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  אור קרבקי .1  המבקשי�

 ע"י ב"כ עו"ד מיכאל ב� ועו"ד רו� לדרמ�

  שמואל שמר .2

  זיו כה" .3

ח� פארי �ע"י ב"כ עו"ד אבי רוקח, עו"ד רענ� בש� ועו"ד בת

 סבאג

  
  נגד

 

  מערכות תקשורת בע"מ �הוט   .1 המשיבות

  הוט טלקו� שותפות מוגבלת .2

  אורית מלכא ועו"ד גילי גרצברג ע"י ב"כ עו"ד

  
  

 החלטה

 

  1 

 2 המשיבות אצל טלפוני למענה ממוש� המתנה בזמ� שעוסקת ייצוגית תובענה לאישור בקשה .1

 3; חוזרת שיחה שירות של לקוי ביישו$"); הוט" וביחד ,"טלקו� הוט"ו" מערכות הוט("

 4 . הטלפוני המוקד של הפעילות שעות בדבר מערכות הוט של הרשיו� הוראות ובהפרת

 5 העובדתיות בטענות כפרה לא שהוט לאחר, להתקבל האישור בקשת די� כי מיד אומר

 6 .להזמת� המשפטיות טענותיה או הצדקותיה את לקבל ואי�, המבקשי$ של העיקריות

  7 

 8 :משנה קבוצות �3מ מורכבת לאשר שמבוקש התובעי$ קבוצת

 9 של הטלפוני המוקד אל יתקשרו או/ו שהתקשרו המשיבות מבי" מי של המנויי� כלל"  .א

 10 כל או/ו שניות 30 על העולה זמ" פרק אנושי למענה בממוצע ימתינו או/ו והמתינו הוט

 11 מיו� החל וזאת, שניות 90 על העולה זמ" פרק אנושי למענה ימתי" או/ו שהמתי" מי

 12 ". דנא בתובענה סופי די" פסק מת" למועד ועד 9.12.2008

 13 הוט של הטלפוני המוקד אל יתקשר או/ו שהתקשר המשיבות מבי" מי של מנוי כל"  .ב

 14) טלפוני שירות מת"( הצרכ" הגנת תקנות לתוק* נכנסו בו המועד( 9.12.12 לאחר בתקופה

 15 שלו הצפוי ההמתנה זמ" ואשר, דנא בתובענה די" פסק למת" ועד), �2012ב"תשע(



  
  לוד�בית המשפט המחוזי מרכז

    

  מערכות תקשורת בע"מ ואח' �קרבקי ואח' נ' הוט   552�07�14 ת"צ
  

   
   

  

 27מתו�  2

 1 או/ו לו העניקו לא המשיבות ואשר, דקות 3 מעל יהיה או/ו היה אנושי מענה לקבלת

 �2ב"תשע) (טלפוני שירות מת"( הצרכ" הגנת לתקנות בהתא� זכויותיו את לו יעניקו

 3 הטלפוני המוקד אל יתקשר או/ו שהתקשר המשיבות מבי" מי של מנוי כל או/ו) 2012

 4 לא ואשר, דנא בתובענה די" פסק למת" ועד 20.11.11 שמיו� בתקופה, המשיבות של

 5 צ"ת( פלזנר בעניי" הפשרה להסכ� בהתא� call back �ה שירות לו יסופק או/ו סופק

 6 ")". פלזנר עניי": "להל"( �)הוט' נ פלזנר חיי� 5028�12�08

 7 להגשת שקדמו השני� �7ב, 1 המשיבה של מנוי יהיה או/ו הינו או/ו שהיה מי כל"  .ג

 8  ". בתובענה סופי די" פסק מת" למועד ועד התובענה

  9 

 10 חובה הפרת; ללקוחותיה הוט שבי� ההתקשרות הסכ$ והפרת רשיו� הפרת: התביעה עילות

 11 .שלנותור ;במשפט ולא עושר עשיית; חקוקה

  12 

 13 נזק בגי� ) �20ו ממוני נזק בגי� ) 20 של מוער� בסכו$ הקבוצה חברי פיצוי: המבוקש הסעד

 14  . ) 40,000,000 כ"ובסה, הקבוצה מחברי אחד לכל ממוני בלתי

 15 

 16 כדלקמ� טלפוני שירות מוקד ולהפעיל לקיי$ עליה כי נקבע) 41.4 סעי*( מערכות הוט ברשיו� .2

 17 ):ש"א – שלי ה� החיקוקי$ ובסעיפי הרשיונות בסעיפי ההדגשות כל(

 18  מנויי� בפניית וטיפול שירות מוקדי. 41.4"

 19 מנויי� בפניות ולטיפול למנויי� שירות מוקד ויפעיל יקיי� הרשיו" בעל. 41.4.1

 20  ...מנויי� להיות והמבקשי�

 21 מבקשי� ושל הרשיו" בעל של מנויי� של בפניות יטפל השירות מוקד. 41.4.2

 22 לפי בתשלו� שידורי� הזמנת: הבאי� בענייני�, הרשיו" בעל של מנויי� להיות

 23. ביממה שעות 24, הכיפורי� יו� למעט השבוע ימות כל במש- וזאת, שימוש

 24 של הפסקה או ניתוק בקשת, לשידורי� התחברות בקשת בענייני פניות

 25 בחשבונות טיפול, ותעריפיה� שידורי� על מידע, חבילות שינוי, השידורי�

 26 כל או השירות טיב לגבי תלונות, מנוי של הכספיי� החיובי� ופירוט מנויי�

 27 ימות כל השירות מוקד י"ע יטופלו, תקלות לעניי" תלונות למעט, אחר עניי"

 28, חג וערבי שישי ובימי 19:00 �07:00 השעות בי", הכיפורי� יו� למעט, השבוע

 29 41.6 סעי* הוראות יחולו תקלות על מנויי� תלונות לעניי" .14:00 השעה עד

 30  ". להל"

  31 

  32 
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 1 :קובע מערכות הוט ברשיו�. 41.6 סעי*

 2 תקלות תיקו". 41.6"

 3 מנויי� של אחרות או טלפוניות בפניות לטיפול מוקד יפעיל הרשיו" בעל. 41.6.1

 4 לרבות, במנויי� טכנית תמיכה לש� וכ" לשידוריו הנוגעות תקלות לעניי"

 5"); טכני שירות מוקד" �זה בסעי*( השוני� והיישומי� הקצה ציוד בתפעול

 6 כשירות בעל ומקצועי מיומ" עובדי� בצוות מאויש יהיה הטכני השירות מוקד

 7 למעט השנה ימות ובכל היממה שעות בכל במנויי� טכנית לתמיכה מתאימה

 8 במוקד השירות רמת; 800�1 במתכונת יהיה למוקד החיוג; הכיפורי� ביו�

 9  ".לעיל. 41.4.3 בסעי* המפורט מ" תפחת לא טכני שירות

  10 

 11 :להל� המפורט מ� תפחת לא השירות רמת כי קובע, מערכות הוט ברשיו� 41.4.3 סעי*

 12 ייענו העומס בשעות אנושי מענה לקבלת הפניות מ" 70% לפחות. 41.4.3.1"

 13 .ממוחשב קולי במענה והיתר אנושי במענה

 14 באותו יטופלו ממוחשב קולי במענה שנענו הפניות מ" 90% לפחות. 41.4.3.2

 15 . למחרת �והיתר, יו�

 16 .שניות 30 על יעלה לא אנושי למענה הממוצע ההמתנה זמ". 41.4.3.3

 17  .שניות 90 על יעלה לא אנושי למענה המרבי ההמתנה זמ".41.4.3.4

 18 לפנייתו אחר זיהוי אמצעי או סודר פנייה מספר יימסר פונה לכל. 41.4.3.5

 19  .עליו ולבקרה הטיפול להמש- כאסמכתא

 20 השגורות העיקריות בשפות הבקיאי� עובדי� יכלול המוקדני� צוות. 41.4.3.6

 21 .המנויי� בפי

 22 מועד חודשי� משלושה יאוחר לא יחולו האמורות הרשיו" בעל חובות. 41.4.3.7

 23 ". הרשיו" קבלת

  24 

 25 :81.1 בסעי* קובע טלקו$ הוט רשיו�

 26 בקבלת תקלות לעניי", מנוייו בפניות לטיפול קבוע שירות יקיי� הרשיו" בעל"

 27 �להל"( כאמור ותלונות הודעות לקבלת מאויש מוקד יפעיל כ- ולש�, שירותיו

 28' ה בנספח וכמפורט, ופקסימיליה טלפו" באמצעות לרבות"), המוקד"

 29 ...".לרשיו"

  30 

 31 :קובע טלקו$ הוט לרשיו�' ה בנספח) 2.(ג סעי*

 32  .היו� שעות לאור- קהל לקבלת פתוח יהיה שירות מרכז) 1"(
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 1 שזמני המנהל ראה. סביר זמ" תו- ייעשה הטלפוני הפניות במוקד המענה) 2(

 2. תגובה לזמני מדדי� לקבוע הוא רשאי, סבירי� אינ� הטלפוני במוקד המתנה

 3  .הרשיו" קבלת ממועד חודשי�) 12( עשר משני� יאוחר לא יחול לעיל האמור

 4  :הרשיו" בעל ידי על יינתנו אשר העיקריי� השירות תחומי) 3(

 5  ;הרשיו" בעל לשירותי והרשמה שירותיו, הרשיו" בעל פעילות על מידע קבלת �

 6  ;השירותי� בחבילת שינויי� וביצוע מנוי פרטי לעדכו" בקשות �

 7  ;חשבונות ברור בנושא פניות �

 8  ;טכנית תמיכה �

 9  ;הציבור ותלונות פניות, מידע מוקד �

 10  הקצה ובציוד ברשת תקלות על דיווח �

. ".....  11 

  12 

 13 עיגו� תקלות בענייני מנויי$ של לפניות טלפוני מענה למת� החובה קיבלה 15.12.2005 ביו$

 14 :�1982א"תשמ, הצרכ� הגנת בחוק שחל בתיקו� נוס*

 15  �השנייה בתוספת המנוי עוסק) א. (ב18"

 16 ליקויי� שעניינה פניה לכל מענה מת" לש� חינ� טלפוני שירות יספק) 1(

 17 הסכ� או די" מכוח נות" הוא שאות� בשירותי� או שמכר בטובי" פגמי� או

 18  ;" .אנושי מענה ג� יכלול הטלפוני השירות); טלפוני שירות�זה בסעי*(

  19 

 20  .השניה בתוספת המנויי$ העוסקי$ ע$ נמנית הוט

 21 כ�, 9.12.2014 מיו$, �2014ה"תשע) 42' מס תיקו�( הצרכ� הגנת בחוק שוב תוק� ב18 סעי*

 22 ליקויי$ שעניינה לפניה הנוגעות והמלי$, צרכ� של פניה לכל טלפוני מענה במת� מדובר שכיו$

 23  .נמחקו – בשירותי$ או בטובי� פגמי$ או

  24 

 25), טלפוני שירות מת�( הצרכ� הגנת תקנות הותקנו הצרכ� הגנת בחוק) 1)(ב(ב18 סעי* מכוח

 26 למענה המתנה זמ� בהגבלת העוסקת, 1 תקנה. 12.12.2012 ביו$ שתחילת�), �2012ב"תשע(

 27 :קובעת, אנושי

 28 הנכלל אנושי מענה קבלת לצור- הטלפו" באמצעות לעוסק צרכ" פנה)  א"(

 29 לקבלת הצפוי ההמתנה וזמ", לחוק) 1(ב18 בסעי* כאמור חינ� טלפוני בשירות

 30 לא, מוקלטת בהודעה לצרכ" העוסק יודיע, דקות שלוש על עולה אנושי מענה

 31 שלוש על עולה הצפוי ההמתנה זמ" כי, השיחה מתחילת דקות משתי יאוחר
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 1 מענה לקבלת להמתי" או הודעה השארת לשירות לעבור באפשרותו יש וכי דקות

 2  .אנושי

 3), א( משנה בתקנת כאמור הודעה השארת לשירות לעבור הצרכ" בחר)     ב(

 4 יחזור העוסק; עמו להתקשרות טלפו" ומספר שמו את מוקלטת בהודעה ישאיר

 5 בחר; ההודעה השארת ממועד שעות משלוש יאוחר לא אנושי במענה לצרכ"

 6 מקומו את מוקלטת בהודעה לצרכ" העוסק יודיע, אנושי למענה להמתי" הצרכ"

 7 רגע בכל לעבור באפשרותו כי לצרכ" יודיע וכ", המשוער ההמתנה זמ" ואת בתור

 8 העוסק אליו יחזור, כאמור הודעה הצרכ" השאיר; הודעה השארת לשירות

 9  . ההודעה השארת ממועד שעות משלוש יאוחר לא אנושי במענה

 10 לפני משעתיי� פחות) ב( משנה בתקנת כאמור הודעה לעוסק צרכ" השאיר)    ג(

 11 הבא העבודה ביו� אנושי במענה לצרכ" לחזור העוסק רשאי, העבודה יו� תו�

 12 שאינו ביו�; העבודה יו� תחילת ממועד שעות משלוש יאוחר ולא, העוסק של

 13 ושעות ימי את מוקלטת בהודעה לצרכ" העוסק יודיע, העוסק של עבודה יו�

 14  . פעילותו

 15 יודיע, ענה לא והצרכ") ג(�ו) ב( משנה בתקנות כאמור לצרכ" העוסק חזר)   ד(

 16 שבמהלכ" השעות טווח את), SMS( במסרו" או קולית בהודעה, לצרכ" העוסק

 17 משלוש יאוחר לא יהיה לצרכ" יחזור שבו שהמועד ובלבד, לצרכ" שנית יחזור

 18 בפע� לצרכ" העוסק חזר; כאמור מסרו" שלח או הודעה מסר שבו מהמועד שעות

 19 מאחר כי, במסרו" או קולית בהודעה לו יודיע, ענה לא והצרכ" כאמור השנייה

 20  ." מחדש לעוסק לפנות עליו, ענה שלא

  21 

 22 )20.5.2011( מ"בע תקשורת מערכות הוט' נ פלזנר חיי� 5028�12�08) מרכז מחוזי( צ"בת .3

 23 הטלפוני במוקד המענה זמני להסדרת בנוגע, הוט לבי� ש$ המבקש בי� פשרה הסכ$ אושר

 24, הלקוח אל יחזור הוט שנציג כ�, הודעה להשארת מערכת הקמת היה הפשרה עיקר. הוט של

 25 תו� השירות שיחת את לבצע התחייבה הוט, בהסכ$ כאמור .הקבוצה לחברי שניתנו והטבות

 26 מחצי החל( שני$ 7 לפחות המערכת את להפעיל התחייבה הוט. הלקוח פניית מעת שעות 4

 27, פלזנר ד"בפס 22 בסעי* כאמור). 2011 נובמבר מחודש כלומר, ההסדר אישור מיו$ שנה

 28 ). 8.12.2008( הייצוגית התובענה הגשת עד הוט מנוי שהיה מי כל הוגדרה הקבוצה

  29 

 30 שהגישו" ייצוגית תובענה לאישור ומתוקנת מאוגדת בקשה" היא יישלפנ האישור בקשת .4

 31" שמר בקשת" � 3637�08�13 צ"ת( צ"ת לאישור בקשות שתי בנפרד שהגישו לאחר, המבקשי$

 32 תובענות בחוק 7 סעי* לפי בקשה שנדונו ולאחר"), קרבקי בקשת" � 552�07�14 צ"ות
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 1 בדבר להסכמה הגיעו הצדדי$. שמר בקשת במסמכי לעיו� ובקשה ,�2006ו"תשס, ייצוגיות

 2. המבקשי$ שני כ"ב ובייצוג, לעיל כמפורט, המאוגדת הבקשה במסגרת שתידונה העילות

 3 בהתא$ מתוקנת בקשה הוגשה שבה, שמר בקשת במסגרת בנפרד נדונות העילות שאר

 4  .זו להסכמה

 5 .בכתב טענותיה$ וסיכמו, האחר של עדיו את זה לחקור שלא הסכימו לבקשה הצדדי$

  6 

 7  המבקשי� טענות עיקר

  8 

 9 מחויבת היא ה$בש ההמתנה מזמני שיטתי באופ� חורגת הוט כי טענו המבקשי$ .5

 10 נדרש) "קרבקי מר"( 1 המבקש: האישית התנסותו על הצהיר מה$ אחד וכל, ברישיונותיה

 11 למוקד התקשר המבקש. ) �170בכ שלו החודשי התשלו$ את העלתה שהוט לאחר, לנושא

 12 השיחה לסיו$ עד וכשעה, אנושי למענה שעה כחצי להמתי� נאל1 פע$ ובכל, פעמי$ 6 הטלפוני

 13 . כ� עשו לא א�, בחזרה אליו להתקשר הבטיחו הנציגי$ שיחה כל בסיו$. הנציג ע$

 14 ל"ז שמר מר, בבקשה כנטע� .זו החלטה מת� לפני לעולמו הל�") ל"ז שמר מר(" 2 המבקש

 15 מ� שהתייאש לאחר. הטלפוני למענה ארוכות דקות להמתי� ונאל1, תקלה על לדווח בקש

 16 ניסה שמר מר. אליו התקשרו לא א�, השירות במוקד שלו הטלפו� מספר את הותיר, ההמתנה

 17, מכ� ג$ שהתייאש לאחר א�, מביתו הציוד ולאיסו* מהוט לניתוק טכנאיביקור  לתא$ ג$

 18 .ברשותו היה אשר הציוד את החזיר בנו

 19 בכדי פעמי$ מספר במש� הוט של השירות מוקד ע$ קשר ליצור ניסה") כה" מר(" 3 המבקש

 20. ארוכות דקות להמתי� נאל1 הפעמי$ בכל אול$, בשידורי$ צפייה שמנעה תקלה על לדווח

 21 להמתי� ובקש ,אליו יחזרו המשיבה שנציגי בכדי טלפו� מספר להשאיר שלא העדי* כה� מר

 22 .אנושי מענה לקבל הצליח דקות 45 �כ של המתנה לאחר, למחרת. אנושי למענה

 23 

 �24ו 10 נספחי$( הוט של השירות נציגי ע$ קרבקי מר שהקליט שיחות צורפו האישור לבקשת .6

 25 התקרה מ� 17 ופי, בממוצע המותר מ� 50 פי היה ההמתנה זמ� . לטענתו)האישור לבקשת 11

 26 הפרת אודות, לצרכנות הישראלית למועצה שהגיש תלונה ציר* כ�. ברשיו� המקסימלית

 27 לטענתו, נענתה לא א�, פעמיי$ להוט פנתה המועצה. ההמתנה זמני ע$ בקשר הוט של החובה

 28 ).האישור לבקשת �7ו 6 נספחי$(

  29 

 30 לטענתו. פלזנר בעניי� הייצוגית בתובענה הקבוצה כ"ב שהיה, לוי עופר ד"לעו פנה קרבקי מר

 31 הבדיקה. פלזנר הסכ$ של הנמשכות ההפרות לתיעוד לוי ד"עו מטע$ בדיקה נערכה כי התברר

 32. 28.6.2014 – 25.5.2014 בתקופה סטרנס יעל' גב שערכה טלפוניות שיחות 180 כללה
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 1, שניות 1,100 מעל היה שירות קבלת בעני� ללקוח הממוצע ההמתנה מש� כי עלה מבדיקתה

 2שניות.  60 בער� שהיה הוט לשירות הצטרפות בעני� ללקוח הממוצע ההמתנה מש� לעומת

 3 לבקשת. השיחות מ� 80% �מ ביותר הוצע לא חוזרת שיחה שירות כי הבדיקה מ� עלה עוד

 4  ).האישור לבקשת 20 נספח( סטרנס' גב של תצהירה צור* האישור

  5 

 6, המידע חופש חוק לפי התקשורת משרד אל פנה, לוי ד"עו של שותפו, אהרונסו� שמואל ד"עו

 7 על הטיל התקשורת משרד כי עלה שהתקבל מהמידע. הטלפוני למוקד באשר הנתוני$ לקבלת

 8 סעיפי$ והפרת ברשיו� הקבועי$ המענה מזמני משמעותית חריגה בגי� כספי עיצו$ הוט

 9  ).האישור לבקשת 23 נספח( מערכות הוט ברשיו� 41.4.3.4 �ו 41.4.3.3

  10 

 11.  האישור לבקשת 34 נספח בסרטו� הוגשו שתוצאותיו, בירור ערכו �3ו 2המבקשי$  ג$ .7

 12 במוקד ההמתנה זמ� בי� עצו$ פער על מלמד זה בנספח 31.7.2013 מיו$ שיחה תיעוד, לטענת$

 13 .הטכני/השירות במוקדי ההמתנה זמ� לבי� המכירות

 14 מיו$, לווי� ולשידורי כבלי$ לשידורי המועצה של לתקשורת הודעות צורפו לבקשה

 15 כספיי$ עיצומי$ הוט על הוטלו שלפיה�), 30 נספח( 29.6.2014 ומיו$) ב14 נספח( 27.10.2013

 16 אודות המבקשי$ לטענת אתייחס לא. בהתאמה ) 1,300,000 �ו ) 100,800 של בסכומי$

 17  .בלבד בעתונות כתבות היו אליו בקשר שהוצגו שהראיות משו$, כביכול, שהוטל נוס* עיצו$

  18 

 19 אפשריות ואינ� המקובל מ� חורגות תשובה זמני בדבר הרשיונות הוראות כי הוט לטענת .8

 20 הוט תלונת את יודע המאסדר וכי ;ביותר מעודכני$ הוט של רשיונותיה כי המבקשי$ השיבו

 21 הוט של ההפעלה ברשיו� שנקבעו הכמותיי$ ביעדי$ שינוי לערו� שלא בחר זאת ולמרות

 22 למענה ההמתנה זמ�" כי קביעה תו� לשימוע טלקו$ הוט את זימ� התקשורת משרד .מערכות

 23 שצור* השימוע במכתב) א(3 סעי*" (סביר בלתי הוא טלפוניי$ לקוחות שירות במוקדי אנושי

 24  ). האישור לבקשת 27 כנספח

  25 

 26 הטכני במוקד שירות מת� בי� מבחינות אינ� טלפוני שירות מת� תקנות כי המבקשי$ טענו עוד .9

 27 וועדת מישיבת בפרוטוקול ג$ הוברר כ� וכי, המנויי$ ופניות השירות במוקד שירות מת� לבי�

 28 תקנות כי ייקבע א$ ג$. התקנות נדונו שבה, 20.2.12 מיו$ 752 �ו 750' מס הכנסת של הכלכלה

 29 פלזנר הסכ$, הטכני המוקד על רק אלא השירות מוקדי על חלות אינ� טלפוני שירות מת�

 30 . השיחה תחילת לאחר סמו�, השירות במוקד ג$ שיחה שירות את לספק הוט את מחייב

  31 
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 27מתו�  8

 1 התקינה לא הוט: החוזרת השיחה שירות את כראוי מיישמת אינה הוט כי הוסיפו המבקשי$ .10

 2 אינה, טלפוני שירות מת� תקנות שדורשות כפי הטלפוני השירות במוקד אוטומטית מערכת

 3 מודיעה ואינה, אליו תחזור שהוט מנת על הודעה להשאיר זכותו את לממש לצרכ� מאפשרת

 4 שירות בתקנות עומדת אינה שהוט ודאי. המשוער ההמתנה זמ� ואת בתור מיקומו את לצרכ�

 5 2 תו� להודיע יש, דקות �3מ ארוכה בהמתנה שלפיה�, 2012 בדצמבר לתוק* שנכנסו, טלפוני

 6  .חוזרת שיחה לצור� הודעה להשאיר נית� וכי, ההמתנה זמ� זהו כי דקות

 7 הקלטה קוד$ לשמוע הלקוח נאל1, חוזרת שיחה מתקיימת כאשר ג$ כי טענו המבקשי$

 8, טלויזיונית כתבה על נסמכת זו טענה אול$. ארו� זמ� כעבור רק נציג לטפול וזוכה, ארוכה

 9  .לה אידרש לא כ� ועל

  10 

 11 אותה שמחייב מכפי מצומצמות בשעות הטלפוני השירות מוקד את הפעילה מערכות הוט .11

 12 .הרשיו�

 13 מלקוחות מונעת, ללקוחות נזקי$ מסבה המוקד של הפעילות לשעות בקשר החובה הפרת

 14 שבה� בשעות יותר רב עומס יוצרת; זמי� להיות חייב היה המוקד שבה� בשעות להתקשר

 15 עובדי$ בעלויות מחסכו� שבדי� זכות לפי שלא להתעשר מערכות להוט וגורמת; פעיל המוקד

 16 הפעילות בשעות המוקד מהפעלת הנובעות עלויות באלה וכיוצא, חשמל עלויות, במוקד

 17 שיוטל כספי מעיצו$ גבוה החיסכו� שכ�, כנראה משתלמת הרשיו� הוראות הפרת. המלאות

 18 לשנת השלישי ברבעו� הוט ח"דו. לציבור לשל$ שתידרש מפיצוי או, המאסדר ידי על עליה

 19 דיווחה הוט: האישור בקשת מושא החובות מהפרת כתוצאה הוט התעשרות על מעיד 2013

 20 מיליו� 59 של גידול על ומנגד", טכני במער� שיבושי$" עקב, לקוחות 400,000 �כ של נטישה על

 21  . ת הטכנאי$שבית בתקופת משכורות בתשלו$ הירידה בשל בעיקר שגדל שלה הנקי ברווח )

 22 

 23  הייצוגיות התובענות של בהקשר תיבדק הפגיעה חומרת שכ�" דברי$ זוטי"ב מדובר אי� .12

 24 .הבודד הצרכ� של מבט מנקודת ולא, כולה הקבוצה של המצרפית המבט מנקודת

  25 

 26 שהעניקה בכ�, הלקוחות ע$ ההסכמי$ את הוט הפרה הרשיונות הוראות להפרת בנוס* .13

 27 .כדי� שלא, פגו$ לקוחות שירות

  28 

  29 

  30 
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 27מתו�  9

 1   הוט טענות עיקר

 2 

 3 הוראות. סבירי$ וה$, והרשיו� הדי� דרישות ע$ אחד בקנה עולי$ המענה זמני כי טענה הוט .14

 4 בשוק ורע אח לה� אי�, וקצוניות סבירות בלתי, אנכרוניסטיות ה� מערכות הוט של הרשיו�

 5 של ברשיונה שנגר$ העוול תוק� טלקו$ הוט של ברשיונה. עוד רלוונטיות אינ� וה�, התקשורת

 6 ג$ שנקבע כפי, לא ותו, למענה סביר זמ� ונקבע הקיצוניי$ המדדי$ בקביעת מערכות הוט

 7", מ"בע טלקו$ גול�", "מ"בע תקשורת פלאפו�: "האחרות התקשורת חברות של ברשיונותיה�

 8 המחוקק שנת� האפשרות. סטנדרטי$ אות$ עליה להחיל עותרת הוט". מ"בע �'נטוויז 013"ו

 9 .  ממושכת שבהמתנה הבעייתיות את פותרת לפונה ולחזרה הודעה להשארת

 10 של רשיונה בהוראות שנקבעו המדדי$ סבירות את שולל הנכנסות השיחות בניתוב הצור� ג$

 11 קצב, בה בוחר שהפונה השלוחה לרבות, גורמי$ במספר תלוי ההמתנה זמ�: מערכות הוט

 12צריכה  ההמתנה זמ�תחילת המדידה של . שלו הקלדה וטעויות הפונה של הזהות פרטי הקלדת

 13 .כ� לפני ולא, הלקוח ידי על המבוקשת השלוחה בחירת לאחר רקלהיות 

 14 

 15 על חלות היותר לכל; הטלפוני השירות של למענה זמ� הגבלת אי� טלקו$ הוט של ברשיונה .15

 16 . מדויק זמ� ולא, למענה דקות 3 של גודל סדר שקובעות, טלפוני שירות תקנות הוט

 17 ידי על היתר בי�, השירות מער� לשיפור היק* רחב מהל� של בעיצומו היא כי הבהירה הוט

 18  .נוספי$ שירות מרכזי שני ופתיחת שירות נציגי גיוס

 19 

 20, חו1 מיקור של ממהל� נבע, הרבעוני ח"בדו כמפורט, התפעולי האד$ בכוח העלות צמצו$ .16

 21 של התקציבי מהסעי* הועברה זו הוצאה. חיצוני למפעיל השירות ממוקדי חלק העברת שכלל

 22 – החברה של הטכנאי$ מער� בכלל�, נוספות יחידות. רכש של התקציבי לסעי*, האד$ כוח

 23 .זו פעולה בגי� התעשרות משו$ הנטע� ברווח לראות אי�, כ� על. חו1 למיקור ה� ג$ עברו

 24 

 25 ללקוח מודיעה הוט, וככלל. טלפוני שירות מת� בתקנות שנקבעו לתנאי$ בהתא$ פועלת הוט .17

 26 . שעות שלוש תו� אליו וחוזרת, המשוער ההמתנה זמ� על

  27 

 28 סעי* מלשו� כנובע זאת, הוט של הטכני השירות מוקדי על רק חלות טלפוני שירות תקנות .18

 29 למוקדי בפניות שעוסקות, טלפוני שירות בתקנות �3ו 2 ותקנות, הצרכ� הגנת בחוק) 1(ב18

 30 .בלבד הטכני השירות
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 27מתו�  10

 1 שנערכה בישיבה בכנסת הכלכלה ועדת חבר שהיה, כ1 חיי$ כ"ח שאמר בדברי$ לכ� ראיה

 2' מס תיקו�( הצרכ� הגנת חוק בהצעת ועסקה) הישיבה לפרוטוקול 10 עמוד( 25.7.2005 ביו$

 3 מת� תקנות הותקנו שמכוחו) 1(ב18 סעי* הוספת שעניינה, חינ$ טלפוני שירות מת�) (18

 4 ): טלפוני שירות

 5 שירות נות" מול תקלות על מדבר אני. קניה על ולא תקלות על מדבר אני"... 

 6. אפיה תנור שקנו לאנשי� מיועד לא זה.. חודשיי� שימוש דמי זו משל� שאני

 7  ...".תקלות ש� אי" כי, חולי� לקופות מיועד לא ג� זה

  8 

 9 תקנה. לו הצפוי המדויק ההמתנה זמ� את לפונה תודיע הוט כי המבקשי$ לדרישת בסיס אי� .19

 10 מודיעה שהוט כפי, משוער המתנה זמ� על בהודעה מדברת טלפוני שירות מת� בתקנות) ב(1

 11 . בפועל

 12. ממוכנת מערכת י"ע כ� לעשות ונית�, שירות נציג י"ע תהיה הלקוח אל החזרה כי דרישה אי�

 13 .שירות נציג לו מקצה היא, שענה ולאחר, אוטומטי באופ� ללקוח מחייגתCFY  מערכת

 14 נית� לא כאשר, קיצוניי$ במקרי$ מאחריות הוט את פוטרת טלפוני שירות בתקנות 3 תקנה

 15 במקרי$ במיוחד, הטכני השירות מוקד על סביר בלתי עומס בשל חוזרת שיחה שירות לספק

 16  . ואזוריות נרחבות תקלות של

  17 

 18 מענה משו$ מערכות הוט ברשיו� 41.4.2 בסעי* המוקד פעילות בשעות לראות ביקשה הוט .20

 19 וקבוע כפוי זמני$ לוח ולא, הרגילות העבודה שעות במהל� כלליי$ שירות בנושאי ללקוחותיה

 20 . מראש

 21 באופ� הטלפוני השירות מוקד של פעילות שעות הוגדרו לא טלקו$ הוט של שברישיונה כש$

 22 נדרש כ�", היו$ בשעות" לפעול השירות מוקד על כי הוא ש$ שהוגדר וכל, וקשיח קונקרטי

 23  . מערכות הוט של הלקוחות לגבי ג$

 24, מערכות הוט של ברישיונה מוגדרות שה� כפי המוקד פעילות משעות חריגה קיימת א$ ג$

 25 . דברי$ זוטי בבחינת והיא מינורית החריגה

 26 הטכני בשירות עזרה לקבל יכול, פעיל שאינו בשעות הטלפוני לשירות שפונה לקוח, מקו$ מכל

 27  .השבוע ימות ובכל, היממה שעות בכל פעיל אשר, מערכות הוט של

 28 

 29 בכלי השימוש את מייתרת האישור בקשת מושא בענייני$ הנרחבת הרגולטורית ההסדרה .21

 30  .הייצוגית התובענה
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 27מתו�  11

 1 חברות על ביותר נרחב פיקוח מפעיל אשר, ואקטיבי מעורב מאסדר הוא התקשורת משרד

 2 לשידורי המועצה של הישיר לפיקוחה ג$ נתונה מערכות הוט. בפרט הוט ועל בכלל תקשורת

 3, לתלונות ביחס פרטני בירור מבקש, להוט התקשורת משרד פונה לעת מעת. ולווי� כבלי$

 4 עיצומי$ הטלת בדבר מתריע וא* ללקוח והשירות המענה זמני בדבר נתוני$ לקבל דורש

 5  . כספיי$

  6 

 7 לחיוג אוטומטית מערכת התקינה שכ�, פלזנר בעניי� הפשרה בהסכ$ עמדה כי הבהירה הוט .22

 8 שירות במוקד ה� הטכני במוקד ה�, שלה השירות מוקדי בכל) CFY� Call For You ( הפוני$ אל

 9 .הלקוחות

 10 

 11 ונקודתיי$ חריגי$ במצבי$ כי; לו שטענו הנזק את הוכיחו לא המבקשי$ כי טענה הוט .23

 12 שבושי, 2014 בקי1 אית� צוק במבצע כגו�, במיוחד ארוכי$ מענה לזמני להוביל שעלולי$

 13 להיעזר הלקוח יכול – וכדומה ממושכות חשמל הפסקות, 2013 בקי1 הוט טכנאי של העבודה

 14 לפנות נית� כי; נקודתי נזק של במקרה לקוחותיה את מפצה הוט כי; חוזרת שיחה בשירות

 15 . טלפונית דוקא ולאו, שונות בדרכי$ להוט

  16 

 17 התסכול תחושת; ממו� נזק שאינו נזק לגבי הדי� בדרישות עומד אינו ענייננו כי טענה הוט

 18 ומדובר; ממונית בלתי פגיעה כדי עולי$ אינ$ המבקשי$ ידי על הנטעני$ הזמ� ואובד�

 19 פגיעה נגרמה לא. ייצוגית תובענה במסגרת לברר נית� שלא סובייקטיבית בתחושה

 20 טענו המבקשי$. הלקוחות של קשות תחושות או סיכו�, פיזית פגיעה שאי� כיוו�, באוטונומיה

 21 . די� י"עפ הנדרשת ברמה שאינו לשירות רק

 22 

 23 ולאו, השירותי$ לכלל הוא להוט הלקוחות שמשלמי$ התשלו$ שכ�, ממוני נזק ג$ נגר$ לא

 24 חוק מכוח, עלות ללא שירות הוא הטלפוני המענה שירות, ממילא. השירות מוקד עבור דוקא

 25 החודשי התערי*, לכ�. כלכליי$ משיקולי$ ובמנותק, הרישיונות והוראות הצרכ� הגנת

 26 המענה שירות עלויות כיסוי שמטרתו תשלו$ ואי�, כזה מרכיב כולל אינו משל$ שהלקוח

 27 חורגת שבה$ במקרי$ ג$, ממוני נזק הנטענת לקבוצה או למבקשי$ נגר$ שלא כ�. הטלפוני

 28  .הטלפוני המענה ובתקנות ברישיונה שנקבע הסבירות מר* הוט

  29 

 30 הוראות בגדר ה$ הוט של הרשיונות. הסכ$ הפרת בגי� תביעה עילת של קיומה הכחישה הוט .24

 31 .לקוחותיה לבי� הוט בי� הסכ$  ואינ� מינהל
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 27מתו�  12

 1  . ברשיו� ולא בתקנות לא, חקוקה חובה הפרה שלא טענה הוט

 2 תקנות לפי פעלה שהוט כיוו�, מתקיימת אינה במשפט ולא עושר עשיית מכח התביעה עילת ג$

 3 העובדה לנוכח, כאמור". שבדי� זכות פי על שלא" היסוד מתקיי$ לא ולכ�, טלפוני שירות

 4 הוט, אדרבא. זו בעילה הנדרש ההתעשרות יסוד חסר – תשלו$ ללא נית� הטלפוני שהשירות

 5 רבי$ כספי$ והוציאה, טלפוני שירות מת� בתקנות הנדרש את התואמת CFY מערכת מפעילה

 6 .השירות מוקדי בכל ופריסתה זו מערכת בהקמת

 7 הנטענת ההתרשלות לבי� הנזק בי� סיבתי קשר ובהעדר נזק בהיעדר תקו$ לא הרשלנות עילת

 8 .  הוט של

 9 

 10 אי�: ייצוגית תובענה לאישור הס* בתנאי עומדי$ אינ$ המבקשי$ כי וטענה הוסיפה הוט .25

 11 קבוצה אי�; הרשיו� ואת הדי� את מפרה אינה שהוט משו$, משותפות מהותיות שאלות

 12 הקבוצה מחברי אחד כל של אישיי$ בנתוני$ מותנה ממוני הבלתי הנזק; בנסיבותיה אחידה

 13 של שענינו משו$, המחלוקת לבירור וההוגנת היעילה הדר� אינה ייצוגית ותובענה; הנטענת

 14 מייצגי$ אינ$ והמבקשי$ ;שונה עובדתית במערכת כרו� הנטענת הקבוצה מחברי אחד כל

 15 .לב ובתו$ הולמת בדר� הקבוצה ענייני את

 16 

 17  והכרעה דיו"

 18 האישור בקשת שמעלה משפט או עובדה של מהותיות שאלות קיימות א$ לבחו� יש ראשית .26

 19 ). �2006ו"תשס, ייצוגיות תובענות בחוק) א(4 סעי*(

 20 לדיו� המוצא נקודתעל כ�,  .קצרי$ סיכומי$ והגישו המצהירי$ חקירת על ויתרו הצדדי$

 21  . נחקרו לא שעליה$, הצדדי$ בתצהירי האמור את מקבלת

  22 

 23 הרשיונות הוראות את הוט שהפרה הפרות על לכאורה מלמדי$ המבקשי$ שהציגו ממצאי$ .27

 24  :והדי�

 25 3.1 סעי*( שניות 1,100 מעל היה סטרנס' גב בבדיקת ללקוח ממוצע המתנה מש�  .א

 26 ). בתצהירה

 27 1539 מעל על עמד 2014 יוני�מר1 בחודשי$ שבוצעו שיחות �35בכ הממוצע ההמתנה מש�  .ב

 28 ).קרבקי בתצהיר 24 סעי*( שניות

 29 דקות �20מ נמו� זמ� פרק בתו� אנושי מענה התקבל לא מה� אחת שבא* שיחות עשרות  .ג

 30 ).כה� בתצהיר 16 סעי*(
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 27מתו�  13

 1 משרד שהתרה והתראות דומות הפרות בגי� הוט על התקשורת משרד שהטיל עיצומי$  .ד

 2 2010�2014 בשני$ ברשיו� שנקבעו ההמתנה בזמני עמידה אי בגי� בהוט התקשורת

 3 ). האישור לבקשת 31, 30, 26, 25, ב14, א14 נספחי$(

 4 עד 2013 יוני בחדשי$ לפיו): ב33 נספח( מסמכי$ גילוי בתצהיר עצמה הוט הודאות  .ה

 5 מ� ג$ עולה כ�. הרשיו� לפי ההמתנה מזמני משמעותיות חריגות נמצאו 2014 ספטמבר

 6 ). האישור לבקשת 23 נספח( התקשורת משרד ע$ ההתכתבות

 7 פיצוי העניקה וכי, אלו בחודשי$ הוט טכנאי של משביתה נבע הדבר כי טענה הוט

 8 . השביתה סיו$ לאחר הלקוחות לכל קולקטיבי

 9 אינו אנושי למענה ההמתנה זמ� כי נקבע התקשורת במשרד טלקו$ להוט שנער� בשימוע  .ו

 10 של ההמתנה מזמ�" שיעור לאי� גדול" שירות המבקש לקוח של ההמתנה זמ� וכי, סביר

 11 ). האישור לבקשת 27 נספח( המכירות במוקד חדש לקוח

 12 השירות נציגי למער� חדשי$ עובדי$ מאות גייסה התביעה הגשת לאחר כי טענה הוט  .ז

 13 בתגובת 33�35 סעיפי$( המענה זמני את לקצר מנת על, חדשי$ שירות מרכזי 2 ופתחה

 14 ).הוט

  15 

 16 נוגדות ראיות הביאה לא הוט שכ�, הצדדי$ בי� אמיתית מחלוקת אי� העובדתיות בשאלות .28

 17 הטענות ע$ התמודדות אי� מטעמה קרמר אייל מר בתצהיר. המבקשי$ שהציגו לראיות

 18, המענה מזמני הסטיה לביסוס שהובא המשמעותי התיעוד ע$ או, המבקשי$ של האישיות

 19 ג$ כ�. מערכות הוט של ברשיונה שנקבעו בזמני$ פועל אינו הלקוחות ששירות העובדה או

 20. המקרי$ ברוב פועלת אינה החוזרת השיחה מערכת כי המבקשי$ לטענת בתצהיר מענה אי�

 21 ועד הלקוח אל החזרה מ� הממוצע ההמתנה שמש� ומצאה בדקה כי טענה הוט, זאת ע$

 22, המבקשי$ אצל זה לעני� אחרת עובדתית התיחסות ואי� הואיל. שניות 30 הוא הנציג קבלת

 23 .הוט של העובדתית הטענה את מקבלת אני

  24 

 25 תשובה לבי� להוט להירש$ שמבקשי$ למי תשובה בי� זמני$ הפרש קיי$ כי הכחישה הוט .29

 26 כאשר, להוט הפוני$ קהל בי� העדפה כל אי�" כי הצהיר קרמר מר. הוט לשירות שפנו למי

 27, מבוקשת לשלוחה אות$ מפנה אשר שיחות לניתוב למערכת הפוני$ מגיעי$ המקרי$ בשני

 28 למוקדי$ בפוני$ תלוי הכל וכי), בתצהיר 41 פסקה" (האחר פני על אחד של העדפה כל ללא

 29 ממספר" מוני$ עשרות" נמו� המכירות במוקד העובדי$ מספר כי הוסיפה הוט. ובמספר$

 30 בשלוחה שהמענה האפשרות ע$ התמודדה לא הוט א�. הלקוחות שירות במוקדי העובדי$

 31 הפניות לכמות מתאימה להיות צריכה האד$ כח שהקצאת באפשרות או, יותר מאוחר היה
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 27מתו�  14

 1 לקוחותל המענה זמני המבקשי$ שבבדיקת כש$ כי הוסיפה הוט. הפניות סוגי לכל היחסית

 2 עומדות בעינ�, בסופה של שקילה לכאורית. להיפ� ג$ יתכ� כ�, יותר מהירי$ היו חדשי$

 3  . לכ� ממשית ראיה ולא, אחרת לראיה אפשרות רק הביאה הוט ואילו, המבקשי$ ראיות

  4 

 5 משרד( פעולותיה על שמפקח אקטיבי מאסדר וקיי$ הואיל כי היא הוט של נוספת הגנה טענת .30

 6 בפסיקה כבר נדחתה זו טענה. ייצוגית תובענה הגשת י"ע מקומו את למלא אי� –) התקשורת

 7 הראשית ההנהלה, מ"בע הפועלי� בנק' נ מ"בע משפטיי� שירותי� אביב 10262/05 א"ע(

 8 19�20 פסקאות פלאפו"' נ צדקני יאיר 28079�04�10) מרכז( תצ); 11.12.2008( 8 פסקה

 9 שבשלו, נדרש ציבורי אפקט להשגת תביא בהכרח לא פלילית הרשעה אפילו. ))12.2.2012(

 10 פריניר' נ ברזילי שי 8037/06 א"ע( מטרתה את תשיג שלא משו$ הייצוגית התובענה תידחה

 11    )).4.9.2014( 80 פסקה מ"בע

  12 

 13 חברה והיותה גודלה בשל כי קרמר מר בתצהיר הוט לטענות להתייחס ראיתי לא, לבסו* .31

 14 אשר, התקשורת ובאמצעי בציבור שלילית אווירה הוט נגד נוצרה התקשורת בשוק מובילה

 15 ולכ�, נגדה השלילית לאווירה נגרר המאסדר שג$ כ� כדי, נגדה מגמתיי$ תחקירי$ פרסמו

 16 בראיות לאשש ראוי כזו חמורה טענה). קרמר בתצהיר 62 סעי*( העיצומי$ את עליה הטיל

 17  . הכללית לאמירה פרט לכאוריות

  18 

 19  אנושי מענה לקבלת ההמתנה זמני

 20, ברשיונותיה ההוראות מ� נובעת טלפוניי$ שירות מוקדי הקבוצה לחברי להעמיד הוט חובת .32

 21 . טלפוני שירות ומתקנות הצרכ� הגנת מחוק

 22 וזמ� שניות 30 על יעלה לא אנושי למענה הממוצע ההמתנה זמ� כי קובע מערכות הוט רשיו�

 23 .שניות 90 על יעלה לא אנושי למענה המרבי ההמתנה

 24 ההמתנה מש� כי קובע אול$, ההמתנה למש� מפורש זמ� קובע איננו טלקו$ הוט רשיו�

 25  .סביר להיות צרי� הטלפוני במוקד

 26 

 27 ההמתנה זמני כי עלה תגובתה מת� לפני האחרוני$ בחודשי$ שערכה מבדיקות כי טענה הוט .33

 28 אירועי$ התרחשו התקופה מ� בחלק, מזו יתרה. המבקשי$ ידי על שנטענו מאלו קצרי$

 29 ). קרמר לתצהיר 49 סעי*( הרגילה והשירות הפעילות משעות לחרוג להוט שגרמו

 30 ביצעה בדיקות אלו פירטה לא א� טענה הוט: המבקשי$ טענת את לסתור אלו בטענות די אי�

 31 חריגה היתה הא$ – יוצא וכפועל? שהתקבלו התוצאות מה�? היקפ� היה מה? אלו בחדשי$
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 27מתו�  15

 1 המבקשי$ שהציגו הראיות – מקו$ ומכל? היקפה ומה, מערכות הוט ברשיו� הקבוע מהר*

 2) הטכנאי$ שביתת( 2013 קי1 לארועי מתוחמת היתה שלא הפרה תמונת על לכאורה מצביעות

 3  ).אית� צוק מבצע( 2014 קי1 או

  4 

 5 לר* אינדיקציה להוות יכולי$ מערכות הוט ברשיו� שנקבעו הזמני$ כי טענו המבקשי$ .34

 6 מענה תקנות מקביעת העולה סבירות לר* מנגד טענה הוט. טלקו$ הוט ברשיו� הסבירות

 7 ה� דקות 3 �ש כלומר, דקות שלוש בת מהמתנה החל חוזרת שיחה שירות המחייבות, טלפוני

 8 לא, זאת ע$. עליה חלות מערכות הוט של הרשיו� שהוראות ברי. אנושי למענה הסביר הזמ�

 9. מערכות הוט ברשיו� שנקבע הסבירות ר* את עליה ולהשית טלקו$ הוט ע$ להחמיר ראיתי

 10 שבדיקת כלומר. אחרת ולא כזו החלה דוקא ללמוד ואי�, ברשיונה כזו מחמירה הוראה אי�

 11 .טלפוני שירות תקנות הוראות לפי תהא טלקו$ הוט של המענה זמני

  12 

 13 סטנדרטי$  בדבר טענותיה. מערכות הוט של הרשיו� מהוראות הוט הסתייגויות את לקבל אי� .35

 14 ובלתי מידתיות בלתי הרשיו� הוראות את שהופכי$, שירות של וקיצוניי$ מחמירי$, חריגי$

 15 27 סעי*( בשוק אחרות תקשורת לחברות ביחס לרעה מערכות הוט את ומפלות, סבירות

 16 טענות. שלפניי לדיו� מתאימות אינ� –) בהוט הלקוחות שירות מער� ל"סמנכ, קרמר לתצהיר

 17. ייצוגית תובענה לאישור בקשה במסגרת להתיר שאי�, הרשיו� של עקיפה תקיפה מהוות אלה

 18 בנושאי$ אלא, נשיה לתהומות שצנחה המאסדר של בהנחיה מדובר אי� כאשר, כ� בעיקר

 19, 25, 15, ב14, א14 נספחי$( ההפרות בגי� רבות פעמי$ בהוט התרה וא*, לה$ ער שהמאסדר

 20 ).האישור לבקשת 31, 30, 26

 21 

 22 בתשלו$ פלאפו� חויבה )01.08.2012( ישראל מדינת' נ מ"בע תקשורת פלאפו" 7958/10 בעא

 23 :בצו שנקבעו סטטוטוריות הוראות מכוח למדינה תמלוגי$

 24 שבו מקו�, עקיפה תקיפה של במקרה סעד להעניק יטו לא המשפט בתי. א"ל"

 25, כ-... ישירה תקיפה בהלי- לביקורת הנטע" הפג� מהעמדת התוק* הצד נמנע

 26 צ"בג( לפיו פעל ולא, לעצמו די" עשה הצו את לתקו* המבקש כאשר שאת ביתר

 27 פסקה], בנבו פורס�[ התקשורת שרת' נ מ"בע לווי" שרותי. אס.בי.די 3483/05

21"...(  28 

 29 מעשה כאשר, מסוימות בנסיבות זה לכלל בחריגי� הכירה הפסיקה. ב"ל

 30 בעל על זאת לצד; הדברי� פני על הגלוי מוסרי או חוקי בפג� לוקה המינהל

 31 להוראות ציות אי המצדיקות מיוחדות נסיבות של קיומ" ולהוכיח להוסי* הדי"
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 1 מביצוע כתוצאה לו להיגר� הצפוי הפי- בלתי נזק או מיוחדת דחיפות כגו", הדי"

 2  )".ש�( שיפוטית מערכאה מענה ולקבלת לפניה שעד קצר זמ" בפרק ההחלטה

 3 ונציגיה, הצו על ידעה פלאפו". אלה של בקהל� בא אינו שלפנינו המקרה  .ג"ל

 4 פה פוצה אי" עת אותה כל. אישורו לעניי" בכנסת שנערכו בדיוני� חלק נטלו

 5 הצו לחוקיות באשר דבר וחצי דבר החברה מטע� נאמר ולא, ומצפצ*

 6בר"מ ( זאת לעשות הכלי� לה והיו ההזדמנות לה שהיתה א* � זאת. ולהוראותיו

 7  ").[פורס� בנבו] מרכז משע" בע"מ נ' עיריית תל אביב יפו 7363/09

  8 

 9 פלזנר בתביעת כבר בה$ לעמוד עצמה על וקבלה, חיוביה את כמוב� ידעה הוט, בענייננו ג$ כ�

 10  ).הדי� בפסק 9 סעי*(

  11 

 12 מ"בע תקשורת פלאפו"' נ מימו"�בר בנימי" 39762�05�11) א"ת מחוזי( צ"בת כי טענה הוט .36

 13 העדר בשל, ש$ המשפט בית המלצת לפי האישור מבקשת המבקשי$ הסתלקו) 07.11.2012(

 14 לכניסת� שקדמה בתקופה שמדובר אלא. הסביר הזמ� במדדי עמידה אי להוכיח אפשרות

 15 מקריאת ברור ולא, דקות 3 תו� אנושי מענה שקובעות טלפוני שירות תקנות של לתוק*

 16 להיכנס עתידות וה� תקנות שתוקנו כ� על ש$ המשפט בית את העמידו שהצדדי$ הפרוטוקול

 17 הרשיו� בהוראת היתה לא ג$ ש$. לענייננו עניי� מאותו ללמוד נית� לא כ� משו$. לתוק*

 18  . מסוי$ זמ� תו� תשובה למת� הנחייה

 19 ודאיאינה פסיקה, ומכל מקו$  כמוב�ו לפניו המלצת בית המשפט לפי הראיות שעמד

 20  . באותה ערכאה אחר למותב הנחיה מהווה אינה ש$ שההתנהלות

  21 

 22 הוט ברשיו� הקבוע מהר* קיצונית חריגה על מצביעי$ המבקשי$ שהציגו הממצאי$ .37

 23 הוט לגבי וג$ הואיל. רשיונה את הפרה הנראה ככל מערכות הוט לפחות כלומר. מערכות

 24 שתי כי לקבוע יש – טלפוני שירות שבתקנות הדרישה מ� משמעותית חריגה נמצאה טלקו$

 25 . בהתאמה, והדי� הרשיו� הוראות את לכאורה הפרות החברות

  26 

 27 כיוו�, אמיתיי$ מענה זמני משקפי$ אינ$ המבקשי$ שהציגו הנתוני$ כי וטענה הוסיפה הוט .38

 28 על ויתר הוא א�, חוזרת שיחה בשירות להשתמש ללקוח הוצע שבה� שיחות ג$ בה$ שיש

 29 לצור� שבה� כאלו ה� השיחות מ� חלק, אכ�. אנושי למענה להמתי� זכותו על ועמד, האפשרות

 30 טענה הוט. הכלל מ� לגרוע כדי בכ� אי� א�, המלא התגובה זמ� על הבודקי$ עמדו הבדיקה

 31 אי� כ� ועל, אכ�. טלוויזיה תכנית של הקלטה אלא שאינו, 34 נספח בדיסק 6 סרטו� כלפי ג$
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 27מתו�  17

 1 לא שהוט תיעוד ובה$ נוספי$ סרטוני$ 5 אוחז 34 נספח, ועדיי�. מאומה זה מסרטו� ללמוד

 2  .עליו חלקה

 3 

 4 שמוש כדי תו� שחל* הזמ� את כולל המבקשי$ שחישבו המענה זמ� כי לטעו� הוסיפה הוט .39

 5 להגיע לו לאפשר כדי, הלקוח ע$ ומיטיב חיוני הוא כי סבורה שהוט, השיחות ניתוב במערכת

 6 בעמדת שוכנעתי לא ולכ�, זו בטענה לתמו� ראיות הובאו לא. במהירות הראוי המענה אל

 7 האפשרות את לבטל כדי זו בטענה אי�, שנמצאו הארוכי$ המענה זמני לנוכח, מקו$ מכל. הוט

 8 . תצלח המבקשי$ שעמדת

  9 

 10 מ" ארו- אנושי למענה הזמ" שמש- לכ- רבות ראיות הביאו המבקשי�, זה נושא לסיכו$ .40

 11 אולי יכולות בתשובה העלתה שהוט הטענות. אנושי מענה בתקנות ה" ברשיו" ה" הנדרש

 12 . אות" לאיי" לא א-, הראיות מעצמת להפחית

 13 

 14  חוזרת שיחה שירות

 15 : כי קובעת טלפוני שירות בתקנות) א(1 תקנה .41

 16"פנה צרכ" לעוסק באמצעות הטלפו" לצור- קבלת מענה אנושי הנכלל בשירות 

 17) לחוק, וזמ" ההמתנה הצפוי לקבלת מענה 1ב(18טלפוני חינ� כאמור בסעי* 

 18לא יאוחר אנושי עולה על שלוש דקות, יודיע העוסק לצרכ" בהודעה מוקלטת, 

 19, כי זמ" ההמתנה הצפוי עולה על שלוש דקות דקות מתחילת השיחהמשתי 

 20וכי יש באפשרותו לעבור לשירות השארת הודעה או להמתי" לקבלת מענה 

 21  ).ש"א – שלי ההדגשה( "אנושי.

 22 

 23 שירות את לספק התחייבה והוט, האנושי למענה הצפוי ההמתנה זמ� נזכרו לא פלזנר בהסכ$

 24 ).פלזנר בעניי� הפשרה להסכ$) א(13 סעי*( השיחה תחילת לאחר סמו� החוזרת השיחה

  25 

 26 הטכני המוקד על חלי$ טלפוני שירות ותקנות הצרכ� הגנת בחוק) א)(1(ב18 סעי* כי טענה הוט .42

 27 המוקד לבי� השירות מוקד בי� מבחינות שאינ� רק לא כי מלמדת בתקנות תמה קריאה. בלבד

 28 פגמי� או ליקויי� שעניינה פניה לכל" להיות צרי� שהמענה אלא, מבחינה שהוט כפי, הטכני

 29 לא פלזנר בהסכ$ ג$". הסכ� או די" מכוח נות" הוא שאות� בשירותי� או שמכר בטובי"

 30 .   השירותי$ סוגי בי� זה מסוג אבחנה נערכה
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 27מתו�  18

 1 

 2 מהשיחות 80% �מ ביותר שלפיה$, סטרנס' גב בדיקת ממצאי על מסתמכי$ המבקשי$ .43

 3 ). בתצהירה 3.3 סעי*( חוזרת שיחה שירות הוצע לא שנבדקו

 4 מבוצעת החוזרת השיחה, הודעה משאיר שהלקוח במקרה ג$ כי מוסיפי$ המבקשי$

 5 עד ממוש� זמ� בשנית להמתי� נאל1 והוא, אנושי במענה ולא ממוכנת מערכת באמצעות

 6 זו היא) CFY( האוטומטית המערכת כי ציינה הוט). כה� לתצהיר 22 סעי*( אנושי למענה

 7 שיחה לקבל הפונה של תורו מגיע כאשר. חוזרת שיחה שירות לקבלת התורי$ את שמנהלת

 8 נציג את לו מקצה היא, עונה שהוא ולאחר, אוטומטי באופ� אליו מחייגת המערכת, חוזרת

 9 ההמתנה מש� כי עולה שערכה מבדיקות כי הוסיפה עוד). קרמר לתצהיר 55 סעי*( השירות

 10 �30כ על עולה אינו וככלל, ביותר קצר הוא הנציג קבלת ועד הלקוח אל החזרה מרגע הממוצע

 11 מקבלת אני זה בעני�), זו בהחלטה 28 פסקה( לעיל כאמור). קרמר לתצהיר 56 סעי*( שניות

 12 מפרה הוט החוזרת השיחה במהל� ג$ כי המבקשי$ טענת את מקבלת ואינני, הוט עמדת את

 13 אתייחס. וד$ בשר נציג ע$ שיחה עד שחול* הזמ� למש� בקשר והתקנות הרשיו� הוראות את

 14 אותו מבצעת שהיא או, חוזרת שיחה שירות מציעה אינה הוט שלפיו הטענה לחלק רק להל�

 15  ).טלפוני שירות תקנות( שעות 4 או) פלזנר ד"פס( שעות �3מ ארו� זמ� כחלו*

 16 

 17 :כי קובעת טלפוני שירות  בתקנות) ב(1 תקנה

 18בחר הצרכ" לעבור לשירות השארת הודעה כאמור בתקנת משנה (א)  "(ב)

 19העוסק ישאיר בהודעה מוקלטת את שמו ומספר טלפו" להתקשרות עמו; 

 20לא יאוחר משלוש שעות ממועד השארת ההודעה;  יחזור לצרכ" במענה אנושי

 21בחר הצרכ" להמתי" למענה אנושי, יודיע העוסק לצרכ" בהודעה מוקלטת את 

 22את זמ" ההמתנה המשוער, וכ" יודיע לצרכ" כי באפשרותו לעבור מקומו בתור ו

 23בכל רגע לשירות השארת הודעה; השאיר הצרכ" הודעה כאמור, יחזור אליו 

 24העוסק במענה אנושי לא יאוחר משלוש שעות ממועד השארת ההודעה." 

 25  א"ש). –(ההדגשות הוספו 

  26 

 27 של לפחות טכנית הפרה לכאורה מהווה, אנושי מענה באמצעות שלא הוט של החוזר המענה

 28 הלקוח אל שהחזרה מניעה אי� א$ א*. הסעי* מלשו� שעולה כפי, טלפוני שירות מת� תקנות

 29 כפו* ודאי החוזרת בשיחה אנושי למענה ההמתנה מש�, ממוכנת מערכת באמצעות תהיה

 30  .זה בהקשר ג$ ברשיו� הקבועי$ ההמתנה לזמני

   31 
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 27מתו�  19

 1 במוקד הותקנה CFY �ה מערכת כי הוט טענת את מקבלת אני, קרמר מר בתצהיר כאמור .44

 2 טלפוני שירות מת� תקנות שכ�, בכ� די אי� אול$. הטכני השירות ובמוקד הלקוחות שירות

 3 בה הצפוי ההמתנה שמש� שיחה בכל ללקוח חוזרת שיחה שירות להציע הוט על כי קובעות

 4 נספחי$: זו בחובתה עמדה לא הוט, המבקשי$ שהציגו התיעוד מ� כעולה. דקות 3 על עולה

 5 תיעוד ובו 20 נספח; קרבקי מר שער� שיחות �40כ של תעוד שבה$, האישור לבקשת �11ו 10

 6 הוצע לאתנה מ� השיחות שבה� היתה המ �80%שבכ, סטרנס יעל' גב שערכה שיחות �180כ של

 7 שיחות �20כ ובו, 8.2.2015 מיו$ קרבקי מר לתצהיר 24 נספח והדיסק; חוזרת שיחה שירות

 8להציע שירות שיחה  בחובתה עמדה לא הוט שלפניי הראיות שלפי היא המסקנה. נוספות

 9 ד"פס ולפי טלפוני שירות תקנות לפי חובתה את לכאורה הפרה כי לקבוע יש כ" ועל, חוזרת

 10 .פלזנר

 11 

 12  מערכות הוט של השירות מוקד של הפעילות שעות

 13 למש�' ה�'א בימי$ שירות מוקד להעמיד עליה, מערכות הוט ברשיו� 41.4.2 לסעי* בהתא$ .45

 �14ל 07:00 השעות בי�, שעות 7 למש�' ו וביו$, 19:00 � 07:00 השעות בי�, ביממה שעות 12

 15    . בשבוע שעות 67 הכל בס�. 14:00

 16 יותר מצומצמות בשעות הטלפוני השירות מוקד את הפעילה מערכות הוט, המבקשי$ לטענת

 17 פעיל היה הטלפוני המוקד כי עלה קרבקי מר שער� מבדיקות: הרישיו� אותה שמחייב מכפי

 18. שבועיות שעות 57.5 הכל ס�. שעות 5 במש�' ו וביו$, שעות וחצי 10 במש�' ה�'א בימי$

 19 מ� �14%כ שה�, שבועיות שעות �9.5ב המוקד פעילות שעות את צמצמה שהמשיבה כלומר

 20 ).קרבקי בתצהיר 57�59 סעיפי$( ברשיו� הנקובה החובה

 21 השירות למוקדי הפניות מירב כי עולה שערכה מבדיקה כי טענה הוט. זו טענה סתרה לא הוט

 22 בשעות מתקשר מלקוחותיה קט� חלק ורק, 18:00 � 09:00, העבודה בשעות מרוכזות, השוני$

 23  ).קרמר לתצהיר 51 סעי*( המבקשי$ מליני$ שעליה�, הקצה

 24 שהפרה לקביעה מביאה המבקשי� שהציגו הראיות את בעקיפי" המאשרת, הוט תשובת

 25  . השירות מוקד פעילות שעות בעני" הרשיו" הוראות את

 26 לפנות כמוב� רשאית הוט שכ�, נוספות בשעות הצור� העדר בדבר הוט טענת את לקבל אי�

 27  . אותו להפר לא א�, רשיונה את לתק� ולבקש למאסדר

  28 

 29 אחוז" הלקוחות מיעוט רק כי טענתה. דברי� בזוטי מדובר כי הוט טענת את לקבל אוכל לא .46

 30 בהפרה מדובר כאשר. כלשה$ נתוני$ על מתבססת לא" הקצה בשעות מתקשר זעו$ וא* זניח

 31 צריכה להיות המוצא ונקודת", זוטות" לה לקרא קשה, הרשיו� הוראות של וישירה חזיתית
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 27מתו�  20

 1 לה ולתת עליה להג� בקש המאסדר שלפחות משתמשי$ לקבוצת מסוי$ לנזק שגרמה

 2 נית� טלפוני שירות מוקד אי� שבה� בשעות ג$ כי הוסיפה הוט". הקצה שעות"ב שירותי$

 3 לא טכני בנושא שלא פניה כי ברור הדברי$ מהמש� כבר א�, הטכני השירות למוקד לפנות

 4 הפנתה כא� ג$). קרמר מר בתצהיר 52 סעי*? (בתקנת$ חכמי$ הועילו מה – כ� וא$, תיענה

 5 השירות שמוקד רק נאמר אלא, מיוחדות לשעות דרישה אי� שש$, טלקו$ הוט לרשיו� הוט

 6    ". היו$ בשעות" יפעל

  7 

 8, לקבוצה שנגר$ המצטבר הנזק לפי תיעשה ייצוגית תובענה של בהקשר" דברי$ זוטי" בחינת .47

 9 – תנובה 10085/08 א"בע נקבע כ�. משמעותי נזק אינו שאכ� שיתכ�, היחיד של נזקו לפי ולא

 10 אחד בקנה עולה הדבר. )4.12.2011( 32 פסקה ל"ז ראבי תופיק המנוח עזבו"' נ שיתופי מרכז

 11 מ� למי אישי אינטרס אי� כאשר ג$ והרתעה אכיפה בה�, החוק במטרות לעמוד השאיפה  ע$

 12 פסקה מ"בע תקשורת פלאפו"' נ גלזר מיכל 3456�04�10) מרכז( תצ( התביעה בהגשת הקבוצה

 13 20 פסקה מ"בע תקשורת פלאפו"' נ צדקני יאיר 28079�04�10) מרכז( צ"ת); 15.9.2011( 18

)12.2.2012.((    14 

  15 

 16  התביעה עילות

 17  חקוקה חובה הפרת

 18 שירות מת� לתקנות ובניגוד לרשיונה בניגוד הוט התנהלות היא העיקרית התביעה עילת .48

 19 להוט שנית� הרשיו� הפרת ג$ לדעתי כ�. חקוקה חובה הפרת מהווה התקנות הפרת. טלפוני

 20) ושירותי$ בזק( התקשורת בחוק. ז.6 סעי* מכח, חקוקה חובה הפרת לכאורה, מהווה

 21 פסקה מ"בע תקשורת פלאפו"' נ מ"בע ארז את עד" 13624�03�14) מרכז( תצ( �1982ב"תשמ

 22 מ"בע תקשורת פלאפו"' נ ספיר דוד 38194�07�10) א"ת מחוזי( צ"ת); 10.02.16( 31

)15.9.2011 .((  23 

  24 

 25 חובת עוגנה פלזנר בעני� הפשרה הסכ$ את המאשר הדי� בפסק ג$, הצדדי$ הסכמת מכח .49

 26 את מחייב די� פסק. שלה הטלפוני$ במוקדי$ חוזרת שיחה שירות ולהפעיל להקי$ הוט

 27  .ככלל עליו להסתמ� זכות שלישיי$ לצדדי$ ומקנה, בפרט לו הצדדי$

  28 

 29 6 פסקה, ל"ז אלחמיד עבד אחמד המנוח עזבו"' נ מ"בע ותשתיות בונה סולל 8925/04 ברעא

 30  : ברק' א הנשיא קבע) 27.02.06(
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 1 א� – הדי" את פוסק המשפט בית באשר: זה הוא התורתי הטיעו""

 2 השלמת או חיקוק של פרשנותו במסגרת וא� המקובל המשפט במסגרת

 3 המשפט בית כאשר. אותו יוצר אינו הוא. הדי" על מצהיר הוא – בו חסר

 4. די" היה לא מעול� המוטעה הפסק כי קובע הוא, קוד� די" מפסק סוטה

 5 תמיד שהיה מה על מצהיר הוא. חדש די" יוצר אינו המבטל הדי" פסק

 6  ...".המשפט של הדקלרטיבית התורה זו. הדי"

  7 

 8 קבעה) 14.07.11( 54 פסקה, מ"בע איקאפוד' נ 3 ירושלי� שומה פקיד 3993/07 ובדנא

 9 הסכמה שיש נראה זה בעני� א�, המיעוט ד"פס את כתבה שאמנ$( יה'פרוקצ' א השופטת

 10   ):רחבה

 11 הרשות וה" האזרח ה" מצופי�, שונתה לא פסוקה הלכה עוד כל"... 

 12 מובנית זו ציפייה. לה בהתא� צעדיה� ולכלכל, פיה על לפעול המינהלית

 13, הפרט על לפיה בה הטמונה ובהנחה, החוק שלטו" של התפיסה ביסודות

 14 בבית שניתנה שיפוטית הלכה לכבד, המדינה רשויות על שכ" כל ולא

 15  ."בוטלה או שונתה ולא, בעינה עומדת היא עוד כל העליו" המשפט

  16 

 17 היא מקו$ ומכל, חקוקה חובה כהפרת פלזנר בעני� הדי� פסק הפרת את לראות שנית� כלומר

 18  .היא רגליה על לתביעה לכאורית כעילה עומדת

  19 

 20 . ממוני בלתי לנזק ה� ממוני לנזק ה� טועני$ המבקשי$ .50

 21 והתסכול הזמ� מאובד� כתוצאה ממוני בלתי לנזק טענו המבקשי$ – ממוני בלתי נזק

 22 .הוט של מהתנהלות�

 23 של בהקשר בעיקר ייצוגיות תובענות לאישור המתייחסת בפסיקה נדו� ממו� נזק שאינו נזק

 24 יבוא גורי' נ סלומו" דניאל 4333/11 א"ע לנוכח כי טענה הוט. הרצו� של באוטונומיה פגיעה

 25 באוטונומיה פגיעה של נזק בדבר הטענה את לדחות יש) 12.3.2014( 25 פסקה מ"בע והפצה

 26 נזק להוכיח יש. בלבד פגיעה ולא, באוטונומיה לפגיעה ממשי ביטוי נדרש שכ�, הרצו� של

 27 הוסיפה הוט. האד$ של הבחירה זכות של הקשה בגרעי� פגיעה שהוא, סובייקטיבי תוצאתי

 28 הקובעת), 4.9.2014( 44 פסקה מ"בע) 1987 הדס( פריניר' נ ברזילי 8037/06 א"לע והפנתה

 29 . דומות מידה אמות

 30 אני. אחר מסוג ממו� נזק שאינו לנזק ה� באוטונומיה פגיעה של מסוג לנזק ה� טענו המבקשי$

 31 חוסר מסוג ממוני בלתי נזק אלא באוטונומיה פגיעה בגי� בנזק עסקינ� אי� בענייננו כי סבורה

 32 . נוחות
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  1 

 2  ]:חדש נוסח[ הנזיקי� בפקודת כמוגדר, נזק בגדר בא נוחות חוסר ג$  .51

 3טוב, או �אבד" חיי�, אבד" נכס, נוחות, רווחה גופנית או ש� –"נזק" 

 4  חיסור מה�, וכל אבד" או חיסור כיוצאי� באלה;"

 5 להתייחס אי� כי ברי. ייצוגית תובענה אישור לצור� נדרשתמסוג זה  נזק מידת איזו ברור לא

 6 אמת אודות ללמוד שנית� נדמהו, ומהיר יעיל לפתרו� שניתנת כזו או זמנית נוחות לחוסר

 7 אלינה 3962�02�14) מרכז( תצ( הרצו� של האוטונומיה שלילת בעני� הדיו� מ� הראויה המידה

 8  .))7.7.2017( 10�14 פסקאות מ"בע רשתות טיב' נ מינדלי"

  9 

 10 הבהיר גורי בעני�: העליו� המשפט בית בפסיקת כהלכה שלא פני$ רואה שהוט סבורה אני

 11  : 28פסקה ב עמית' י השופט

 12לא סגי בשלילת זכות הבחירה בלבד על מנת להוכיח נזק, ועל התובע "...

 13סובייקטיבי המתבטא �הייצוגי להראות כי נגר� לו ג� נזק תוצאתי

 14בתחושות שליליות כמו כעס, תסכול, עלבו" וכיוצא באלה בשל שלילת 

 15  חופש הבחירה."

 16 צרכו שמעטי$ משו$ בי�, למבקשי$ זה מסוג גשותר שנגרמו הוכח לא כי נקבע עני� באותו

 17 משרד שהזהיר האזהרה כי שהתברר משו$ בי�, כמסוכנת שנתבררה בכמות המוצר את

 18 מרבית אצל לדאגה סיבה היתה שלא כלומר. יסודה בטעות הצרכני$ את הבריאות

 19 של הגבוה הרכוז על לדעת עליה היה ולא ידעה לא ש$ המשיבה כי נקבע עוד. המשתמשי$

 20  . המדובר במזו� הקדמיו$

  21 

 22 לצור� נזק על ללמד כדי קט� בהיק* זמנית נוחות בחוסר די אי�: לענייננו גורי מעני� בהשאלה

 23 ברגשות המתבטא סובייקטיבי נזק לו נגר$ כי להוכיח המבקש על. ייצוגית תובענה אישור

 24 הנפש ועוגמת התסכול אודות הצהיר המבקשי$ מ� אחד כל, בעניננו. משמעותיי$ שליליי$

 9�25 וסעיפי$; כה� מר בתצהיר 26�27 סעיפי$; קרבקי מר בתצהיר 66�67 סעיפי$( לו שנגרמו

 26  ).ל"ז שמר מר בתצהיר 12

  27 

 28 נזק קביעת לצור- המתבקש גודל בסדר נוחות אילכאורה  הוכיחו שהמבקשי� סבורה אני

 29 הרשיו� הוראות את הוט של שיטתית הפרה לכאורה שנראית בלבד זו לא: ממו" נזק שאינו

 30 של בהתראות הדי� את עליה נתנה שהוט, ונשנית חוזרת בהפרה שמדובר אלא, והתקנות

 31 ד"בפס בהסכמתה עליה שהושת ובפיצוי, עליה שהוטלו עיצומי$ ובתשלו$ התקשורת משרד

 32  . פלזנר
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 1 היה המשפטי המצב, להיפ�. ההפרות אודות ידעה לא שהוט לומר אי�, גורי מעני� במובח�

 2 הוראות את שהפרה ההפרה ג$, מערכות בהוט המענה לזמני הקשור בכל ולפחות, לה ידוע

 3  .ידועה היתה, הפחות לכל, הרשיו�

 4, פלזנר ד"פס את ג$ כמו, התקנות ואת רשיונה את להפר החליטה הוט כי נראה לכאורה

 5 הסיכו� את ליטול החליטה א�, עיצומי$ לקביעת להביא יכולה ההפרה שעצ$ בידעה

 6 שצפויה הפרה, כלומר. בו לשאת שתאל1 התשלו$ מ� נמו� שהוא בדעה כנראה, המשפטי

 7  .משתלמת להיות

  8 

 9 לשירות ממושכת המתנה. לקוחותיה של נוחות בחוסר התבטאה הוט של חובתה הפרת כי ברי

 10 או סבור הלקוח כאשר. נוחות חוסר של משמעותי מימד בשניה$, השירות על ויתור מנגד או

 11 חובתו את מפר הוא כ� פי על וא*, מסוי$ זמ� פרק תו� לו להשיב חובה חלה הספק על כי יודע

 12אינטרנט ל החיבור העכשווי החיי� בסגנו", ועוד זאת. גוברת ודאי הנוחות חוסר תחושת –

 13 זוית בכל כמעט אד� של הפרטיי� חייו בניהול חשוב אמצעי והמהו )ולטלוויזיה טלפו"(וג� ל

 14 א� בודאי אגזי� לא. שיי- הוא שאליה� החברתיי� ובמעגלי�, המקצועיי� בחייו, ידועה

 15 תקלות .בישראל הצבור מ" גדול חלק על המקובל החיי� מאורח נפרד בלתי חלק שזהו אומר

 16 המידע זרימת המש� את ולאפשר, האפשרית במהירות לתקנ� ראוי א�, כמוב�, אפשריות

 17, מתמשכת לתקלה המתלווי$ האוני$ וחוסר התסכול את לתאר נקל. האינטרנטי והחיבור

 18  . בפתרונה עזרה לבקש נית� לא כשג$

  19 

 20 ואת התקנות את הפרה שהוט שההפרה נראה הראיות שלנוכח כיוו�, במיוחד חשוב ענייננו

 21 בתובענה די� ופסק שהעיצומי$, ונשנית חוזרת הפרה היא פלזנר ד"פס את וג$, הרשיו�

 22 פסק ואת, הרשיו" את, התקנות את הפרה שהוט ככל, אחרות במלי$ או .לו יכלו לא ייצוגית

 23 את הרתיעו לא בשלה הצפויות שהסנקציות, משתלמתשצפויה להיות  הפרה זו הרי, הדי"

 24  .מלבצעה הוט

 25 ודאי הוט: בכוונה א$ כי, ברשלנות או משי$ מבלי בוצעה לא הנטענת ההפרה, מזו יתרה

 26 הדרוש הממו� את להשקיע ולא אות$ להפר עדי* כי והחליטה, עליה החלי$ לכללי$ מודעת

 27  . בה$ לעמוד

   28 

 29  . שלפנינו הנזק של המיוחד הסגולי משקלו מכא�

  30 
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 1 כס* לאבד� השוו שאותו( זמ� באובד� המתבטא ממוני נזק של לקיומו ג$ טענו המבקשי$ .52

 2 מדוע הבהירו לא א�, למנוי לחודש ) �20ב הנזק את לכמת הציעו האישור בבקשת ).ובריאות

 3  . כ� הנזק יחושב

 4 של בתשלו$ אחת דקה לפי הזמ� אבד� של הכספי השווי לחישוב המבקשי$ הציעו אחרת דר�

 5 הפוני$ מספר כפול, לשיחה' אג 31שווי ב פיצוי כלומר), ) 25( במשק מינימלי שעתי שכר

 6 כחלק או. חודש באותו בממוצע הטלפוני המענה ממדדי הסטיה הפרש כפול, ביו$ הממוצע

 7 . להוט לקוח כל שמשל$ התשלו$ של החדשי התמחור מ�

  8 

 9 ששירות משו$, להוט הלקוחות שמשלמי$ התשלומי$ מ� הנזק את לגזור שנית� ברור לא .53

 10). הטלפוני שירות מת� לתקנות) 1)(א(ב18 סעי*( כס* אי� חינ$ להיות צרי� הטלפוני המענה

 11 . הלקוחות בתשלומי מגול$ הוא הרי, הוט על שהוטל בחיוב שמדובר כיוו�, זאת ע$

  12 

 13 בשאלות להכריע צור� ראיתי לא, ממו� נזק שאינו נזק של לקיומו בסיס הונח זה ובשלב הואיל .54

 14, ממו� נזק שאינו בנזק שמדובר ובי� ממו� בנזק שמדובר בי�. הנטע� הממו� נזק לגבי שלעיל

 15 של העוולה דרישות נתמלאו ובכ-, החיקוק התכוו" שאליה� הנזקי� מסוג הוא הנזק כי ברי

 16 .חקוקה חובה הפרת

  17 

 18  עושר עשיית

 19 ובאי, במועד חזרה שירות מת� באי, במועד מענה באי כי המבקשי$ טענת את דחתה הוט .55

 20. במשפט ולא עושר הוט עשתה השירות מוקד הפעלת שעות בעני� הרשיו� בתנאי עמידה

 21 לרשותה עמדו כי ללמוד כדי השירות במער� שערכה השיפורי$ מ� ללמוד אי� לטענתה

 22 אי� כ� ומשו$, השירות בשל כספי$ קבלה לא כי טענה הוט. החסכו� מתו� ל"הנ הכספי$

 23 לחסכו� לה שגר$ מה, הלקוחות את פיצתה רבי$ במקרי$ כי, מזו יתרה. עושר לעשיית לטעו�

 24 . כיס

 25 המוקד הפעלת אי: בענייננו כמעט עצמה מתו�לכאורה  נלמדת עושר עשיית עילת, כ� פי על א*

 26 חינ$ ללקוחות שנית� בשירות מדובר א$ ג$, הוצאות להוט חסכה ודאי הדרושות השעות בכל

 27 שירות מת� לצור� הדרוש מ� מצומצ$ הוט של השירות נותני מער� כאשר ג$ כ�. כס* אי�

 28 אי� וג$. נית� לא ששירות העובדה מתו� רק הדברי$ את ללמוד אי�, כ� אמנ$. רשיונה לפי

 29 28 ונספח האישור בבקשת 143 פסקה( המבקשי$ הפנו שאליה בעיתו� מכתבה זאת ללמוד

 30 שבה, 2013 שנת של השלישי ברבעו� התפעולי ברווח לעלייה והפנו הוסיפו המבקשי$ א�). לה

 31 118 של בסכו$ ונלוות שכר בהוצאות מירידה כתוצאה, שמר של האישור בקשת התמקדה
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 1 גרמה חו1 למיקור הטכנאי$ עבודת העברת בה$, מבניי$ שינויי$ כי טענה הוט. ) מליו�

 2  . התפעולי ברווח העליה נובעת ממה הבהירה לא א�, נחזה לרווח

  3 

 4, הצדדי$ בי� החוזה הפרת בדבר למסקנה ג$ מביאה הדי� והפרת הרשיו� הפרת, לכאורה .56

 5 ודאי הוט מצד לב בתו$ החוזה וקיו$, הצרכ� כלפי הדי� קיו$ בדבר התניה מכללא שכולל

 6 .הצרכ� ע$ המטיבות בדי� ההוראות קיו$ ג$ כוללת

  7 

 8 לדו� לנכו� מצאתי לא, לכאורה נתקבלה לה טענו שהמבקשי$ העיקרית והעילה הואיל .57

 9 ולא עושר עשיית חוק הפרת בדבר החלופיות בטענותיה$, האישור בקשת במסגרת, לעומק

 10 אבהיר כי .ומשפטית עובדתית מערכת אותה על נסמכות אשר ורשלנות חוזה הפרת, במשפט

 11 עוולת של מזה שוני$ לסעדי$ מוליכות אינ� הקבוצה לנזקי המתייחסות הנוספות העילות

 12 להוט שצמחה התועלת את שבוחנת, במשפט ולא עושר עשיית עילת ג$. חקוקה חובה הפרת

 13 נוס* סעד יפסק לא כי שברי משו$, סעדי$ אות$ בגדר באה לקבוצה שנגר$ הנזק את ולא

 14 רו" משה' נ מ"בע סוכנויות פמה 7142/15 א"רע( לקבוצה שנגר$ הנזק על העולה, בגינה

 15 תקשורת פלאפו"' נ מ"בע ארז את עד" 13624�03�14) מרכז( תצ); 24.1.2016( �9ו 8 פסקאות

 16 )).10.02.2016( 24 פסקה, מ"בע

  17 

 18  תנאי� לאישור תובענה ייצוגית 

 19 אפשרות וקיימת, הקבוצה חברי לכלל משותפות משפט או עובדה של מהותיות שאלות .58

 20 עובדה של המשותפות השאלות –) בחוק )1(א)(8סעי* ( הקבוצה לטובת שתוכרענה סבירה

 21 הוט הא$; הטלפוני במענה ההמתנה למש� בקשר חובותיה את מפרה הוט הא$: ה� ומשפט

 22 שירות מת� תקנות את הפרה הוט הא$; פלזנר בעניי� הדי� פסק ואת הפשרה הסכ$ את הפרה

 23 מוקד על חלות טלפוני שירות מת� תקנות הא$; השירות במוקד או/ו הטכני במוקד טלפוני

 24 בשעות השירות מוקד את מפעילה מערכות הוט הא$; הטכני המוקד על רק או השירות

 25 הבקשה מושא החובות מהפרת כתוצאה הא$; הרשיו� אותה שמחייב מכפי יותר מצומצמות

 26 מושא החובות מהפרת כתוצאה הא$; ממוניי$ ובלתי ממוניי$ נזקי$ הקבוצה לחברי נגרמו

 27 העילות מ� הוט הסתייגויות את לקבל לנכו� מצאתי לא. כדי� שלא הוט התעשרה הבקשה

 28, לנזק בקשר היא הוט טענת: לכאורה אות� הוכיחו וא* לה$ טענו שהמבקשי$ האישיות

 29 . לעיל דובר כבר כ� ועל, בעיקר

  30 
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 27מתו�  26

 1 )2(א)(8סעי* ( ייצוגית תובענה באמצעות היא במחלוקת להכרעה והיעילה ההוגנת הדר-

 2הואיל ועילות התביעה מתייחסות לכלל לקוחות הוט, שמהווי$ קבוצה גדולה, באופ�  –) בחוק

 3תובענה ייצוגית היא הדר� היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. אינני  –שאינו מבחי� ביניה$ 

 4מקבלת את טענת הוט, כי התובענה הייצוגית אינה דר� יעילה להכרעה משו$ שיהיה צור� 

 5זמ� סביר לנוכח הראיות שהוצגו, במקו$ שבמקרי$ כה רבי$ לא לקבוע אלו לקוחות המתינו 

 6עמדה הוט במוטל עליה, ומנגד לא הבהירה בנתוני$ סותרי$ כי ברוב המקרי$ כ� עמדה 

 7 נראה כי אי� לשעות לטענתה ג$ במוב� זה.  –בתנאי התקנות והרשיו� 

  8 

 9 הולמת ובדר- לב תו�ב וינוהל יוצג הקבוצה חברי כלל של עניינ� כי להניח סביר יסוד קיי�

 10הוט לא הביאה נימוקי$ של ממש מדוע עניינ$ של חברי  –) בחוק) 4)(א(�8)3)(א(8 סעיפי�(

 11הקבוצה לא ינוהל בתו$ לב ובדר� הולמת, ואינני רואה סיבה להטיל ספק ביכולת$ של 

 12  המבקשי$ ובאי כוח$ לייצג ולנהל את עניינ$ של כלל חברי הקבוצה כנדרש בחוק.  

  13 

 14  סיכו�

 15 .הייצוגית התובענה לאישור הבקשה את מאשרת אני .59

 16, השונות הקבוצות ה� שמוגדרות בכ�, בכפל לוקה האישור בבקשת השונות הקבוצות הגדרת

 17 לפצל אי�, הוט כלפי השונות העובדתיות לטענות לב בשי$ כי סבורה אני. הוט מנויי כלל ה�

 18 מת" יו� ועד 9.12.2008 מיו� החל הוט מנויי כל: ואגדירה, לרכיביה הקבוצה הגדרת את

 19 להגדרת מקו$ אי�, ייצוגיות תובענות בחוק) א(10 סעי* להוראת לב בשי$. זו החלטה

 20  .הדי� פסק מת� יו$ עד הקבוצה

 21 ההתקשרות הסכ$ הפרת; עושר עשיית חוק הפרת; חקוקה חובה הפרת :ה" התביעה עילות

 22 .הנזיקי� לפקודת 36 �ו 35 סעיפי$ מכוח  ורשלנות; ללקוחותיה הוט שבי�

 23 חובותיה מפרה הוט כי לקבוע; רישיונותיה את מפרה הוט כי לקבוע: ה� הנתבעי� הסעדי�

 24 ולפצות; ואיל� מכא� התנהלותה את לתק� להוט להורות; טלפוני שירות מת� תקנות מכוח

 25  .הקבוצה חברי את

 26 

 27 את תפרס$ המשיבה. ימי$ 10 תו� ההחלטה לפרסו$ מוסכ$ נוסח להגיש יואילו הצדדי$ .60

 28, העברית בשפה נפוצי$ יומיי$ עיתוני$ בשני, ידי על שתאושר מיו$ ימי$ 10 תו� ההודעה

 29 מ"מ.  �3גודל האותיות בפרסו$ לא יפחת מ. הערבית בשפה נפו1 ובעתו�

 30 שנית� באופ�, שלה הפייסבוק ובאתר שלה האינטרנט באתר הנוסח אותו ותפרס$ תוסי* הוט

 31 .חדשי$ 3 ולמש�, הבית מד* ישירות אליו להגיע יהיה
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 27מתו�  27

 1 

 2, הצרכ� הגנת על הממונה ואל לממשלה המשפטי היוע1 אל ג$ ההודעה העתק תשלח הוט .61

 3 . �2010ע"תש, ייצוגיות תובענות בתקנות 16 בתקנה כאמור

 4 

 5 .) 40,000 של כולל בסכו$ זה בהלי� המבקשי$ בהוצאות תישא הוט .62

 6 

 7 התובענות בפנקס רישומה לש$ המשפט בתי למנהל ההחלטה העתק תשלח המזכירות .63

 8  . הייצוגיות

  9 

 10 המאוגדת האישור בקשת ע$ הוגש שלא( ומתוק� מאוגד תביעה כתב יגישו המבקשי$ .64

 11 . נוספי$ ימי$ 45 תו� יוגש הגנה כתב. יו$ 30 תו�) והמתוקנת

 12 .12:30 בשעה 6.12.2017 ליו�, בתביעה משפט לקד$ מוזמני$ הצדדי$

  13 

 14  , בהעדר הצדדי$.2017אוגוסט  23, א' אלול תשע"זהיו$,  נהנית

  15 

 
  

   שופטת,  שטמר אסתר

  16 
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