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י   כבוד השופטת שושנה אלמגורכבוד השופטת שושנה אלמגורכבוד השופטת שושנה אלמגורכבוד השופטת שושנה אלמגורלפני לפני לפני לפנ

  
 לבנשטיין לאורה המייצגת התובעת

ו כ"ב י"ע  ל ד"ע א כ י � מ ו ב ע " ד"ו ו " ר מ ר ד   ל

 דדדד        גגגג        ננננ

  מ"בע ישראל דואר חברת .1 הנתבעות

 מ"בע הדואר בנק חברת .2

ו כ"ב י"ע  ל ד"ע י י י א ק ס ב ו ז י ל   ב

 

 � י ד � ק ס פ

  
 לחוד אחת וכל יחד שתיה�( שבבעלותה וחברה ממשלתית חברה, הנתבעות נגד ייצוגית תובענה לפניי

 לבעלות� רכב כלי להעביר למבקשי� הדואר בסניפי המוצע שירות שעניינה), הדואר ג� להל� תכונינה

 לפי נתקבלה הייצוגית התובענה לאישור בקשה. הרכב על משכו� רשו� א� ההעברה במעמד לבדוק –

 א"רע( ההחלטה על הערעור רשות בקשת את דחה העליו� המשפט ובית, 09.03.14 מיו� החלטתי

  ]).08.05.2014, ש"באר פורס�[ לבנשטיי�' נ מ"בע ישראל דואר חברת 2779/14

  
  ר ב ד  ח ת פ

  
 אי�: להל�( מ"בע באינטרנט מידע מערכות אפס אי� ע� 1 נתבעת כרתה 2008 בנובמבר 12+ב  .1

+על). 19/לת 2 נספח( 27.06.07 ביו� השתיי� התקשרו שבו חוזה על שהוסי.) 20/ת המוצג( חוזה) אפס

 מידע רותי]י[ש []הדואר ביחידות ללקוחותיה תספק [...]„ 1 שנתבעת הוסכ� המאוחר החוזה פי

 מערכת באמצעות, רכב כלי על בודי�]שע[ל בנוגע המשפטי� במשרד המשכונות מרש�

 הדואר חברת לרשות להעמיד [...]„ התחייבה מצידה אפס אי�). 2 סעי.( “אפס אי� מטע� ממוחשבת

 מטעמה אחרת כספית התחייבות או תשלו� כל ללא זאת, ולהתקינה) תכנה( ממוחשבת מערכת

 מוס. ער0 מס ובכללו, 1 98 ס0 על לצרכ� השירות מחיר נקבע בחוזה). ש�( “[...]הדואר חברת של

 1 23.66 ס0 על עמלה בניכוי הסכו� את תקבל, הוסכ� כ0, אפס אי�. המשפטי� למשרד והאגרה

 חשבונית( 1 99.30 היה תחילה הלקוחות חויבו שבו והמחיר הואיל). 4.1 סעי.( 1 לנתבעת) כלול מ"מע(

 רש� גבה זמ� ובאותו), 4 כנספח התובעת של הראשית העדות לתצהיר צורפה 11.04.10 מיו�

 לאחר. בדיקה כל בעבור 1 47.64 של מ"מע כולל ס0 אפס אי� קיבלה, 1 28 שסכומה אגרה המשכונות

. 1 81.60+ל השירות מחיר הוזל, ח"ש עשרה תמורת במרשתת השירות את להציע הרש� כשהחל, מכ�

  .1 62+ל המחיר ירד, ייצוגית כתובענה התובענה שאושרה אחרי חודשי� כשלושה, 2014 ביוני בעשרה

  
 34 פרט על מצביעה היא. חוקי איננו השירות על גובה שהדואר המחיר המייצגת התובעת של בעיניה

–ח"התשס), לחוק )ג(+ו )א(37 סעי. לפי החברה שירותי בעד תשלומי�( הדואר לתקנות השנייה לתוספת

 בעבור בו מהמותר ביותר הלקוחות את חייבו הנתבעות כי וטוענת), הדואר תקנות: להל�( 2007
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 1 10.90 של ס0 על עמד הדואר בתקנות הקבוע המסר הזמנת מחיר. “מידע ממאגר מסר הזמנת„

 כאמור. שנקבע בשיעור המאגר לבעל תשלו� בתוספת, הייצוגית התובענה לאישור הבקשה כשהוגשה

 הבדיקה תמורת המשכונות רש� שגבה והסכו�, השירות בעבור 1 99+בכ הלקוחות את חייב הדואר

 בהתא� הוזל ח"ש עשרה כנגד במרשתת דוח ממנו לקבל האפשרות את הרש� יצר כאשר. 1 28 היה

 השנייה לתוספת 34 פרט. האגרה ניכוי לאחר 1 71 של ס0 לו ונותר, 1 81+לכ הדואר שגבה המחיר ג�

  .מכבר לא ונמחק לתביעה הנוגעי� בזמני� בתוק. היה הדואר לתקנות

  
 סעי. ועל, 1986–ו"התשמ, הדואר לחוק )ו( 37 סעי. הוראת על נסמכת התובעת של החלופית טענתה

 לגבות מורי� אלו). האישור לבקשת לתשובה לתגובה 1 נספח( פועלת 1 נתבעת שמכוחו לרישיו� 53.1

 אינו שבתקנות התערי. וכי מידע ממאגר מסר הזמנת אינו השירות כי ייקבע שא� כ0, סביר מחיר

 מופקע לאמור, הוג� או סביר אינו הנתבעות לו שקבעו המחיר כי לקבוע מתבקש המשפט בית, מחייב

 לנתבעות העניקה המדינה. המשכונות לרש� לשל� שנית� השקלי� לעשרת בהשוואה בייחוד –

 א29 בסעי. כמתואר לרעה זאת ניצלו הנתבעות התובעת ולדעת, ברכב הבעלות העברת בשוק מונופולי�

 מקו� תפסה אפס אי�. 1988–ח"התשמ), העסקיי� ההגבלי� חוק לשעבר( הכלכלית התחרות לחוק

 את התובעת העלתה אז. איתה הקשר את והבהירו האישור לבקשת הנתבעות כשהשיבו בתיק מרכזי

 שההתקשרו בכ0, 1992–ב"התשנ, המכרזי� חובת לחוק )א(2 סעי. של הוראותיו את הפרו ה� כי הטענה

  .לטענתה, הסביר מתחו� חורג השירות מחיר היה לא מכרז נער0 ל2. מכרז ללא איתה

  
 נתבעת של וברישיו� הדואר בתקנות, הדואר בחוק הקבועות חקוקות חובות הפרת ה� התביעה עילות

 הסעי. כלשו�( הצרכ� מצוקת וניצול הטעיה, לרעה מונופולי� כבעלות הנתבעות של מעמד� ניצול, 1

 המשפט בית. במשפט ולא עושר עשיית וכ�, 1981–א"התשמ, הצרכ� הגנת בחוק כאמור) בשעתו

 ממאגר מסר להזמנת שנקבע מהתערי. החורג סכו� לגבות לנתבעות אסור היה כי לקבוע התבקש

 שהיו הסכו� המייצגת התובעת להשקפת. המשכונות רש� אגרת בתוספת, הדואר בתקנות מידע

 של התערי. היה התובענה הגשת שבמועד מפני, היותר לכל 1 20.90 הוא לגבות רשאיות הנתבעות

 היא. 1 10 היה) מקוונת בפעולה( המשכונות לרש� האגרה וסכו� 1 10.90 מידע ממאגר מסר הזמנת

 מהתקופה מבוטל+לא בחלק. וריבית הצמדה הפרשי בצירו. לכ0 מעבר שנגבה סכו� כל להשיב עותרת

 התקופה בגי�. שנערכה בדיקה כל בגי� 1 60 של סכו� להשיב עותרת היא ולפיכ0, 1 81.60 של ס0 נגבה

 מאז שהמחיר לפי. ח"ש מיליו� 16.5 שסכומו לפיצוי עותרת היא 2014 יוני לבי� 2008 נובמבר שבי�

 מחיר כי ייקבע א�. להבנתה 1 40 הוא בדיקה בכל שנגבה העוד. הסכו�, 1 62 הוא 2014 שנת אמצע

 המשפט בית, הסביר2ת למגבלות כפו. אלא מידע ממאגר מסר הזמנת לתערי. מוגבל אינו השירות

 לחלופי. המשכונות לרש� ששולמה האגרה בתוספת, 1 10.90 הוא הסביר הסכו� כי לקבוע מתבקש

 על נוס.. מטעמה המומחה דעת חוות על בהסתמ0 הסביר המחיר את לקבוע עותרת התובעת חלופי�

 או ואיל0 מכא� 1 20.90 של ס0 השירות תמורת לגבות לנתבעות שיורה צו לקבלת עותרת היא כ0

 להוסי. מעוניינת התובעת, נוספת ייצוגית תובענה להגיש שלא כדי. המשפט בית שיקבע ראוי סכו�

 התובענה אישור על ההחלטה ניתנה מאז השירות בעבור עוד. בתשלו� שחויב מי כל את לקבוצה

  .היו� ועד הייצוגית
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 ולא לרישיו� 53.1 וסעי. לחוק )ו(37 סעי. מכוח השירות את נותנות ה� כי טוענות הנתבעות  .2

 הרבה וכולל מורכב השירות לעמדת�. המאסדר עמדת ג� זו וכי, הדואר לחוק )ג(37 או )א(37 סעי. מכוח

 לפעול עליו אי0 והסבר בבהירות ללקוח הצגתו, ועיבודו מידע פענוח: מידע ממאגר מסר מהזמנת יותר

 הדואר לתקנות השנייה לתוספת 34.2 פרט לפי כי טוענות הנתבעות אחרת או כ0. אותו שקיבל לאחר

 בשיעורי� אליו הגישה ולבעל המאגר לבעל תשלו� ג�, 1 10.90 של הס0 על נוס., לגבות נית� היה

 משרד דנתבעות אליבא. “המידע למאגר גישה בעל„ לראות מבקשות ה� אפס באי�; שנקבעו

 הנזיקי� לפקודת 6 סעי. הגנת לה� ועומדת ,בו התערב שלא בכ0, התערי. סבירות את אישר התקשורת

 הגביל לא בדי�. חוקית הרשאה של בקיומה לב ובתו� סבירה באמונה פעלו ה� באשר], חדש נוסח[

 משרד של בעמדתו טענותיה� את תומכות הנתבעות. סביר המחיר באשר, לדבריה�, המאסדר אות�

 בכיר ל"סמנכ של האחת: מקצועיות דעת חוות שתי על נסמכת אשר, זה בתיק שהוגשה התקשורת

  . חשבו�+רואה של הדעת חוות מטעמ� הוגשה כ�+כמו. לתקשורת מומחה של והאחרת במשרד כלכלה

  
 הדואר, 1979–ט"התשל, במשפט ולא עושר עשיית לחוק 2 סעי. הוראת סמ0 על, המקרה בנסיבות

 ממנו קיבלו הלקוחות, מחדד הוא, בכלל. שנגבו הכספי� השבת על להורות מוצדק יהיה לא כי טוע�

 כס. סכומי השבת על להורות בסיס ואי�, החופשי מרצונ� עליו לשל� שהסכימו לאחר השירות את

 בעל אינו הוא כי מוסי. הדואר. הלקוחות רצו� לשביעות שנית� שירות בגי� חופשי מרצו� ששולמו

  .בשוק מעמדו את לרעה ניצל לא וכי רכב לכלי המשכו� בדיקות בשדה מונופולי�

  
  ה ע ר כ ה ו  � ו י ד

  
 לה� שמו והמאסדר והמחוקק, כרצונ� כספי� מהציבור לגבות רשאיות אינ� הנתבעות  .3

 בבדיקת לגבות הנתבעות על היה כי סבורה המייצגת שהתובעת התקרה סכו�, 1 20.90. סייגי�

 או במזומ� כשהתשלו� מידע ממאגר מסר הזמנת של מחירה, 1 10.90+מ כזכור מורכב, משכו�

 בתוספת נקבע שסכומה, המשכונות רש� במאגר המקוו� העיו� אגרת בעבר, ח"ש ומעשרה, באשראי

 34 פרט הוא טענתה של התיכו� הבריח. 1994–ד"התשנ), ועיו� רישו� סדרי( המשכו� לתקנות השנייה

  :לתביעה הרלוונטיי� במועדי� בתוקפו שעמד, הדואר לתקנות השנייה לתוספת

  
  חדשי� בשקלי� התשלו�  השירות פרטי

    מידע ממאגר מסר הזמנת  .34

  התשלו� שיטת  

  חיוב

  חשבו�

  הטלפו�

 תשלו�

 או במזומ�

  בכרטיס

  אשראי

  10.90  16.10  המידע למאגר החברה של ישירה בגישה  34.1  
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 לבעל תשלו� בתוספת  

  שנקבע בשיעור המאגר

  10.90  16.10  המידע למאגר גישה בעל שהוא אחר באמצעות  34.2  

 לבעל תשלו� בתוספת  

, לו הגישה ולבעל המאגר

  שנקבעו בשיעורי�

 הקבוע התשלו� שיעור  השירות למזמי� המסר משלוח  34.3  

 סוג לפי, אלה בתקנות

  מזמי� שביקש []המשלוח

  ויעדו השירות

  
 לפי. דובר שבו המידע מאגר איזהו גילתה לא הפרט לשו� האישור בבקשת בהחלטה שציינתי כפי

, 1995 בשנת) הסכומי� בשינוי( לעול� שבא, זה ותערי. החברות רש� של למאגר הכוונה הנתבעות

+פסק הוא להיתלות מבקשות ה� שבו האיל�. אותו לחזות יכול היה ולא הנדו� השירות את הקדי�

, ש"באר פורס�( מ"בע“ ישראל דואר חברת' „נ הרוש ב� 2464/07) א"ת מחוזי( צ"בת הדי�

 נסח הזמנת המבקש זיהה שבה ייצוגית תובענה לאישור בקשה נדחתה ההוא בתיק). 07.09.2010

 את קיבל לא המשפט בית. מידע ממאגר מסר כהזמנת הדואר בסניפי המקרקעי� רישו� מלשכת

 בהחלטת. הדואר לתקנות השנייה לתוספת 34 שבפרט לתערי. התשלו� את הכפי. ולא עמדתו

 הנקוב הסכו� את לגבות לדואר מורה אשר, הדואר לתקנות 2 לתקנה הפניתי) 8 פסקה( האישור

 את גיליתי. משמעית+וחד ברורה זו הוראה כי וקבעתי, בה מפורט השירות כאשר השנייה בתוספת

 בי� הבדיל ולא “מידע ממאגר מסר הזמנת„ למילי� כלשהו סייג ש� לא התקנות מתקי� כי דעתי

 נפקא אי� ג�. אחר מאגר כל או המשכונות רש� של, החברות רש� של המאגר זה ויהא – המאגרי�

 זו קביעתי. התשלו� בשיטת תלוי המחירי� בי� היחיד וההבדל, מהמאגר מוזמ� מסר איזה ִמנה

 א0, להשיג המחוקק שביקש התכלית את ולהגשי� כפשוט� חיקוקי� לפרש החובה על התבססה

 חולי� קופת' נ חכ� 3622/96 א"ע( בלשונ� היטב נטועה אינה אשר תכלית לה� להקנות שלא להישמר

, פוליטי' נ חיפה, מקרקעי� מיסוי מנהל 8569/06 א"ע]; 1998[ א647–ז646, 638 )2(נב ד"פ, “מכבי„

  ]).2008[ ג303–ז302, 280 )4(סב ד"פ

   
 כי, הדואר לחוק )ג(37 או )א(37 סעי. מכוח נית� אינו השירות התקשורת משרד של עמדתו לפי כי יצוי�

' נ זליגמ� 7488/16 א"בע. נכבדה משמעות דעתו שלאומד סוברות הנתבעות. )ו(37 סעי. מכוח א�

 קיימת [...]„ שכאשר נפסק) 31.05.2018, ש"באר פורס�( 34 פסקה, מ"בע לביטוח חברה הפניקס

 הרשות של הפרשנות עשויה, שונות פרשנויות מאפשרת החקיקה דבר ולשו�, פרשנית עמימות

 הזהירה זאת בצד. “[...]הכ* את להכריע – ההוראה לשו� את סותרת אינה שהיא ככל – המינהלית

 על‘. וקדש ראה כזה‚ בבחינת המאסדר של הפרשנית עמדתו[...] „ קבלת מפני וילנר יעל השופטת

 מתח� בגדרי מצויה היא כי ולוודא המאסדר של הפרשנית עמדתו את לבחו� המשפט בית

 ממאגרי למסרי� שתתאי�, רחבה בצורה נוסחו התקנות כי סבורתני בענייננו). 38 פסקה( “הסבירות
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 שלפיה כללית לשו� נקט ולכ�, ויתרבו ילכו רק המידע מאגרי כי צפה המשנה מחוקק. שוני� מידע

 של2 התובעת צודקת .החברות לרש� דווקא ולאו מאגר לבעל תשלו� משול� שבו למקרה נוגע הפרט

 מציי� היה הוא, החברות מרש� מידע מסר להזמנת התערי. את להגביל המשנה מחוקק התכוו�

 נמצא זו למסקנה חיזוק“. החברות רש� של מידע ממאגר מסר הזמנת„ של לשירות הוא שהתערי.

 היו שלא ברי. למאגר גישה בעל באמצעות – מידע לקבל נוספת אפשרות מצוינת שבו, 34.2 בפרט

 א�. בלבד החברות רש� של למאגר המשנה מחוקק התכוו� אילו למאגר לגישה חלופות כמה נקבעות

 לאותו גישה לבעל שיפנה טע� אי�, 34.1 בפרט כאמור החברות לרש� ישירה גישה שירות לנות� יש

 מרש� נתוני� שליפת: מסקנתי השתנתה לא גופה בתובענה הראיות שמיעת לאחר ג�. מאגר

 של בגדרה נופלת, הפשט בפירוש הדואר לתקנות השנייה לתוספת 34 פרט של נוסחו לפי, המשכונות

 עוד כל כזאת פעולה על מהמותר יותר כשגבה כדי� פעל לא הדואר כ�+ועל מידע ממאגר מסר הזמנת

  .בתוק. הפרט היה

  
 הדואר חברת של הגישה שכאשר [...]„ וטענו הדואר לתקנות לתוספת הנתבעות הפנו ההגנה בכתב

 - 16.10 או - 10.90 של תשלו� לגבות רשאית היא, אחר באמצעות נעשית המידע למאגר

; 46.3 סעי.( “לולולולו    הגישההגישההגישההגישה    ולבעלולבעלולבעלולבעל    המאגרהמאגרהמאגרהמאגר    לבעללבעללבעללבעל    לתשלו�לתשלו�לתשלו�לתשלו�    נוס*נוס*נוס*נוס*[]), התשלו� לאמצעי בהתא�(

 כי טוענת התובעת). אחרת צוי� א� אלא במקור אינ� ההדגשות כל והלאה ומעתה, במקור ההדגשה

 תקנות לפי הרש� של המידע במאגר לעיי� זכאי אד� שכל ג� ומה, המחלוקת חזית של אסור שינוי זהו

 טענה להעלות נית� לא כי סבורה איני. 1994–ד"התשנ), ועיו� רישו� סדרי( המשכו� לתקנות א13+ו 13

 לתוספת 34 פרט כי הנתבעות טענת את קיבלתי אפילו א0. עליה להשיב הזדמנות לתובעת שניתנה, זו

 אי� באמצעות המשכונות רש� של המידע למאגר מגיעות ה� שבו מצב הול� הדואר לתקנות השנייה

 לנתבעות לאפשר התכוו� לא התקנות שמתקי� ספק להיות יכול היה לא, “למאגר הגישה בעל„כ, אפס

 יש לכ0+ֵאי. שיהא ככל סביר בלתי או מופרז, מסוי� בסכו� הלקוח חיוב על להסכי� חברה ולאותה

 מידע ממאגר מסר הזמנת של פרטיה לצד, הפרט שבלשו� “שנקבעו בשיעורי�„ למילי� תוכ� לצקת

. סביר רווח ומעליו העלויות בסיס על מושתתי�: קרי – סבירי� להיות אלו שיעורי� על. אחר ידי+על

 המידע שליפת בי� המחירי� פער. הוכיחו לא ה� א0, ההגנה בפרשת להוכיח הנתבעות על היה זאת

  .בעליל סביר בלתי נראה אפס אי� באמצעות בדואר קבלתו לבי� במישרי� המשכונות מרש�

  
, מידע ממאגר מסר בהזמנת מתמצה נותנות שהנתבעות השירות אומנ� א� השאלה נשאלת  .4

 בהחלטתי. אפס אי� מטע� או מטעמ� נציגי� של והכוונה בעיות פתרו�, הסברי� לכ0 נלווי� שמא או

 יובל ההגנה עד של לתצהירו 5 כנספח צור. יותר שמאוחר למסמ0 הפניתי) 8 פסקה( האישור בבקשת

 הייתה, אפס באי� העובדי� בי� האלה האלקטרוני הדואר תכתובות של בהצגת�, הדואר כוונת. מיוסט

 טעויות תיקו� כייעו8 להחשיב אי� כי ציינתי. תקלות ובפתרו� ללקוחות בסיוע עוסקי� שה� להוכיח

. השירות על ששיל� זה היה לא לסיוע שזכה מי שבו למקרה דוגמה והבאתי, לה� אחראיות שהנתבעות

 שנית� לשירות דוגמאות לא אלה כי הנגדית בחקירתו הסכי� דאז 1 בנתבעת העסקי התכנו� מנהל

 אצל לעבוד החל מיוסט. זאת אישר מיוסט וג�), 12–11 שורות, הדיו� לפרוטוקול 45' עמ( ללקוחות

' עמ; 12–11 שורות, 258' עמ( 2009 בתחילת העסקי הפיתוח מנהל תפקיד את ועזב 2007+ב הנתבעות
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' עמ( בה שות. הוא 2010 ומאז) 15–14 שורות, ש�( אפס באי� לעבוד החל 2009 ביוני). 3 שורה, 259

 סעי.( העסקי לפיתוח והאחראי הכללי המנהל משמש הוא כיו�). 8 שורה, 271' עמ; 10–9 שורות, 265

 מעבר ללקוחות עזרה אפס אי� כי הנתבעות בטענת לתמיכה שהוצגו המסמכי� על). לתצהירו 1

 63' עמ( “[...]מוצלחת.לא בחירה שזו להיות יכול [...]„ כי העד העיד המידע ממאגר הנתוני� לשליפת

 מענה אפס אי� של הלקוחות שירות איש נת� ל2 שמח היה כי הוסי. הוא). 5–1 שורות, לפרוטוקול

 שג� אלא). 5 שורה, ש�( משפטי ולא פרוצדורלי הוא הסיוע וכי), 2 שורה, 64' עמ( בעניי� לשאלות

 להציג טרחו לא הנתבעות. עדות לית� לקוחות שירות איש אותו זומ� לא גופה בתובענה ההוכחות לשלב

, ייעו8 כולל אינו שנית� השירות כי – שהצטיירה התמונה את לשנות בשביל ראויות אסמכתאות

 היו, היו שאילו עליה� חזקה שכ�, בידיה� היו לא שכאלה היא המתבקשת המסקנה. פענוח או הכוונה

, לדוגמה, שבה� בודדי� מקרי�: שולי היה שהציגו המעט. המשפט בית לפני אות� מציגות הנתבעות

 בסו.; הבדיקה לתארי0 ביומיי� קוד� לתארי0 מעודכני� שהנתוני� נרש�; שגוי רכב מספר הוקלד

 שהציעו ההטבה שובר רק אלא, המשכו� דוח הודפס לא א0 התוצאות את ראו המשכו� בדיקת תהלי0

  .ספציפי בסני. מסוימת בעמדה למערכת להיכנס הצליחו לא הפקידי�; לקנות ללקוח הנתבעות

  
 בטענה), 6 נספח( 2013 בשנת הלקוחות שירות מוקד של שיחות לפלט) 20 סעי.( בתצהירו הפנה מיוסט

 כמה פלט מאותו להבי� נית� לא ג�, פניות לאות� דוגמאות הוצגו לא. פניות 2,233+ב אז טיפל שהמוקד

, אפס אי� של הנוספת לפעילות קשורות היו ככול� רוב� ואולי, נותנות שהנתבעות בשירות עסקו שיחות

 הוא א� לדעת המעוניי� הוא הרכב את לרכוש המבקש כי לזכור יש כ0 או כ0. בהמש0 אעמוד שעליה

 העיד, “[...]הרכב לקונה נית� לעול� שלנו השירות„( המידע ממאגר המסר את המזמי� והוא ממושכ�

 שורות, לפרוטוקול 61' עמ – זה שירות על המשל� הוא והקונה, הדיו� של הקוד� בשלב מיוסט יובל

  ).לאישור בבקשה להחלטה 8 פסקה ראו( למוכר בכלל ניתני� ה�, וייעו8 הכוונה ניתני� א�). 25–21

  
 עיו� נער/ [...]„: בפשטות נכתב) האישור לבקשת לתשובה לתגובה 6 נספח( המשכונות רש� בתדפיס

 בחוזה, כ� על ָיתר. “[...]משכונות רישומי נמצאו ולא המשכונות רש� של הארצי הממוחשב במאגר

 במשרד המשכונות מרש� מידע מסירת [...]„ השירות כונה אפס אי� ובי� 1 נתבעת בי� שנכרת

 מסרי� העברת שירותי, שליחי� דואר( עסקי� פיתוח מנהל מאת ובמכתב), 4.1 סעי.( “[...]המשפטי�

 מטע� המומחה של דעתו לחוות ז נספח( הנתבעות של רכישות ועדת ראש+ליושב) הפצה ומרכז

 חתו� ח"דו וקבלת המשכונות רש� של מידע ממאגרי במידע מקוו� עיו� [...]„ הוגדר הוא) התובעת

  .“[...]המשכונות רש� של אלקטרונית בחתימה

  
 הבירור בהלי0 ג�. הכוונה או ייעו8, פענוח, עיבוד מוזכר שבו אמת מזמ� מסמ0 הציגו לא הנתבעות

+מ במכתב רק בראשונה שטחו ה� הזאת הכבושה טענת� את. בתחילה זאת העלו לא המאסדר שער0

  .ההלי0 שנפתח אחר משנה למעלה), “המסמכי� גילוי לדרישת' ב סעי*„, 3/ת( 2012 בספטמבר 13
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 המקור הוא הנתבעות שלטענת), התובעת מטע� המומחה של דעתו לחוות יד נספח( 7' מס שירות בתיק

 4 נספח לפי. וייעו8 הכוונה מת� או) כא� הנדו� במוב�( פענוח הוזכרו לא, השירות להענקת הנורמטיבי

  היתר בי� מעניקות ה� כי שלה� המרשתת באתר מציגות הנתבעות האישור לבקשת

  
 הזמנת, אלקטרוניי� מסרי� העברת שירותי מת� ):):):):ממממ""""שהשהשהשה((((    מסרי�מסרי�מסרי�מסרי�    העברתהעברתהעברתהעברת    שירותשירותשירותשירות

 שירותי, טלפוני תשלומי� מוקד, חדשות לכתובות דואר הפניות, ושירותי� מוצרי�

, המשכונות לרש�, החברות לרש� מידע שירותי, לחברות מוצרי� הפצת עבור מוקד

  .טאבו נסח והזמנת ישראל מקרקעי מינהל

  
 ממאגר מסר הזמנת של שירות החברות מרש� דוח הזמנת של בשירות רואות שהנתבעות אפוא מוב�

 רש� וג� המשכונות רש� ג� כי מלמדי� האישור לבקשת לתשובה לתגובה 5, 4 נספחי�. מידע

 להבנה יותר מסוב0 החברות רש� ודוח, דוח של מקוונת הזמנה על שקלי� עשרה גובי� החברות

 השירותי� שני. לאו א� הרכב כלי על משכו� רשו� הא� – המשכונות רש� שבדוח הפשוט מהמסר

  .באלה וכיוצא הסברי�, ביאורי�, תוספות ללא הנתבעות של המרשתת באתר מוזכרי� האלה

  
 ג� ניתני� המשכונות מרש� דוח למסירת נוס. כי הנתבעות טענת את לדחות יש דלעיל מהטעמי�

 מעבר. השירות את לרוכשי� ניתני� ה� כי הטענה את ובוודאי, עיבוד או פענוח, הכוונה, ייעו8 שירותי

 כגו� נוס. שירות לה הוצע לא השירות את שקיבלה הפעמי� שבשלוש טוענת התובעת כי אציי� לדרוש

 מהססות היו לא שה� ובטוחה סמוכה אני הנטע� השירות למת� דוגמאות לנתבעות היו אילו. דא

 הנתבעות נציגי של הקלטות הציגה התובעת זאת לעומת. מעשות נמנעו ה� זאת א0, כראיה להציג�

; לתצהירה 3 נספח( 02.09.12 מיו� מוקדנית ע� משיחה קטע למשל הרי. השירות אודות על שנשאלו

  ):בתקליטור 2 שיחה

  
[...]  

  .דוח ל/ שולחת אני  :המוקדנית

  ?ממושכ� הרכב א� בעצמי בודקת ואני  :התובעת

  .כ�  :המוקדנית

 את�, ממושכ� הרכב א�, נניח... ה א�? ייעו3... ֶאה, נותני� את�  :התובעת

  ?ייעו3 לתת יכולי�

 להיות ויכול, מבקשת שאת, דוח ]ברור לא[ אנחנו. לא אנחנו [...]  :המוקדנית

  .שצרי/ מה את, הכול ש� שיש

  ?הדוח את... ה את להבי�, מסוב/ זה...? קל וזה  :התובעת

  .לא  :המוקדנית

  .פשוט דבר זה... פ זה, אה  :התובעת

  .המ.ממ  :המוקדנית

[...]  

  
  ):6 הקלטה( 2012 בספטמבר 13 מיו�, נוספת משיחה וחלק
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[...]  

 הרכב. הבדיקה את מבצעי� אנחנו בעלות ההעברת לפני [...]  :הדואר פקידת

? אותי מבינה את. ל/ תעבור היא, הבעלות. מבצעי� לא – ממושכ�

 א� אבל. ל/ לעבור יכולה הבעלות, התחבורה ממשרד חסימה אי�

 יש א� בודקת את... ִמשכ�4 בדיקת מבצעי� בטוחה להיות רוצה את

  .הרכב על הלוואות

  ...למשל ממושכ� זה וא�  :התובעת

  ?נו  :הדואר פקידת

  ?– – –איזשהו או... לי לתת... יכולה את, שממושכ� יוצא זה א�  :התובעת

  .ממושכ� שזה, טופס מקבלת את  :הדואר פקידת

... אה, אי/ לי להגיד? ייעו3 לי לתת... ֶאה, יכול מישהו אבל, כ�  :התובעת

  ?לפעול אי/

 – ממושכ� שהוא... ְממ, רכב קונה את א�. ייעו3 בזה אי�, תקשיבי  :הדואר פקידת

... ה את להסיר צרי/ הוא, בעלות העברת הביצוע לפני, הרכב בעל

  .ייעו3 פה אי�. שלו הבנק דר/ זה את עושה והוא, הִמשכ�4 את

  .ייעו3 אי�  :התובעת

 כזה עושה מי. ממושכ� רכב א� בעלות העברת עושי� לא, לא פשוט  : הדואר פקידת

  ?דבר

  .טוב .הבנתי  :התובעת

, בעלות העברת תבצעי ואת, הרכב על הלוואה יהיה עוד  :הדואר פקידת

  .לבדוק חשוב? מבינה את. אותה תשלמי את, וההלוואה

[...]  

  
  .עצמ� בעד מדברי� הדברי�

  
 הגישה בעל„ באמצעות מידע ממאגר מסר הזמנת הוא המדובר השירות א� שג� עולה לעיל מהאמור

. סבירי� שיהיו צרי0 הגישה לבעל לשל� רשאיות שה� הסכומי� עדיי�, הנתבעות כטענת “למאגר

  .סביר בלתי שהוא מצאתי השירות בעבור הנתבעות שגבו התערי. את שבחנתי לאחר

  
  ,האוצר שר של באישורו, בתקנות לקבוע התקשורת שר את מסמי0 הדואר לחוק )ג(37 סעי.  .5

  
; בתוספת מנויי� ואינ� נות� כללי רישיו� שבעל שירותי� בעד התשלומי� את [...]

 רשאי, האמורי� מהשירותי� שירות במת� תחרות קיימת כי השר כח]ו[נ א� אול�

 הקביעה בדבר וההוראה סביר תשלו� בעדו לגבות כללי רישיו� לבעל להתיר הוא

 מת� על ']א' ש – הכנסת של הכלכלה ועדת[ לוועדה יודיע השר; תחול לא בתקנות

  .כאמור היתר

  
  :קובע הדואר לחוק )ו(37 סעי.
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 בעד סביר תשלו� לגבות כללי רישיו� בעל מסמכות גורע אינו זה בסעי* האמור

 אותו לית� חיקוק פי על חובה כשאי� והוא, כאמור תשלו� לו נקבע שלא שירות

 לפי שגבה התשלומי� על דיווח, דרישתו לפי, לשר ימסור כללי רישיו� בעל. שירות

  .זה קט� סעי*

  
, לספק אותו חייב לא שהמחוקק שירות של מחירו את לקבוע לדואר מתיר הדואר לחוק )ו(37 סעי. אכ�

 ממאגר מסר הזמנת אינו המבוקש השירות שא� דבר של פירושו. בעצמו המחוקק זאת עשה לא א�

“ סביר תשלו�„ מלקוחותיו לגבות רשאי הדואר )ו(37 סעי. פי+על – בתקנות תערי. נקבע שלו – מידע

  :שברישיו� זו הוראה ע� מתיישבי� הדברי�. השירות בעבור

  
 ידרוש, [...] בתקנות תערי* לו נקבע לא אשר שירות לספק רשאי הרישיו� בעל היה

 סוג לפי, שווה בתערי* השירות את ויציע, סביר מחיר בעדו שיו�]י[הר בעל

 מהתערי* כמות הנחת לקבוע שיו�]י[הר בעל רשאי, האמור א* על; השירותי�

 ובלבד, ברקוד הדפסת או למשלוח מעני� קוב3 צירו* בגי� הנחה וכ� כאמור שנדרש

 למנהל יודיע שיו�]י[הר בעל. השירות מקבלי לכל אחיד באופ� יינתנו אלה שהנחות

, כאמור שנקבע התערי* את ']א' ש – הסמיכו ואשה מי או התקשורת משרד ל"מנכ[

  .שנקבע התערי* חישוב אופ� את בכתב ויפרט, לתוק* התערי* של כניסתו לפני

 
  )53.1 סעי.(

   
 לתוספת 34.2 פרט שחל והנחתי, מידע ממאגר מסר בהזמנת לנו עניי� כי קבעתי אפילו, כ0 שו� על

 המחוקק. שנקבע הסכו� סבירות את לבחו� עליי היה, הגישה לבעל לשל� ויש הדואר לתקנות השנייה

  .ידיה� במו אותו קבעו לא א� סביר במחיר הלקוח את לחייב לדואר הורו כאחד והמאסדר

  
  :תמורתו מהלקוח תגבה כמה למאסדר 1 נתבעת הודיעה השירות מת� כשהחל

  
 הבאי� התעריפי� שינויי על להודיעכ� הננו הכללי ברישיו� 53.2 סעי* פ"ע

  .לתוק* כנסו]י[שי

  
 מידע של ומכירה מסירה ועדכונ� נתוני� בדיקת זיהוי„ השירות תיק במסגרת

 משכו� על מידע מת� של שירות נת�]י[י) 7' מס שירות תיק“ (אישורי� והפקת וטפסי�

  .רכב כלי ועיקול

 תשלו� לאחר הדואר עמלת כאשר לפעולה מ"מע כולל - 98 יהיה לשירות התערי*

  .מ"מע כולל לא - 23.66 יהיה ואגרות עמלות

  
  התכנו� מנהל של הראשית עדותו לתצהיר 2 נספח(

  06.11.08 מיו� מכתב ,לאונארונס ברו0 העסקי
  )התקשורת במשרד הכלכלה לאג.
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 אי� בלבד הזה הטע� ומ�, לרישיו� 53.1 סעי. כמצוות הסכו� חושב אי0 פורט לא כי הרואות עינינו

  .בה המופיע למחיר כאישור הדואר של הודעתו נוכח המאסדר שתיקת את לראות

  
 הגבוה המשפט לבית בעתירה טענה 1 שנתבעת הסעיפי� אחד היה לרישיו� 53.1 סעי.: זו א. זו לא

 שר' נ מ"בע ישראל דואר חברת 4748/08 8"בג; האישור לבקשת לתשובה לתגובה 8 נספח( לצדק

 סבירי� או מידתיי� ה� אי� כי) ]ישראל דואר 3"בג :להל�] [05.02.2009, ש"באר פורס�[ התקשורת

 העתירה את שדחה הדי�+בפסק, לאישור בבקשה בהחלטתי כמצוטט. בזכויותיה לפגוע בה� יש וכי

 הצור/ [...]„ ואת הציבור טובת את עיניו לנגד לשי� אמור התקשורת שר כי המשפט בית הבהיר

  .הנתבעת על בפיקוחו “סבירה ובעלות מיטבי שירות לו להעניק

  
  היא “השירות מהות„, הנתבעות שהפיקו 7 מספר שירות תיק פי+על

  
, וטפסי� מידע של ומכירה מסירה, ועדכונ� נתוני� בדיקת, זיהוי שירותי  .1.1

 ומוסדות וגופי� מקומיות רשויות, ממשלה משרדי מטע� אישורי� והפקת

  .פרטיי� או ציבוריי� גופי� וכ�, ממשלתיי�

  
[...]  

  
, ממשלה משרדי לבי� הציבור בי� מפגש נקודת נה]י[תהוו הדואר יחידות  .1.3

 לחברה. ופרטיי� ציבוריי�, שוני� ומוסדות גופי� בי� וכ� מקומיות רשויות

[...]  ובי� מקוונת גישה [...] בי� [...]הגופי� מטע� נתוני� למאגרי גישה תהיה

  .מקוונת בלתי גישה

  
 מידע ולהפיק נתוני� לבדוק, השירות מבקש הלקוח את לזהות תוכל החברה  .1.4

 השירות קבלת על המעידי� אישורי� ולהפיק, אמת בזמ� במאגרי� הנמצא

  .ללקוח ולמוסר�

  
[...]  

  
  :הדואר כתב השירות תערי. אומד� ועל

  
 מהלקוח ולא מהגופי� השירות מחיר את לגבות ישראל דואר חברת תפעל, ככלל

 סביר רווח בתוספת, קוד� בסעי* המצויינות העלויות פי על ייקבע התערי*. הסופי

)%10–%20(.  

  
  )6.1 סעי.(

  
  .ובהספקתו השירות בפיתוח הכרוכות העלויות לאומד� כללי� מפרט, 5 סעי., הקוד� הסעי.

  
 מהשירות שהופק הרווח כי להוכיח הנתבעות נדרשו 6.1 סעי. לפי כי לקבל מבקשת המייצגת התובעת

 עד שמוני� כדי עולה השירות שעלות – המשוואה של האחר ומהצד, אחוזי� עשרי� עד עשרה שיעורו
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 לציי� ואקדי�, המידע מסירת של מחירה סבירות את אבח� להל�. גובות שה� מהמחיר אחוז תשעי�

 הספקת של העלויות גובה כי לקבוע כדי נאותה עובדות תשתית הונחה לא לפניי שהוצג בחומר כי

  .שנקבע מהתערי. 80% הוא השירות

  
 משרד הזמי�) 1/תנ' (סימיונובי8 ניר אלקטרונית לתקשורת המומחה של דעתו חוות את  .6

 של המידע אבטחת דרישות ואת והתחזוקה התקשורת צורכי את ששקל לאחר, למומחה. התקשורת

, מופרז מבנה למערכת בעיניו). הדעת לחוות 3' עמ( חריגות לשנה אפס אי� של העלויות נראו, הנתבעות

 שיווקיי� שיקולי� מתו/ הנראה ככל נקבע מתצורתה ניכר חלק[...]„ש להבנה אותו שהוביל מה

 והתרש�, אפס אי� אנשי ע� שוחח הוא). 4' עמ( “טכניי� משיקולי� בהכרח ולא, ומכירתיי�

 מערכות בניהול מתמחה אינה) מ"בע באינטרנט מידע מערכות אפס אי� המלא שמה אשר( שהחברה

 העלויות מתייקרות וכ0, מספק לקבל נדרשת היא המערכת של והתחזוקה הבנייה שירותי ושאת מידע

 השתמשו אילו נחס0 היה, הפחות לכל, זה ששיעור מאוד סביר). 3' עמ( אחוזי� 25+בכ המקובלות

 SLA( שירות רמת הסכ� תחת, דומה שירות מספקת היתה„ש, “בהרבה קטנה חומרה מערכת [...]„ב

Service Level Agreement – (דומה[...]“ )18 שורות, לפרוטוקול 134' עמ( הנגדית מחקירתו). ש�–

 היא, אפס באי� מניות בעלת), �'אוקסיג: להל�( מ"בע גרופ קומפיוטינג �'שאוקסיג ידע לא כי עלה) 23

 מאלו אחרי� אינטרסי� לפי פעלה היא כי שלל לא והוא, החסרי� הייעו8 ואת השירות את שסיפקה

 אות� להוזיל אפשרויות ניצלה ולא לתשתית יקרי� רישיונות בחרה ג� אפס אי�). ש�( אפס אי� של

, שירות אותו את שיספק מקביל פתרו� לבנות [...]„ אפשרות הייתה א� לשאלה). הדעת לחוות 3' עמ(

 ההוזלה את). 5' עמ( !“כ�: היא[...]  משמעית.החד התשובה„ כי המומחה ענה “יותר נמוכות בעלויות

 אחוז ארבעי� של מרבי בשיעור אמד שתיאר כפי המערכת נבנתה אילו ההקמה בעלויות הפוטנציאלית

 לפני שניתנה, בעדותו). 22 שורה, לפרוטוקול 150' עמ( “ההפחתות כל את מגלמי�[...] „ אשר), ש�(

), 10–6 שורות, 133' עמ( עת באותה ששרר למצב נכוני� הדברי� כי' סימיונובי8 הדגיש, שני� שלוש

 ה�, והמגבלות לחברות שניתנו התשתיות [...]ש מאוד ייתכ� [...]„ דעתו את חיווה שעליו בזמ� א0

 ה� שאתה הסביבה את בעצ� אפס.אי� לחברת הציבו, המשכונות רש� של ה� הדואר רשות של

  :הרחיב הוא). 13–11 שורות, ש�( “לעבוד חייבי�

  
, קנייניות טכנולוגיות מאוד בהרבה השתמשה, הפתרו� את שהקימה, אפס.אי� חברת

 שביצעתי בזמ� הבנתי שאני ממה לפחות, הנראה ככל. מיקרוסופט חברת של, דאז

 בי�, [...] הדואר[...]  ידי.על בי�, יותר.או.פחות עליה� נכפו הדברי�, התשאול את

 של מסוימת לרמה היו עליה� שהונחו המגבלות. שני מצד המשכונות רש� ידי.על

 למה בהתא�. לעמוד חייבי� ה� שבה מידע אבטחת של מסוימת רמה [...]שירות

 שה� לטכנולוגיה ובהתא�, התחיל הזה הדבר כאשר, 2008–2007 בשנת קיי� שהיה

 הנמצאי� ביותר היקרי� הכלי� ואת הרישיונות את בגדול לקחו שה�, בה השתמשו

 לבנות אפשר היה א�, 2015 בשנת, היו� אותי שואל אתה א� אז? אוקיי – בשוק

 בצורה זה את לבנות אפשר היה א�, 2013 בשנת אפילו, יותר טובה בצורה זה את

  .בהכרח שלא ייתכ�? 2008 בשנת. כ� היא התשובה? יותר זולה, יותר פשוטה
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  )27–18 שורות, ש�(

  
 ויעיל כלכלי היה שהשירות אפשר כי) 4' עמ' (סימיונובי8 כתב, 2013 בשנת שנכתבה, הדעת בחוות ג�

 כוח+בא איתו כשווידא, זאת ע�. לספקו יותר ופשוטות יעילות דרכי� נוצרו בינתיי� אבל, 2008+ב

 2008.ב„ :הבהיר הוא בוודאות לו הידוע נתו� אינ� 2008 בשנת ההפחתה אחוזי שארבעי� הנתבעות

 הדרישות בהתא�). 24 שורה, 149' עמ( “היה מה יודע לא אני כי, ההפחתה מה בכלל יודע לא אני

 א0), 4 שורה, 134' עמ( המומחה בשביל נעלמי� בבחינת היו והנתבעות המשכונות רש� שהציבו

 שורות, ש�( שביקש הדרישות רשימת את לו לספק שלא אפס אי� העדיפה עימה השמורי� מטעמי�

, גבוהות העלויות יחסי שבאופ� הג� כי למסקנה' סימיונובי8 הגיע) 7' עמ( דעתו בחוות). 15–14

, מומחיותו בתחו� אינה התחרות תנאי ָמה� השאלה בר�. סבירות ה� בשוק התחרות בתנאי בהתחשב

 מטע� הכלכל� ושל החשבו�+רואה של הדעת חוֹות את כשאבח� אידרש בו הנתבעות של ולנתח ולשוק

  .הצדדי�

  
 אל. 12 ס0 על חודשי שכר כגו�, הוכחו לא אשר, אפס אי� שסיפקה העלויות אומד� על נסמ0 המומחה

 ח"ש אל. 14 או המשרד לשעות מחו8 עבודה על שכר ח"ש אל. עשרי�, תחזוקה תמורת למתכנת ח"ש

 נאמדו העלויות לדבריו). דעתו לחוות 6' עמ( פתוחי� הדואר סניפי כאשר ללקוחות השירות עלות –

; בשוק ומערכות תמחורי� ע� שלי היכרות; תשתית כנתוני קיבלתי שאני הנתוני� פי.על [...]„

 קווי, תמסורת קווי, שרתי� אירוח, תמיכה אנשי, מתכנתי� של עלויות, אד� כוח של עלויות

, 137' עמ( לדעתו נשאל הוא). 21–17 שורות, לפרוטוקול 143' עמ( “בזה וכיוצא מאובטחי� תקשורת

 החשבו�+רואה של דעתו לחוות 5 טבלה( אפס אי� הציגה אשר הנתוני� סבירות על) 19–15 שורות

 כשלוש כעבור ג� א0, להינת� השירות החל שבה בשנה 1 526,981 הפסידה שלפיה�), הנתבעות מטע�

 את מהיכרותו השערות העלה בתגובה. 1 931,393 והתוכנה החומרה פיתוח על להוציא נדרשה שני�

 אפס אי�; החומרה של יקרה החלפה יחייב שתיקונ� ויש, שוני� קלקולי� יקרו לעול�: הנדו� העול�

, לפרוטוקול 137' עמ( לשל� יש בתוכנות השימוש על; בתקלות לטיפול מטעמה עובדי� אולי העמידה

 התחזוקה לויותע על בהרבה עולות תמיד לא ההקמה שעלויות העיד ג� יותר מאוחר). 28–22 שורות

 ההוצאות על חשבוניות לו הוצגו שלא ליֵ=� בעת בה ואול�). 6–2 שורות, 138' עמ( מניסיונו, שנה מדי

' עמ( נתוני� לו נמסרו לא), 23–22 שורות, 143' עמ; 14–13 שורות, 137' עמ( במיז� אפס אי� שהוציאה

 שהוקמה המערכת א� בדק לא א. והוא), 23–22 שורות, 138' עמ( תחשיב או) 31–30 שורות, 137

, 136' עמ( בנושא אפס אי� של בדבריה והסתפק, אחרי� לצרכי� ג� משמשת או בלבד לנתבעות נועדה

 שהחלה אחרי שני� החברה הוצאות א� השאלה שעל תמ< אי� כ0 א�). 1 שורה, 137' עמ–32 שורה

  :השיב השקיעה שכבר למה לב בשי� סבירות היו השירות במת�

  
 לי ויית� יבוא מישהו א�, אומרת זאת. נעשה מה יודע לא אני. לומר לי קשה [...]

 אוכל אני“, עלה שזה מה זה, שעשינו הדברי� אלה: „לי ויגיד, חשבוניות עכשיו

 כל לה� היו מדוע להגיד [...]העלויות ברמת לא או סביר לי נראה זה א� להגיד
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 נכו�, שמאל או ימי� להגיד יכולת לי אי� [...]להגיד יכולת לי אי�? האלה ההוצאות

  .נכו� לא או

  
  )29–20 שורות, 137' עמ(

  
, ההקמה מעלויות כפליי� אחת בשנה עולה המערכת שתחזוקת ייתכ� א� לשאלה ענה דומה תשובה

, 138' עמ( “[...]שלה אפ.הבילד[...]  וברמת הקוד ברמת המערכת ע� היכרות לי שאי� כיוו�„ וזאת

  .הזה בהקשר דעת בחוות לנו ער0 מה תוהה אני כ�+על+אשר). 10–7 שורות

  
 מעלות אחוזי� ארבעי� חיסור אחרי כי הנתבעות כוח+בא של להצעתו הסכי�' סימיונובי8 המומחה

 הייתה “לא ממש [...]„ו “מהשירות מטורפי� רווחי� [...]„ לקופתה גורפת אפס אי� הייתה לא השירות

 החברה, זה פרק נסכ� א� א0). 3 שורה, 150' עמ–25 שורה, 149' עמ( “[...] מטורפת בוננזה[...] „ב זוכה

 באומרו המומחה הסתייג לפניי בעדות אומנ�. כזה קיצו8 אחרי ג� להרוויח מוסיפה הייתה

, הדעת בחוות ככתוב, “ייתכ� [...]„ ואכ�, דעתו חוות את חיבר שבה בשעה אפשרית הייתה שההפחתה

 לא שהנתבעות אלא. “[...] 2008 לשנת נכו�[...]“ „[...] ויעיל כלכלי היה שפותח רות]י[הש[...] „ כי

 עלות וא� המשכונות רש� הכתיב תכתיבי� אילו, אפס לאי� שהוצבו הדרישות מה� להראות השכילו

 מצידו זה. למומחה אסמכתאות מסרו לא ג� ה�. סבירה הייתה 2013 שנת ועד הדר0 מתחילת המערכת

 מכירת את מבכר ותחזוקתה המערכת הקמת לש� שנשכר האינטגרטור כי) דעתו לחוות 4' עמ( הניח

 מבעליה אחד הוא ספק שאותו לכ0 מודע היה ולא, אפס לאי� הכספי החיסכו� על והרישיונות החומרה

 מכל קבוע כס. סכו� מקבלת �'אוקסיג כי העלתה מיוסט יובל עדות עוד שנראה כפי. אפס אי� של

 קשר כל ללא, זוכה היא שבה� הכספי� רבי� כ�, יותר רחב השירות שהיק. שככל כ0, משכו� בדיקת

 מדוע הוברר לא כי עתה כבר אציי�. המערכת תחזוקת של לעלויות או משקיעה שהיא העבודה לכמות

 להספקת נוספות הצעות וקיבלו מכרז שערכו בלי המערכת כספקית אפס באי� הנתבעות בחרו

  .בהמש0 כ0 על וג�, השירות

  
 של הסביר מחירו טווח את ומצא חישב, בוחנה שלומי הכלכל�, התובעת מטע� המומחה  .7

 הנתבעות חייבו הכול+בס0 כי הסיק מזה. מ"מע בצירו., חדשי� שקלי� 19 עד 16 – לתפיסתו השירות

 של עוד. חיוב) 2014 מארס ועד 2008 נובמבר מאז השירות את שצרכו מי( בקבוצה החברי� את

 התערי. לדעתו). דעתו לחוות למבוא ז סעי.) (כלולי� אינ� וריבית הצמדה הפרשי( 1 15,534,815

 מבוססי� אינ� אשר, שחשפו והעלויות הנתוני�, הפרטי� ג� וכ0), ש�( סביר אינו השירות בעד שגבו

  .הנגלה על הנסתר בה� ורב הצור0 די

  
, 1 15.37 היא משכו� בדיקת כל של עלותה כי) הדעת לחוות 8.2.7 סעי.( דעתו חיווה בוחנה המומחה

 מנקודת יצא הוא. המשכונות רש� אגרת ח"ש ומעשרה ישירות עלויות 1 5.37+מ מורכב זה וסכו�

 שייחסו הפקיד מזמ� רבע לפי לחשב יש הדואר של והמכירה השיווק עלויות שאת) 8.2.3 סעי.( הנחה

 הייעו8 חברת מטע� ידווב אייל הדי�+עור0 לבקשת� שער0 דעת חוות לפי, השירות למת� הנתבעות

+קלנר רותי ההגנה עדת של לתצהירה 6 נספח( התקשורת למשרד והוגשה מ"בע אב� זינגר גיזה הפיננסי
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 בבדיקת הממוצעת והמכירה השיווק עלות הייתה 2012–2009 בשני�). גיזה דעת חוות: להל�) (עקרו�

 הציג אשר התק� זמ� של) האמפיריי�( הנסותיי� הנתוני� על שנסמכה, לגישתו 1 2.56 אחת משכו�

, ההדרכה עלויות דבר של לאמיתו). דעתו לחוות 8.2.3 סעי.( גיזה דעת חוות לפי 1 10.18+ו, הדואר

 העיקרי המשתנה ה�), 27–10 שורות, לפרוטוקול 117' עמ( בחקירתו בוחנה אישר כ0, והמכירה השיווק

  . בשבילה השירות עלויות בדבר הנתבעות גרסת לבי� דעתו חוות בי� ההפרש על שהשפיע

  
 הרכב בתדלוק הנחה – הטבה לרכוש משכו� בדיקת שמבקש למי מציעי� הדואר פקידי לעיל כמצוי�

‘, טופז‚ למערכת ההדרכה במצגת עיי� בוחנה המומחה). התובעת לתצהיר 8, 4 נספחי� ראו(

 כ�; הדעת לחוות 8.2.3 סעי.( ממנה והבי�), הדעת לחוות ו נספח( נערכת המשכו� בדיקת שבאמצעותה

 לשיווק� הוקדש השירות במת� הפקיד זמ� של הארי חלק כי) 9–8 שורות, לפרוטוקול 130' עמ ראו

  :“השירות עיקרי„מ הביא להמחשה. השוברי� של

  
 .לרכב בעלות העברת המבצעי� ללקוחות מיועד השירות[] �

 .לקונה וג� למוכר ג� מיועד השירות �

 בהתא�( לקונה וג� למוכר ג� הטבה שוברי יינתנו, משכו� בדיקת ביצוע בעת �

 ).ליבוא�

 י�/השובר את לרכוש להציע נית�, משכו� בדיקת בביצוע מעוניי� שאינו ללקוח �

 .- 18 של בעלות

 העברת במעמד ורק א/ מתבצעת משכו� בדיקת ביצוע ללא השוברי� הנפקת �

 .רכב על בעלות

 .בלבד וספקי� הרכב יבואני ידי על ניתנת ההטבה שוברי חבילת[] �

 .לעת ומעת, לשני אחד רכב משנתו�, ליבוא� מיבוא� משתנה ההטבה �

 את להפיק נית�. אוטומטי באופ� הטבה שוברי יופקו לא []ממושכ� לרכב �

 “.ידני שובר„ כפתור באמצעות רק השוברי�

“, מאור„ מערכת באמצעות לבצע יש ההטבה שוברי רכישת עבור התשלו� את �

  .118 שירות קוד“ שירותי� מכירה„

  
  )5, 4 שקפי�(

  
). 14–6 שורות, לפרוטוקול 118' עמ( הפקיד לדברי ולהאזי� הסניפי� לאחד לסור טרח א. המומחה

 מעלויות ג� דעתו בחוות הפחית הוא, ההטבה שוברי שיווק על ג� הדרכה ניתנה כי העובדה בשל

 נמו0 עצמה המשכו� בדיקת על להדרכה המוקצה הזמ� כי הניח הוא. הנתבעות טענו שלה� ההדרכה

 – ממש למכירת� ג� – לשוברי� הנוגעי� ההדרכה קטעי כי) 8.2.4 סעי.( דעתו נשללה ולא, בכמחצית

) דעתו לחוות 8.2.2 סעי.( לקבל הסכי� בוחנה. המשכו� בדיקת של מחירה על הצדקה ללא הועמסו

 באוגוסט התקשורת למשרד הנתבעות שדיווחו כפי דקות 2.14 נמש0 השירות למת� התקני שהזמ�

 ל"סמנכ, לבאות הר� מאת 29.09.13 מיו� למכתב 3' עמ ראו( גיזה דעת בחוות כאמור 2.21 ולא, 2012

 ביו� המשפט בבית נתקבלה אשר התקשורת משרד לעמדת שצור., התקשורת במשרד כלכלה בכיר
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 בלבד בודדות אגורות בהפחתת הסתפק הוא בהתאמה). עקרו�+קלנר לתצהיר 5 נספח – 09.10.13

 שהגדירו הזמ� פרק כי דעתו חיווה זה ע�. גיזה דעת בחוות שצוינה האשנ=אי עבודת של מעלותה

 מוטה [...]„, משכו� בדיקת נערכה לא א� ג�, בשירות הכרוכות והמכירה השיווק לפעולות הנתבעות

 סעי.( “[...]רכב כלי משכו� לבדיקת הנדרש הזמ� את כראוי מייצג ואינו מעלה כלפי מהותית

 %25+כ רק כאמור תופס, ההטבה בשיווק המושקע מהזמ� להבדיל, הנדרש הזמ�). דעתו לחוות 8.2.3

  .בוחנה המומחה להשקפת לשירות מקדיש שהפקיד מהזמ�

  
' עמ( אל. כחמישי� יותר ומאוחר, בשירות נעזרי� היו בשנה איש אל. כשישי� רק הנתבעות לגרסת

 בזבוז בגי� ג� הוצאות השירות מחיר על להעמיס יש כי טוענות ה�). 33–22 שורות, לפרוטוקול 223

 בעדותו אישר בוחנה המומחה. עליו לוותר שהחליטו ללקוחות אותו הציעו אשר הפקידי� של זמנ�

; לשווא השירות על ללקוח מסביר הפקיד כאשר א. כס. מוציאות הנתבעות כי) 5–3 שורות, 122' עמ(

 הנתוני� את לבדוק ביכולתו שאי� הטעי� א0, דעתו בחוות מכ0 התעל� לא הוא בהמש0 כמפורט

  :העיד זה מומחה, ככלל). 8.2.3 סעי.(

  
 היות. שהצגת� העלויות בסיס על, אחוז שלושי� של רווח פה הצגת� את�

 אפס.ואי� עלויות לנפח יכולה �'אוקסיג, אפס.באי� מניות בעלת היא �'שאוקסיג

  .הלקוח על זה את מגלגלי� ואת�, מנופחות עלויות לה משלמת

  
  )25–23 שורות, לפרוטוקול 126' עמ(

  
 החוזה על החתימה לפני עוד כביכול הושקעו ח"ש וחצי ושמיליו� מכרז נער0 שלא הזכיר מכ� לאחר

  ,לדבריו). 13–12 שורות, 127' עמ(

  
 השקיעו אז. לאוויר עלה הזה המוצר 2008 בנובמבר וכבר. 2008 בנובמבר חתמו ה�

 ההשקעה את ראיתי לא. לפני חודשי� כמה השקיעו, לפני עוד השקיעו. לא? אז רק

  .שהצגת�. אחת חשבונית ראיתי לא. מעול� הזאת

  
  )16–12 שורות, ש�(

  
 נזקקות הנתבעות כיו� א�, לה שותפה אני שא. תהייה, בוחנה המומחה תהה) 9.2 סעי.( הדעת בחוות

 עמדות תרכושנה שה� הציע הוא. הוצאותיה את מתפיחי� שלכאורה, אפס אי� של לשירותיה בכלל

 אי� של הממוצעת עלותה חד בשיעור תפחת ואז, סני. בכל למרשתת שתחוברנה alone-stand מחשב

 א� ג�). דעתו לחוות 9.2 סעי.( 1 1.96+ל) לקבלה שאי�, גיזה דעת חוות לפי( 1 33.97+מ לבדיקה אפס

, סבירה אינה טוענת אפס אי� שלה העלות כי שוכנעתי, טוענות שהנתבעות כפי, ביצוע בר אינו זה פתרו�

 שאושרה לאחר 1 19.60+ב השירות מחיר של הפחתתו שאחרי ג� ומה – הוכחה לא היא לבטח כי

 ניר של הערכתו ע� אחד בקנה עולי� הדברי�. להרוויח ממשיכה אפס אי� הייצוגית התובענה

 לכל ח"ש כעשרי� עלותה תהיה ואז, אחוז בארבעי� המערכת עלות את להוזיל נית� כי' סימיונובי8
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 שחולקו רווחי� אלא אינ� בחשבו� שהובאו אפס אי� של מהעלויות חלק כי נראה עוד. משכו� בדיקת

  .יותר הרבה נמוכות והפעלתה המערכת שעלויות כ0, המניות לבעלי

  
, עקרו�+קלנר רותי. הפעלתה ושל המערכת הקמת של בפועל העלויות בגובה שכנעו לא מציד� הנתבעות

 שהוכתרה, הנתבעות שגילו הטבלה את כי העידה, 1 בנתבעת ומכירות שיווק לית"סמנכ בשעתה

, לפרוטוקול 185' עמ( בדואר הכלכלית המחלקה ערכה) 15/לת 3 נספח( “רכב מישכו� בדיקת תמחור„

 וחצי דקות שתי הוא השירות על ללקוח להסביר כדי שנדרש הסביר הזמ� כי נכתב ש�). 29–24 שורות

 נתוני� הציגו לא הנתבעות כי) דעתו לחוות 8.2.3 סעי.( הדגיש בוחנה המומחה). 33–32 שורות, ש�(

 הנתבעות שעליה, ברכב הבעלות העברת אגב נית� השירות רוב פי+על וכי, בכ0 שיתמכו נסותיי�

 הקצוב הזמ� את שבודק הוא הדואר של התפעול אג. עקרו�+קלנר של לגרסתה. לחוד תשלו� מקבלות

  .עדות מסר לא אג. מאותו נציג א. ואול�), 22, 14–7 שורות, לפרוטוקול 186' עמ( פעולה לכל

  
 דעתו בחוות. סביר השירות מחיר כי דעתו חיווה, אלרואי רו� ח"רו, הנתבעות מטע� המומחה  .8

 מבוססת דעתו חוות כי סברה התובעת. גיזה דעת שבחוות הממצאי� ועל הנתוני� על ידו את סמ0 הוא

 חוות את ער0 אשר, ידווב ד"עו לפניי העיד משלא ואומנ�. אותה לפסול וביקשה השמועה מפי עדות על

 צודקת. הפחות לכל, שלישי מכלי כעדות כמוה אות� לבחו� בלי במסקנותיו ההיתלות, גיזה דעת

 התקופה א0, 2015 בינואר הוגשה אלרואי המומחה של דעתו שחוות כ0 על בהצביעה ג� התובעת

 שסופה לתקופה נגעה האישור בבקשת ההחלטה ואילו), דעתו לחוות 5 טבלה( 2011 בשנת תמה שסקר

–32 שורה, לפרוטוקול 206' עמ( ואיל0 2012 לשני� נדרש לא כי אישר הנגדית בחקירתו. 2014 במארס

  ).5 שורה, 207' עמ

  
 שהפיקו הגולמי הרווח שיעורי כי פורט), 4.2 שבסעי. הטבלה( מקבלת אינני שאותה, גיזה דעת בחוות

 עלה השירות וכי, אחוזי� 45.86 לבי� 30.63 בי� נעי� 2012–2010 בשני� המשכו� מבדיקת הנתבעות

 הרווח). כלולה אינה המשכונות רש� אגרת( 2012–2009 בשני� לבדיקה בממוצע 1 13.80 לה�

 הטבלה( דעת חוות אותה לפי, 2011–2009 בשני� השירות ממת� אפס אי� של הממוצע התפעולי

 מחיר נגבה כי) הדעת לחוות 4.3 סעי.( דעתו חיווה אלרואי ח"רו. %12+כ היה), 4.3 בסעי. התחתונה

. המתחרות למחירי וההשוואה בפועל העלויות מבח� פי+על רכב כלי על המשכונות בדיקת בעבור סביר

 וכ0, למעשה הלכה העלויות ובי� מהלקוח שנגבה השירות מחיר בי� ההפרש על להסתכל יש לשיטתו

 ראוי שהיה העלויות בחינת, בוחנה המומחה שנקט המתודולוגיה. סביר לנתבעות הרווח א� לברר

  :אלו בנקודות גיזה דעת חוות על הסתמ0 כי ציי� הוא). 1.4 סעי.( בעיניו מוטעית, בשירות להשקיע

  
 הדואר חברת את ה� כולל רכב משכו� בדיקות לביצוע הרלוונטי השוק  .א

 המציעות, המתחרות החברות את ה�[]) פקיד באמצעות זה שירות המציעה(

 ביצוע עבור הדואר גובה אותו []התערי*. האינטרנט באמצעות זה שירות

  .תחרות בתנאי – אפוא – נקבע, רכב משכו� בדיקות
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 בדיקות עבור הנגבה התערי* ס/ מתו/( הדואר לחברת המשולמת העמלה  .ב

  :הבאי� הטעמי� מ� וזאת, סבירה הינה) רכב משכו�

 

 העלויות ניתוח בסיס על הדואר לחברת הנגזר []הגולמי הרווח שיעור �

 סביר והינו, %33.כ על עומד []זה שירות במת� הכרוכות []בפועל

 ;הנית� לשירות ביחס

 

 בגי� הנגבות []לעמלות דומה הדואר לחברת המשולמת העמלה �

 משרד ידי על הנגבית לעמלה דומה וא*, במשק דומי� שירותי�

 ;פקיד באמצעות רכב משכו� בדיקות ביצוע בגי� המשפטי�

  
 כלכליות תועלות בחובו טומ� הדואר חברת י"ע המסופק השירות �

  .במחירו מגולמות אינ� אשר, הלקוח עבור נוספות שונות

  
  )גיזה דעת לחוות 4.2 סעי. ראו; 1.3 סעי.(

  
 יפחת שלה הנקי הרווח שיעור, אחוזי� שלושי� שלה הגולמי הרווח ששיעור חברה כי הוסי. בעדותו

 המומחה כתב) 1.3 סעי.( הדעת בחוות). 31–29 שורות, לפרוטוקול 208' עמ( אחוז מעשרי� הנראה ככל

 ניתוח סמ0 על, לער0 אחוזי� 12 הוא שלה הגולמי הרווח שכ�, סביר אפס לאי� התשלו� שג�

  .יותר יקר מספקות שהמתחרות המקוו� והשירות, בפועל והעלויות ההשקעות

  
 לנתבעות הרווח שיעור הוכח כי לומר אי�, נחקר ולא עדות מסר לא גיזה דעת חוות את שער0 ומי הואיל

 על הסתמכו העלויות בבחינת כי צוי�) 5 פרק( גיזה דעת בחוות: כדוגמה רק. בה שצוי� אפס ולאי�

 רובו כי להניח יש א0. המשפט בית של מעיניו נעל� זו תחרות של טבעה. תחרותי שהשוק העובדה

 מגיעי� הֵכי בלאו אשר, רכב כלי של מקוני� מורכב המשכו� לבדיקת שנזקק הציבור של המכריע

 באותה מהדואר השירות את שמקבלי�, רוכשי� אות�. בה� הבעלות העברת לצור0 הדואר לסני.

 את משליכות הנתבעות שעליה התחרות כי דומה. אחר שירות לספק לפנות נזקקי� אינ�, הזדמנות

  .השירות מחיר על השפעתה ג� וכ0 הוכחה לא היא מקרה ובכל, היא תחרות לאו יהב�

  
 משכו� רישו� של מקוונת בדיקה שמציעות חברות‘, ישיר טאבו‚וב‘ פוקוס‚ב רואה אלרואי המומחה

' עמ–30 שורה, 193' עמ( הנדו� בשירות הנתבעות של מתחרות, דעתו בחוות הזכיר אשר רכב כלי על

 אפשרי תחלי. הוא במרשתת כזה שירות מהצרכני� חלק בשביל לפחות כי אישר הוא). 2 שורה, 194

). 13–12, 5–3 שורות, 194' עמ( רכב כלי על הבעלות שינוי כדי תו0 הדואר בסני. שנערכת לבדיקה

 גדול לחלק תחלי. משמשת במרשתת שהבדיקה לו ברי כי הוסי. א.) 14 שורה, ש�( מכ� לאחר

 שו� לי אי�„ו אנליזה ער0 לא כי השיב לא ולאיזה שלו מדויק שיעור לאיזה כשנשאל א0, מהציבור

 במשרד הכלכלה ל"סמנכ מאת 29.09.13 מיו� ַ=מכתב זאת לעומת). 17–15 שורות, ש�( “[...]מושג

 החברה מהווה []האחרונות השני� בשלוש [...]„ש כ0 על מצביעי� 1 נתבעת נתוני כי נכתב התקשורת

 את לחלק בלי א., “[...]רכב משכו� בדיקת בשוק %50.מ למעלה של שוק נתח בעל דומיננטי שחק�
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 המומחה לגישת). התובעת מטע� הדעת לחוות 1 בסעי. צוטטו הדברי�; 2' עמ( משנה לשוקי השוק

 על כמעט חולשות וה� אחוז למאה יותר קרוב בשוק הנתבעות של חלק�) דעתו לחוות א פרק( בוחנה

 לא כי נראה. משכו� בדיקות של תחרותי שוק בדבר גיזה דעת בחוות האמור את) ש�( שלל הוא. כולו

. מופר התחרותי המשקל וששיווי העליונה על היא זה בשדה הדואר של שידו בכ0 פקפוק להיות יכול

 בסני. להיוועד קונהו ואת הרכב מוכר את מחייבת הבעלות שהעברת ה� לכ0 הטעמי� בוחנה פי+על

 רש� של מלשכותיו לאחת קוד� לסור סביר לא. זמ� באותו ש� הבדיקה את לערו0 יותר ונוח, הדואר

' עמ ג� ראו; דעתו לחוות א פרק( קצרות בה� הקבלה שעות וג� מאוד מצומצמת שפריסת�, המשכונות

  :התקשורת משרד של בעמדתו המומחה מצא תמיכה). 20–18 שורות, לפרוטוקול 113

  
 מעוניי� אינו כלשהי מסיבה ואשר, רכב משכו� בבדיקת המעוניי� לקוח כי ברי [...]

.מ באחד, גבוהה בסבירות, זאת יעשה, באינטרנט השירות את לבצע יכול אינו או

 הנוספת החלופה שכ� נמצא הוא בו למקו� הסמוכי� הדואר חברת סניפי 700

 רש� של הלשכות []מחמש אחת באמצעות הינה פרונטלי שירות לקבלת היחידה

  .כ� ג� נית� השירות בה� המשכונות

  
  )הדעת לחוות א בפרק צוטט; 2' עמ(

  
 סניפי� ארבעה רק יש אבל, המשכונות רש� ג� ל/ יש [...]„: אלרואי ח"רו הצטר. זו למסקנה

–1 שורות, לפרוטוקול 195' עמ( “[...]לדואר תחלי* שזה ונאמר לצו� נחמוד לא אנחנו לכ�, כאלה

  הנתבעות ולפי. מורידה ואינה מעלה אינה לשכות חמש שלרש� והעובדה), 2

  
 ער/ יש [...]: [...] לציבור רבי� כלכליי� יתרונות הקנה התביעה מושא השירות [...]

 מתאפשר שאינו דבר, הרכב רכישת לפני רגע – השירות נית� שבו למועד רב כלכלי

 אינטרנט יש התושבי� לכל לא [...]; באינטרנט נצר/ או טלפונית מוזמ� אשר בשירות

 בכרטיס שימוש לעשות מוכני� או/ו שימוש בו לעשות יודעי� כול� ולא בבית

  [...]ברשת האשראי

  
  ראו כ�; מטעמ� לסיכומי� 32 סעי.(

  )לפרוטוקול 114' בעמ בוחנה עדות

  
 מחשיב אינו והוא), דעתו לחוות 3 סעי.( פוקוס את או ישיר טאבו את כולל שהשוק סבור אינו בוחנה

. “בה� יבחר לא – הרכב על בעלות העברת לעשות שרוצה צרכ�„ באשר רלוונטיי� שחקני� אות�

 מרש� המשכו� דוח את לקבל כשאפשר) לפוקוס( 1 78 או) ישיר לטאבו( 1 98.80 ישל� מי תמ< הוא

 הוזלו, להעיר יש, בינתיי�; 10–1 שורות, 116' עמ( בלבד ח"ש 11 תמורת במרשתת המשכונות

 התקשורת משרד של מעמדתו וציטוט – מבחינתו). החברות שתי לא א�, גובה ישיר שטאבו המחירי�

 לחוות א פרק( הדואר פקיד ידי+על שנית� לשירות השוואה בנות אינ� מקוונות בדיקות – בכ0 תומ0

 של בלשכתו שנית� השירות ג� וכ0), 4–2 שורות, 114' עמ; 14–12 שורות, לפרוטוקול 113' עמ; דעתו

  .עליי מקובלת עמדתו כי לציי� למותר. המשכונות רש�
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 מציעות שהמתחרות בשירות גלומה שאינה תועלת גלומה בדואר בבדיקה אלרואי ח"רו של לדבריו ג�

, למרשתת גישה יש כולו שלציבור הנחה מנקודת יצא שזה הוא ההבדל). 30–29 שורות, 194' עמ(

 א.), 7–5 שורות, 195' עמ( “בצהריי� שמש זורחת שכרגע להנחה דומה הנחה [...]„ היא שכמאמרו

– שורות, 196' עמ( ברכבה הבעלות את העבירה היא ג� וכי מחוברת אינה אימו כי כ0+אחר שהעיד

  :נחקר הוא). 10

  
 גישה אי� מהציבור אחוזי� עשרה, מהשוק אחוזי� שלעשרה נניח, נגיד בוא  :ש

, הדואר רק הוא שלה� השוק, בעצ� ה�, אחוזי� עשרה אות� אז – לאינטרנט

, יחסי באופ� שעשית המספרי� את לקחת אפשר בעצ� האחוז תשעי� ולגבי

  ?נכו�

  .כ� – בלבד באחריות/ ה� האלה שהמספרי�: בהסתייגות  :ת

  
   )11–8 שורות, 195' עמ(

  
 כלל של נחלת� אינו למרשתת שהחיבור כ0 על) 35.3 סעי.( בתצהירה עמדה עקרו�+קלנר ג� בר�

 רשו� א� לבדוק האפשרות עיניה ובראות, מרחוק מתשלו� החוששי� ושיש, בישראל התושבי�

  – לדבריה. יתרו� הוא האר8 ברחבי הדואר סניפי ויותר 700+מ באחד רכב על משכו�

  
 חיבור לה� שיש הבית משקי אחוז לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פי על [...]

    השירותהשירותהשירותהשירות, , , , כלומרכלומרכלומרכלומר. 2012 בשנת %68.1 לבי� 2008 בשנת %61.8 בי� נע לאינטרנט

 של והשירות ,,,,המדינההמדינההמדינההמדינה    מתושבימתושבימתושבימתושבי    %%%%35353535....לכלכלכלכ    רלוונטירלוונטירלוונטירלוונטי    אינואינואינואינו    המשכונותהמשכונותהמשכונותהמשכונות    רש�רש�רש�רש�    שלשלשלשל    המקוו�המקוו�המקוו�המקוו�

 חשיבות בעל הוא – בסניפי� לספקו רבי� משאבי� שהושקעו – הדואר חברת

  .השירות את עבור� ומנגיש, עבור� רבה כלכלית

  
  )במקור ההדגשה; ש�(

  
 שאי� מהציבור אחוז וחמישה.שלושי� שיש בהנחה„ כי, ויכוח בלי לא, אלרואי ח"רו הגיב כ0 על

 אלא בֵררה לה� אי� אחוז וחמישה.שלושי� אז, לעשות יכולי� ולא לאינטרנט נגישות שו� לה�

 השוק שיעור מה זו הנחה סמ0 על לומר כשהתבקש). 4–3 שורות, לפרוטוקול 197' עמ( “לדואר לבוא

  :נשאל בהמש0). 9–5 שורות, ש�( יודע אינו כי ענה הוא הנתבעות של

   
 כבר אתה: ל/ מזכיר אני – הזה מהשוק אחוז וחמישה.שלושי� מוציאי�  :ש

 אני – אחוזי� עשרה על אות/ כששאלתי עניי� אותו על מקוד� לי השבת

 בהנחה. בצד אותו ש�, אחוזי� וחמישה.שלושי� מוציא אני: אות/ שואל

 עכשיו צרי/. אחוזי� וחמישה.שישי� לנו נשאר, נכונה הזאת שההנחה

  ?לעשות יודע שאתה מתמטי תרגיל זה. האלה הנתוני� על פסו.פרי לעשות



  

  יפו–אביב־בית המשפט המחוזי בתל


18453184531845318453    ת"צת"צת"צת"צ


10101010



        לבנשטיי� נ'לבנשטיי� נ'לבנשטיי� נ'לבנשטיי� נ'    11111111
        ואח'ואח'ואח'ואח'    חברת דואר ישראל בע"מחברת דואר ישראל בע"מחברת דואר ישראל בע"מחברת דואר ישראל בע"מ

        2019201920192019בפברואר בפברואר בפברואר בפברואר     6666
        תשע"טתשע"טתשע"טתשע"ט    א' באדר אא' באדר אא' באדר אא' באדר א

  

 37מתו�  20

 נכו� האחוז תשעי� על ל/ שאמרתי מה – – –כזה תרגיל לעשות יכול אני, כ�  :ת

  .האחוז וחמישה.שישי� לגבי ג�

  
  )9–4 שורות, 198' עמ(

  
 בעלות הנתבעות שבו מצב זהו כי, מאליו המוב� את לאשר הוזמ� כאשר, מפתיע באופ� ואול�

 היפותזה שזו אמר ושוב, המונופולי� סוגיית את בח� ושלא כ� לעשות יכול שאינו השיב הוא, מונופולי�

 להשתמש יכולי� שלא אנשי� של יותר גדול אחוז יש א� [...]„: אישר זאת ע�). 12–10 שורות, ש�(

 “שבדקתי בגלל לא אומר אני זה את אבל, לדואר שיגיעו יותר רבי� אנשי� יהיו כ� אז, באינטרנט

  ).20–18 שורות, ש�(

  
' עמ( בו התחשב ולא אשראי בכרטיס אוחזי� שאינ� מי של מספר� את בירר לא אלרואי המומחה

 כלי על משכו� רשו� א� דרכו לברר כדי הדואר מסניפי לאחד לגשת חייבי� הללו). 8–3 שורות, 201

 של מתיאור� בו חזר לא הוא כה עד האמור כל למרות). 35 שורה, 200' עמ( לכ0 ער והמומחה, רכב

' עמ( שבה הנתוני� פי+על, גיזה דעת בחוות שהופיע בשוק מרכזיות כשחקניות ישיר טאבו ושל פוקוס

 לו כשנאמר. הבעתי כבר בדיקה ללא הסתמכות על דעתי ואת), 3 שורה, 202' עמ–32 שורה, 201

 התבסס שעליו הנתו� כי ענה הוא הללו החברות שתי עורכות בדיקות כמה פורט לא גיזה דעת שבחוות

  ).33–29 שורות, ש�( לאפס שוא. פעילות� שהיק. שלל לא הוא). 10–4 שורות, ש�( לו זכור אינו

  
 הסת� מ�. בשוק מרכזיות שחקניות ה� ופוקוס ישיר שטאבו הנתבעות טענת את דוחה אני לפיכ0

 המשכונות לרש� יפנו לקנות רוצי� שה� הרכב כלי על משכו� רשו� א� במרשתת לברר המעונייני�

 התקופה מתו0 זמ� פרק כי נזכור א�( וכמה כמה פי הגבוהי� מחירי� ולא – שקלי� עשרה וישלמו

, המייצגת התובעת טענת את מקבלת אני). 1 28 עליה וגבה בלשכותיו פקיד בדיקת רק הרש� הציע

 הדואר של השוק נתח כי, בוחנה דעת בחוות תימוכי� לה ושיש אחת בכפיפה הישר השכל ע� שדרה

 ההנחה על הסתמ0 אשר – אלרואי ח"רו, שכנגד המומחה. ממחצית יותר הרבה גדול השירות במת�

 בכ0 התחשב לא – תחרות בתנאי נקבע גובה שהדואר התערי. כי גיזה דעת בחוות מבוססת הבלתי

, ואחרי� כאלה לאנשי� מסובכות מקוונות שפעולות, למרשתת מחוברת אינה מהאוכלוסייה שחלק

 הרבותה את. שלה� האשראי כרטיס של פרטיו את ש� למסור מעונייני� שאינ� כאלה ג� ושיש

 על כי מצינו פני� כל על. לציי� למותר רכב כלי על הבעלות העברת לפני מייד הדואר בסני. שבבדיקה

 חוק הופר וא� מונופולי� בעלות ה� א� והקביעה, השירות תמורת סביר מחיר לגבות הנתבעות

  .ההכרעה לצור0 נדרשת אינה הכלכלית התחרות

  
' עמ; 16 שורה, 191' עמ( אות� ביקר ולא עצמאית בדיקה הנתוני� את בדק לא אלרואי ח"רו  .9

 המבוקרי� דוחותיה את לראות ביקש א� משנשאל). 28–22 שורות, 207' עמ; 13–12, 7–6 שורות, 193

  :העיד הוא אפס אי� של

  
, שלה� המבוקרי� הנתוני� על הסתמכתיו, שלה� המבוקרי� הנתוני� את קיבלתי

, ידווב אייל מר של, נוספת דעת חוות על הסתמכות של בדר/ אמנ� – דעתי בחוות
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 מידי שניתנו, המבוקרי� הנתוני� ה� הנתוני� אבל, שלפניי הדעת חוות את שנת�

  .חשבו�.רואה

  
  )35–32 שורות, 190' עמ(

  
 הוא המבוקרי� הדוחות את תואמי� אלו שנתוני� לכ0 אסמכתה בידיו יש א� להגיד התבקש וכאשר

 לא ג� אני [...]„ כי והוסי. סייג א0), 20–18 שורות, 191' עמ( “[...]אסמכתה שיש מאמי� אני„: השיב

 על). 23–22 שורות, ש�( “זה את ציר* הוא ידווב אייל של הדעת לחוות הנספחי� שבמסגרת זוכר

  :ענה ממש הדוחות את קיבל א� החוזרת השאלה

  
 ביאורי�, הסברי� כולל זה, כספיי� דוחות כי, דוחות של סט היה זה א� זוכר לא אני

 וקיבלנו מה� קיבלנו, הדעת בחוות שמופיעי� האלה הנתוני�. הנתוני� סט או –

  .אפס.אי� של החשבו�.רואה, המבקר של ספציפי אישור מה�

  
   )33–30 שורות, ש�(

  
 דעת לחוות ו מנספח ברוב� נשאבו, לעיל אוזכרה אשר, המומחה של דעתו לחוות 5 שבטבלה הנתוני�

 2011–2008 בשני� אפס אי� שהוציאה הוצאות בה שמצויני� עמוד חצי התופסת טבלה זוהי. גיזה

, בראונשטיי� החשבו�+רואי משרד של חותמת מוטבעת בשוליה. הראשונה בשנה המצטבר והפסדה

 נת� ח"רו של חותמתו מוטבעת לזה מתחת. יד בכתב חתימה משורבטת ועליה' ושות אוקו�, וייזר

; 27–26 שורות, לפרוטוקול 216' בעמ מיוסט יובל עדות( 2009 משנת החברה של החשבו�+רואה, אוקו�

 מיוסט דברי( “לעדות מוזמ� להיות עצמו את ציע]ה[...„ אוקו�). לתצהירו 3 בנספח ראו דומה טבלה

, לפרוטוקול 192' עמ( העיד אלרואי ח"ורו, אותו זימנו לא הנתבעות ואול�), 30–29 שורות, 286' בעמ

 בכלל א� לאשר יכול אינו וכי הדעת חוות את כשחיבר איתו דיבר לא כי) 5 שורה, 193' עמ–29 שורה

 היה לא, גרידא משמועות יותר על דעתו חוות את ולבסס להעמיק המומחה חפ8 א�. המסמ0 על חת�

  .במלאכה שהחל קוד� כתיבתה לצור0 הנחוצי� האמיתיי� והנתוני� הדוחות מדרישת פשוט

  
 אחרי שני� נכתבה היא כי וברי, 2012 משנת נתוני� מופיעי� “רכב מישכו� בדיקת תמחור„ בטבלה ג�

 ואי�, נער0 בדיוק מתי או אותו ער0 מי ידוע לא אשר סתמי מסמ0 זהו. להינת� השירות שהחל

 גדעו� מאת), 3 כנספח( צור. שאליו המסמכי� גילוי בתצהיר. איש של חתימתו עליו מתנוססת

  :הוצהר), 15/ת( שליחי� דואר של העסקי� בקו עסקי ופיתוח שיווק תחו� מנהל, הירשפלד

  
, התקשורת למשרד נשלחה אשר הכלכלית הדעת בחוות פורט השירות תמחור כל

 בידי קיי� לא, שערכתי ודרישה חקירה לאחר. [...] התובעת בידי מצוי העתקה ואשר

 הכלכליי� הנתוני� את שכולל המסמ/ למעט, אחר תמחור מסמ/ הדואר חברת

 נתוני� כי []אציי�. 3 כנספח מצור* אשר, הכלכלית הדעת חוות לעור/ שהועברו

 מר, הדואר בחברת ובקרה דיווח, מיסוי, חשבונאות תחו� מנהל ידי על נבדקו אלה

  .בהשכלתו ח"רו הינו אשר, רוזווג אביחי
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   )3.8 סעי.(

  
 ספורי� ימי� בנתבעות עבודתה את החלה אשר, עקרו�+קלנר א.. אי� – כזכור, תמחור מסמ0 אבל

 לא [...]„ש העידה), 6 שורה, 158' עמ; 4 שורה, לפרוטוקול 153' עמ( אפס אי� ע� החוזה שנחת� לפני

 שהצליחה היחיד האפשרי ההסבר א0, “[...]בדיקה בלי, כלכלית חשיבה בלי שנכנס פרויקט היה

' עמ–32 שורה, 157' עמ( נגרסו שה� הוא החסרי� התחשיב מסמכי של לתעלומה דעתה על להעלות

  ).3 שורה, 158

  
 שילמה 2014 ועד 2009 משנת כי התובעת למדה אפס אי� של החשבונות הנהלת מכרטסת  .10

 חולקו אשר שרווחי� היא הראיות מחומר המסקנה. ח"ש מיליו� 12.3+כ שלה המניות לבעלי החברה

 ועל לנתבעות השירות את שתספק המערכת פיתוח על כהוצאות הוצגו, חלק� ולִמצער, מניותיה לבעלי

  .תחזוקתה

  
 כי הסביר מיוסט יובל. ח"ש מיליו� 6.3+מ למעלה אפס מאי� �'אוקסיג קיבלה דלעיל השני� בחמש

 רכב לכלי משכו� בדיקות כמה שנודע טר�, המערכת בהקמת �'אוקסיג שהסתכנה הסיכו� כנגד

 את ג� יאבד הוא טוב יהיה לא וא�, טוב לו ג� יהיה טוב יהיה שא�, הסכ� בוצע [...]„, תוזַמBה

  ,המשי0, “השקיע הוא„. “השקעותיו

  
 בהקמת מדבר אני, השוטפות ההשקעות על מדבר לא אני. שקל וחצי כמיליו� [...]

 שעסקו תכנתי� שני. שקל אל* ארבעי�–שלושי� – ַתכנת להחזיק רק. המערכת

  [...]שלוש–השנתיי� במהל/ הזאת בפעילות

  
  )6 שורה, 265' עמ–33 שורה, לפרוטוקול 264' עמ(

  
 כמה להראות יכולה שהייתה, התחייבותה לפני �'אוקסיג של העסקית תוכניתה הוצגה לא ואול�

 להניח יש. לא או טוב יהיה א� – סיסמאות להפריח מספיק לא. בשירות שישתמשו העריכה אנשי�

 של הצלחתה הסתברות ואת השוק נתוני את בדקה היא במיז� להשקיע החליטה שהחברה לפני כי

  .פרח עורבא היא זה בהקשר מיוסט של ועדותו, ההשקעה

  
 של הפיתוח שירותי על אפס אי� הוצאות כי) 4.3 סעי.( עולה, הוכחה לא שכאמור, גיזה דעת מחוות

 930+כ ועד 2010 בשנת 1 818,200+ל 2009 בשנת 1 467,400+מ: בהדרגה עלו החומרה ושל התוכנה

 ג� ראו( הלקוחות ושירות השיווק, הניהול בהוצאות ג� נרשמה מתמדת עלייה. 2011+ב ח"ש אל.

 את להבי� ביקש המשפט בית). 31–29 שורות, לפרוטוקול 265' בעמ עדותו; מיוסט לתצהיר 23 סעי.

 פיתוח על ח"ש אל. 300 להוציא נדרשת אפס אי� גיסא מחד: מיוסט של גרסתו לפי דברי� של הגיונ�

. ממנו התקבלה לא עניינית תשובה. שנה מדי גדלות תחזוקה על ההוצאות גיסא ומאיד0, חדשה תוכנה

 264' עמ( עור0 שהדואר הבדיקות מספר של פונקצייה הוא �'לאוקסיג התשלו� כי הסביר במקומה

 א� ג� וזאת –) 29–26 שורות, ש�( למספר� ישר ביחס ויורד עולה והוא) 16–7 שורות, לפרוטוקול
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 לאחר בשני� זניחות הפכו המערכת תחזוקת בגי� הישירות שההוצאות הסבירה ההנחה תיתכ�

 לאבסורד הגיע זה תירו8. בפועל ההוצאות ע� כלו� ולא אי� התשלו� לדר0 כי פשיטא. שפותחה

  :משמעותו את התובעת כוח+בא כששיק.

  
, פיתוח לשו� בכלל נדרשת לא �'אוקסיג למשל 2010 בשנת שא� אומרת זאת  :ש

 סכו� תקבל היא, גדלה המשכו� בדיקות כמות אבל, פיתוח של עבודה לשו�

  .יותר גבוה

  .כ�  :ת

  
  עדות עוד ראו; 19–17 שורות, 265' עמ(

  )31–29 שורות, 266' בעמ מיוסט

  
 �'לאוקסיג משלמת שהיא כתשלומי� להציג אפס אי� שניסתה הסכומי� בי� קשר כל אי� כ� א�

 הפרישה אפס אי�. �'אוקסיג של האמיתיות הוצאותיה לבי� תחזוקה ועל המערכת פיתוח על כהוצאות

), 28–25 שורות, 267' עמ( בחודש בדיקות 9,999 עד הדואר באשנב משכו� בדיקת מכל 1 19 �'לאוקסיג

). 5–4 שורות, ש�( הסכו� ג� ועימו) 10 שורה, 268' עמ( 2015 בשנת �'אוקסיג ע� החוזה ששונה עד

 בעצ� היה 2013 בשלהי מ"בע זמי� מי לחברת שקלי� מיליו� רבע של תשלו� כי עלה ג� מיוסט מעדות

). 12 שורה, 54' עמ( אפס באי� הטכנולוגי הפיתוח ומנהל �'אוקסיג של בעליה, ארונוב ליובל תשלו�

 ומי), 31–27 שורות, 297' עמ( ארונוב לבקשת �'אוקסיג במקו� זמי� למי אז הוצאה החשבונית לדבריו

  ).19–18 שורות, ש�( אפס לאי� קשורה אינה זמי�

  
. 1 2,329,718+ב הרכב משכו� מבדיקת אפס אי� של הכנסותיה הסתכמו 2011 בשנת כי הצהיר מיוסט

. לעיל כאמור, 1 931,393 של ס0 על – לטענתו – עמדו החומרה ושל התוכנה של הפיתוח הוצאות

 בכ0 זאת נימק הוא. ח"ש מיליו� 1.2 על עלו דווקא שנה באותה המחשוב הוצאות כי העיד בחקירתו

–31 שורה, לפרוטוקול 263' עמ( “שקל אל* 300 עוד מוצאי� שבגינה [...]„, אחרת פעילות שלחברה

 העניקה היא 2010 משנת כי עולה אפס אי� של החשבונות הנהלת בכרטסות מעיו� ג�). 6 שורה, 264' עמ

. שונות רכב מיבואניות הכנסות אצלה התקבלו כי להיווכח ונית�, הנתבעות מלבד לגופי� שירותי�

  .לנתבעות שנית� השירות על נכונה הועמסו אפס אי� הוצאות כי לפניי הוכח לא עכשיו שנראה כפי

  
 תשעה ובעל) 14 שורה, 54' עמ( מיוסט פי+על אפס באי� “פעיל שות*„, שטיי� שוקי ד"עו  .11

. 2014 שנת עד ח"ש כמיליו� מהחברה קיבל), 7 שורה, 271' עמ; 30 שורה, 269' עמ( ממניותיה אחוזי�

 והשיב, התיק מושא לשירות נוגעי� אשר לו משלמת אפס שאי� הכס. בסכומי לנקוב התבקש מיוסט

, 272' עמ–32 שורה, 271' עמ( “חודש מדי ריטיינר וג� החברה מפעילות אחוזי� מקבל [...]„ הלה כי

 הכס. לה שבתמורה הפעילות את לפרט) נוספת( הזדמנות המייצג כוח+הבא לו נת� אז+או). 1 שורה

 לפרקליט המשולמי� לתשלומי� באשר מגרסתו נסוג העד. הרווחי� בחלוקת מדובר – ָולא, משול�

  :אותה ושינה
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, להערכתי, סבירה בתמורה מדובר. ריטיינר של תמורה מקבל שטיי� די�.עור/  :ת

 מאוד הרבה מבצע הוא שבה� תקופות יש. מבצע שהוא הפעילות בגי�

  – – –שבה� תקופות ויש פעילות

  .משהו עוד מקבל שהוא אמרת, מהריטיינר וחו3  :ש"ביהמ

  .ריטיינרי� של בצורה זה את מבצעי� אנחנו יו� של בסופו, לא  :ת

  [...]בחודש שקל אל* 15 או 13 או 12 זה, טועה לא אני א�

  
  ) 10–6 שורות, 272' עמ(

  
' עמ( המשכו� בדיקות על לחודש 1 7,436 שטיי� ד"עו קיבל 2013 בשנת כי מיוסט העיד יותר מאוחר

 של תרומתו כלשונו). 28 שורה, ש�( קוד� שנתיי� קיבל, ח"ש אל. 14, המרב את וכי), 27 שורה, 291

 באה היא במה להבי� הניסיונות א0), 19–18 שורות, 271' עמ( “מאוד משמעותית„ אפס לאי� הפרקליט

 כשמדובר„, תחילה להסביר ניסה, “הדברי� מטבע כול קוד�„ .כלליות תשובות בשלל נענו ביטוי לידי

 שנוגעות התייעצויות מעט לא לשולחנו עברו אז, משפטית שהיא בפעילות שעוסקת בחברה

 על והקשה בכ0 הסתפק לא התובעת כוח+בא). 22–20 שורות, ש�( “החברה של השוטפת לפעילות

 להפקת שקשורות ואחרות כאלה סוגיות עולות. די�.עור/ הוא דבר של בסופו„: נענה בתגובה. העד

 ואחרי� כאלה מלקוחות שעולות לתלונות, שלו לאותנטיות, המשפטי� ממשרד המידע

 לחוזה שכוונתו התחוור מבירור. “[...]מכ� לאחר החברה שחתמה חוזי� ממער/. הבעלות שהועברה

 ע� נוס. הסכ� נחת� ושלא, לו שנוספו ולתוספות השירות להספקת הנתבעות לבי� אפס אי� בי�

 לשירות זיקה לה שיש שטיי� ד"עו של אחת פעולה). 31–27 שורות, ש�( משכונות בענייני הנתבעות

 פועלת אפס אי� כי שיאשר מי דרוש לדבריו: לנושא שוב כשנדרש, לתאר מיוסט בידי עלה זאת+בכל

 מאות וא. עשרות מתבצעת, הדגיש, הפעולה. המשכונות רש� של הדוח את מדפיסה כשהיא נכו�

 נערכת כזאת שהתייעצות הוא דברי� של המקובל מהלכ� ואול�). 10–5 שורות, 291' עמ( ביו� פעמי�

 החברה אנשי את הנחה שהפרקליט לאחר; השירות את לספק מתחילה החברה כאשר, הדר0 בתחילת

  .אותו שמדפיסי� פע� בכל עצתו את ולשאול לשוב צור0 אי� להיראות אמור הדוח אי0

  
 בשנת. 1 124,938 קיבל שאז, 2010 שנת עד אפס מאי� תשלו� קיבל לא שטיי� ד"עו כי העיד מיוסט

       – 2014 ובשנת 1 89,715 קיבל 2013+ב, 1 135,958 לו שולמו 2012+ב, 1 175,900 קיבל 2011

 בכרטסת הרשומי� הסכומי� כי) 22–21 שורות, ש�( הסביר הוא). 17–13 שורות, 272' עמ( 1 137,714

 38 כדי הנתבעות ע� הפעילות פחתה 2014+ל שעד מאחר יותר גבוהי� די�+עור0 לאותו כתשלו�

 מפעילות ההכנסות נתח היה עוד 2011 בשנת. יותר גדול נפח תפס והיתר, הכללית מהפעילות אחוזי�

 ששולמו מהסכומי� אחוז 77 להעמיס החברה ראתה כ0 ומשו� אחוז 77+כ בדואר המשכו� בדיקות

 שהניבה ההכנסות בי� הכרחי קשר שאי� מוב�). 8–7 שורות, 273' עמ( פעילות אותה על שטיי� ד"לעו

 [...]„: מיוסט הודה כ�+ועל, בה להשקיע שטיי� ד"עו על שהיה העבודה לבי� הדואר ע� ההתקשרות

 את להעמיס נכו� היה, אותי שואל אתה א� כי. בפועל עשה שהוא למה מעבר ה]ב[הר זה, אגב

  :וכ�), 10–9 שורות, ש�( “המשכו� על לא זה
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, 2010 במחצית, 2010.ב מתרחשת, ביותר הדרמטית, ביותר הדרמטית ההוצאה

 שעד מכיוו�. משכו� איננה שהיא, הזאת ]ה[לחבר פעילות עוד מצרפי� אנחנו כאשר

.אחר ג�. משתנה וזה, משכו� בדיקת ]�[ה הזאת החברה של מהפעילות אחוז מאה אז

 לפעילות וחלק לזה קשורות מההוצאות חלק, ואיל/ 2010.מ דבר של בסופו – כ/

  .אחרת

  
  )12–9 שורות, 278' עמ(

  
 שטיי� ד"לעו ששולמו מהסכומי� אחוזי� 77 להעמיס מקו� היה לא ההגנה עד לפי ג� כ�+כי היBֵה

 אפס מאי� כספי� לקבל החל אשר, שטיי� ד"עו כי השתכנעתי לא. לנתבעות השירות על 2011 בשנת

 הסטנדרטי בשירות הכרו0 בכל) לחודש 1 10,000+כ( נרחב כה בהיק. משפטי ייעו8 נת�, 2010 בשנת

 כי התברר זאת לעומת. 2009 משנת כבר אפס אי� באמצעות מעניקות שהנתבעות, המשכו� בדיקת של

 היו מהרה ועד, סיפר שעליו האחר השירות כלקוחות רכב יבואניות שתי מיוסט גייס 2010 יוני בחודש

 בעצמו אות� גייס והוא, 16 עד לתריסר גדל המספר). 21–20 שורות, 292' עמ( כאלה שש לחברה

 ולתת לשאת יש כלקוחות היבואניות את לגייס כדי, העיד כאשר). 13–6 שורות, ש�( רבי� במאמצי�

 להמש0 המשפטיות ללשכותיה� עובר הוא הסכ� מתגבש וא�, סגניה� ע� או הכלליי� מנהליה� ע�

 דוחות לבדיקת ולא שטיי� ד"עו של שירותיו נדרשו כ0 שלש� סביר). 18–15 שורות, ש�( הטיפול

' עמ–25 שורה, 292' עמ( מיוסט העיד, קלה משימה אינו הלקוחות שימור ג�. הסטנדרטיי� המשכו�

 בעסקיה היא הפרקליט ושל העד של מלאכת� רוב יותר המאוחרות בשני� כי נראה). 2 שורה, 293

 לא עימו שנכרת הטרחה שכר הסכ� וא., נשמעה לא שטיי� ד"עו מפי עדות. אפס אי� של החדשי�

 על שהוצאו הוצאות בה� לראות ואי�, לקבל אי� שירותיו על אפס אי� הוצאות רוב שאת מכא�. הוגש

  .התובענה נושא השירות

  
 צנוע שכר הוא, 2014–2009 בשני� ח"ש מיליו� לשלושה קרוב, מיוסט של ששכרו היא הנתבעות דעת

 שלאחר בשנה, 1 454,507 של סכו� 2010 בשנת לו שילמה אפס אי�, שהעיד כפי. חברה ל"למנכ יחסית

 שול� הכס.) 28 שורה, 276' עמ( לטענתו). 9–8 שורות, 275' עמ( 1 635,001 2012+וב 1 622,316 מכ�

  :השיב המיז� של יו�+ביו� עוסק הוא במה השאלה על. מהרווחי� כחלק ולא כשכר

  
 בסופו אנחנו. בדואר ביותר משמעותי באופ� הוטמע השירות. מבעבר פחות היו�

. שני� שבע–שש, הזה העניי� בתו/ שני� שש כבר, טועה לא אני א�, כבר דבר של

  .ופחת הל/ הצור/ אז

  
  )22–20 שורות, 293' עמ(

  
 וכי, אפס אי� של הנוספת בפעילותה מזמנו נכבד חלק השקיע כבר 2010 שבשנת הודה מיוסט כי ראינו

 שאת אפוא אפשר בהחלט. גדולות חברות ה� שירות בחוזי אפס אי� התקשרה שאית� הרכב יבואניות

 מיוסט לדברי. הדואר ע� לפעילות ולא פעילות לאותה לזקו. צרי0 היה והוצאותיה הכנסותיה מרבית
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 מתו0 מהנתבעות ההכנסות של היחסי החלק לפי, חישוב אותו את ער0 הוא השותפי� שאר לגבי ג�

 זה כי נוכחתי לא א0), 16 שורה, 274' עמ; 28–27, 24–22 שורות, 273' עמ( בחברה הפעילות כלל

  .להל� שאבאר כפי, הוא נהפו0. לעשות ראוי שהיה התחשיב

  
 שמיוסט לאחר “אותו שהעסיקו אחרי� לענייני� פרש [...]„, אפס אי� של בראשה שישב, פלד קובי

–2008 בשני� דבר לפלד שול� לא מיוסט לדברי). 9–8 שורות, 54' בעמ ל"המנכ עדות( לתפקידו נכנס

 מיליו� 2.6+מ פחות לא מהחברה פלד קיבל 2014 שנת עד: פלא זה ראה א0), 20 שורה, 274' עמ( 2009

, לנתבעות השירות של בהקשר עשה מה לדעת התעקש המייצג כוח+הבא). 25–23 שורות, ש�( ח"ש

 את מיוסט מסר שאז, 2016 לדצמבר נכו�). 4–1 שורות, ש�( מדויק שעות דיווח בנמצא שאי� ונענה

 בגלל בחלקה שולמה שקיבל והתמורה) 26–23 שורות, 293' עמ( “מאוד מעט„ פלד עשה, זו עדותו

). 33–32 שורות, 273' עמ( “שלה בייסוד ביצע שהוא במהל/, כלפיו החברה של העצו� חוב[...]„ה

 חברה. נהיר לא – לו ששולמו השחקי� מרקיעי בסכומי� בוודאי, לפלד אפס אי� של חובה נובע ממה

 הספקת היה הדר0 בתחילת העיקרי שעיסוקה, אחת יד כ. על למנות אפשר בה העובדי� מספר שאת

 – כשנתיי� רק בראשה שעמד למי שקלי� מיליוני וששילמה, הנתבעות טענת פי+על, הנדו� השירות

 הטוב במקרה – ובחרו, מושתתות הוצאותיה בסיס איזה על בדקו לא שהנתבעות ייתכ� אי0 תמהה אני

 ששולמו ומופרכי� מופרזי� סכומי� אות� את לשירות� הנזקק הציבור על ולגלגל עיניה� את לעצו� –

 היה לא כי סבורה אני. ממשלתית חברה הוא כשהדואר הדברי� שבעתיי� חמורי�. אנשי� לאות�

 סכומי את, הדי�+פסק של בתחילתו עמדתי כבר היקפו שעל, השירות על כהוצאות להעמיס מוצדק

 ממספר� אפס אי� שהפיקה הרווחי� מ� באו תשלומי� אות� כי ניכר. ולמיוסט לפלד ששולמו הכס.

  .ובדיקה בדיקה לכל בתמורה ששול� המופרז ומהמחיר הדואר לה שסיפק המשכו� בדיקות של הרב

   
+אב� המקומית במועצה לנתבעות הלקוחות שירות ושל �'אוקסיג של מושב� מקו� כי נוסי. לכ0

 משלמת אינה אפס אי� כי העיד מיוסט). 20–14 שורות, 298' עמ( ארונוב יובל של ביתו במרת., יהודה

 הוא לדבריו). 32–31 שורות, 57' עמ( בשבילה בה� נושאת �'שאוקסיג מפני, משרדיה על שכירות דמי

 חו3„ החברה במשרדי עובד אינו איש שלמעשה כ0, במשרדו – שטיי� ד"ועו בבתיה� עובדי� ופלד

 [...]יהודה.באב� שעובדי�, ']א' ש – הנתבעות ללקוחות שירות שמעניק, להב[ ואודי ארונוב מאשר

 בהקשר מאוד קומפקטית היא החברה. מהבית כ� ג� שעובד, שלנו הלקוחות שירות מנהל כולל

  ).30–25 שורות, 57' עמ( “בה נמצאי� שאנחנו השעה מצו חלק וזה, שלה ההוצאות של

   
) 21/ת( 31.12.10 ליו� הבוח� במאז� נרש� אשר 1 132,200 ס0 הוצא מה על מיוסט נשאל כאשר

 שורות, 299' עמ ;31–24 שורות, לפרוטוקול 298' עמ( זוכר אינו כי השיב הוא, ושיווק פרסו� כהוצאות

, מ"מע בצירו., ח"ש אל. 120 – בכרטסת שהופיע סכו� לו כשהוצג התשלו� את זיהה הוא). 14–10, 2

) 10–9, 2 שורות, 300' עמ–29 שורה, 299' עמ( הסביר העד). 20–15 שורות, 299' עמ( מ"בע גש�. ד.לא

 הסכו� לו שול�, זכר לא שמו שאת, אפס באי� שות. שהיה אד� ע� סכסו0 ליישוב ומת�+משא מק8 כי

 לשעבר לשות. תלויה שרצי� קופת כי כשסיפר לו חידש התובעת כוח+בא. החברה את שיעזוב בשביל

 נשתכח אי0 מוב� שלא לכ0 מעבר). 26–21 שורות, 302' עמ( בפלילי� עשיר עבר בדמות, מאחוריו
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 כי מעדותו ברור, כתיאורו, צמומה כה בחברה ח"ש אל. 132 שולמו שלו השות. מיהו ממיוסט

 אינה אפילו אפס אי� כי העיד מיוסט. ושיווק פרסו� הוצאות בעבור אד� לאותו שול� לא התשלו�

 הוצאות„ סעי. את להסביר ידע ולא), 6 שורה, 299' עמ; 5–4 שורות, 289' עמ( מרשתת אתר מפעילה

  ).4–3 שורות, 299' עמ( הבוח� במאז� “אתר אחזקת

  
 תאמו לא בדואר המשכו� בדיקת של השירות על שהועמסו ההוצאות כי קובעת אני לעיל האמור לנוכח

 לזקו. שיש הוצאות זקפה אפס אי�. בהתקשרות אפס אי� שהשקיעה והעבודה המשאבי� היק. את

 רווחי� בכלל היו שהוציאה מההוצאות חלק. הנתבעות ע� הפעילות חשבו� על שלה אחרת לפעילות

 רע ריח מדיפה זו התנהלות. המערכת בעלויות בחשבו� להביא אי� ואות�, מניותיה לבעלי שחולקו

 ההתקשרות בטר� כי ספק אי�. אפס אי� לבי� הנתבעות בי� ההתקשרות אודות על שאלות ומעוררת

 כי בטענה תישמענה לא וה�, לעבר� שגולגלו ההוצאות מרכיבי את לבדוק הנתבעות על היה ובמהלכה

  .המשכו� בדיקת של תעריפה את קבעו מופרכי� נתוני� אות� יסוד על וכי לה� הוצג כ0

  
  .השירות של למחירו כמסד שהוצגו לחישובי� – ומכא�

  
 4.3 לסעי.) 5 שורה, 277' עמ–31 שורה, לפרוטוקול 276' עמ( בחקירתו הופנה מיוסט העד  .12

 בשני� 1 39.80+ל 1 32.10 בי� אפס לאי� עלתה אחת משכו� בדיקת כי מוצג שבו, גיזה דעת לחוות

' עמ( 1 40.50 על עמדה בדיקה מכל אפס אי� של הכנסתה). בדיקה לכל 1 35.60 בממוצע( 2011–2009

 אילו, יוצא היה מזה. 1 47.34 על – מ"מע ובצירו.), גיזה דעת לחוות 4.1 סעי.; 7–6 שורות, 277

, לפרוטוקול 277' עמ( ח"ש כחמישה על מבדיקה הרווח עמד שבממוצע, הנתבעות גרסת את אימצתי

 רש� אגרת את וכלל 1 81.60 על הרלוונטיי� בזמני� עמד משכו� בדיקת של מחירה). 11–9 שורות

 כל( מ"המע ואת) 1 40.50( אפס לאי� התשלו� את), 1 20.50( הדואר עמלת את), 1 10( המשכונות

 בתחילת: ושוב). בוחנה המומחה של דעתו לחוות 5' עמ; לבאות הר� של למכתבו 2' עמ ראו) (היתר

  .1 28 של אגרה המשכונות רש� גבה הרלוונטית התקופה

  
+הבא של ולשאלותיו, למיוסט סבירי� נשמעו גיזה דעת בחוות שהשתקפו אפס אי� של הרווח נתוני

–30 שורה, לפרוטוקול 277' עמ( 2014 עד 2011+מ בה� דרמטיי� שינויי� זוכר אינו כי ענה המייצג כוח

 שינוי איזשהו שהיה חושב לא אני„, חידד, “המשכו� בפעילות„). 27–24, 14–13, 2 שורות, 278' עמ

 במרכיב דרמטי שינוי רואה לא ואני, השני� כל עצמה באותה נמשכה הפעילות, דרמטי

 1 81.60+מ השירות מחיר קוצ8 2014 שביוני אלא). 30–29 שורות, 278' עמ( “המשכו� על ההוצאות

 האפשרות של תוצאה הייתה כ� לפני היחידה ההוזלה). 18/ת; בוחנה דעת לחוות יח נספח( 1 62+ל

 ההפרש. שקלי� עשרה תמורת המרשתת דר0 דוח קבלת, 2011 בפברואר המשכונות רש� שהוסי.

, לפרוטוקול 279' בעמ מיוסט עדות( אפס אי� שלקחה וחצי השקלי� מארבעי� נגרע, 1 19.60, הפע�

+בא עשה מכ0 המשתמע הפשוט החשבו� את). 13–11 שורות, 182' בעמ עקרו�+קלנר עדות; 4–2 שורות

  :באחת פחת השירות שמחיר ייתכ� אי0 בשאלתו התובעות כוח
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 מפחיתי� את� ועכשיו, משכו� מבדיקת שקלי� חמישה היה שלכ� הרווח א� [...]

 את�, נכו� זה א�, עכשיו אז, שקלי� 19.ב משכו�[] מבדיקת שלכ� ההכנסה את

  .שקלי� 14 של, משכו� בדיקת מכל הפסד – רווח לא – בהפסד

  
   )7–5 שורות, 279' עמ(

  
 אפס אי� וכי, להפחתה שהובילו ה� משפטיות דעת חוֹות כי העיד תחילה: הסברי� שלל סיפק מיוסט

 ע� שנכרתו החוזי� עודכנו 2015 שבשנת הזכיר כ0+אחר. מקרה בכל המחיר את להוריד עשויה הייתה

 כבר עודכנו �'אוקסיג ע� שההסכמי� להיות יכול„: אמר לבסו.). 15–8 שורות, ש�( �'אוקסיג

  :וכ�, “הזה המספר ע� הלימה ליצור כדי, המחיר הפחתת במהל/

  
 אפשרות אי� אחרת. 2014 ביוני בוצע �'אוקסיג ע� ההסכ� ששינוי להיות יכול [...]

 שהיינו אפשרות אי�, היש� ההסכ� ע� המשכנו שאילו היא התשובה [...]שנמשי/

  ?ברור זה. להתקיי� ממשיכי�

  
  )28–23 שורות, ש�(

  
 איתה ההסכמות ושעדכו�) 4–3 שורות, 280' עמ( ההוזלה רוב את ספגה �'שאוקסיג עוד הוסי. כ0 על

 מסכימה הייתה לא אפס שאי� נותנת הדעת). 29–28 שורות, ש�( להרוויח תמשי0 אפס שאי� הבטיח

 לפיכ0. בדיקה לכל ח"ש עשרי� בכמעט לה המגיעה העמלה בהפחתת כביכול הגלו� הכביר להפסד

–2009 בשני� 1 35.60 בממוצע אפס לאי� עלתה משכו� בדיקת שכל הנתבעות טענת את דוחה אני

 סכו� ג�, מיוסט שהעיד כפי, 2014+ל 2011 בי� משמעותיי� שינויי� קרו לא א�. אחריה� וג� 2011

  .אפס לאי� רווחי היה לשינוי קוד� שגבו ח"הש ארבעי� לעומת לבדיקה ח"ש עשרי� של

  
 התובענה את לאשר בהחלטה עוד כמצוי�. לנתבעת להועיל כדי בה אי� המאסדר עמדת  .13

 כוח עלות[...]„: הנדו� בשירות מרכיב כל בדק התקשורת במשרד הכלכלה אג.), 5 פסקה( הייצוגית

; “[...]ללקוח ומכירה שיווק עלויות[...]„; “[...] בכ/ הכרו/ והזמ� רכב משכו� לבדיקת האד�

 הדפסת ועלות המידע מערכות עלות ס/[...] „; “[...] רכב משכו� לבדיקת ההדרכה עלות[...]„

. “[...] ‘אפס אי�‚ לחברת המועברת עמלה[...]„; “[...] הגולמי הרווח ממוצע שיעור„; “[...] החומרי�

, למסקנה שהגיע לפי א0), 28' מס בקשה ראו( סבירה הנתבעות בידי הנותרת שהעמלה הייתה עמדתו

; מסובכת פעולה אינו המשכונות רש� אל הדואר מחשבי קישור כי', סימיונובי8 ניר ע� בהתייעצות

 אי� כי; מידע באבטחת מתמקדות אפס מאי� הדואר של דרישותיה המכתב של כתיבתו למועד נכו� כי

. אחוזי� 25+ב לקטו� יכול היה מקבלת שהיא הנתח כי לו נראה – המערכת על בהוצאות הפריזה אפס

 המאסדר שהניח ההנחות. המשכו� בדיקת של מתעריפה כמחצית הוא, התקשורת משרד ציי�, זה נתח

 אפס אי� של דופ� יוצאות ועלויות יקרי� ברישיונות שימוש, היק. רחב שלה שהמפרט מערכת בניית –

 חשוב אבל. לעיל שבואר כפי הוצאותיה ניתוח על לחזור ומיותר, הנכו� הוא ההפ0. לפניי אוששו לא –

 הדואר חברת על [...]„וש אפס לאי� מקבילי� ספקי� שיש כ0 על עמד התקשורת משרד כי לציי�

 לספק במשק שונות לחברות הזדמנות תינת� במסגרתו במכרז ליציאה אפשרות בהקד� לבחו�
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 יוזמות בעלי ע� תיצור הדואר שחברת התקשרות שכל ראוי[...] „ לעמדתו וכי, “[...]השירות את

 לאחר, סביר השירות בעבור שהתשלו� מסקנתו א. על. “לעת מעת ותיבח� סביר בזמ� תוגבל שונות

 ממחיר אחוז 25+כ שה�, 1 19.60+ב השירות מחיר את הנתבעות הפחיתו האישור בבקשת ההחלטה

 שא�, המשכו� מבדיקות מרוויחה אפס אי� שעדיי� להניח ויש משמעות בעלת הפחתה זוהי. השירות

  .ידה לה נותנת הייתה לא כ� לא

  
 השירות בעבור הנתבעות שגבו המחיר כי זה בתיק שהוכח המסקנה מתבקשת דלעיל הטעמי� מכל

  .הסביר המחיר מהו לבדוק יש כעת. סביר היה לא לתיק הנוגעי� בזמני�

  
 ללקוח השירות של והסביר ההוג� מחירו התובעת מטע� המומחה דעת חוות לפי כי מצינו  .14

 אי� שהציגה לעלויות רגישויות ניתוח עביצ כי ציי� בוחנה המומחה. מ"מע בתוספת, 1 19 להיות יכול

 הצדקה לו אי� [...]ש דבר( במתוו/ שימוש בסיס על בודדת בדיקה מחיר [...]„ש העלה וזה, אפס

). הדעת לחוות 9.4 סעי.( “ח"ש 10.5.לכ ח"ש 2.5.כ בי� לנוע עשוי [])הקיימת במתכונת כלכלית

 ולא נפרדות מחשב בעמדות נערכה אילו שקלי� שני להיות יכלה בדיקה כל של עלותה המומחה לדעת

 את לנקוט יכולות או צריכות הנתבעות היו העניי� בנסיבות כי הוכח לא ואול�, המערכת פותחה

, בדיקה לכל כזאת עמדה עלות את הערכתו, 1 2 השקלי� 19 מס0 נפחית לכ�. שהציע הפתרו�

 רווח נוסי. השקלי� 10.50+ל. במתוו0 השימוש עלות אומד�, 1 10.50 לתחשיב נוסי. ובמקומ�

 בוחנה טענת עליי מקובלת). מ"מע לצר. יש שלה�, 1 12.60 נוסי. הכול+בס0( אחוז עשרי� ששיעורו

, ללקוח המכירה ושל השיווק של התק� זמ� את חישב יסוד� שעל נסותיי� נתוני� הציג לא הדואר כי

, ברכב בעלות העברת ע� בבד+בד כלל בדר0 נערכת המשכו� בדיקת. שמעתי לא ידווב ד"עו מפי ועדות

 שעליה� משכו� לבדיקת התק� זמני על הסתמ0 בוחנה המומחה. נפרד תשלו� גובה הדואר שעליה

, רבעי� שלושה – הזמ� רוב כי בחשבו� הובא לא באשר, מוגזמי� ה� כי כזכור גרס א0, הדואר הסתמ0

 אחת משכו� לבדיקת הממוצעת והמכירה השיווק עלות. ההטבה שוברי לשיווק הוקצה – הנחתו לפי

 נוכח). 1 10.18 על שעמד, גיזה דעת חוות לפי הסכו� לעומת( 1 2.56 לדעתו הייתה 2012–2009 בשני�

 במת� משקיע שהפקיד הזמ� לדואר עולה כמה לחשב שבשביל הנתבעות לטובת אניח דלעיל הנתוני�

  דהיינו, מזה כפול זמ� של עלות אלא, בוחנה המומחה שסבר כפי 1 2.56 העלות תהיה לא השירות

, 1 3+כ הוא המתקבל הס0. %20 בשיעור סביר רווח להוסי. יש) 1 2.56( הזה הנוס. לסכו�. 1 5.12

 הרלוונטיי� בזמני� השירות בעבור הסביר הסכו� שאת היא התוצאה. מ"מע להוסי. יש ועליו

-stand מחשב עמדת( 1 2 פחות) בוחנה דעת חוות( 1 19: דלקמ� החישוב לפי לאמוד יש לתובענה

alone (1 12.60 ועוד )17 ובתוספת, 1 32.60 הכול+ובס0 –) פקיד זמ� תוספת( 1 3 ועוד) המתוו0 עלות 

 המשכונות לרש� האגרה את כולל, השירות בעבור הסביר הסכו�, 1 38. 1 38+כ – מ"המע אחוזי

 יעלה, 1 28 בעבור פקיד ידי+על שירות רק הרש� הציע שבה, כ� שלפני ולתקופה, 1 10 שסכומה

 לבצע מפקיד ומבקש ללשכותיו שבא ממי גובה המשכונות רש� כי אעיר. 1 56+ל בהתאמה הסכו�

 לאומד� באשר דעה מביעה איני. כא� הגעתי שאליו לזה דומה סכו�, 1 32 או 31 המשכו� בדיקת את

  .יותר נמו0 להיות שיכול, היו� הסביר התערי.
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  .אפס מאי� שרכש בשירות קיי� לא שאותה, הדואר על חלה אשר המכרזי� לחובת הגענו  .15

  
  :מצווה המכרזי� חובת לחוק )א(2 סעי.

  
 להשכלה ומוסד חולי� קופת, דתית מועצה [...], ממשלתי תאגיד כל, המדינה

, עבודה לביצוע או, במקרקעי� או בטובי� עיסקה לביצוע בחוזה יתקשרו לא, גבוהה

 שווה הזדמנות אד� לכל הנות� פומבי מכרז פי.על אלא, שירותי� לרכישת או

  .בו להשתת*

  
 הודעה הנתבעות דוברת פרסמה מכ� שלאחר ינואר ובחודש, 12.11.08 ביו� נחת� אפס אי� ע� החוזה

 למועד שעד אומרת זאת). הנתבעות מטע� לסיכומי� 48 מוצג( השירות במת� החלו ה� ולפיה לעיתונות

 עומדת הנתבעות שלטענת, ההתחלתית ההשקעה את אפס אי� השקיעה כבר השירות מת� של תחילתו

 השקיעה אפס שאי� בדקו הנתבעות א� לשאלה עקרו�+קלנר של מפיה התשובה. ח"ש וחצי מיליו� על

  :ומתחמקת פתלתולה הייתה זה סכו�

  
 מכניסה הייתי לא אני, הזה בשירות שהיה בסיכו�: אחד דבר להגיד יכולה אני [...]

 זה – מיליו� שלושה, שקל מיליו� חצי. להשקיע צרי/ שהדואר צורה בשו� אותו

 ארבעי� של שעמלה חושבת אני. מאז פרויקטי� הרבה עשיתי אני. לקחו שה� סיכו�

 סבירה עמלה היא – פחות כ/.אחר; הראשו� בשלב, גודל סדר – אפס.לאי� שקלי�

   [...]הקרביי� לתו/ נכנסתי לא אישית ואני, השירות למת�

  
   )23–18 שורות, לפרוטוקול 164' עמ(

  
 משכונות רשומי� א� בודק רכב כלי שהרוכש היא שגרה דר0 ה�. העדה כיוונה סיכו� לאיזה ברור לא

  :העידה בהמש0. לקראתו או הבעלות העברת במעמד עליו

  
 להראות יכולה אני – פעולה שיתו* מייצרי� שכשאנחנו להגיד מנסה אני [...]

. אחרת או כזאת מסגרת זאת א� ג�, שנאמר מה את מקבלי� אנחנו – פעולה שיתופי

 עולה היה זה, דומה מערכת להקי� צריכי� היינו אילו, כדואר שאנחנו אומרת אני

  .זה את עושי� היינו לא. כס* מאוד הרבה לנו

  
  )31–28 שורות, ש�(

  
 הדואר כמו שגו. ייתכ� כיצד לדעת אי�. ממשלתי תאגיד של נציגה מפי נשמעת כשהיא תמוהה זו עמדה

. הצרכ� על המחיר גלגול ואת הרווח שיעור את, עלויותיו את שבדק מבלי שירות נות� ע� יתקשר

 טענת נכונה א� ג�. הדעת על מתקבלות ואינ� חמורות ה� “שנאמר מה את מקבלי� אנחנו„ המילי�

 התוצאה וקבלת ספקי� בי� תחרות יצירת לש� הרי, דומה במערכת משקיע היה לא הדואר כי העדה

  .המכרזי� שיטת לעול� באה ביותר הזולה
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 של הקוד� בשלב, 1 בנתבעת העסקי הפיתוח מנהל לשעבר, לאונארונס לברו0 הוצגה דומה שאלה

 שהדבר ראינו אנחנו, לנו שניתנו הדברי� ובהינת�, את� דיברנו כשאנחנו„: העיד הוא וג�, הדיו�

 עוד). 30–29 שורות, 38' עמ ראו כ�; 2–1 שורות, 39' עמ( “בהחלט סביר הוא. סביר הוא... הוא הזה

. שהוצעה ההצעה את עצומות בעיניי� כמעט קיבלו שהנתבעות ניכר הייצוגית התובענה כשאושרה

 עסקי� כאנשי, “[...]להשקיע הולכי� ה� מה לנו הודיעו [...]„ אפס שאי� בכ0 די היה הדואר מבחינת

 העלויות את יודע אחד כל[...]„ש ובכ0), 26, 20 שורות, 39' עמ( אצל� נמצא לתמחור הנחו8 שהידע

 “[...]הסתפקו שה� עובדה[...]„וב), 8–7 שורות, ש�( “[...]שלו המטבח את מכיר אחד כל, שלו

, חקירה כל ללא זה סכו� נבחר מדוע פתרוני� לאלוהי�). 31 שורה, ש�( יותר ולא שקלי� בארבעי�

  .מורכב הוא ממה יהיה שלא בירור איזה או שאלות, בדיקה, דרישה

  
 שבח� לפני ספק ע� מתקשר אינו פרטית בבעלות עסק ג� האישור בבקשת בהחלטתי שציינתי כפי

 לבדוק שהמבקשי� לוודאי קרוב ואז, כ0 לנהוג היה הנתבעות שעל וכמה כמה אחת על. שונות הצעות

+קלנר לתצהיר 2 מנספח. בהרבה וזול סביר מחיר משלמי� היו רכב כלי על משכו� רשו� א� בדואר

 החל כבר שהשירות לאחר – 15.02.09 ביו� החליטה הנתבעות שמינו הרכישות ועדת כי עולה עקרו�

 טעונה אינה ההתקשרות [...]„ כי נכתב החלטה באותה. אפס אי� ע� ההתקשרות את לאשר – להינת�

+קלנר כשנשאלה. “[...]שירותי� לרכישת או עבודה לביצוע בעסקה מדובר אי�]ש[ מאחר מכרז

 בלתי כמוב� א0, מעניינת דר0 מצאה היא אפס מאי� שירותי� רוכשות אינ� הנתבעות אומנ� א� עקרו�

  :החלטה אותה את לבאר, הגיונית

  
 עוד לו ויש יחיד ספק שיש ברגע [...]וזה – – –באמצעות� השירות את נותני� אנחנו

 אלינו שהגיע שירות כא� שיש ברגע. מכרז עוד זה, בו בוחרי� ואנחנו מתחרי�

 לשירות דוגמה זו, אחרי� ספקי� ג� להיכנס יכולי� ובהמש/, הלקוח של כהצעה

 אחרת חברה שא* – לכ/ וראיה. אחרי� נכנסו שבה� אחרי� שירותי� ג� יש. פתוח

  .השירות את להציע שני� שמונה או שבע במש/ רצתה לא

  
  )19–13 שורות, לפרוטוקול 159' עמ(

  
 [...] שליחי� דואר נציג הבהרת לפי [...]„: הוועדה כתבה רוח באותה. להאמי� ולא לקרוא, לשמוע

 זוהי. “[...]באמצעותה ג� נת�]י[י השירות השירותי� את המספקת נוספת חברה מצא]י[ת א�

 פטורות ה� כי להניח הנתבעות טעו א�. לפניי הוכח לא בה הנאמר אפילו אשר מתחכמת החלטה

 שאיש הטענה. ביותר והטובה הזולה את ולבחור השירות למת� הצעות כמה לקבל עליה� היה, ממכרז

  :להסביר עקרו�+קלנר של ניסיונה יסכו� ולא, פה מהבל יותר אינה השירות את להציע אליה� פנה לא

  
 היא אחת אופציה. תהלי/ או שירות בכל אופציות שתי קיימות הדואר בחברת

 דוגמת כמו, כלומר. פתוח שהוא שירות מת� היא שנייה ואופציה מכרז פרסו�

, שירות רמת באותה השירות את להציע יכול ספק כל, אחרות דוגמאות או המשכו�

  [...]במקביל כספק אותו נכניס ואנחנו
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  ;14–11 שורות, לפרוטוקול 153' עמ(

  )27–25 שורות, 159' עמ ג� ראו

  
 שירות זה [...]„ כי העדה עדות למרות. זה במקרה וגידי� עור קר� ההתקשרות מאוְפני אחד לא א.

 כל. למציעי� ופנו יוזמה נקטו לא הנתבעות), 26 שורה, 153' עמ( “היו� עד כ/. שרוצה מי כל, פתוח

' עמ–29 שורה, 153' עמ( מסופק כבר השירות כי שלה� המרשתת ובאתר בסניפיה� לציי� היה שעשו

 רוכשות הנתבעות וכי שירות מספקת אפס אי� כי ואבהיר אשוב סֵפקא ספק הסר למע�). 9 שורה, 154

 הדואר שחברת אפס אי� חברת של בשירות דובר]מ[„ הוועדה החלטת לפי א.( ממנה שירות אותו את

 קיבלו בטר� מכרז לערו0 חוק פי+על החובה הנתבעות על חלה ומשכ0), בעבורו “[...] עמלה מקבלת

  .אפס מאי� השירות את

  
 ובי� הדואר לחוק )ו(37 סעי. מכוח בי�, נותנות שה� השירות בעד סביר מחיר לגבות מחויבות הנתבעות

, אחוז מחמישי� בהרבה גבוה השירות במת� שלה� השוק נתח כאמור. לרישיו� 53.1 סעי. מכוח

  .סבירות אינ� שהציגו העלויות כי ושוכנעתי

  
 סימני ועל אפס אי� ע� הנתבעות להתקשרות שהובילה הדר0 על מספר מילי� עוד אוסי.  .16

  .זה בתיק הדיו� במהל0 שצצו הגדולי� השאלה

  
 אחראית בהיותה, המשכו� בדיקת לשירות הנתבעות מטע� אחראית הייתה עקרו�+קלנר רותי

 כיהנה היא). 23–21 שורות, לפרוטוקול 152' עמ; לתצהירה 2 סעי.( והמכירה השיווק לפעילות

 שהתנהלו במגעי� השתתפה ולא), 2–1 שורות, 153' עמ( 2015 אוקטובר עד 2008 מנובמבר בתפקידה

–8 שורות, 162' עמ; 7–6 שורות, 158' עמ; 6–5 שורות, ש�( אפס אי� ע� החוזה של כריתתו לקראת

) להזכיר יש, לתצהירה נספח( הנתבעות מטע� החוזה על שחתמה הכחישה היא). 27 שורה, 164' עמ; 9

, 162' עמ–34 שורה, לפרוטוקול 161' עמ( עצמה את תיקנה והיא גביו+על חתימתה לה שהוצגה לפני

 עיקר הוקצה השירות של הראשוני� בשלבי� כי) 25, 15–11 שורות, 178' עמ( העידה העדה). 9 שורה

 השירות על מוציאה החברה אופ� באיזה השאלה ואת, אפס אי� של מצגיה פי+על, לתשתיות ההשקעה

 שורות, ש�( “אותו תשאל יגיע כשיובל„: הלאה הסיטה ח"ש אל. 900 של שנתית הוצאה שני� כעבור

   נגיעה לו הייתה לא מיוסט לדברי ג�). 18–16

  
 הנקודה. אפס.אי� חברת ע� שהתנהלו ומתני�.במשאי� ודר/ צורה בשו� [...]

 הזה הפרויקט אליי מועבר שבו ביו� היא הזאת בחברה מטפל אני שבה הראשונה

. לביצוע הזה הפרויקט את קיבלתי. בדואר העסקי הפיתוח כמנהל, בדואר להשקה

. שנגע נושא בשו�. ההשקה לפני שקדמו בשאלות, ומת�.במשא, בתמחור עסקתי לא

 ובמגעי� הזאת לחברה שנגע נושא בשו� – אפס.אי� של האנשי� את הכרתי לא

 שו� הכרתי לא – לטיפולי עבר הזה שהפרויקט לפני, שני� במש/, אתה שהתנהלו

.המשא את ולא מוצריה את לא, אנשיה את לא. הזאת בחברה לטיפול שנגע דבר

  .אתה שהתנהל ומת�
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  )8–1 שורות, 259' עמ(

  
 שהושקעו הכספי� ועל וטריא+השקלא על אישית ידיעה להיות אמורה לא לעד ג� לכאורה שכ0 כיוו�

  .בשירות

  
 עדות( חדזה'פיצ ֵמרבי ששמו אחד, בשעתו העסקי� פיתוח מנהל היה הנתבעות מטע� ונת� שנשא מי

 הרכישות בוועדת חבר היה ג� הלה). 25 שורה, 171' עמ; 28–27 שורות, 161' בעמ עקרו�+קלנר

 בפברואר – סגי ָלא בכ0 וא�), דלעיל הוועדה החלטת ראו( אפס אי� ע� ההתקשרות את שאישרה

, בדיעבד גושפנקה להתקשרות לית� הוועדה ראש+מיושב ביקש הוא, הוועדה שהתכנסה לפני, 2009

 לחוות ז נספח( “[...]דומה שירות לתת שמסוגל בשוק נוס* גור� אי� לנו הידוע ככל [...]„: בציינו

 מעי� פתרונות למצוא שישכילו המוחות במקומותינו נמצאו לא כאילו, כ0 ).לעיל שאוזכר בוחנה דעת

 לא שלב בשו� בר�, מפתח עד הוא חדזה'שפיצ מהדברי� ברור אופ� בכל! אפס אי� שמצאה אלו

 []החשד את, הטבע מדר/, מעוררת רלוואנטי עד של הבאתו.אי„ש היא ותיקה הלכה. עדותו נשמעה

 “שכנגד לחקירה ומחשיפתו מעדותו חושש []מהבאתו שנמנע []הדי� בעל וכי בגו דברי� יש כי

 בקובי הדי� הוא]). 1991[ ו–ה658, 651 )4(מה ד"פ, מתתיהו' נ מ"בע ולסחר למימו� הבנק 465/88 א"ע(

 היה האישור לבקשת בתשובה שתמ0 התצהיר אומנ�. אפס אי� מטע� ומת�+המשא את שניהל, פלד

, הטענה פי+על, האישיות נסיבותיו כי אותו יחלי. שמיוסט הנתבעות ביקשו התובעת בהסכמת א0, שלו

  .המשפט בבית להתייצב ממנו מנעו

  
 שירות של שיווקו תחילת על לו הודיעו, התקשורת למשרד עשור לפני פנו כי טוענות הנתבעות  .17

 שקבוע למחיר הדואר את הגביל לא [...]„ וזה, לגבות עתידות שה� התערי. ועל מציעות שה� חיוני

 פירשו ה� לטענת� .שקבעו המחיר את שהתיר הסיקו מזה). מטעמ� לסיכומי� 11 סעי.( “[...] בתקנות

 חוקית הרשאה שניתנה סבירה אמונה לב בתו� והאמינו התקשורת משרד של עמדתו את סביר פירוש

 אשר, הנזיקי� לפקודת 6 סעי. מהגנת ליהנות שביכולת� סוברות ה� הללו בנסיבות. שפעלו כפי לפעול

  :קובע

  
 עליו שמתלונני� שהמעשה הגנה תהא, מרשלנות חו3, עוולה על שהוגשה בתובענה

 מתו/ או חוקית הרשאה בתחו� שנעשה או לה� ובהתא� חיקוק הוראות לפי היה

 לרבות –“ מעשה, „זה בסעי*; חוקית הרשאה של בקיומה לב ובתו� סבירה אמונה

  .מחדל

  
 מסמכי� ומהצגת מהצגתה והימנעות�, המאסדר ע� הנתבעות שניהלו התכתובת הוצגה בנקל לא

 התשובה( נמסר כבר ושהחומר “פסול דיג ניסיו�„ לערו0 מבקשת שהתובעת בכ0 נומקה נוספי�

 האישור לבקשת השיבו שבו במועד כי למדנו ומה�, המסמכי� הוגשו והיBֵה). 7 לבקשה המעודכנת

  .סביר המחיר א� לברר הרשויות החלו כבר) 18.04.12(
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 בקשת שהוגשה טר� עוד, 2011 בראשית) “המסמכי� גילוי לדרישת' ב סעי*„, 3/ת( התכתובת לפי

, 14.03.11 ביו� אלקטרוני בדואר שנשלח במכתב. לדואר התקשורת משרד מטע� נציגי� פנו, האישור

 שרש� האגרה בי� הפערי� ולמה בשירות המתוו0 הגור� מיהו להסביר הדואר התבקש, משל לֵש�

 נציגת כתבה) 15.05.11 מיו�( בתשובה. גדולי� גובות שהנתבעות העמלה לבי� גובה המשכונות

 היא אשר‘, אפס אי�‚ חברת בידי הנית� השירות של כמפיצה משמשת [...]„ 1 נתבעת כי הנתבעות

 הסבר על. “[...])החברה עמלת הפחתת לאחר( אותו ומקבלת השירות מחיר את קובעת לבדה

 מניח אינו כי התקשורת משרד של אחר נציג שנה אותה באוגוסט באחד לנתבעות כתב זה“ יצירתי„

. “%600]+[כ של תיוו/ פער משמע [...]„, 1 71 של תוספת גובות ה� השירות בעבור וכי הדעת את

, טאבו נסח הוצאת, זהה שירות שעבור מאחר יותר כבעייתי משתק* האמור„ ,הוסי., “לכאורה„

. “מלקוחותיה - 15.57 של תשלו� גובה הדואר חברת, רכב למשכו� זהה ]עליו[ האגרה שגובה

 וכי, מקרקעי� רישו� נסח מהוצאת שונה רכב משכו� בדיקת כי) 31.08.11 ביו�( השיבה הדואר נציגת

 שהנתבעות וכתבה שבה היא. המידע מאגר אל הקשור שהוא, אפס אי�, שלישי צד מטע� נית� השירות

 הבדיקה תוצאות מטופס שחו8 נכתב לא, יודגש, מכתב באותו. בדיקה מכל ח"ש כעשרי� מקבלות

 לא זו גרסה. הכוונה של או ייעו8 של, פענוח של, עיבוד של, נוס. שירות מקבל אותה לבצע המבקש

  .התקשורת במשרד לכלכלה הבכיר ל"הסמנכ אל 13.09.12 מיו� המכתב עד הועלתה

  
 היה לא והוא, נפתח שהתיק לפני עוד התערי. לגובה באשר בירורי� ער0 התקשורת משרד: וראה צא

 בידי הייתה לא המשכו� בדיקת של מחירה לגביית חוקית הרשאה .המעטה לשו� – ממנו רצו� שבע

 לפי כי מדגישות הנתבעות. ניתנה ההרשאה כי, לב בתו�, להאמי� יסוד לה� היה לא וא. הנתבעות

 סבר, הרישיו� פי+על תעריפיה� על לפקח הסמכות בעל, המאסדר 2013 בשנת לתיק שהוגשה העמדה

 ה�. מוצדקת אינה השירות בתערי. ההתערבות כי מומחי� שני ידי+על שער0 מקצועית בדיקה לאחר

 שנגבה התערי., ראשית ובכ�. הדואר לחוק )ו(37 סעי. פי+על נית� שהשירות ציי� המאסדר כי מוסיפות

 חישוב אופ�„ את בכתב לפרט יש כי בפירוש נכתב הדואר לרישיו� 53.1 בסעי., שנית. סביר היה לא

 לעצמ� ג� כי שהוכח אלא, המאסדר לפני זאת פירטו לא שהנתבעות בלבד זו ולא, “שנקבע התערי*

  .כאלה תחשיבי� ערכו לא אפס אי� של הצעתה בדיקת ולצור0

  
 וברישיו� הדואר בתקנות, הדואר בחוק החקוקות חובות הפרת של התביעה לעילת אשר  .18

 יסודות חמישה ,הנזיקי� לפקודת 63 בסעי. הקבועה, חקוקה חובה הפרת של לעוולה – הדואר

 חובה אותה הפר) הנתבע( המזיק); הנתבע( המזיק על חובה המטיל חיקוק [...]„: מצטברי�

); התובע( הניזוק של להגנתו או לטובתו, הנכו� פירושו לפי, נועד החיקוק; עליו שהוטלה

 א"ע( “[...]החיקוק נתכוו� שאליו הנזק של מטבעו או מסוגו נזק) הניזוק( לתובע גרמה ההפרה

, פרסו� סי.בי.אס' נ“ משפחה„ עיתו� – מ"בע) 1997( משפחה יהודי.דתי וחינו/ תקשורת 5792/99

 145/80 א"ע וראו]; 2001[ א952, 933 )3(נה ד"פ, “טובה משפחה„ עיתו� – מ"בע מכירות וקידו� שיווק

 השנייה לתוספת 34 פרט). ועוד] 1982[ ז139, 113 )1(לז ד"פ, שמש בית, המקומית המועצה' נ ועקני�

 בתשלו� ג� לחייב התיר 34.2 ופרט, מידע ממאגר מסר הזמנת על תשלו� לגבות התיר הדואר לתקנות
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 לטובת נועדה סביר מחיר לגבות החובה. “שנקבעו בשיעורי�„ אליו הגישה ולבעל המאגר לבעל

 וג� – ישראל דואר 8"מבג לעיל כמצוטט, סבירה בעלות ביותר הטוב השירות את שיקבלו – הלקוחות

 הנתבעות כי שוכנעתי דנ� המקרה בנסיבות. סביר להיות צרי0 המידע למאגר הגישה לבעל התשלו�

 לגבות – ולחלופי�, מידע ממאגר מסר הזמנת של התערי. את לגבות בדי� הקבועה החובה את הפרו

 שאליו הנזק הוא שמטבעו נזק משכו� בדיקת בכל נגר� הקבוצה לחברי. השירות בעד סביר מחיר

 אומד� לבי� שנגבה השירות מחיר שבי� ההפרש על אעמיד הכספי סכומו את. החיקוקי� נתכוונו

  .לעיל 14 בסעי. כמבואר התקופות לפי 1 56 או 38 בס0, שקבעתי הסביר המחיר

  
, הטעיה: שנטענו הנוספות התביעה בעילות לדו� הצור0 התייתר הגעתי שאליה לתוצאה משהגעתי

  .במשפט ולא עושר ועשיית הצרכ� מצוקת ניצול

  
 מהנתבעות השירות את שהזמינו אלו את ג� בקבוצה לכלול בבקשתה, המייצגת התובעת  .19

 )ב(10 בסעי. הקבוע המנגנו� את להפעיל המשפט מבית מבקשת, הייצוגית התובענה אושרה שבו מהיו�

  :נקבע זה בסעי.. ייצוגיות תובענות לחוק

  
 לקבוצה אד� של צירו* להתיר המשפט בית רשאי), א( קט� סעי* הוראות א* על

 המשפט בית החלטת במסגרת בה נכלל שלא א*, קט� סעי* אותו לפי הגדיר שאותה

 יורה, כאמור המשפט בית התיר; שיקבע למועד עד וזאת, קט� סעי* באותו כאמור

 על להורות הוא ורשאי, לקבוצה שצור* למי כ/ על הודעה תימסר שבו האופ� על

 מוצדק שהדבר מצא א� אחר לגור� או הקבוצה לחברי ג� כ/ על הודעה פרסו�

 לש� המשפט בתי למנהל ג� תימסר זה קט� סעי* לפי הודעה; העני� בנסיבות

  .']א' ש – ייצוגיות תובענות[ בפנקס רישומה

  
, בשאלה מסמרות לקבוע בלי. הקבוצה את ולהגדיל העניי� נסיבות על זה סעי. להחיל לנכו� מצאתי לא

 יכול השירות כנגד הסביר הסכו� הייצוגית התובענה לאישור הבקשה של קבלתה לִמ� כי הנמנע מ� לא

 כל[...]„ את וכוללת, האישור בהחלטת שהוגדרה כמו נשארת הקבוצה. שקבעתי מהסכו� ליפול א.

 תמורת 2 למשיבה או 1 למשיבה בתשלו�, ']א' ש – 09.03.14[ היו� ועד 2008 משנת, שחויב מי

) כמוכר או כקונה( רכב למכירת בעסקה שהתקשר בי� וזאת, רכב כלי על משכו� נרש� א� הבירור

 מספר� יפורט שבו מוסמ0 גור� של תצהיר הנתבעות תגשנה מהיו� יו� 14 בתו0. “התקשר שלא ובי�

 הוא הקבוצה של נזק< גובה. הנדונה התקופה במש0 שנה בכל בדואר שנערכו המשכו� בדיקות של

 זה הפרש. זה די�+בפסק כקבוע הסביר מחיר< אומד� לבי� הלקוח חויב שבו הבדיקה מחיר שבי� הפער

  .הפיצוי סכו� תהיה והמכפלה, לעניי� הנוגעת בתקופה בדואר שנערכו המשכו� בדיקות במספר יוכפל

  
  :קובע אשר, ייצוגיות תובענות לחוק )1)(ד(20 סעי. הוראת על להסתמ0 מבקשות הנתבעות

  
 או כולה, ייצוגית בתובענה, חלקה או כולה, הקבוצה לטובת המשפט בית הכריע

 שהוק� תאגיד או מקומית רשות, מרשויותיה רשות, המדינה נגד שהוגשה, חלקה

 תשלו� אופ�ו הפיצויי� שיעור בדבר להחליט בבואו, הוא רשאי, די� פי על
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 אופ� או שיעורו, הפיצוי תשלו� בשל, להיגר� העלול בנזק ג� להתחשב, הפיצויי�

 לעומת בכללותו לציבור או הנתבע לשירותי הנזקק לציבור, לנתבע, תשלומו

  .לציבור או הקבוצה לחברי מכ/ הצפויה התועלת

  
 שראו ובכתבות בידיעות להסתפק יכולה ואינני, הכלכלי למצב� מספקות ראיות המציאו לא הנתבעות

 הברירה את בידיה� נותנת אני, המידה על ָיתר עליה� להכביד שלא כדי, זה ע�. התקשורת באמצעי אור

 כאמור הפיצוי של הכולל סכומו ייקבע שבו מהיו� יו� שישי� בתו0, להעביר – האחת: שתיי� בי�

 סעי. מכוח שהוקמה ולחלוקת� כסעד הנפסקי� כספי� לניהול לקר� הפיצוי סכו� מלוא את, לעיל

לארגוני� הפועלי� לקידו� הבטיחות הכספי� ייועדו . 2006–ו"התשס, ייצוגיות תובענות לחוק א27

 להעביר – האחרתהשימוש העתידי בה�.  על מפורט דוח לקר� שיגישו אחרי, בדרכי� (שניי� לפחות)

 1 38 ס0 על זיכוי, מהיו� שנתיי� במש0, ולהעניק לקר� הפיצוי מסכו� מחצית זמ� פרק אותו בתו0

, תיוותר א�, התקופה בסו. שתיוותר היתרה. משכו� בדיקת למבקשי� או רכב על בעלות למעבירי�

 יאוחר לא המשפט לבית יוגש הנתבעות של החיצוני החשבו�+רואי משרד מאת חתו� דוח. לקר� תועבר

 מהטע� הקבוצה מחברי אחד לכל פיצוי על להורות ראיתי לא כי להבהיר המקו� זה. 04.04.21 מיו�

 מבוטל בלתי חלק כי להניח יש ושמנגד, הפיצוי מסכו� יותר לעלות עלול והכתובות השמות שאיתור

  .בקבוצה חברי� הזיכוי מקבלי של

  
 את התחבורה לשר מקנה] חדש נוסח[ התעבורה לפקודת )א(4 סעי. כי אציי� סיו� לפני  .20

 נקבע )ב(4 בסעי.. רכב רישיו� של העברתו את המסדירות הוראות, היתר בי�, בתקנות לקבוע הסמכות

 שולמו כי לוודא שמטרת� בדיקות לערו0 כיצד הרישוי לרשות השר יורה זאת שתסדרנה בתקנות כי

 א� תברר שבעזרת� בדיקות בעניי� הוראות לית� עליו כ�+כמו. הרכב על החלי� והמיסי� האגרות כל

. משכו� הרכב על נרש� וא�, ועוד הרישיו� העברת את המונעת אחרת הגבלה מוגבל או מעוקל הרכב

 חוק לפי. המשפטי� בשר להיווע8 עליו המשכו� לבדיקות הנוגעות ההוראות את השר שיית� קוד�

 [...]„ תקנות לתק� אמור היה המשנה מחוקק, 2011–ב"התשע), 102' מס( התעבורה פקודת לתיקו�

 שנת של הראשו� יומה עד “[...]1967–ז"התשכ, המשכו� חוק לפי משכו� של רישומו בדיקת לעניי�

 התנאי� כאחד, מציבה, 1961–א"התשכ, התעבורה לתקנות 283 תקנה א0, הותקנו טר� הללו. 2013

 או עיקול מהרכב הוסר כי הרישוי רשות של דעתה הנחת את, ברכב בעלות שינוי של רישומו לאישור

), רכב רישיו� להעברת התנאי�) (103' מס( התעבורה פקודת לתיקו� חוק להצעת ההסבר בדברי. משכו�

  :נכתב, 182 הכנסת ח"ה, 2011–א"התשע

  
 על עיקול קיי� א� ההעברה נמנעת, הדואר בבנק ברכב בעלות העברת בעת, כיו�

 את, זאת לעומת. הרישוי רשות של הרכב כלי במרש� משכו� נרש� א� או הרכב

 ביוזמתו לבדוק הקונה על המשכונות ברש� הרשו� משכו� של קיומו בדבר המידע

 ביצע לו משל� שהיה מזה ניכר באופ� גבוה תשלו� תמורת, הדואר בבנק לקבלו או

  .עצמאי באופ� הבדיקה את
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 את לחייב מוצע, ברכב בעלות העברת לפני ואמי� של� מידע קבלת להבטיח כדי

, הבעלות העברת על האפשריות המגבלות כלל את במרוכז לבדוק הרישוי רשות

 עיקולי� של קיומ� את, הרכב על החלי� והמסי� האגרות כל תשלו� את זה ובכלל

 משכו� של קיומו את וכ� הבעלות את להעביר אי� שבשלה� אחרות הגבלות של או

  .המשכונות ברש� הרשו�

  
 ע� בהתייעצות יותקנו משכו� של רישומו בבדיקת העוסקות התקנות כי מוצע עוד

 בינואר 1( ג"התשע בטבת ט"י ליו� עד, המשכונות מרש� על הממונה, המשפטי� שר

  .כאמור המידע למסירת מתאימה היערכות לאפשר כדי), 2013

  
 רשו� א� לברר נדרשי� עוד� רכב כלי לרכוש המבקשי�, שעה לפי חיקוק בגדר אינ� אלה וכל הואיל

  .עליו משכו�

  
  ר ב ד  * ו ס

  
 הקבוע לפי הפיצוי סכו� את לשל� הנתבעות את מחייבת אני. מתקבלת הייצוגית התובענה  .21

 גמול המייצגת לתובעת תשלמנה הנתבעות כ�+כמו. ימי� שבועיי� בתו0 שיוגש התצהיר ולפי לעיל

 מ"מע בצירו., 1 1,000,000 ס0 על טרחה שכר – המייצגי� כוח+ולבאי�, 1 100,000 שסכומו

 הטרחה משכר אחוזי� ושבעי� הגמול מלוא. התובעת מטע� שהוגשה הדעת חוות הוצאות ובתוספת

, החשבו�+רואי דוח את המשפט בית של אישורו ע� תשול� היתרה; מהיו� יו� שלושי� בתו0 ישולמו

  .בפועל המלא התשלו� למועד ועד מהיו� לצרכ� המחירי� למדד הצמדה הפרשי בצירו.

  
 מחצי יפחת לא ושטחה‘, גלובס‚ו‘ אחרונות ידיעות‚ ביומוני� תפורס� הדי�+פסק מת� על הודעה

 בית של לאישורו נוסח הצדדי� יגישו מהיו� יו� 14 בתו0. הנתבעות חשבו� על – הפרסו�. עמוד

  .המשפט

  
  ).2019 בפברואר 6תשע"ט ( א' אדר א היו�,בלשכתי נית� 

  
 למבקר ג� אותו לשלוח לה מורה אני בו הממצאי� ונוכח, לצדדי� הדי�.פסק את תשגר המזכירות

  .המשפט בתי למנהל העתק ישלחו הצדדי�. לממשלה המשפטי וליוע3 המדינה

  
  שושנה אלמגור, שופטת

  




