
   
  לוד-המשפט המחוזי מרכזבית 

  2018אפריל  10    

  צ ואח' נ' בזק בינלאומי בע"מ ואח' 28841�01�15 ת"צ
  

 

 9 מתו� 1 עמוד

  לפני כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופ�
  

 

  

  . ז.צ. 1  המבקשי!
  . ד.צ.2
  . ע.צ. (קטי&)3

  עו"ד מיכאל ב� ועו"ד רו� לדרמ� הכוח המייצגי� ע"י באי 
  

  נגד
  

  . בזק בינלאומי בע"מ1 המשיבות

  אייל בליזובסקי ע"י בא כוחה עו"ד
  
  . סייפליינס בע"מ2

  ע"י בא כוחה עו"ד שמואל דבלינגר
  
  

  

  בבקשה לאישור ניהול תובענה כייצוגית החלטה
  
 

בע"מ  ניינה התנהלותה של המשיבה, חברת בזק בינלאומילפניי בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שע

בקשר למכירת שירותי סינו� תוכ�  ,ישראלבות ת האינטרנט הגדולופקיסמ ,")בזק בינלאומי(להל�: "

ללקוחותיה. מהטעמי� שיפורטו להל� מצאתי לנכו� לאשר את ניהול התובענה כייצוגית, בהתא� 

  ., וביחס לאחת העילות בהסכמת בזק בינלאומילמפורט בהחלטה זו

  
  

  רקע 

  

 ובנ� הקטי�על ידי זוג הורי�  14.1.2015בקשה זו לאישור ניהול תובענה כייצוגית הוגשה ביו�  .1

", בהתאמה. שמות המבקשי!" '" ובקשת האישור(להל�: "המייצגי�  חבאמצעות באי הכו

הוא קטי�. התיק נוהל בדלתיי�  3המבקשי� מופיעי� בראשי תיבות בשל העובדה שהמבקש 

 ). 1.11.2015פתוחות, בהסכמת המבקשי�, ובהתא� להחלטה מיו� 

 

") בקשר בזק בינלאומילהל�: "לעיל ו( 1יבה עניינה של בקשת האישור בהתנהלותה של המש .2

לאספקת שירותי סינו� תכני� ללקוחותיה, דהיינו אספקת שירות המאפשר ללקוח למנוע 

תכני� פוגעניי� ברשת אתרי� הכוללי� ילדיו הקטיני�, גישה לממעצמו ומבני ביתו, ובמיוחד 

אתרי� הכוללי�  (כדוגמת אתרי� פורנוגרפיי� ופדופילי�, אתרי הימורי�, נטרנטיהא

 משחקי� אלימי�, אתרי� המסתי� לגזענות וכיו"ב). 
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 6כנספח  ((צורבאתר האינטרנט שלה ה בזק בינלאומי להגשת בקשת האישור הציגעובר  .3

שירותי הגנה על הילדי! כי היא מספקת ללקוחותיה שתי חלופות של "לבקשת האישור) 

 תוכנת" (להל�: ""מורשת '") ו"iKeeper Multi" (להל�: "ikeeper Multi" :"ברשת

  ").מורשת

 

iKeeper Multi  מערכת המיועדת להג� על ילדי� כהוצגה באתר האינטרנט של בזק בינלאומי

" מגני! על הילדי! ברשת מהמחשב, הטאבלט והסמארטפו&מפני תכני� פוגעניי� ברשת ("

ש"ח  17.5). תוכנה זו הוצעה באתר האינטרנט במחיר של "סינו& תכני! לילדי!"ובהמש� 

נית& להצטר� לגרסת כי "בסיו� הדברי� מכשירי�, תו� שצוי�  5'רישיונות ל 5בחודש עבור 

  ".הבסיס ללא תשלו!

  

, "סינו& אתרי! לציבור הדתיהוצגה באתר האינטרנט של בזק בינלאומי כ"תוכנת מורשת 

  כדלהל�:  יהוהמלל שתיאר אותה ה

  

מורשת, שירות סינו& אתרי! המותא! לציבור הדתי, מאפשר גלישה 

  באינטרנט ללא חשיפה לתכני! בלתי הולמי!.

  

  למה מורשת?

  מהרגע שמתחברי! לרשת גולשי! רק לאתרי! המורשי! –שקט נפשי 

  מספק הגנה לרשת כולה ולכל המכשירי! המחוברי! אליה –מקי� 

  באופ& אוטומטי !נדרגות סינו&, אות& נית& לשנות בכל עת ולתזמ 6 –גמיש 

  ללא צור, בהתקנת תוכנה על המחשב –פשוט 

  ממשק הגדרות ידידותי באמצעותו נית& לערו, שינויי! ולבצע פעולות –חכ! 

  

  כמה זה עולה?

  ש"ח בחודש 15.90

  ש"ח בחודש למש, שנה וללא התחייבות! 9.90ועכשיו במבצע: רק 

  

יה ביחס שת האישור נטע� כי בזק בינלאומי הפרה את התחייבויותיה כלפי ציבור לקוחותבבק .4

 :למת� שירותי סינו� בשני אופני�

  

ט.(ד) לחוק התקשורת (בזק ושידורי�), 4ה ממלאת אחר הוראת סעי( , בכ� שאינראשית

  שזו לשונה:") חוק התקשורת(להל�: " 1982 –תשמ"ב 
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למנוייו בדר, שקבע השר בתקנות או ברישיו&, פק גישה לאינטרנט יציע ס

ויספק למנוי שביקש זאת, שירות יעיל לסינו& של אתרי! פוגעניי! ותכני! 

פוגעניי! באינטרנט, בשי! לב למקובל בתחו!; בעד שירות סינו& הנית& לפי 

סעי� קט& זה לא יגבה ספק גישה לאינטרנט מהמנוי תשלו! נוס� על התשלו! 

  עד שירות הגישה לאינטרנט.שהוא גובה ממנו ב

  

תוכ& ", "אתר פוגעניט.(א) לחוק זה מופיעה הגדרה של המונחי� "4(בסעי( 

  ").ספק גישה לאינטרנט" '" ופוגעני

  

על ספק הגישה לאינטרנט לרישיו� בזק בינלאומי הקובע כי  6.3.3הוראה זו משלי� סעי( את 

ט.(ג) 4ארבע הדרכי� המנויות בסעי( כל ליידע את הלקוחות בדבר שירות הסינו� החינמי ב

) משלוח עלו� מידע מודפס למנוי במועד ההתקשרות, וכ� אחת 1, דהיינו: (לחוק התקשורת

פרסו� המידע ) 3; (ספק הגישה לאינטרנט ) פרסו� המידע באתר האינטרנט של2לשנה; (

  על ידי נציג שירות הלקוחות.בעל פה ) מסירת המידע 4בהסכ� המנוי; (

  

אומנ� הציעה ללקוחותיה שירות סינו� מידע חינמי, ואול� המבקשי�, בזק בינלאומי לטענת 

ת קבלת שירות ולא סיפקה את המידע בדבר אפשרבכ� ש, את ההוראות הנזכרות לעילהפרה 

מתו� על ידי בזק בינלאומי הדבר נעשה  ,בכל הדרכי� שנקבעו. לטענת המבקשי� חינמיסינו� 

ועל ידי  יה,ר האפשרות לקבל שירות סינו� תוכ� חינמי מלקוחותאת המידע בדבכוונה להסתיר 

תוכנת  וא iKeeper Multi לרכוש  לעודד� לרכוש את שירותי סינו� התוכ� בתשלו� (דהיינוכ� 

  . מורשת)

  

מתברר כי תוכנת מורשת אשר שווקה ללקוחות בזק בינלאומי עובר להגשת בקשת  שנית,

הפועלי� בכתובת מאובטחת, דהיינו אתרי� הפועלי� האישור לא יכלה לסנ� אתרי אינטרנט 

. ויובהר, בעת יצירת ) (HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure 'בפרוטוקול הידוע כ

נדיר יחסית, ורוב� המוחלט של האתרי� אשר כללו  טוקול זהתוכנת מורשת היה השימוש בפרו

 'תוכ� פוגעני או הפניות לאתרי� בעלי תוכ� פוגעני עשו שימוש בפרוטוקול תקשורת הידוע כ

HTTP )Hypertext Transfer Protocol( אשר אי� חולק כי תוכנת מורשת פועלת לגביו ,

את פרוטוקול התקשורת בו עשו שימוש, שינו אתרי� רבי�  2011 . ואול�, לער� משנתכהלכה

, באופ� שתוכנת מורשת לא יכלה לחסו� תכני� פוגעניי� HTTPSקול ווהחלו להשתמש בפרוט

דוגמת הכלולות באתרי� אלו. כ�, למשל, מנועי חיפוש מובילי�, כאו הפניות לתכני� פוגעניי� 

Google, Bing ו'  Yahoo עברו לפרוטוקול ,HTTPSשר נער� באמצעות� , וכתוצאה מכ� כא

לרבות תמונות מוקטנות , אתרי� פוגעניי�לא מנעה תוכנת מורשת הצגה של הפניות לחיפוש 

)Thumbnailsבנוס(, העלולות להוות תוכ� פוגעני כשלעצמ�)(תמונות  ) מתו� אות� אתרי� .
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, Youtube 'ו  �Facebook הת ופלטפורמות לשיתו( תכני�, ובעברו ג� רשתות חברתיו

, וכ� ג� אתרי� פוגעניי� שוני�. כתוצאה מכ�, לא מנעה תוכנת מורשת HTTPSלפרוטוקול 

  את האפשרות לצפות בתכני� פוגעניי� שהוצגו באתרי� אלה.

  

אשר אינו מונע גישה לתכני�  ,המבקשי� טועני� כי שיווק שירות סינו� תכני� בתשלו�

מקי� , HTTPSועלי� בפרוטוקול מוצגי�, במישרי� או בעקיפי�, באתרי� הפפוגעניי� ה

(למצער לאחר שהשימוש בפרוטוקול זה הפ�  לציבור הלקוחות שרכשו את תוכנת מורשת

הפרת  הטעייה צרכנית, הפרת חובה חקוקה, רשלנות, �שורה של עילות תביעה, ובה לנפו/),

  הסכ�, עשיית עושר ולא במשפט ופגיעה באוטונומיה.

  

כי בתוכנת מורשת פגמי� נוספי�, כגו� שמניעת הגלישה טענו בסיכומיה� : המבקשי� הערה

, וכ� ג� הגבלת הגלישה רק ) אינה עובדת"רשימה שחורה"לאתרי� ספציפיי� שהלקוח בחר (

 ,לאתרי� ספציפיי� ("רשימה לבנה"). כ� טענו לכשל באופציית ה"תזמו�" של התוכנה. ע� זאת

חוסר האפשרות  –יסי שתואר לעיל נראה כי כל הפגמי� הללו נובעי� כול� מאותו כשל בס

  . HTTPSלהגביל גלישה באתרי� מאובטחי� הפועלי� בפרוטוקול 

  

לעיל,  4פסקה בהייתה רחבה מהמתואר בקשת האישור יריעת המחלוקת שנפרשה ב יצוי� כי .5

 :מרכזיי� בשני היבטי�

  

תוכנה זו  ו, הטענות ביחס לתכונת מורשת הועלו לא רק בש� הלקוחות אשר רכשראשית

מערכת החינו, כלל תלמידי "(דהיינו הורי� וילדי� כדוגמת המבקשי�), אלא ג� בשמ� של 

מכיתה ה' עד י"ב אשר בבית ספר! היתה גישה לאינטרנט ובה הותקנו שירותי סינו& מסוג 

בדבר האפשרות לנהל  14.3.2018". לאור הערות בית המשפט בדיו� שהתקיי� ביו� "מורשת"

קבוצה זו, הודיעו המבקשי� כי ה� אינ� עומדי� על בקשת� 'ייצוגית בשמה של תתתובענה 

  , ולפיכ� חלק זה של בקשת האישור ימחק.קבוצה זו'ביחס לתת לאישור התובענה כייצוגית

  

, שהיא כללו המבקשי� ג� את חברת סייפליינס בע"מ כמשיב נוס( בבקשת האישור, שנית

הסכי� בא הכוח המייצג להותיר  14.3.2018קיי� ביו� היצר� של תוכנת מורשת. בדיו� שהת

נגד חברת סייפליינס ג� ניהול התובענה המשי� בלשיקול דעת בית המשפט את ההחלטה הא� ל

בע"מ. לאחר שנתתי דעתי לעניי� זה הגעתי למסקנה כי טובת העניי� והקבוצה היא שלא 

א( א� יתכ� שחלק מעילות להמשי� בניהול התובענה כלפי חברת סייפליינס בע"מ, וזאת 

. הטע� המרכזי לכ� התביעה (כגו� אלו המבוססות על חוק הגנת הצרכ�) מתקיימות ג� כלפיה

חברי הקבוצה, והיא שנושאת שמכר את תוכנת מורשת לעוסק הוא שבזק בינלאומי היא ה

באחריות הישירה כלפי הלקוחות לכל עילות התביעה, ככל שיוכחו. לפיכ�, בשי� לב לטיב 
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תצמח לחברי הקבוצה שתועלת קשה לראות מהי העניי�, וליחסי הכוחות שבי� המשיבות, ה

  מהמש� ניהול התובענה נגד חברת סייפליינס בע"מ. 

  

אי� יהול התובענה הייצוגית נגד חברת סייפליינס בע"מ להמשי� את נשלא החלטה בויובהר, 

 ,כאמור ,ת, אלא היא נובעתחלוקת האחריות הפנימית שבי� המשיבוכדי לקבוע עמדה ביחס ל

מבחינת חברי הקבוצה בניהול הלי� ייצוגי תועלת י קשה לראות בנסיבות המקרה שלפנישכ� מ

אי� לראות בהחלטה זו משו� כ� נגד נתבעת נוספת, שאינה הצד הישיר להתקשרות מול�. 

הודעת צד ג' נגד סייפליינס בע"מ. נושא עמדה ביחס לאפשרות של בזק בינלאומי להגיש נקיטת 

זה מ� הראוי יהיה לבחו� בהתא� לכללי� שנקבעו בדי� ובפסיקה, א� וכאשר תוגש בקשה 

  בעניי� זה. 

  

יידוע בדבר שירות עניי� הבזק בינלאומי כפרה בטענות שהועלו נגדה, וזאת ה� ביחס לנטע� ב .6

לאור זאת קוימו בתיק חקירות וא( הסינו� החינמי וה� ביחס לנטע� בקשר לתוכנת מורשת. 

הודיע בא כוח בזק  14.3.2018שהתקיי� ביו� תזכורת הוגשו סיכומי�. ע� זאת, בדיו� 

מרשתו תסכי� לכ� שבקשת האישור נגדה ביחס לנטע�  ,לאור הערות בית המשפט ,בינלאומי כי

שיהיה בכ�  שיאושר ניהול התובענה כייצוגית, מבלי � זהבבקשר לתוכנת מורשת תתקבל, במו

לגו( העניי�. לעומת זאת עמדה בזק בינלאומי על הכרעה בבקשת האישור  הכדי לגרוע מטענותי

 ביחס לנטע� בעניי� היידוע בדבר שירות הסינו� החינמי.

  

  דיו& והכרעה

  

בנוגע  הצטמצמה מאד יריעת המחלוקת 14.3.2018לאור הודעות הצדדי� בדיו� שהתקיי� ביו�  .7

הא� יש מקו� לאשר את ניהול  –, ובשלב זה נותר להכריע רק בעניי� אחד לבקשת האישור

 התובענה כייצוגית ביחס לנטע� בעניי� הידוע בדבר שירותי הסינו� החינמי.

 

בטר� אפנה להכריע בעניי� זה אבקש לציי�, לטובת המש� הדיוני� בתיק, כי התרשמותי  .8

ג� סיכומי הצדדי� בשלב בקשת  (ושלגביו הוגשו כאמורמהמצע הראייתי שהונח לפניי 

בעניי� תוכנת מורשת, התביעה א שסיכויי התביעה, ככל שה� נוגעי� לעילות יההאישור) 

 גבוהי� מאד, ובוודאי שה� חוצי� את הר( הנדרש לאישור תובענה כייצוגית. 

באמצעות מנועי מסוגל למנוע גישה לתכני� פוגעני�  וסינו� תכני�, אשר אינירות שהצעת 

מונע גישה לאתרי� פוגעניי�  ו, ואשר אינהנפוצי� ביותרופלטפורמות שיתו( הקבצי� וש החיפ

מאפשר "הוא תחת ההבטחה כי שירות כזה מכירת  .בולטי�, היא בגדר הצבת "שער במדבר"

היא על פני ", שקט נפשי" ומספק "גלישה באינטרנט ללא חשיפה לתכני! בלתי הולמי!

ויובהר, . הבסיסיות של בזק בינלאומי כלפי ציבור לקוחותיה ההדברי� הפרה של מחויבויותי
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לבעיה (ולמצער צריכה להיות  מחומר הראיות שלפניי עולה כי בזק בינלאומי הייתה מודעת

, א� לא עשתה דבר עד להגשת התובענה הייצוגית 2011שנת סו( לכל המאוחר במודעת לבעיה) 

� שקיימת מחלוקת על יעילותו, ואשר רוב� (אז הציעה ללקוחות פתרו 2015בתחילת שנת דנ� 

. לאחר מכ� א( הפסיקה בזק בינלאומי את שיווק תוכנת מורשת ללקוחות המוחלט לא ייש�

  . )חדשי�

חברה גדולה ומכובדת מצב דברי� זה אינו מניח את הדעת, בלשו� המעטה. נית� היה לצפות כי 

, שהיא מציעה לציבור לקוחותיה רותכדוגמת בזק בינלאומי תדע לא רק לגבות תשלו� בעבור שי

אלא ג� להקפיד על איכותו והתאמתו למציאות הטכנולוגית המשתנה. זאת ועוד, משכשלה 

נהג כראוי במישור הצרכני, ותפצה שתקוות נית� היה לבמישור הטכנולוגי בזק בינלאומי 

ק על השירות הקלוקל שמכרה לה�. אפס, לא כ� נהגה בזרוכשי השירות מיוזמתה את 

"הודאה ופיצוי" היא בחרה בטקטיקה בינלאומי במקרה בו עסקינ�. במקו� לאמ/ מדיניות של 

של "הכחשה והטחה", במסגרתה הכחישה את אחריותה, והטיחה האשמות לכל עבר, ובכלל 

לא כ� ראוי ונכו� כי יתנהל מי זה בציבור הלקוחות עצמו על שלא עמד כראוי על המשמר. 

, , ועובדה זו ראוי שתעמוד לנגד עיני המותב שיכריע בגורל התובענהשמבקש את אמו� הלקוחות

  .ככל שימצא לנכו� לקבלה

  

ת היידוע שהוטלו עליה וולסוגיה שנותרה במחלוקת: הטענה כי בזק בינלאומי לא עמדה בחוב .9

חינמי התבססה בראש סינו� תכני� על פי חוק התקשורת בדבר האפשרות לקבל שירות 

. עיצו� זה 2013כספי שהטיל משרד התקשורת על בזק בינלאומי באוגוסט עיצו� ובראשונה על 

ה את עבכ, שלא יידבגי� חריגה מהוראות חוק התקשורת והרישיו� "הוטל על בזק בינלאומי 

אתרי! יעילה ללא תשלו!, בדרכי! הבאות: מנוייה לגבי האפשרות לקבל מערכת סינו& 

ובאמצעות הסכ! התקשורת בינה לבי&  באמצעות עלו& בדואר, באמצעות אתר האינטרנט

לבקשת האישור).  5אשר צורפה כנספח  ,5.8.2013" (מתו� הודעת משרד התקשורת מיו� המנוי

בתקופה שבי� מועד הטלת העיצו� הכספי למועד הגשת בקשת ג� הובאו ראיות לכ� שעוד 

התקשורת, את ציבור לקוחותיה בכל הדרכי� שקבע משרד לא יידעה האישור בזק בינלאומי 

את לא מסרו לקוי וכי נציגי שירות הלקוחות  יהובאופ� פרטני כי היידוע באתר האינטרנט ה

המידע כנדרש. בהחלטת משרד התקשורת (שבזק לא ערערה עליה) ובראיות שהביאו המבקשי� 

. ודוק, די על מנת לבסס את התשתית הראייתית הדרושה על מנת לאשר ניהול תובענה ייצוגית

סינו� התכני� ידע את ציבור הלקוחות בדבר שירות יבינלאומי לא עמדה בחובתה ל ככל שבזק

הפרה את חובותיה לפי חוק התקשורת והרישיו� שנית� לה, ומאחר שתכלית היא החינמי הרי ש

מכוח חובות אלו הייתה להג� על ציבור הלקוחות, נראה שעומדת ללקוחות עילת תביעה נגדה 

 חקוקה, ויתכ� שג� מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.העוולה של הפרת חובה 
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בזק בינלאומי טענה כי יש לדחות את בקשת האישור ביחס להפרת חובת הידוע בדבר שירות  .10

ה� היו מנויי� על פי רישומיה החינמי מהטע� שלמבקשי� אי� עילה אישית, שכ� סינו� התכני� 

נסיבות הצירו( האמור לא הובהרו, ובעינה עומדת . ואול� 2012על השירות החינמי מינואר 

לקיומו של שירות חינמי כזה, וממילא לא לצירופ� אליו היו מודעי� טענת המבקשי� כי לא 

. עוד טענה )14שורה  20עמוד  – 30שורה  19עמוד  14.9.2016, פרוטוקול 1(וראו חקירת המבקש 

לקוחות נוספי� לה� לא נמסר המידע בזק בינלאומי כי הנטל על המבקשי� להוכיח שקיימי� 

. ואול�, של בזק בינלאומי החינמי על ידי נציגי שירות הלקוחותבדבר שירות סינו� התכני� 

בכל את הלקוחות היא ליידע שיונה יוברהתקשורת שהוטלה על בזק בינלאומי בחוק החובה 

לכ� שהמידע  נויות בחוק התקשורת, ובידוע באחת הדרכי�, שעלול לגרו�ארבע הדרכי� המ

משרד החלטת מנכ"ל (וראו ג�  זואי� די על מנת לעמוד בחובה לא יגיע לידיעת חלק מהלקוחות, 

לתשובת בזק  15אשר צורפה כנספח , בדבר הטלת העיצו� הכספי 5.8.2013התקשורת מיו� 

אי& ספק כי ההפרה הביאה לכ, שלפחות חלק מ& בה צוי� כי "בינלאומי לבקשת האישור, 

. שאלה אחרת, כמוב�, ")לא ידעו על זכאות! לקבל שירות סינו& בחינ!, כנדרש בחוקהמנויי! 

ככלל  כיישתכנע בית המשפט היא מהו הנזק שנגר� עקב הפרת חובת היידוע (וזאת בי� א� 

פעלו נציגי השירות של בזק בינלאומי על פי ההנחיות ליידע את הלקוחות בדבר השירות החינמי, 

תובענה גופה, ולא במסגרת מסגרת הדיו� בעניי� זה, כידוע, הוא נושא בו יש לדו� ב. ובי� א� לאו) 

 התובענה כייצוגית. אישור ל ההחלטה בבקש

  

 סו� דבר

  

, בזק בינלאומי 1נגד המשיבה  לאור כל האמור לעיל הריני לאשר את ניהול התובענה כייצוגית .11

 וזאת בהתא� למפורט להל�:בע"מ בלבד, 

 : חברי הקבוצה  .א

לקוח של בזק בינלאומי, אשר רכש ממנה את שירות כל ): Iבוצה ראשונה (ביחס לעילה ק

וכ� כל כירת השירות על ידי בזק בינלאומי, סינו� התוכ� "מורשת" החל ממועד תחילת מ

נחש( לתכני� פוגעניי� בעקבות השימוש ר ששל לקוח כאמור, אב� משפחה קטי� 

  בתוכנת מורשת.

לקוח של בזק בינלאומי, אשר רכש ממנה שירות כל ): IIקבוצה שניה (ביחס לעילה 

על נמסר לו מבלי ש) iKeeper Multiסינו� תוכ� בתשלו� (שירות מורשת או שירות 

ט. לחוק התקשורת 4זכותו לקבלת שירות סינו� תוכ� חינמי בדרכי� הקבועות בסעי( 

התקשורת  לחוק 49תיקו� מס' לתוק( של  החל ממועד כניסתווברישיו� בזק בינלאומי, 

)30.6.2011(.  
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 . 3 ' 1המבקשי�  :י!המייצג י!התובע  .ב

 .עו"ד מיכאל ב� ועו"ד רו� לדרמ�: באי הכוח המייצגי!  .ג

 : מאושרת התובענה כייצוגית &ת התביעה בגינועיל  .ד

הפרת חוק  הפרת חובה חקוקה,, הטעיה צרכנית – שונה)(ביחס לקבוצה הרא Iעילה 

הפרת חוזה, עשיית עושר ולא במשפט ופגיעה  רשלנות,האחריות למוצרי� פגומי�, 

נו� התוכ� מורשת, למרות יבאוטונומיה בכ� שבזק בינלאומי מכרה לה� את שירות ס

  .ששירות זה לא סיפק מענה נאות לסינו� תוכ� פוגעני

קוקה ועשיית עושר הפרת חובה חהטעיה צרכנית,  – ה)י(ביחס לקבוצה השני IIעילה 

חוק התקשורת ט.(ד) ל4ולא במשפט בכ� שבזק בינלאומי הפרה את חובתה על פי סעי( 

ולרישיו� בזק ליידע את לקוחותיה בארבע דרכי� שונות כי ה� זכאי� לשירות סינו� 

  תכני� חינמי. 

ללקוחותיה שרכשו את הא� בזק בינלאומי הפרה את חובותיה : השאלות המשותפות  .ה

שירות מורשת בכ� שסיפקה לה� תוכנה שאינה מסננת מנועי חיפוש, פלטפורמות תוכ� 

? הא� בזק בינלאומי הפרה את חובות היידוע HTTPSואתרי� הפועלי� בפרוטוקול 

שהוטלו עליה מכוח החוק ומכוח רישיונה, וא� כ�, באיזו תקופה? מהו הנזק שנגר� 

רות האמורות. הא� בזק בינלאומי התעשרה שלא על פי זכות לחברי הקבוצה בגי� ההפ

 שבדי� בזכות ההפרות האמורות?

פיצוי על ה ז(ובכלל פיצוי בגי� הנזקי� שנגרמו לחברי שתי הקבוצות : הסעד המבוקש  .ו

והשבת התעשרות שהופקה שלא על פי ) ביחס לחברי הקבוצה הראשונה נזקי� נפשיי�

 זכות שבדי�. 

לחוק תובענות ייצוגיות, אני פוסק לבאי הכוח המייצגי� שכר  23סעי(  לסמכותי לפי בהתא� .12

ש"ח בתוספת מע"מ. סכו�  50,000טרחה בגי� טיפול� בתובענה עד לשלב זה בסכו� כולל של 

 יו� ממועד מת� החלטה זו. 21בתו� מי בזק בינלאועל ידי זה ישול� 

  

לחוק  25ייצוגית, כאמור בסעי( באי הכוח המייצגי� יפרסמו הודעה בדבר אישור התובענה כ .13

(א) לחוק, וכ� 14תובענות ייצוגיות. נוסח ההודעה יכלול את הפרטי� הנדרשי� על פי סעי( 

לחוק תובענות ייצוגיות.  11הבהרה בדבר זכותו של כל חבר קבוצה לצאת מהקבוצה לפי סעי( 

, ובלבד שגודל גודל ההודעה ונוסחה יתוא� בי� באי הכוח המייצגי� לבי� באי כוח המשיב

על הקבוע בתקנות הגנת הצרכ� (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי  33%האותיות יעלה בלפחות 
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. נוסח ההודעה יובא לאישור בית המשפט 1995 'הכלול במידע אחר המיועד לצרכ�), תשנ"ה 

ימי� ממועד מת� החלטה זו. ההודעה תפורס� בשניי� מחמשת העיתוני� היומיי�  7תו� 

 שראל. המשיב יישא בעלויות פרסו� ההודעה. הגדולי� בי

  

. כתב הגנה יוגש עד ליו� 13.5.18כתב תביעה בהתא� לאמור בהחלטה זו יוגש עד ליו�  .14

 .8.7.18. כתב תשובה יוגש עד ליו� 17.6.2018

 

 לבית המשפט העליו� יועבר התיק למותב אחר. יבשל מינוי .15

 

המזכירות תביא את התיק לעיונה של השופטת אסתר שטמר על מנת שתנתבו למותב החדש  .16

 שידו� בו. 

 

המזכירות תעביר עותק של החלטה זו למנהל בתי המשפט על מנת שיעדכ� את פנקס התובענות 54678313 .17

 הייצוגיות.

  

  , בהעדר הצדדי!.2018אפריל  10, כ"ה ניס& תשע"חהיו!,   נהנית

  

 




