,בידי הנתבעת לערוך בירור זה בנקל באמצעות
מערכותיה הממוחשבות והנתונים האגורים בהן אודות כל יחידי הקבוצה ,ובכלל.

1
1

 .139נזקיהם הממוניים של התובעים בגין חיובי השווא של הנתבעת ,מסתכמים ,אס כן ,ב 53.98 -כולל מע"מ,
והובאו במרוכז בטבלה שלהלן־

1
1

ו חיוב היתר בניוד הקו 1
10ד¤

שם ומספר המנוי
חיים אברגיל 052-3292078
מינוף 052-3822415

¤ 44.936

סה"כ חיוב יתר של התובעים ע"י הנתבעת

7

+ ¤ 46.163מע"מ
ובסה"כ 53.98 -ש"ח

1
1
1
1
1

מספר הטלפון של נציג הנתבעת מולו נערכה ההתקשרות עם המבקשת  ,2הלנו .054-4813117מהמספר המנוייד ,עוד בחברה הנגטשת,

1
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1

בוצעו 8
שיחותטלפוןאליו ).(3-4.8.10
הודעות15ס.3מהמספרהזמני,בוצעו3
שיחותאליו)ביןערבח־ 29.7.10ל(5.8.10-ונשלחושת*

1

נזקי הרביצו? המיוצגז*

-

1

 .140לית מאן דפליג ,כי במעשיה ו/או במחדליה ,הפרה הנתבעת את הוראות הדין החלות עליה ,הטעתה את
לקוחותיה ,התעשרה על חשבונם שלא כדין ובכך הסבה להם נזקים.

1

 .141הנזקים הממוניים שנגרמו לתובעים ולחברי הקבוצה המיוצגוג ,מקורם בחיוב השווא בטרם ביצוע ניוד הקו
י
והעיכובשבביצועהניוד,הרובציםלפתחהשלהנתבעת.

1
1

 ,142לצורך אומדן היקף הנזקים שגרמה הנתבעת לקבוצה המיוצגת ,נעשה שימוש בהערכות ונתונים כמותיים
וסטטיסטיים אודות הנתבעת והיקפי השימושים של לקוחותיה ,ואולם המידע השלם והמקיף הנדרש לצורך
ביצוע חישוב אריתמטי מדויק ,מצוי בידי הנתבעת בלבד.

1
1
1

 .143באמצעות המידע והנתונים המצויים במערכות הנתבעת ,ניתן יהיה לחשב במדויק את הנזקים הממוניים בגין
גבייה שלאכדיןמחבתהקבוצה,ביןאס
באמצעותעריכתתחשיבעלבסיסהפקת נתונים
ממערכותית,בין
אם באמצעות מומחה או בכל דרך אחרת.

1
1
1

 .144הנתונים בדבר מצבת המנויים השנתית אצל הנתבעת ,ההכנסה הממוצעת למנוי ושיעור הנטישה השגתי
בשנים  2007-2012נלקחו ממאזני החברה לשנים אלו .נתונים אלו לשנת  ,2013תושבו על בסיס שנת .2012

1
1

• מאזני הנתבעת )עמודים רלוונטיים( לשנים  2007-2010צורף גגקופח*"ט לבקשת האישור.
• מאזןהנתבעת)עמודרלוונטי( לשנים 2008-2012מצ"בננטפחאי לכתבהתביעה המתוקן.

1

1
1

 .145הנתונים בדבר מצבת המנויים המצטרפים מדי שנה בשנים  ,2007-2012נלמדו מהצלבת נתונים שפורסמו
במאזנים ,כאמור.

1
1

 .146אחוז המנויים שנויידו אל הנתבעת בכל שנה ,נלמד מתוך פרסומים שונים ואימותם עם נתונים מתוך מאזני
הנתבעת לשנים אלו.

1
1

 .147לצורך ביצוע החישוב ,הוגח כי הנתבעת מעכבת את ניוד הקווים של כלל המנויים המתגיירים ב 4-ימים
בממוצע .בגינם הם מחוייבים בטרם ניוד הקווים .יצויין ,כי ממוצע ימי העיכוב של  2מנויי התובעים הוא 4.5
ימיס ,ואולם למען הזהירות ולצורך החישוב ,תועמד על  4ימי עיכוב בלבד.

1
1

•  ,1116 1^1^61אמיתי זיו ,שנה לניידות.־ 356אלף מודים בסלולר?  203אלף בטלפונים הנייחים 1.12.08 ,צורף
כנספח גי לבקשת האישור.
• * ,3'110ליאת נחום ,סלולרי .הטבות ניוד לא תמיד משתלמות ,4.10.10 ,צורף גנספח נ"א לבקשת האישור.
 .148סך כל סוגי הנזקים ושיעורם הובא בטבלה-

20

1
1

:
? ? : • / .:
־ ;?  - :י
י יי
-^26# ! :
שגו? \.ו
1, ? .־ £נ0ג '. '.
^:
ץ^-"^-־^־־
י\ ^^0^:י ..־  :־^ !. ^^009 ^\ -^^668
!
? ? יי י- :י

1

$ה"פ

 11 :י י
י
־; . - . .־ ? /.. -;- .י ;י ־ : - .;'\.? ^1-.ו־;'^ ;;^-־ #-־ :^./־ -־-/י ? ;י־ן\|":^$י ^???^-
?;^^\^?/־1^0-:
?ל^ ^ .־ י - ; / -־
י • ־ יי י
י
י
־•
י
־
ז
? ? # -.. ? . : :י י; ^^^י  -־^^ ? . ..י -י^.^ $£^3:ל; ;?@^ ;$#י י*^ .> :- -; -- : -^-|] 5י י; ;- - :־ י י  -־ ־ ־  . .י י
.
.
י
י

"" "

סת"כמנויים

יחירתפרטנת
פרטנר
בחברת

ל ממוצעת

000י2.860

2.898.000
^161

¤ 158

שעור נטישת
שנתי באחוזים
שעור נטישה
שנתי טנויים
ברומו
גידול נטו
כמנויים לעומת
שנה קודמת
סה"כ מצטרפים
חדשים
מתוכם מנויי
> 905\?3\6ע"פ
חלקם היחסי
בסה"כ(
מנויים שהצטרפו
השנה ^91ק{05ק
מתוכם אחוז
המנויים שגויידו
טח'"ג נמייימ
שנו>>ד1
גזק ממוני למגוי
בגיןחיובבטרם
הניוד )ע"פ
ממוצע של 4

3,160.000 3.042.000
¤ 148
¤ 151

3,160,000
- 111ח

15.0096

17?80%

17.700/0

>6ע(21.4

29^0

429,000

515,844

538,434

676.240

921,0*0

192,000

38.000

144.000

118.000

16,000

621.000

553.844

682.434

794.240

937.040

/0ס72.30

74.30 0/0

73.300/0

/0ס72.50

^72

448,983

411.506

500.224

575.824

673,263

1.00%

28.000/0

29.0070

30.000/6

30.000/0

490נ4

115.222

145,065

172.747

201,979

¤21

¤21

¤20

¤20

 15ש"ח

ימים(
סה"ככמות

2.976,000
""* 97

1

י
"*#£

1
?

נתוני
2012

?

1
1
?
1
?
?
?
1
?
1
?
1
1
?
1
?
1
1
1
1
1
1
1
1
1

38%
1,130,880
.
-200,000
930,880

/מ71
0 .
657,481
30^0
49,311

197,244
 13ש"ח
"

המנויים שנויידו
במכפלת שיעור
|
הנזק הממוני

.-,8
"'^^9"1

2,473,426
ן

ש'"

2,920,642

|

¤

3,408,878

|

¤

3,029,683

|

ש"ת

2,564,175

|

¤

1
1

641,043

|

ש"ת

1
?

1

[

ן

¤

ש"זז

1

/

לתביעת 9 568 1
642 2 473 26
**"1
י* |* 1י י 920' 1י878 1 2י408י683 1 3י029י1 641043 1 2 564175 1 3

__^

?

15 132 415

י י
י

ן

1
1

הסבר הטבלתי

1

 .149לצורך החישוב ,הוכח ,כאמור ,כי בממוצע מחייבת הנתבעת את מנוייה בגין  4ימים ביתר בטרם ביצוע ניוד
הקווים.

1
1

 .150סכום חיוב היתר בגין  4ימים אלו ,חושב על פי ההכנסה הממוצעת ממנוי )כפי שפורסם ע"י הנתבעת(,
במכפלתמספרהמנויים שהתניידואלהנתבעתבכל שנה.

1
1

תכניתניידותהמספריםנכנסהלתוק&ה רקבתחילת חודשדצמבר .2007אחוז המנויים המנויידיםהוערך עפ"י נתח השוק של
4הנתבעת בשוק הסלולר והנתונים שפורסמו ב ,'016 ^181^61--נספח כ'.
נזק למנוי ,חושב עפ"י תמנה המתקבלת מחלוקת הכנסה חודשית ממוצעת ממנוי ב 30-ימ>ס ,במכפלת  4ימים בממוצע עד לניוד הקו.
21

1
1
1
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 .151כאמור,הסכומים אינם כולליםמע"מ ,אשר נגבהמהקבוצה המיוצגת ע"י הנתבעת.
 .152כמפורט בטבלת הנזקים שלעיל ,ועפ"י הנתונים לחישוב שבבסיסה ,הנזק הממוני שגרמה הנתבעת לכלל חברי
הקבצה מוצעת בגין חיובי יתר ,נאמד בי  .¤ 15.132,415במידת הצורך ,יופחתו מסכום זה חלקים יחסיים
בשימוש בחריגה ,בהתאם לזו של התובע.1
"

8
1
1
1

סיכום1ינ>ים

1

 .153תנה כי כן ,תובאו דוגמאות מדוגמאות שונות ,הממחישות את גודל והיקף המעל שמבצעת הנתבעת
מלקוחותיה הטריים ,אשר שמו בה את מלוא אמונם.

1
1

 .154ברי כי אין המדובר ביד המקרה ,וכי הנתבעת נוהגת כך במכוון וכשיטה ,תוך שהיא מזלזלת בלקוחותיה
ובהוראות המחוקק ומחוקק המשגה ,ותוך שהיא מתעשרת על חשבון לקוחותיה שלא כדין ,שאם לא היה כן,
הייתהנמנעת הנתבעת מלטעוןכירשאית לנהוג כך.

1
1
1

 .155הנתבעת מפרה את הוראת הרישיון בדבר איסור חייב מגוי בטרם אספקת השירות ,ומחייבת את לקוחותיה
המנויידיס עוד לפני שהיא מבצעת את ניוד הקווים.

?
?

 .156הנתבעת איננהמבצעת את תהליד נייד המספרים במסגרת הזמן שגקצג לבך ע"י מחוקק המשנה ,מטעה את
לקוחותיה ומתעשרת על חשבונם שלא כדין ,בכך שמחייבת אותם על שירותים בפרק הזמן של מחדליה.

1
1

 .157הנזקים שנגרמו לתובעים ולחברי הקבוצה המיוצגת בשל מעלליה הנפסדים ,עפ"י ראשי הנזק שאושרו
בהחלטה בבקשת האישור ,נאמדים בכ־  15מיליון  ,¤ועליה למצותם בגינם.

1
1

עילות התובענה

1

הפרת הובית חקוקות

1

 ,158כעולה מהמתואר לעיל ,במעלליה הפרת הנתבעת שורה של חובות חקוקות שהוטלו עליה בדין ,לרבות בחוק
התקשורת ,ברישלון שהוענק לה מכוחו ובתכנית המספור ,אשר נועדו להגנה על התובעים ויתר חברי הקבוצה
המיוצגת ,ואשר הפרתן גרמה לתובעים וליתר חברי הקבוצה המיוצגת לנזקים ממוניים .כך ,תפרה הנתבעת
את חובותיה לבצע את ניוד הקווים בתוך פרקי תזמן שקצב המחוקק במסגרת חוק התקשורת ותכנית
המספור ,ואף את חובתה להימנע מהשתת חיוב כלשהו על לקוחותיה בטרם אספקת השירות עפ"י סעיף 74.2
לרישיון שניתך לגתבעת ,העוסק באיסור העקרוני ההל על הנתבעת לגבית תשלומים גלשהם בגין שירותים
)או אי שירותים( כאלו ואחרים .כן,הפרההנתבעתאת האיסורהחלעליהלגבותתשלומים כלשהם בגין ניוד
הקווים.

1
1
1
1
1
1
1
1

 .159היינו ,בכל הנוגע ללקוח המבקש להתנייד ,ולנוכח הוראות המחוקק והמשען ,הנתבעת אינה רשאית לגבות
תשלום כלשהו מהלקוח המתנייד ,בטרם אספקת שירותים למנוי המנוייד.
 .160נמצא אס כן ,כי הנתבעת הפרה את חובתה לנהוג על פי הוראות המחוקק ,שתכליתן צרכנית מובהקת והן
נועדו להגה על לקוחותיה ,וגרמה בכך נזקים ממוניים ללקוחותיה.

הפרת הסכם .חיסר תום לב והפרו* חובת ובינות בביצוע ההסכם

?
8
?
1

1

 .161גס את הסכמי ההתקשרות שלה עם לקוחותיה ,לרבות מצגיה ,הפרת הנתבעת .יוזכר ,עסקת ניוד ,להבדיל
מהתקשרות להקמת מנוי חדש ,היא התקשרות לצורך קבלת שירותים באמצעות המספר הגגנוייד כגדילת
מחדל .לפיכך ,כל ההוראות שבהסכם ההתקשרות יכולות לחול אך ורק על צריכת שירותים באמצעות המספר
המנוייד .זוהי כאמור ,אמורה להיות ברירת המחדל ,אלא אס כן ,ביקש הלקוח המתנייד לסטות ממנה .אולם
אין זה המצב בענייננו.

1

,162בהסכמיההתקשרות,הנתבעתביקשהלעקוףאתתחובותהחלותעליה,והחלהלחייב את הלקוחותהתובעים
להתנייד בתשלומים בטרם ניוד הקו וחיבורם לרשת באמצעותו ,בכפיית שירותים על לקוחית התובעים
להתנייד.
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 .163ואולם ,לא אךשהוראותהרישיוץ אוסרותעליתלעשותכך,אלא שגםהוראות הסכמי ההתקשרות,נוגדות את
הוראות המחוקק ,כפי שהובא לעיל בהרחבת ,ובכל מקרת ,תך אינן יכולות לדור בכפיפה אחת עם התכחשותה
של הנתבעת למגבלות הזמן התלות עליה ,ולאפשר לה יד חופשית בגביית תשלומים עד שתיאות לנייד את
הקווים.
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 .164לו הייתה הנתבעת מגלה ללקוח גי בכוונתה להתחיל לח"בו גגין שירותים בטרם ניוד הקו ,כשבפועל,
ובניגוד למצגיה ,מתכחשת לחובתה לבצע את הניוד בתול שעות ,חזקה שהלקוח לא היה נותן הסכמתי
לחיובים כלשהם לפני ניוד הקו.

1
1
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.165
כפועל יוצאמהשלב הטרום חוזיובידיעתהכיבכוונתהלחייב את חברי הקבוצה המיוצגת אף בטרם אספקת
שירות ניוד הקווים ,תרי שלמן מועד ההתקשרות עימם ,הפרה את התחייבויותיה והחובות המוטלות עליה
לחייבם בגין אספקת שירות הניוד בפועל ,גס בהיותם של ההסכמים נוגדים את הוראות המחוקק.

1
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 .166בכך,גרפהלכיסה מיליוני שקליסלאורך השנים.

1

 .167בהתנהגותה האמורה ,הפרה הנתבעת את הסכמי ההתקשרות עס חברי הקבוצה וחובות ההגינות ותוס הלב
התלות עלית כעוסק אף בשלבי ביצוע ההסכם.

1
1

עשיית עושר ולא במשפט

?
1
1
1

1

 .168כעולה מהעובדות המתוארות לעיל ,גביית תשלומים מלקוחות מתניידיס בטרם ניוד הקו ,מתווה התעשרות
שלא כדין ע"י הנתבעת.
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 .169בכן שגבתה מלקוחותיה המנויידים תשלומים בטרם השלמת ניוד הקווים בניגוד להוראות המחוקק,
התעשרה הנתבעת על חשבונם של חברי הקבוצה המיוצגת שלא על פי זכות שבדין וללא ידיעתם.

תגדיז* קבוצת התובעים ונזקיה
 .170כאמור ,בהתאם להחלטה בבקשת האישור ,בקבוצה המיוצגת נכללים כל מנויי פרטנר שניידו אליה את
מספרם ,אשר חוייבו ע"י פרטנר בתשלומים על שירותים שונים לפני השלמת ניוד הקו לרשת פרטנר על אף
שלא עשו שימוש במספר הזמני שהוקצה להם ,וזאת החל מיום  2לדצמבר  2007ועד למועד אישור התובענה
).(3.3.13
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 .171בשלב זה ,אין בידי התובעים יכולת להגדיר את זהות יחידי קבוצה זו ו/או את היקף הנזק שגרמה לה
הנתבעת ,שכן נתונים אלו מצויים בידי האחרונה.

8

 .172בכפוף להוראות בית המשפט הנכבד ,ינקטו התובעים בהליכים המקדמיים הנדרשים האפשריים על פי דין
כדי לקבל את הנתונים המלאים מהנתבעת ,לצורך איתור חברי הקבוצה המוצעת וחישוב מלוא נזקי חבריה.
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 .173על פי הנתונים וההערכות שפורטו לעיל ,ההערכה היא כי מדובר במאות אלפי מנויי הנתבעת ,וכי הנזק
שנגרם להם מסתכם בעשרות מיליוני שקלים.

8
8

סיכום

1

 .174הנה כי כן ,הסכומים שגבתה הנתבעת מהתובעיס ומכל אחד מחבת הקבוצה המיוצגת גדולים דיים כדי
שיצטברו יחדיו לכדי סכומי עתק בקופת הנתבעת.
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 .175הגשת התביעה הייצוגית נשוא בקשה זו וחיוב הנתבעת בסעדים המבוקשים ,ישיבו לניזוקים את כספם,
יתרמו תרומה משמעותית להרתעת הנתבעת מפני המשך התנהלותה הנפסדת והתעשרותה על חשבונם ,תוך
ניצול חולשתם הצרכנית בניגוד לדין ותוך הפרת חובות תום הלב ,ההגינות והנאמנות של הצרכנים.
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הסעדימ

1

על גן מתבקש ביו* המשפט הנגבד:

8

 .176להורות לנתבעת להשיב על שאלונים ו/או לגלות בפני התובעים ו/או באי כוחם את כל המסמכים ו/או
החשבונות ו/או ליתן לתובעים ו/או באי כוחם גישה למאגריה הממוחשבים של הנתבעת וכל מידע מכל סוג
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ומין שידרשו לתובעים ,שיש בו להשלים את החסר ,לרבות מינוי מומחה לבדיקת אלי ,ביו השאר לצורך
איתור חברי הקבוצה המיוצגת וחישוב הנזק שנגרם לכל אחד מהם כמפורט לעיל.
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 .177להתיר לתובעים לתקן את סכומי התביעה ו/או לפצל את סעדיהס לאחר המצאת מלוא המידע והנתונים ע"י
הנתבעת המצויים בידיה.
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 .178להורות לגתבעת לפנות אל חברי הקבוצה המיוצגת כפי שיאותרו ,כאמור לעיל ,ולהשיב לתובעים ו/או לחברי
הקבוצה המיוצגת שיפנו אליה מיוזמתם ,תוך זמן קצר וקצוב ,כפי שיקבע בית המשפט הנכבד ,את כל
הכספים שגבתה מהם גביית שווא.
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 .179להורות כי הסכומים שיהא על הנתבעת להשיב לתובעים ולקבוצת המיוצגת ,ישאו בכל ההצמדות והריביות
התל מיום גביית חיובי השווא ועד להשבתם בפועל ,ו/או כל פיצוי עונשי והתנעתי אחר ו/או נוסף שימצא בית
המשפט הנכבד אל נכון.
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 .180להורות לנתבעת ,כי באמ לא תצליח לאתר מי מבין חברי הקבוצה המיוצגת ,יופקדו לחשבון נאמנות שיקבע
ע"י בית המשפט הנכבד ,כל סכומי ההחזר המגיעים ,כאמור ,לחברי הקבוצה ,וכי אם אלו לא יאותרו בתוך
פרק הזמן שיקבע ע"י בית המשפט תנכבד ,יתרמו כספים אלו לצדקת ו/אולתועלת הציבור.
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 .181לחילופין ,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
המשפטהנכבד להורותעלמתןכלסעד אחרלטובתהקבוצה,כולהאו חלקה,אולטובתכלל מנוייהנתבעת
או לטובת הציבור ,כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין ,בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי סעיף )20ג( לחוק
תובעטת ייצוגיות.
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 .182להורות לנתבעת לבצע את תהליך ניוד הקווים בתוך המועדים הקבועים לכך בדין ובכל מקרה להימנע מגביית
תשלומים כלשהם בגין מספר זמני ו/או בכלל בטרם ניוד הקו.
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 .183להורות לנתבעת להימנע מלחייב את המתקשרים עימה עד למועד חיבורם לרשת או מהמועד בו בידי המנוי
לעשות שימוש מלא בשירות ,כפי שהזמין ,לפי המאוחר מביניהם.
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 .184להורות לנתבעת לתקן את אופן עריכת החשבוניות החודשיות ,ולציין בהן את תאריך תחילת החיוב.
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 .185לקבוע 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 7^-משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי
הקבוצה המיוצגת ,ישולם לתובעים ,אשר טרחו בהגשת התובענה ובהוכחתה.
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 .186לקבוע כי שכר טרחתם של ב"כ המייצגים את התובעים כתובעים בתובענה הייצוגית ,יהיה בשיעור שלא יפחת
מ20^1-ומע"מ מהסכוםשיפסק ,בעבור טיפולבתובענה בערכאה הראשונה .י
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 .187לבית משפט ככבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית ,בין היתר לאור שיעור הנזק שנגרם לחברי
הקבוצה המיוצגת.
 .188לבית משפט נכבד זה הסמכות המקומיתלדוך בתובעגה הייצוגית ,בין היתר על פי מקום עסקה של הנתבעת.
.189כאן יצוין ,כי בבדיקהשערכוב"כהתובעיםבפנקסכהגדרתובחוקתובענות
ייצוגיות ,נמצא כירשומה בו
בקשה לאישור תובענה ייצוגית בת.צ ,1651-01-13 .אשר הוגשה ביום ) 1.1.13לאתר הגשת בקשת האישור
נשוא התובענה דנן( שהיא תלויה ועומדת בפכי בית המשפט המחוזי בתל־אביב ,אשר השאלות המהותיות של
עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה המתעוררות בה ,כולן או חלקן ,זהות או דומות בעיקרן לשאלות
כאמור
המתעוררות בתביעהזובעניינה של הנתבעת .בקשה זו הוגשה נגדהחברותסלקוםופרטנר,הנתבעת
כאן ,אשר לאור ההליך בענייננו ,נמחקה מההליך שם.
 .190בנוסף,למיטב זכרון הח"מ הוגשה בקשהלתביעהייצוגית גם נגדחברתפלאפוןואולםבחיפוש בפנקס
התובענות הייצוגיות ,לא נמצא הליך זה.
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רענןבשן,עריד

בת"חן פאלי סבא^עז"ד
ב" כהתוגעים
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