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   שופט יצחק ענברפני כב' הל 

  עדי קרני  המבקשת

  

  נגד

 

  פלאפו תקשורת בע"מ  המשיבה

  
#>2<#  1 

 2  נוכחי$:

 3  ב"כ המבקשת – שטיי –עו"ד מיכאל ב�, עו"ד רו� לדרמ� ועו"ד אנדריה דיאמנט 

 4  המבקשת בעצמה 

 5  ב"כ המשיבה –ועו"ד יאיר לדר  פורת גלעדעו"ד , ברקמ�ד רו� עו"

  6 

 פרוטוקול
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החלטה עניינית, והאפשרות השנייה שהוא צרי� את זה לצורכי פר

17 

  18 
#>3<#  19 

 20  החלטה

 21הגישה המבקשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר  9.5.2012ביו/   .1

 22) לא גילתה ללקוחות חדשי/ פלאפו –ביסודה הטענה, כי המשיבה (להל� ג/ 

 23שהצטרפו לשורותיה באמצעות ציוד קצה שנרכש מחו3 לפלאפו�, כי ככל שציוד 

 24הפועלת בתדרי/ שוני/ מאלו  –זה אינו נתמ� באופ� מלא ברשת פלאפו� 

 25ה/ ייתקלו בבעיות קליטה משמעותיות.  –וגי/ בחברות סלולר אחרות הנה

 26בכ�, טוענת המבקשת, הפרה פלאפו� את חובות הגילוי המוטלות עליה מכוח 

 27חוק הגנת  –(להל�  51981 ג(א) לחוק הגנת הצרכ�, התשמ"א514 ו 4סעיפי/ 

 28), הטעתה את לקוחותיה בקשר ע/ עניי� מהותי ביותר בעסקה וניצלה הצרכ

 29מצוקת הצרכני/, הפרה את חובות תו/ הלב במשא ומת�, הפרה את  את

 30לרישיונה, התעשרה שלא  58, 53.3ההסכ/ ע/ לקוחותיה ואת הוראות סעיפי/ 

 31  כדי� ופגעה באוטונומיה של הרצו�. 
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 1לטענת המבקשת התנהלות זו גרמה לה וליתר חברי הקבוצה נזקי/ ממוניי/ 

 2פי� בשל הצור� להשקיע משאבי/ בשל הצור� להחלי* את ציוד הקצה ולחילו

 3כפולי/ עקב המעבר לפלאפו� ולאחר מכ� לחברת סלולר אחרת. נזקי/ אלו 

 4מיליוני ש"ח. כ� היא טוענת כי נגרמו לה  61574 5 מוערכי/ על ידיה בס� של כ

 5ממוניי/ בדמות עגמת נפש כתוצאה מבעיות 5 ולחברי הקבוצה נזקי/ לא

 6נומיה בשל שלילת יכולתה לבחור הקליטה וניתוקי השיחות, ופגיעה באוטו

 7באופ� אובייקטיבי לאיזו חברת סלולר להשתיי�. נזק זה נאמד על ידיה בס� 

 8  מיליוני ש"ח. 549 של כ

  9 

 10פלאפו� מצידה כפרה בטענות המבקשת וטענה, בתמצית, כי היא מיידעת   .2

 11את מנוייה במפורש, לרבות במסגרת הסכ/ ההתקשרות, כי במכשיר שאינו 

 12רשת פלאפו� ייתכ� שאיכות הקליטה לא תהיה רציפה או זמינה. תומ� בתדרי 

 13כמו כ� טענה, כי הוציאה הנחיות ברורות לנציגי השירות והמכירה שתכלית� 

 14ליידע מצטרפי/ חדשי/, טר/ ההתקשרות. מכל מקו/, טענה פלאפו� כי 

 15ההנחה שבבסיס בקשת האישור, לפיה מערכת הרט"� תספק קליטה 

 16זמ� ובכל מקו/, אינה יכולה לעמוד, וא* אינה עולה מקסימאלית בכל נקודת 

 17בקנה אחד ע/ מדדי איכות השירות שנקבעו על ידי משרד התקשורת ברישיונה. 

 18לטענת פלאפו� כל עוד היא עומדת במדדי/ הקבועי/ ברישיונה אי� למנוייה 

 19עילת תביעה, ודאי משה/ יודעי/ מראש ובמפורש אודות ההשלכות העשויות 

 20במכשיר שאינו נמכר על ידי פלאפו� ואינו תומ� בשני תדרי  להיות לשימוש

 21הרשת. נוס* על האמור טענה פלאפו� כי המבקשת חתמה על הסכ/ התקשרות 

 22בו צוי� במפורש כי נוכח אופייה של מערכת הרט"� לא ייתכ� כיסוי מלא ורצי* 

 23של הרשת הסלולרית בכל המקומות, וכי המבקשת ויתרה על טענותיה בעניי� 

 24לסיו/, נטע� כי א* א/ המבקשת לא הבינה את הוראות ההסכ/ ולא יודעה זה. 

 25בדבר בעיות הקליטה בה� היא עשויה להיתקל, אי� פירוש הדבר כי זהו מצב 

 26  הדברי/ ג/ ביחס ליתר חברי הקבוצה.

  27 
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 1, לאחר שהתקיימו בתיק שני קדמי משפט ונקבעה ישיבה 25.2.2014ביו/   .3

 2הסכמה הודעה מטע$ המשיבה בדבר � "לחקירת המצהירי/, הגישה פלאפו

 3ההוכחות הקבוע ליו$ דיו ובקשה לביטול  תובענה ייצוגיתכלניהול התובענה 

 4". במסגרת הודעה זו טענה כי היא סבורה שיש לדחות את בקשת 4.13.14

 5האישור, אול/ מטעמי יעילות ועל מנת לקד/ בירור והכרעה סופית בתובענה 

 6  התובענה כתובענה ייצוגית, תו� שמירת טענותיה.לגופה היא מסכימה לניהול 

  7 

 8נוכח הודעתה דלעיל של פלאפו�, ולאחר שמעיו� בכתבי הטענות נחה   .4

 9לחוק  8דעתי, באופ� עצמאי, כי התקיימו התנאי/ המוקדמי/ הנדרשי/ בסעי* 

 10  תובענות ייצוגיות,  הריני קובע כדלקמ�:

  11 

 12כי משמעות  התובענה מאושרת בזאת כתובענה ייצוגית. מובהר,  .א

 13 החלטה זו היא כי התקיימו התנאי/ המוקדמי/ הנדרשי/  בחוק. 

 14כל מי שבמהל% שבע השני$ שקדמו הגדרת הקבוצה הנה "  .ב

 15להגשת תובענה זו ועד למועד מת פסק הדי בתובענה, הצטר( 

 16לשורותיה של פלאפו או עבר אליה מחברת סלולר אחרת, כאשר 

 17פלאפו ושאינו תומ% בידיו מכשיר טלפו נייד שנרכש שלא מ

 18ברשת פלאפו באופ מלא מבלי שעודכ במפורש מראש ובכתב 

 19 ".בטר$ ההתקשרות בדבר בעיות הקליטה הצפויות לו

 20בקשת  בכותרת כמפורט כוחו היא ובאי המייצג התובע זהות  .ג

 21 האישור. 

 522 ו 4חובות גילוי בהתא/ לסעיפי/ עילות התביעה ה�: הפרת   .ד

 23לחוק הגנת הצרכ�),  2הטעיה (סע' ג(א) לחוק הגנת הצרכ�, 14

 24(ב) לחוק הנ"ל), הפרת חובת תו/ 3ניצול מצוקת הצרכ� (סעי* 

 525 לחוק החוזי/ (חלק כללי), התשל"ג 12הלב במשא ומת� (סעי* 
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 1, הפרת הסכ/ והפרת חובה חקוקה (בזיקה להוראות סעיפי/ 1973

 2לחוק התקשורת (בזק  11לרישיו� פלאפו�, סעי*  558.1 , ו58, 53.3

 3לפקודת הנזיקי�); עשיית עושר ולא במשפט;  63ידורי/) וסעי* וש

 4 פגיעה באוטונומיה. 

 5הא/ מכשירי/ עמ/ השאלות המשותפות לחברי הקבוצה ה�:   .ה

 6התניידו לקוחות לפלאפו�, שלא נרכשו בפלאפו�, תומכי/ בתדרי/ 

 7אפו� תדרכה את נציגי השירות ליידע את לשל פלאפו�; הא/ לפ

 8* לשורותיה באמצעות ציוד קצה הלקוחות המבקשי/ להצטר

 9שנרכש מחו3 לפלאפו�, כי ככל שאי� הוא תומ� בצורה מלאה 

 10בתדרי/ של פלאפו�, יסבלו ה/ מבעיות קליטה; הא/ התנהלות 

 11פלאפו� בדבר יידוע חברי הקבוצה אודות בעליות הקליטה הנה 

 12 כדי�; הא/ התנהלות פלאפו� לפתרו� בעיות הקליטה הנה כדי�.

 13: פיצוי חברי הקבוצה בגי� החלפת ציוד הסעדי/ הנתבעי/  .ו

 14פיצוי בגי� השקעת משאבי/ כפולה במקרה   5 הקצה; לחילופי� 

 15, עלות הזמ� Simעלות רכישת כרטיס  –של ניוד לחברה אחרת 

 16שהושקע בניהול מו"מ ע/ חברת סלולר אחרת והשוואת תעריפי/ 

 17 ותכניות מתחרות.

 18התמורה בנוס* לכ�, פיצוי בגי� קבלת שירות חלקי עבור 

 19החודשית ששולמה ופיצוי בגי� עגמת נפש ו/או פגיעה באוטונומיה 

 20  של הרצו�.

 21ידאג לפרסו/ הודעה על אישור התובענה הייצוגית, המבקשת ב"כ   .5

 22הודעה זו תכלול את הפרטי/ חוק תובענות ייצוגיות. ל )1(א)(25כאמור בסעי* 

 23(א) לחוק, בהתא/ להחלטה זו. טיוטת ההודעה תוגש 14פי סעי* 5 הנדרשי/ על

 24(ד) לחוק). ההודעה 25יו/ (כנדרש על פי סעי*  14לבית המשפט לאישור בתו� 

 25  עיתוני/ יומיי/ נפוצי/, שאחד מה/ בשפה הערבית.  53 תפורס/ ב
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 1  תישא בהוצאות הפרסו/. פלאפו� 

 2על ידי ב"כ  ויישלחוכ� העתק החלטה זו, דעה, לאחר פרסומה, עותק של ההו

 3(ז) 25 5 (ב) ו14פי/ למנהל בתי המשפט לש/ רישומה בפנקס (סעית המבקש

 4  ).תובענות ייצוגיות לחוק

  5 

 6שכ"ט עו"ד את הוצאות בקשת האישור ו מבקשתהמשיבה תשל/ ל  .6

 7  ש"ח. 75,000בסכו/ כולל של 

 8  �, במסגרת פסק הדי� הסופי.  סכו/ זה יובא בחשבו�, א/ אתבקש לכ

  9 

 10יו/  15בגדר המוסכ/ (פרוטוקול הדיו� מהיו/), תגיש המבקשת תו�   . 7

 11  יו/ מקבלתו.   45כתב תביעה מתוק�. פלאפו� תגיש כתב הגנה תו� 

  12 

 13  . 9.00שעה  10/9/14קד/ משפט בתובענה יתקיי/ ביו/ 

  14 

 15נית� לצפות שעד לאותו מועד ימצו הצדדי/ בכוחות עצמ/ את הליכי הגילוי 

 16  המוקד/. 

   17 
#>4<#  18 

  19 

 20  במעמד הנוכחי$. 04/03/2014, ב' אדר ב תשע"דניתנה והודעה היו$ 

  21 

 
  

  שופט, ענבר יצחק

   22 

 23 טימ� רוני ידי על הוקלד




