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 . הנתבעת בהסכמת נתקבלה   לאישורה שבקשה לאחר  ייצוגית  תובענה פניי ל

  היא ,  האישור  בקשת  את  לדחות   יש  כי  סבורה  שהיא  אף  כי   הנתבעת  הודיעה  25.05.14  ביום .1

,  ענבר  יצחק   הנשיא  סגן .  טענותיה  על  שמירה  אגב ,  כייצוגית  ה התובענ  לניהול  יעילות  מטעמי  מסכימה

  חוק ל  8  שבסעיף  המוקדמים  התנאים  שהתקיימו  השתכנע  כי  קבע,  04.03.14  מיום  בהחלטתו

  ענבר   הנשיא  סגן.  ייצוגית  כתובענה  התובענה  את  לנהל  ואישר,  2006–ו "התשס,  ייצוגיות  תובענות

  לשאלת   נוגעת   זו  שהחלטתי  כך ,  הנזק  שאלת  לבין  האחריות   שאלת  בין   הדיון  פיצול   על  הורה

 : כך הקבוצה הוגדרה בהחלטתו. בלבד האחריות

 
  הדין  פסק  מתן  למועד  עדו  זו   תובענה  להגשת  שקדמו   השנים  שבע שבמהלך  מי   כל][

,  אחרת  סלולר  מחברת  אליה   עבר  או  פלאפון  של  לשורותיה   הצטרף,  הבתובענ 

  פלאפון   ברשת  תומך  ושאינו  מפלאפון  שלא  שנרכש  נייד  טלפון  מכשיר  בידיו  כאשר

  בעיות   בדבר  ההתקשרות   בטרם   ובכתב  מראש  במפורש  שעודכן  מבלי  מלא  באופן

 . ][לו הצפויות   הקליטה

 
 (במקור אינה ההדגשה; ב4 סעיף)

 
  התקשורת   משרד  לה  שהעניק(  ן"רט )  נייד  טלפון  רדיו  שירותי  למתן  רישיון  מכוח  תפועל  הנתבעת

 code-division  בטכנולוגיית   השני  מהדור  ן" רט  רשת  הפעילה  היא   2009  לשנת   עד (.  הרישיון:  להלן)
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multiple access   (CDMA  ,)(.  850  תדר:  להלן)  הרץ-מגה  850  בתדר  וקלטו  שידרו  ברשת  והאתרים

:  להלן)  הרץ -מגה  2100  בתדר   לשימוש   התקשורת  משרד  שפרסם   במכרז  הנתבעת   זכתה   2001  בשנת

  רשת   להפעיל  הנתבעת  החלה   2009  בראשית.  השלישי  מהדור  ן"רט  רשת  הקמת  לצורכי(,  2100  תדר

Universal Mobile Telecommunications System  (UMTS  )תואמת  global system for mobile 

communications (GSM ,)שברשותם הקצה ציוד עם אליה  שהתניידו מנויים לקלוט לההח ומאז . 

 
  באמצעות   שירות  ממנה   שקיבלו  חדשים  ללקוחות  גילתה   לא  הנתבעת  כי  נטען   הייצוגית  בתובענה

  שונים  בתדרים  הפועלת ,  שלה  לרשת  במלואו  מתאים  אינו  הציוד  שאם  ממנה  שלא  שנרכש  קצה  ציוד

  קליטה   בבעיות   ייתקלו  הם,  סלולרית  תתקשור   שירותי  המספקות   אחרות  חברות  של   מאלו

-מגה 850 בתדר תומך  אינו  שברשותם הסלולרי הטלפון אשר  מנויים של  הן בעיות אותן. משמעותיות

  הנוגעים   בזמנים  שאפשרו,  מתחרות  חברות  של  כרשתות   שלא   כי  נטען  אף   בתובענה(.  MHz)  הרץ

  2012בחודש ינואר  .  בלבד  לישיהש  בדור  תמכה  הנתבעת  של  רשתּה,  השני  הדור  לרשת  נדידה  לתביעה

 9700BlackBerry Bold  ,ברשותה  מכשירה  עם   מהנתבעת  שירות  לקבל  פרטנר  מחברת  התובעת  עברה

  הנתבעת   נציגי  עם   קשר  כשיצרה.  ירודה  שיחה  ובאיכות  קליטה  בקשיי  נתקלה  כי  טוענתהיא  ו,  

  בקשיי   נתקלת   יאה  שבעטייה   הסיבה   וזו ,  850  בתדר  תומך   אינו  שברשותה  המכשיר  כי   לה   הובהר 

 .הקליטה

 
-ו   4  סעיפים  מכוח  עליה  המוטלות  הגילוי  חובות  את  הפרה  הנתבעת  כי   טוענת  המייצגת  התובעת

  בעסקה   מהותי   עניין  עם   בקשר  לקוחותיה   תא   הטעתה,  1981–א"התשמ,  הצרכן  הגנת   חוק ל  (א)ג14

  שונה   נוסחו  כי  ויוער )   3  סעיף   לפי   הצרכנים  מצוקת   את   ניצלה  וכן  חוק  לאותו  2  סעיף  הוראת   לפי

  עם   החוזה  את  הפרה,  ומתן-משא  בניהול  הלב  תום  חובות   את  ה הפר  הנתבעת  כי   נטען  כן(.  בינתיים

 . כדין שלא והתעשרה   לרישיון 58-ו 53.3 סעיפים הוראות את הפרה ,  לקוחותיה

 
  בשל   ממוניים   נזקים  בקבוצה   החברים  וליתר  לה  גרמה   הנתבעת   של   זו  התנהגות  התובעת   לטענת 

  כך   על   נוסף .  אחרת  לחברה  מעבר ב  משאבים  להשקיע  הצורך  בשל  או   הקצה  ציוד  את   להחליף  הצורך

,  הקליטה  ובעיות  השיחות  ניתוקי  עקב  נפש  עוגמת  בדמות  ממוניים  שאינם  לנזקים  טוענת  התובעת

.  להשתייך  חברה  לאיזו  מושכלת  בצורה  לבחור  יכולתה  שלילת  בשל  הרצון  של  באוטונומיה  ופגיעה

  אינם   כי   שהוכח  יםהמכשיר  רשימת  היא  שצורפה  מכשירים  רשימת  כי  לקבוע  נתבקש  המשפט  בית

  בבקשת  ענבר  הנשיא  סגן  של  החלטתו  לפי,  הנתבע  הסעד.  מלא  באופן  הנתבעת  ברשת  תומכים

 : האישור

 
פיצוי בגין השקעת    –ופין  ]חל[פיצוי חברי הקבוצה בגין החלפת ציוד הקצה; ל  ]...[

, עלות  Simעלות רכישת כרטיס    –משאבים כפולה במקרה של ניוד לחברה אחרת  

ותכניות    הזמן שהושקע והשוואת תעריפים  בניהול מו"מ עם חברת סלולר אחרת 

 מתחרות. 

 
ששולמה  ][ החודשית  התמורה  עבור  חלקי  שירות  קבלת  בגין  פיצוי  לכך,  נוסף 

 ופיצוי בגין עגמת נפש ו/או פגיעה באוטונומיה של הרצון. 

 
 ( 4 סעיף)
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 כי  ולקבוע להצהיר  התבקש גם המשפט  בית

 
 ]...[ 

 
  לשורותיה   להצטרף  המבקשים   הלקוחות  את   מיידעת  אינה   פלאפון . 2. א

  אינו   הקצה   שציוד  ככל  כי   לפלאפון   מחוץ  שנרכש   קצה   ציוד   באמצעות

  תדר   של  בלבד  חלקית  מקליטה   הם  ייהנו  פלאפון  של  MHz  850  בתדר  תומך

  קבועות   קליטה   בבעיות   ייתקלו   מכך   וכתוצאה ,  MHz  2100-ה  הוא ,  אחד

 . פלאפון ברשת  נמכר  בדיוק צהק ציוד  אותו   כאשר גם  זאת, ומתמשכות

 
  להבדלים   צרכנים  של   הידיעה   היעדר  את   פלאפון  מנצלת   זו   בהתנהלותה  . 3. א

  וגרסה   ת[ פי]אירו   גרסה )  הקצה  ציוד  של  השונות  הגרסאות  בין  הטכניים 

  שהיא   תוך ,  השונות  הסלולאר   חברות   בין   התדרים  ולהבדלי (  אמריקאית

  היא   אותן   והזהירות   י הגילו   חובות   ואת   לקוחותיה   עם   ההסכם   את   מפרה

  כמה   אליה   ולהעביר  כיסה   את   להעשיר   מנת   על   הכול ,  ללקוחותיה  חבה 

 . לקוחות שיותר 

 
 (התביעה לכתב 1' עמ)

 
  הבקשה   שהוגשה  לפני  בעיקר  התביעה  נושא  בבעיה  נתקלו  בקבוצה  החברים   כי  טוענת  התובעת

  החלו  אשר  הטלפוניםש  משום  ופחתה  הלכה  היא.  כך-אחר  שנים  וכמה  הייצוגית  התובענה  לאישור

  לגמרי  נעלמה   לא   אך  –  תדרים   של   רחבה   ובמקשתת  אחרת   בטכנולוגיה   פעלו   מכן   לאחר   לשוק  לצאת

 (. מטעמה לסיכומים 3 במוצג ראו לפקוד הוסיפה שאותם המכשירים רשימת את)

 
  איכות   כי,  האחת:  ההגנה  בכתב  מופיעות  שהן  כפי  הנתבעת  בפי  עיקריות  הגנה  טענות  שתי .2

  גבוהה   היא(  850  בתדר  ולא)  2100  בתדר  התומכים  במכשירים  שלה  השלישי  הדור  רשתב  הקליטה

  איכות   כי,  האחרת(;  2100-ו  850)  התדרים  בשני  התומכים  במכשירים  הקליטה  מאיכות  נחותה  ואינה

,  התקשורת  משרד  בדרישות  עומדת,  2100  בתדר  התומכים  במכשירים,  השלישי  הדור  ברשת  הקליטה

  כי  הנתבעת  טענה   נשימה  באותה .  סלולרית  קליטה   לאיכות   באשר   הנוהגת  הנורמה   את   המשקפות 

  בתדר   תומך  אינו  שברשותם  המכשיר  אם  כי  והתניידו  שירות  ממנה  לקבל  שביקשו  ללקוחות  גילתה

  את   הנחתה  אף  והיא  ההתקשרות  במסמך  נכללה  זה  בעניין  הוראה .  בקליטה  בעיות  שיחוו   ייתכן ,  850

-ו  850,  התדרים  שני   כי   הבהירה  הנתבעת.  דנתבעת   אליבא  כך,  ותהלקוח   את  ליידע  המכירות  נציגי

  פועלת   סלקום  של   השלישי  הדור  רשת  וכי(,  ההגנה   לכתב  39.1,  27  סעיפים )  יחס  באותו  פרוסים,  2100

 . שלה תדרים באותם בדיוק

 
  אפריל   מחודש  חרדים   מוטי  הפרופסור   של   דעתו   בחוות  טענותיה   את   לחזק   מבקשת   התובעת  .3

  בטלפון  שמחזיק  הנתבעת  של  מנוי  כי  דעתו  חיווה  זה   מומחה(.  מטעמה  לסיכומים  5  מוצג)  2016

  במיוחד .  במיקומו  תלוי ,  משמעותיים  קליטה  קשיי  לחוות  צפוי  בלבד  2100  בתדר  הפועל  סלולרי

  כגון ,  סלולריות  בסיס  תחנות   של(  אנטנות)  ממשושות   שמרוחקים  וכאלה  סגורים  מקומות   בעייתיים

  טלפון   בעל   למנוי   בהשוואה ,  זאת.  ומקלטים  חניונים,  בניינים  של  פנימיים  קים חל,  סגורים  בניינים 

  של  הרמה  שבה  לשיחה  בהכרח  מובילים  הקליטה  קשיי  כי  הוסיף   הוא.  850  בתדר  גם  הפועל  נייד 
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  אליבא(.  הדעת  לחוות  1  סעיף)  מסוימים  במקומות  קליטה  העדר  כדי  עד,  יותר  נמוכה   הנתונים  איכות 

  סלקום  מהמתחרות   להבדיל,  השני  בדור   תמכה  לא  הנתבעת  של   הסלולרית  שהרשת  מאחר  דחרדים

  פעולה   יכולת  העדר  בשל   וזאת,  לקוי  כיסוי  שיש   אימת  כל  השני  לדור   נדידה  אפשרה  לא  היא ,  ופרטנר

 . 850 בתדר

 
  מאפשרות   והן,  השלישי  הדור   של  לטכנולוגיה  שייכות  UMTS  מערכות  כי  הסביר  חרדים  המומחה

  כפי .  850-ו  2100,  כאן  לדיון  הרלוונטיים  לתדרים  נדרש  הוא  דעתו  בחוות.  תדר  רצועות  בכמה  שימוש

  הגרסה :  עיקריות  גרסאות  בשתי  מכשירים  לייצר  נוהגות  הסלולריים  הטלפונים   יצרניות,  שתיאר

  הגרסה;  הרץ-מגה  2100-ה   מתחום  גבוה   תדר  עם  הרץ -מגה  900  של   נמוך  בתדר  שתומכת ,  האירופית

  5  סעיף)  הרץ-מגה  2100  מתחום  גבוה  תדר  עם   850  בתדר  התומכת  תלרש  שמתאימה,  האמריקנית

  2100  בתחום  תדרים  על  UMTS  רשתות  התבססו  הנוכחי  האלף  של  הראשונות  בשנים(.  הדעת  לחוות

  ציין ,  פיזיקלית  מבחינה.  השני  הדור  רשתות  בשימוש  היו  הנמוכים  שהתדרים  מהטעם,  הרץ-מגה

  כן ,  יותר  גבוה  האותות   להעברת  המשמשים  רומגנטייםהאלקט  הגלים  שתדר  ככל(,  6  סעיף)  המומחה

  למבנים   החדירה  ויכולת  יותר  קצרים  לטווחים  מוגבלת  במרחב  האלקטרומגנטיים  הגלים  התפשטות

  כיסוי  בבעיות  כרוכה  UMTS  רשתות  שפריסת,  הדעת  חוות  לפי  כך,  התברר.  יותר  נמוכה  סגורים

  של   וזמינות  כיסוי  בחוסר  שהתבטאה,  הנמוכ  שירות  מאיכות  סבלו  והמנויים  מסוימים  באזורים

,  מאוד  יקרה  פריסתה.  מלא  כיסוי   המספק ,  2100  בתדר  פועלת   השלישי   הדור   רשת.  השלישי  הדור

  בהשוואה   משמעותי  באופן  גדול  בסיס  תחנות  מספר  ובה  יותר  צפופה  רשת  מחייבת  היא  באשר

  את   עיכב  זה  שיקול.  תיחסי   נמוכים  בתדרים  הפועלת,  השני  הדור  רשת  בפריסת   המשושות  לצפיפות

  כיסוי   להשיג   מאפשר(  הרץ-מגה   900-ו   850)  הנמוך  התדר(.  7  סעיף)  השלישי  הדור   רשתות   של  הקמתן

  נוכח (.  הדעת  לחוות  13  סעיף)  2100  תדר  לעומת  יותר  טוב   סגורים   למקומות  לחדור   וגם  יותר  רחב

  את   הרשויות  שינו,  דבלב  גבוהים  תדרים  בסיס  על  השלישי  הדור  רשתות  בפריסת  שהתעוררו  הקשיים

  התקשורת   חברות  יכלו  כך.  נמוכים  בתדרים  גם  UMTS-ב  לתמוך  לאפשר  כדי  האסדרה  דרישות

  היא   הנתבעת  שסיפקה   הנתונים  לפי  כי(  15  סעיף)  הוסיף  חרדים  המומחה.  עלויותיהן  את  לצמצם

  בעתהנת  כלומר.  יחס  באותו   פרוסות   שלהם  הבסיס   כשתחנות ,  2100-ו  850,  התדרים  בשני  משתמשת

  בפתרון   ובחרה,  יקרה  שעלותה,  יותר  צפופה  2100  רשת  מפריסת  להימנע,  המומחה  לדברי,  ביכרה

  במכשיר   המחזיקים  משתמשים  וכך  הואיל(.  2100  ובתדר  850  בתדר)  הרשתות  שתי  את  שמשלב

  כי   וציין  המומחה  הוסיף  זאת  עם.  משמעותיות  קליטה  מבעיות  לסבול  צפויים  850  בתדר  פועל  שאינו

  של   רב  במספר  קליטה  שמאפשרים  הניידים  הטלפונים  התפתחות  עם,  השנים  במרוצת  פחתה  זו  בעיה

'  עמ)  850  בתדר  מאשר  משושות  וחצי  שניים  פי  נדרשות  2100  בתדר  חרדים  המומחה  לגישת.  תדרים

  אם   כלומר.  ביניהם  דיפרנציאלי  הבדל  צריך  אני„   לדבריו(.  21,  11–10  שורות,  הדיון  לפרוטוקול  43

  מספר   גדל  הנתבעת  אצל  אבל,  “2011-ב  אנטנות  2,500  צריך  אני,  850-ב  אנטנות  אלף  לנו  יש

–15  שורות ,  שם)   “]...[ביניהם  דיפרנציאל  שום  אין,  1,900-ל  1,200-מ  או   1,400-מ  ]...[„  המשושות 

  של   דעת   חוות   הציגה  אך  נגדית   חקירה   חרדים  המומחה   את   לחקור   שלא  בחרה   הנתבעת (.  22–21,  16

  ושאליה ,  התובעת  מטעם  הדעת   חוות  את  לסתור  ביקשה   שבאמצעותה,  רוזן  יאלדנ,  מטעמה  מומחה 

 . בהמשך אידרש
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-רואה,  המשפט  בית  מטעם  המומחה  של  הדעת  חוות  על   גם  להסתמך   מבקשת  התובעת  .4

  נושא  את  שיבחן  כדי  מינויו  על  18.02.15  ביום  הורה  ענבר  הנשיא  שסגן,  רצאבי  אהוד  החשבון

  ולנסות   סטטיסטית   בדיקה   לערוך  נתבקש   המומחה.  זה  תיק  נושא  עה התופ  על  לקוחות  של  התלונות 

  עם   הרלוונטית  בתקופה   הנתבעת  שמפעילה  לרשת   שהתניידו  לקוחות  של,  התלונות  מספר  את  ולכמת

.  התדרים  מנושא  לנבוע  לכאורה  עשויות  אשר  קליטה  בעיות  שעניינן,  850  בתדר  תומך  שאינו  טלפון

  באשר   מידע  כוללת  אינה   הנתבעת   של  הלקוחות  ניהול  כת שמער  כך   על  דעתו   בחוות  עמד  המומחה

  של   נתונים  נבדקו  לפיכך.  לאו  אם  850  בתדר  תומך  לקוחותיה  את  שמשמש  הקצה  ציוד  אם  לשאלה

  יצא   שממנה   ההנחה.  הניוד  במועד   קצה  ציוד  ממנה  רכשו   לא   אך   הנתבעת  לרשת   שהתניידו   מנויים

,  פרטנר  של  או  סלקום  של  ן"הרט  מרשתות  והתנייד  מנויים  אותם  של  המכריע  שרובם  היא  המומחה

  שנה   חצי  של  התקופה  נבחנה.  850  בתדר  תמכו  לא  הנראה  ככל  ברשותם  שהיו  הטלפון  ושמכשירי

  הנתבעת   של  הלקוחות  ניהול  במערכת   שקוטלגו  תלונות   ונבחנו ,  הנתבעת  לרשת  הלקוח  ניוד  לאחר

  תדרים   באותם  פעלה  לקוםס   כי  טוענת  הנתבעת  זה  בהקשר.  רלוונטיים  שנמצאו  קודים  בארבעה

 .  בקליטה בעיות  חווה לא חדש  מכשיר רכש ולא רשת מאותה שהתנייד שמי כך, שלה

 
  לקוחות   בקרב  קליטה   בעיות  בגין  לנתבעת  התלונות  שיעור   מה  גם  לברר   לנכון  מצא  המומחה

  במכשיר   שמחזיק  מי   גם   כי  טענה  שהנתבעת   מכיוון,  זאת.  התדרים  בשני  שתומך   בטלפון   שמחזיקים 

  כיסוי   להבטיח  ניתן   ולא  מושלמת  אינה  הקליטה  איכות  כי  וכן,  קליטה  בבעיות  להיתקל  עלול  זהכ

  הושווה   זה  נתון.  וכולי  האוויר  מזג  תנאי,  תקלות  בשל  גם,  זמן  נקודת  בכל,  האזורים  בכל  ורציף  מלא

,  הניוד  בעת  טלפון  מכשיר  קנו  ולא  אחרות  מחברות  הנתבעת  אל  שהתניידו  אלה  של  התלונות  לשיעור

  בתדר   הקצה  ציוד  תמיכת -מאי   שנובעות   קליטה  לבעיות  יוחס,  קיים  אם,  העודף  התלונות  ושיעור 

 :כדלהלן  הם  רצאבי המומחה  של דעתו חוות ממצאי . 850

 
  ן "הרט  רשתות  של  מזו   שונה   בטכנולוגיה   הנתבעת  של   ן "הרט  רשת   פעלה  2009  שנת   של   תחילתה   עד

  את   בכלל  לקבל  אחרות  ן "רט  מפעילות   של  לקוחות   לו יכ   לא   אז  ועד,  המפעילות  יתר  של  השלישי   בדור

  התחילה   זמן   באותו   כזכור .  שברשותם  הקצה  במכשירי   הנתבעת  ברשת  השלישי   הדור  שירותי 

.  החזיקו  שבו  הקצה  ציוד  עם   מפעילה  שהיא  השלישי  הדור  לרשת   שהתניידו  מנויים  לקלוט  הנתבעת 

.  2015  אוקטובר  לאמצע  ועד  2009  בתחילת  הרשת  הקמת  שמיום  לתקופה  נגעה  המומחה  בדיקת

  נתקבלו ,  קצה  ציוד  ממנה  רכשו  ולא  הנתבעת  אל  שהתניידו  מנויים  1,948,286  מתוך,  זאת  לעומת

  מתוך .  0.82%  הוא  המתלוננים  שיעור   היינו,  קליטה  בעיות   על  תלונות  אלף   16-כ  שנבחנה  בתקופה 

  בנושא   תלונות  1,982  קר  נתקבלו,  קצה  ציוד  ממנה  וקנו  הנתבעת  לרשת  שהתניידו  מנויים  350,715

.  הניוד  מתהליך  שנה   חצי  בתוך  שהתקבלו  תלונות  נבדקו  כזכור.  0.57%  של  שיעור,  הקליטה  איכות

  תלונות   עודף  נצפה  קצה  ציוד   קנו  ולא  הנתבעת  לרשת   התניידו   אשר  המנויים  קבוצת  שבקרב   מכאן

  של   דולוגיהווהמת  ההנחות  פי-על.  בקבוצה  המנויים  מכלל  0.25%-כ   ששיעורו  הקליטה  בעניין

  לנושא   5,000-כ  לייחס  אפשר  קליטה  בעיות  על  התלונות  אלף  16  מתוך  כי  המומחה  מצא  הבדיקה

  לא   שמכשירם  כך   בשל   קליטה   מבעיות  שסבלו  המנויים  מספר   כי   הנמנע   מן   לא   זאת   עם.  התדרים

  של   הבא   בשלב  יתברר  הקבוצה  היקף .  להתלונן  נוהגים   הכול  לא   באשר,  יותר  גבוה   850  בתדר   תמך

  מהנתבעת   קיבל  לא   המשפט  בית  מטעם  שהמומחה  בעוד  כי  להעיר  המקום  כאן.  הנזק  כשיידון,  הדיון

  מטעם   המומחה  בידי,  לא  או  850  בתדר  תומך   הלקוחות  את  שמשמש  הקצה  ציוד  אם  נתונים

  מטעם   המומחה  של  הדעת  שחוות  הגם,  כן-על .  בהמשך  ארחיב  כך  ועל,  אלה   נתונים  נמצאו  המשיבה
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  עשויות   מהתלונות  כמה  גסה   בהערכה  להעריך  שנועדה,  סטטיסטית  דעת  וותח  היא   המשפט   בית

  לרשת   שהתניידו  אלו  מקרב  המתלוננים  ששיעור  ללמד  כדי  בה  יש,  התדרים  בנושא  להתמקד  לכאורה

  מכשיר   ממנה   ורכשו   הנתבעת   לרשת  שהתניידו  המנויים  ממספר  גבוה  מכשיר  ממנה   קנו  ולא  הנתבעת 

  החליפו  ולא  הנתבעת  לרשת   שהתניידו   מי   של  השיחה   ובאיכות   טה בקלי  בעיות  היו  כך  אם .  מתאים

נכונה  .  דעתו  חוות  על  המשפט   בית  מטעם  המומחה  מחקירת  להימנע  בחרה  הנתבעת.  מכשיר אם 

  את   רק  בדקנו   שלּו  יוצא,  2100-ו  850  התדרים  על  מבוססת  סלקום  של  השלישי  הדור  רשת  כי  הטענת

 . יותר גבוה   להיות עשוי   רבםמק התלונות שיעור היה  ,מפרטנר המתניידים

 
  היה   השיחה  ובאיכות  בקליטה  בעיות  על  התלונות  שיעור  כי  עולה  רצאבי  ח" רו  מבדיקת  מקום  מכל

  וקנו   לרשתּה  שהתניידו  אלו  בקרב  מאשר  מהנתבעת  טלפון  רכשו  שלא  המתניידים   בקרב  יותר  גבוה

 . דעתו בחוות האמור על  נחקר  לא המומחה  כאמור. ממנה מכשיר

 
  2100  תדר  שקולטים  סלולריים  בטלפונים  כי  טוענת  הנתבעת(  12-ו  6  סעיפים)  ההגנה  בכתב .5

  בשני   התומך  טלפון  של  מזו  תיפול  לא  שלהם  הקליטה  ואיכות,  קליטה  בעיות  תהיינה  לא  בלבד

  אלא.  בהם  שיחות  ניתוקי  ושל  קליטה  בעיות  של  תופעה  שקיימת  לטענה  בסיס  אין  וכי,  התדרים

  היא   ולפיה  האישור  לבקשת  בתשובה  שהציגה  הגרסה  את  לחלוטין  תרתסו   הנתבעת  של  זו  שגרסתה

  אם  בעיות  לחוות  עלולים  הם  כי,  ההתקשרות  בהסכם  השאר  בין,  בפירוש  לקוחותיה  לידיעת  מביאה

 : ההתקשרות  תנאי לנספח ג14  בסעיף נכתב כך. התדרים בשני תומך אינו שברשותם הטלפון  מכשיר

 
  פלאפון   של  UMTS/HSPA-ה  רשת   עי ביצו:  תקשורת  בתדרי   המכשיר   תמיכת 

-ו  MHz  850  – התדרים  בשני   התומך  במכשיר   שימוש  על   נסמכים,  השירות ורציפות 

2100  MHz  .התדרים   בשני   תומך   שאינו   במכשיר ,  בכרטיס  ישתמש  שהלקוח   במקרה  

 . זמינים או / ו  רציפים [ ו]יהי לא  הרשת  ביצועי   או/ו  השירות  כי  ייתכן, ל"הנ

 
 (התובעת םמטע לסיכומים  39 מוצג)

 
  משרד   שהוציא  האסדרה   כללי   שלפי(  האישור  לבקשת   לתשובה   6  סעיף)  כך  על  עמדה   הנתבעת 

,  אותו  מכרה  היא  לא  אם  גם,  סלולרי  במכשיר  המצויד  דורש  לכל  לאפשר  חויבה  היא  התקשורת

  אופייה   לנוכח  כי  בפירוש  צוין   ההתקשרות  בהסכם  כי(  16  סעיף)  ציינה  גם  היא.  כמנוי  אליה  להצטרף

  וכי,  המקומות  בכל   רציף  או  מלא  יהיה  לא  הסלולרית  הרשת  שכיסוי  אפשר  ן"הרט   מערכת  של

  לתשובה  52  ובסעיף.  וניתוקים  קליטה   הפרעות  בדבר  טענה   כל  על   התובעת  ויתרה  ההסכם   בהמשך

 כי  נכתב  האישור לבקשת

 
  במכשיר   כי ,  ההסכם  במסגרת ,  מפורשת  בצורה   מנוייה  את   מיידעת   פלאפון   ]...[ 

  לא   הרשת   ביצועי  או/ו   שהשירות   ייתכן,  פלאפון  רשת   בתדרי   תומך   נו שאי   סלולר

 ]...[ זמינים או/ו  רציפים  יהיו 

 
  קצה  מכשירי  עם  אחרת  מחברה  אליה  שעברו  הנתבעת  של  לקוחות  כי  לקבוע  כדי  לעיל  באמור  היה  די

  שרכשו  מאלה  יותר   בקליטה  ומהפרעות  מניתוקים   סבלו  שלה  הרשת  בתדרי  תומכים  שאינם

 . שלה הרשת בתדר הנתמכים, מהנתבעת סלולריים מכשירים
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  משאבים   משקיעה  היא  כי(  12  סעיף)  האישור  לבקשת  בתשובתה  טענה  גם  הנתבעת:  ועוד  זאת

  הקליטה   איכות   כי   ממנה  נרכש   שלא   בטלפון  המצוידים  חדשים  מצטרפים  ליידע  כדי  רבים  ומאמצים

  הנחתה   היא  לגרסתה.  התדרים  ניבש  תומך  אינו   אם  המקומות  בכל  המיטבית  להיות  שלא   עלולה  בו

,  8  סעיפים  ראו  כן)  החדשים  למצטרפים  זאת  למסור  שתכליתן  הנחיות  והמכירה  השירות  נציגי  את

  לתובעת   הסבירו   השירות   נציגי  עם  שבשיחות  נכתב(  57  סעיף )  האישור  לבקשת  בתשובה  כן-כמו(.  55

  אם ,  מרבית  קליטה  תהא   א ל  מסוימים  שבמקומות  ייתכן   הרשת   תדרי   בשני  תומך   שאינו   במכשיר   כי

 בתדר  רק  התומך  טלפון  של  הקליטה  איכות  כי  ההגנה  בכתב  הנתבעת  טענה  מדוע  תמוה  כן  אם.  בכלל

  גרסת   מהי  ברור  לא  גם.  התדרים  בשני  התומך  טלפון  של  הקליטה  מאיכות   נופלת  אינה  2100

  ולפיכך   קליטה   מבעיות  סבלו  התדרים  בשני  תמך   לא  ומכשירם  שהתניידו  לקוחות  האם:  הנתבעת

  קיימת  הייתה  לא   שמא  או,  האישור  לבקשת  בתשובה  שטענה  כפי,  לידיעתם  זאת  להביא  דאגה  היא

  בשני   התומך  ממכשיר  נחותה  אינה  אחד  בתדר  אך  שתומך  במכשיר  הקליטה  ואיכות  קליטה  בעיית

  מנהלת   של  ובתצהירה  האישור  לבקשת  בתשובה  והפכתי  הפכתי.  ההגנה  בכתב  שטענה  כפי,  התדרים

  הדור   רשת  את  בנתה   הנתבעת  כי  הטענה  את  ברמז  ולו  מצאתי  ולא,  אליה  שצורף  קצה  ודצי  אגף

  מכשיר   משתמשי,  2009  שנת  של  בתחילתה,  לפעול  שהחלה  שמהיום  כזה  באופן  מלכתחילה  השלישי

  שתמך   במכשיר  שהחזיקו  שיםמלמשת  בהשוואה  בקליטה  בעיות   חוו  לא  התדרים  באחד   רק  שתמך

 . התדרים בשני

 
  הקבוצה  לחברי   המשותפות  השאלות  את  המשפט   בית   הגדיר   האישור   להחלטת   ה  בסעיף .6

 : לישנא כהאי

 
  תומכים ,  בפלאפון  נרכשו  שלא ,  לפלאפון  לקוחות  התניידו  עמם  מכשירים   האם   ]...[ 

  הלקוחות   את  ליידע  השירות  נציגי  את  תדרכה   לאפון[ פ]  האם;  פלאפון  של  בתדרים

  כי ,  לפלאפון  מחוץ   שנרכש  ה קצ  ציוד   באמצעות   לשורותיה   להצטרף   המבקשים 

  מבעיות   הם   יסבלו ,  הנתבעת  של   בתדרים   מלאה   בצורה  תומך   הוא  שאין  ככל

  הקליטה   ות [ עי] ב  אודות  הקבוצה  חברי   יידוע  בדבר  פלאפון  התנהלות   האם;  קליטה

 . כדין הנה  הקליטה בעיות  לפתרון  הנתבעת  התנהלות  האם ; כדין הנה

 
 ( ה4 סעיף)

 
  אינן   850  בתדר  תומכים  שאינם  בטלפונים  הקליטה  בעיות  כי  עולה  המשותפות   השאלות  מנוסח

  את   תדרכה  הנתבעת  אם  היא  לברר  לנכון  המשפט  בית  שמצא  השאלות  אחת .  במחלוקת  כלל  שנויות

  אחר   במקום  שנרכש   קצה  ציוד  באמצעות  שירות  ממנה  לקבל  המבקשים  את  ליידע  השירות  נציגי

  אם   הייתה  נוספת  שאלה .  קליטה  יות מבע  יסבלו  הם  התדרים  בשני  תומך  אינו   המכשיר  שאם

  היא   כי  האישור  לבקשת   בתשובה  טענה  הנתבעת  כי  ראינו.  הבעיות  את  לפתור  כדין  פעלה  הנתבעת

  לעיל   מהאמור.  התדרים  בשני  תומך  אינו  המכשיר  אם  האפשרית  הבעייתיות  את  ללקוחות  מציגה

  בתדר   רק  שתומך  טלפון  של  הקליטה  איכות  כי,  ההגנה  בכתב  שעלתה  כפי  הנתבעת  גרסת  כי  שוכנעתי

  חזית   שינוי   בבחינת,  כבושה  גרסה  היא,  התדרים  בשני  התומך  טלפון  של  מזו   פחותה  אינה  2100

 . להלן שיובאו מהטעמים וגם הזה מהטעם לקבלה  ואין, המחלוקת
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  על  נשאל, בנתבעת וטכנולוגיה  הנדסה  ל"סמנכ  הרלוונטית  בתקופה  ששימש, קורץ דורון  העד .7

  בשימוש   ברשת  קליטה  לבעיות  באשר  הנתבעת  לקוחות  עם  האחיד  בחוזה  פיע שהו   הסעיף  אודות

 : והשיב, 2100 בתדר אך  שתומך במכשיר

 
, בפועל.  850-ב  גם  וכמובן,  2100-ב  מלא  מענה  לתת  תוכננה  במקור  הרשת  ]...[

  היה   2100-ב  התמיכה   לצורך  –  עיכובים  היו   הרשת  של   ובנייתה  הקמתה  בתהליך

  שרשויות   ממגבלות   שנבעו  עיכובים  היו.  התרנים  על,  האנטנות  את   להחליף   צריך

  תהליך   היה ,  עיכוב  והיה  –  עלינו   הטילו   נכסים  שבעלי  מגבלות ]...[  ;  עלינו  הטילו

. 2100-ב  ולתמוך  הזאת  הרשת  של  האנטנות  כל  את  להקים[ו]  להסיר  וקשה  מורכב

  ם בודדי  אתרים  מאות  עדיין  שהיו  מכיוון,  2009-וב,  ת[רש ]ה  הקמת   בתחילת  לכן

  התייחסות   שייתנו  וביקשתי  המשפטית  ללשכה  פניתי,  2100  עדיין   בהם  היה  שלא

-ב  שתומכים   קצה   מכשירי   של  מגוון  שיש   ידענו   כבר  הזאת   בתקופה .  הזה  לנושא 

  יש   שאם,  הזה  לנושא  מענה  שתיתן ,  המשפטית  ללשכה  פניתי   ולכן,  2100-וב  850

  שלו   כיסוי[ה] ש  ברור,  כזה  אתר  ליד  נמצא  מישהו  שאם  ברורו,  שתומכים  מכשירים

 . בחוזה שמופיע  הסעיף   את   לבקשתי בהמשך ניסחו  הם   ואז, פחות הוא

 
 , 108 'עמ–28 שורה, לפרוטוקול 107' עמ)

 ( במקור אינה ההדגשה; 5 שורה

 
  מאות   שידרו   לא  עדיין   2009  ובשנת   2100  בתדר   התומכים  האתרים  בבניית  עיכובים   היו   אם  ובכן

  אם   בקליטה  בעיות  יחווה  2100  בתדר  אלא  משדר  אינו   שמכשירו  מנוי  כי   נהיר,  2100  בתדר  אתרים

 .  תדר באותו משדר  שאינו לאתר  מספיק סמוך  אינו

 
  על   כשהלינה  הקליטה  בעיות  של  בקיומן  הודו  הנתבעת  של  השירות  שנציגי  הראתה   התובעת .8

  לאופר   שלומית  הנתבעת  נציגת  עם  שוחחה  התובעת .  המשפט  בבית  כשהעידו  עשו  כן.  לפניהם  הבעיה

  עולה  וממנה  השתיים  בין  לשיחה  האזנתי(.  מטעמה  לסיכומים  27  מוצג  –  ההקלטה)  15.04.12  ביום

  מהבדלי   נובעת  חווה   שהיא  בקליטה   הבעיה   כי  מייד  לה   אמרה ,  בלקברי  מצוות,  הנציגה  כי   בבירור 

  מחברה   התניידה  שעימו(,  בלקברי)  שבידה  המכשיר  לבין  משווקת  שהנתבעת  המכשירים  של  התדרים

  עיקר   את  שמספק  הוא  850  תדר  כי   עוד   הסבירה  לאופר.  850  בתדר   ולא  2100  בתדר   ושתומך  אחרת

.  אלו  במקומות   בעיקר   קליטה   בבעיות  נתקלת  שהתובעת  הסיבה   וזו,  סגורים  במקומות  הקליטה

  לטלפון   השיחות  את  להפנות  והציעה,  “להציע  פתרון  לי  אין„  לתובעת  לאופר   אמרה  דבר  של  בסופו 

  שירות   מערכת  מתוך  תדפיס)  לבעיה  אמיתי  פתרון  זו  בהצעה  שאין  לציין  למותר .  ותעל  ללא  קווי 

(.  התובעת  מטעם  לסיכומים  42  כמוצג  צורף,  השיחות  של  תרשומות  הכולל,  הנתבעת  של   הלקוחות

  כי   –  לאופר  של  דבריה   על  חזר  והוא,  הטכני  בצוות   משמרת  מנהל ,  כוכבי  ניר   עם  שוחחה   התובעת 

  את   להחליף  לה  הציע   כוכבי .  קווי  לטלפון   שיחות  חינם  להפנות  וניתן  הבעיה  את  לפתור   אפשרי  בלתי

  בתדר   תומך  לא  בדיקה  לאחר  המכשיר„  כי  נכתב  שיחה  אותה  של  בתרשומת.  חשבונה  על  הטלפון

 ניסיתי .  קליטה  כיסוי  לה   אין   ששם  שלה   העבודה  מקום  לרבות  רבים  מקומות  ישנם  ולכן   850

  בתרשומת .  “חדש  מכשיר  רכישת  או  חיצונית  למעבדה  נייהפ,  שיחות  הפניית  של  חלופות  להציע

  לאחר .  “]...[הקליטה  לבעיית  טכני  פתרון  אין  כרגע  שלצערי  ללקוחה  הוסבר„  כי   נכתב   גם

  זה   נציג  וגם,  רבובסקי-שיין  רומן  16.04.12  ביום  קשר  איתה  יצר  יותר  בכיר  נציג  עם  לשוחח   שביקשה
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  15  מוצג)  נתקלת  היא   שבהן   הקליטה   לבעיות  רה ע  הנתבעת   וכי  “ידוע  סיפור„ב  מדובר  כי  ציין

  על  איתה  ידבר  שנציג   ואמר  משמעותית  בהנחה  מכשיר  להציע  ניסה  שיין(.  התובעת  מטעם  לסיכומים

-ו   900  תדרים   עם   עובדות  וסלקום   פרטנר :  גרסאות  שתי  יש  למכשירים  כי   לתובעת   תיאר  הוא .  כך

  פועל   התובעת  של  שהטלפון  אישר  גם  הוא.  יותר   נפוץ  הנמוך  והתדר,  2100-ו   850  עם  והנתבעת  2100

  גם  אם  כי,  בלקברי  במכשיר  רק  קיימת  אינה  הבעיה   כי  ציין  התובעת  ולשאלת,  2100  בתדר  רק

  מבינים   אינם   המכירות   נציגי   כי  הסביר  רבובסקי-שיין .  ועוד  אריקסון -סוני  של ,  נוקיה  של   בטלפונים

  בשירות  שעבד,  זה  נציג .  הזה  העניין   את  להפיץ  שוקלת  הנתבעת   כי  הוסיף  ואף,  תודרכו  ולא  בתדרים

  זומן   גם(,  6–3  שורות,  לפרוטוקול  45'  עמ)  הטכני  דאטה   צוות   כמנהל   2012–2008  בשנים  הנתבעת 

  עם   לנתבעת  שהצטרף  מי  כי  אישר,  התובעת  עם  שיחתו  הקלטת  לו  שהושמעה  לאחר.  לפניי  להעיד

  העד .  קליטה  מבעיות  יסבול   הואו  פחות  טובה  המכשיר   של   הקליטה,  850  בתדר  תומך   שאינו   מכשיר

 : נשאל גם

 
 ? פלאפון של  הנציגים  בקרב ידוע היה   הזה הדבר : ש

  לא   שהוא   מכשיר   רוכש   אתה  שאם ,  ברור  של  סוג  היה  זה ,  כאילו...  ֶאה : ת

 . כן אז,  יותר הנמוך ... ה  בתדר תומך 

 
 (במקור אינה ההדגשה; 23–21 שורות, שם)

 
  טלפון   במכשירי  המחזיקים  סבלו  שמהן  הקליטה  ותלבעי   באשר  התביעה  בגרסת  תומכת  זו  עדות

  הייתה   היא   כי  הודה   ואף ,  זה  תיק   נושא   הבעיה  של   בקיומה  הודה  שיין .  התדרים  בשני  תמכו   שלא

  במפרט   מעורה   היה   לא  כי   העיד   גם  הוא .  הלקוחות   עם  ונתנו   שנשאו   הנתבעת   נציגי  בקרב   ידועה 

 . וכולי  קליטה  מגברי הותקנו אם, הותקנו  זן קווי אילו למשל – הרשת

 
  מצוות   חלק  ששימש,  אוחיון  דודו  השירות  נציג  התובעת  אל  פנה  ,2012באפריל    30-, בשבועיים  כעבור

  היחידים   הפתרונות   כי   עלה(  התובעת  מטעם  לסיכומים  28  מוצג)  עימו  מהשיחות.  לקוח  חוויית   שיפור

  של  חשבונה  על  850  בתדר  התומך  לכזה  הטלפון   החלפת  היו  להציע  מסוגלת  הנתבעת  שהייתה

  מבחינה   כי  בשיחה  ציין  הוא.  אחרת  תקשורת  לספקית  שתעבור  או,  כלשהי  הנחה  עם  אולי,  הלקוחה

,  לבעיה  פתרון   קצר   זמן  בתוך  למצוא   מתכוונת   הנתבעת  כי  הוסיף  זאת  עם .  לבעיה  פתרון  אין  טכנית

  ליום  נכון,  עבד אוחיון  העד. 2009 בשנת  כבר  נמצא  הפתרון  כי הכבושה לטענתה בסתירה כמובן  וזאת

  פנה   הוא  טכני  רקע  לו  שאין  מאחר(.  24–23  שורות,  לפרוטוקול  48'  עמ)  הנתבעת  בשירות,  עדותו  מתן

  הוא (.  14–12  שורות,  50'  עמ)  שברשותה  בטלפון  קליטה  בעיות  לתובעת  מדוע  לברר  הטכני  למוקד

  הוא  המתחר  מחברה  איתו  הגיעה  שהלקוחה  שהבלקברי  התברר  ]...[„ו  רבובסקי-שיין   עם  שוחח

 מגיע   מספקים  שאנחנו  הבלקברי  כאשר  מאירופה  מגיע  שהוא  מכיוון  שלנו  בתדרים  תומך  לא

  השלישי   הדור   מערכת  את   הנתבעת  בנתה   איך  ידוע   היה  לא   זה  לעד  גם(.  2/ ת  המוצג)  “]...[ב"מארה

  למנויי   בקליטה  בעיה  קיימת  הייתה  כי  ללמוד  ניתן  מעדותו  גם(.  8–6  שורות,  לפרוטוקול  52'  עמ)

.  , וכי הנתבעת הייתה מודעת לבעיה זו850 בתדר לא  אך  2100 בתדר שתמך מכשיר שהחזיקו תבעת הנ

 . לפחות  שנה אותה  עד  בעינה נשארה בעיה ה כי עולה, 2012-ב שנערכו, התובעת עם מהשיחות

 
  לראות   ואין  השירות  נציגי  עם  התובעת  של  בשיחות  לאמור   משמעות  לייחס  אין  כי   טוענת  הנתבעת

  מורכבים מקצועיים בנושאים והבנה  מומחיות כל השירות  לנציגי אין לגישתה. דין-בעל הודאות בהם
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  של   המקצוע  אנשי  ידי   על  תודרכו  השירות   שנציגי  שחזקה  מפני  ראשית,  זו   טענה   לקבל  בידי   אין .  אלה

  כי   שוכנעתי,  שנית.  כך  סתם  הדברים  את  לומר   טרחו  לא  והם  שאמרו  את  למנויים  לומר  הנתבעת

  התדרים   בעיית   נושא  כי  העיד  והוא,  הטכנית  התמיכה  בתחום  מקצוע  איש  הוא   רבובסקי-שיין  הנציג 

  תשובה  קיבלה  והיא   נציגים  כמה  בדקו  התובעת  שהעלתה  הקליטה  בעיות  עניין  את.  “ברור„  היה

  האישור  לבקשת  בתשובה  טענה  עצמה  הנתבעת:  זו  אף  זו  לא.  מהם  אחד  כל  מפי  וברורה  קוהרנטית

 שהם   מכשיר  אם  כי  שירות  ממנה  לקבל  להצטרף  המבקשים  את  ליידע  יגיםהנצ  את  מנחה  היא  כי

 . השיחה  ובאיכות  בקליטה בעיות לחוות עלולים הם התדרים בשני תומך אינו איתם מביאים

 
  שמחזיק   הנתבעת   רשת  של   מנוי   חרדים'  הפרופ  של   דעתו   חוות  לפי   כי  ראינו:  ביניים  סיכום .9

  מכשיר   בעל  למנוי  בהשוואה  משמעותיים  קליטה  קשיי  לחוות  צפוי  2100  בתדר  הפועל  סלולרי  בטלפון

  איכות   שבה  לשיחה  בהכרח  מובילים  הקליטה  קשיי  כי  הוסיף  גם  המומחה.  850  בתדר  גם  הפועל

  גם.  דעתו  חוות  על   נחקר  לא  המומחה.  מסוימים  במקומות  קליטה   העדר  עד  יותר  נמוכה  הקליטה

  חוות   מממצאי.  התביעה  בגרסת  תמכה,  שפטהמ  בית  מטעם  המומחה,  רצאבי  ח"רו   של  דעתו  חוות

  עם   לנתבעת   שהתניידו  ממנויים   קליטה  בעיות  שעניינן  יותר   רבות  תלונות  נתקבלו  כי  עולה  דעתו

  נציגי .  התדרים  בשני  שפועל  מכשיר  ממנה  וקנו  אליה  שהתניידו  מכאלו  מאשר  שברשותם  מכשיר

  עובד   אינו  שברשותה  שהמכשיר  שמכיוון  אישרו  התובעת  עם  הרלוונטיים  בזמנים  ששוחחו  הנתבעת

  אישר,  בנתבעת  טכנית   תמיכה  נציג   שהיה,  רבובסקי-שיין  רומן .  קליטה  בעיות   חווה  היא,  850  בתדר

.  הנתבעת  לנציגי  ידועה  הייתה  הבעיה  כי  פנים  לשתי  משתמעת  שאינה  בצורה  המשפט   בבית   בעדותו 

  נציגי   את   הנחתה  שגם  וטענה  ההתקשרות  בחוזה  הבעיה   על   שמודיע   סעיף  כללה   אף  הנתבעת 

  ברשת  התקשורת  איכות  כי,  היום  שגרסתה  כך   על  עמדתי.  אודותיה  על  הלקוחות  את  ליידע  המכירות

  הפועל  במכשיר  התקשורת  מאיכות  נופלת  אינה   2100  בתדר  רק  הפועל  במכשיר   כשמשתמשים  שלה

 . בה אמון נותנת  שאיני כבושה  גרסה היא, התדרים בשני

 
  מיום   רוזן  דניאל  לתקשורת  המומחה  של  הדעת  וותח  על  להסתמך   ביקשה  הנתבעת .10

  850  התדר  בתחום  הגלים  התפשטות  תכונות  כי  חרדים  דעת  חוות  עם  הסכים  זה  מומחה.  27.10.16

  שידור   בהספק  לדבריו(.  הדעת  לחוות  2.4  סעיף)  2100  תדר  בתחום  הגלים  התפשטות  מתכונות  שונות

  תדר  בתחום  פתוח  בשטח  הפועל  ן"רט  אתר  לש  הכיסוי  טווח,  זהות  ובמשושות  זהה  קליטה  ורגישות

  רוזן   המומחה  לפי .  2100  בתדר  פתוח  בשטח  הפועל  אתר   של  הכיסוי   מטווח  כפול  בקירוב   הוא  850

  לעוצמת  בהשוואה  ב " ד   7.262-ב   רוב [ י]בק  חזקה   ]...[   850  בתדר   האות   עוצמת,  זהים  בתנאים„

  שטח   ]...[„.  בחלל  הגלים   להתפשטות  והכוונה(,  במקור  ההדגשה;  2.4  סעיף)  “]...[ 2,100  בתדר   האות 

  “ צ"מה  2,100  בתחום  אתרים  ארבעה  מחייב,  צ"מה  850  בתחום  אחד  באתר  לכיסוי  הניתן  פתוח

  בשנים   הנתבעת  שהקימה  UMTS-ה  רשת  רוזן   דמומחה  אליבא  ברם(.  במקור   אינה  ההדגשה;  שם)

  בכמה   הרץ-גהמ   850  בתחום  מהרשת  יותר  איכותית  הייתה  2100  תדר  של  בתחום  2009-ו  2008

  הנתבעת   גרסת   על   הסתמך   רוזן  המומחה   כי   יצוין .  והקליטה  השידור   איכות  על  שמשפיעים  פרמטרים

 : הם המשפיעים הפרמטרים. הרץ-מגה  2100 בתחום התדרים רשת את  הקימה  שבו לאופן באשר

 
(  המשושות  לבין  הציוד  בין  המחברים  כבלים)  זן  קווי  2100  תדר  בתחום  התקינה  הנתבעת (א

  תדר   ובתחום  “  ]...['(  מ  100-ל   ב"ד  4.6  עד  4.3  של  ניחות  עם)  ]...[„'  אינץ   1.25  טרםשקו

 . “]...['(מ 100-ל  ב"ד 3.7 עד  3.4 של ניחות עם) ]...[„' אינץ 7/8 שקוטרם זן קווי 850
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 תדר  בתחום   ואילו,  למשושה  צמוד  שידור  ומגברי  קליטה  מגברי  הוצבו  2100  תדר  בתחום (ב

 . מהמשושה רחוק, הציוד  בחדר מגברים הותקנו 850

 
בח היה 2100 תדר  בתחום   שהותקנו למשושות (ג   בתחום  המשושות של  מזה יותר  גבוה( gain) שְׁ

 מארז   מכל,  משושות  של  מארזים  שני   הותקנו  האתרים  ברוב  כי  הוסיף  המומחה.  850  תדר

 . אחר בתחום משושה

 
  כל  ללא,  לציוד  זן  בקו  חוברה  המשושה  היינו,  ‘“נקייה„‚  ההתקנה  הייתה  2100  תדר  בתחום ( ד

  הייתה   850  תדר  בתחום .  השלישי  מהדור  מערכת   אך  הופעלה  זה   בתחום  שכן,  סיבוך

(, CDMA)  השני   הדור  לטכנולוגיית  גם  שימשה   משושה   אותה  שכן,  מורכבת  ההתקנה

 לדבריו . אחר ציוד באמצעות המופעלת

 
 ]...[ 

 
  הרעש   ספרת  ובנוסף,  ב"ד  1-כ  של   שילוב  להפסדי  גרמה   המורכבת  ההתקנה

 2,100  שבתחום   מזו   ב "ד  2  עד   1-בכ  נחותה   הייתה (  UL)  העולה   בערוץ

-בו  ששירת ,  Nortel  תוצרת  הישן(  LNA)  הקליטה   מגבר  ביצועי   עקב,  צ"מה

 . צ"מה 850 בתחום  השלישי  והדור   השני הדור   מערכת את  זמנית

 
 ]...[ 

 
 ( הדעת לחוות 2.4 סעיף)

 
  התקופה  אורך  ולכל,  השלישי  הדור  רשת  של  הקמתה  שמאז,  רוזן  המומחה  פי-על  כך,  היא  התוצאה

  8.2  עד  6-ב  משופרת  הרץ-מגה  2100  בתחום  הנתבעת   של  UMTS-ה  ערוץ  של   איכותו,  הנבדקת

  כך  על  התבססה  דעתו  חוות  כי  אזכיר.  850  תדר  של  בתחומו  הערוץ   לאיכות   בהשוואה  דציבלים

.  היה  כך   כי  שוכנעתי  לא   שנראה   וכפי ,  מתמושל  2100  תדר  של  הפריסה   הייתה   הרשת  הקמת  שביום

  מהערוץ   850  בתדר  התקשורת  לערוץ  עדיפות  הייתה  לא   פתוח  שטחשב,  מומחה  אותו  לפי,  מכאן

  התדרים   לבחינת  באשר.  פתוח  בשטח  התדרים  בין  להשוואה  המומחה  נדרש  כאן  עד.  2100  בתדר

  הדור   אותות  שבהתפשטות  ודאותבו  לקבוע  ביכולתו   אין  כי(  דעתו  לחוות  5'  עמ)  ציין  הוא  מבנה  בתוך

  בתוך  האות  ניחות  כי  הסביר  הוא .  2100  תדר  לבין  850  תדר   בין  מהותי  שוני  יש  מבנים  בתוך  השלישי

  בעולם,  ציין,  למשל.  ומציפוים  החלונות  מגודל,  מצורתה,  הבנייה  מחומרי  מאוד  מושפע  מבנים

 .מקובל  אינו כזה יציפו  ובישראל קרינה חוסם אשר בציפוי   חלונות לצפות נהוג  המערבי

 
'  עמ)  הנחותים  הביצועים   את  לקזז  צעדים  נקטה  הנתבעת  כי  רוזן  המומחה  אמר  הנגדית  בחקירתו  גם

  פחות  טוב   הוא  2100  בתדר  העולה  שהערוץ  העובדה  בשל  –(  18–15,  10–9  שורות,  לפרוטוקול  66

,  הסלולרית  לתחנה  מהטלפון  ערוץ   הוא,  המומחה  הסביר,  עולה  ערוץ.  850  בתדר  העולה  מהערוץ 

  נוגעים  שערך  החישובים(.  29–28  שורות,  65'  עמ)  המכשיר  אל  הסלולרית  מהרשת  הוא  היורד  והערוץ

  מספר   כי   טען   אשר  –  חרדים'  הפרופ  של  דעתו  לחוות  כשהופנה(.  22–20  שורות,  66'  עמ)  העולה   לערוץ 

  2100  בתדר  םשתומכי  אתרים  וחצי  שניים  בפי  צורך  שיש  אף,  זהה  התדרים  בשני  שתומכים  האתרים

  ולא   להלכה  טענה  שזו  רוזן  טען  –  850  בתדר  הקליטה  לאיכות  תדמה  בו   הקליטה  שאיכות  בשביל
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  תדר   של  מהערוץ  נחות  יהיה  שלא,  2100  תדר  ערוץ  את  שיפרה  הנתבעת  כי  עדותו  על  וחזר,  למעשה

 (. 30–23 שורות, שם) 850

 
  התדרים   תחומי  בין  ההפרש,  החזרות  של  התפשטות  במודל,  מבנה  בתוך]...[„  כי  הסביר   רוזן

 גם,  יותר  חלש  הוא   בפנים  עמוק  850-ב   הסיגנל  ואם.  '[א '  ש  –  דציבלים]  בי-די  3.8  הוא  האלה

(.  16–14  שורות,  לפרוטוקול  70'  עמ)“  יחס  באותו  יותר-או-פחות.  יותר  חלש   יהיה  2100-ב  הסיגנל

  תדר  של   היתרון  כי  בעתקו  אשר  מהעולם  ספרות  מכיר  הוא  אם(  10–8  שורות,  71'  עמ)  נשאל  המומחה

  מכיר   הוא  אם  לשאלה .  בשלילה  והשיב ,  15-ל  14  בין   אלא  דציבלים  7.6  לא  הוא  2100  תדר  על   850

 :ענה 2100 תדר  על  850 תדר של  היתרון לחישוב בעולם שפותחו מודלים

 
  שונות   סלולריות   טכנולוגיות   של   יתרונות  לחשב ,  שחושבו  מודלים   הרבה   מכיר  אני

,  מודל   באף   עסקתי   לא   אני   אבל ,  כאלה  מודלים   הרבה  יש .  שונים  תכסית   בתנאי 

  המוחלטת   העצמה  מה   לחשב  מנסה   לא   אני ,  אומרת  זאת.  לבין  בין   בהשוואה   אלא 

  ולגבי .  2100-ל  85[0]  שבין  בהפרש   לדבר  רק  אלא , מסוימת בנקודה  סלולרי   אות  של

 . נכונה  בהחלט שלי  הנוסחה  בלבד ההפרש

 
   (31–26 שורות, שם)

 
  לוויינים   בין  תקשורת  למשל)  לחלוטין   הפתוח  לחלל  נוגעת  השתמש  שבה  הנוסחה  כי   ולפני   כשהוצג

  כול   קודם  אז„:  הודה   הוא,  לחלוטין  פתוח  לא  החלל  שבה,  סלולרית  לתקשורת  לא  אך(  החיצון  בחלל

, 71'  עמ)  “]...[חופשי  בחלל   הגלים  התפשטות  נוסחת  שזה  ]...[  דעתי  בחוות  בפירוש   כתבתי  אני

  רצוף   והחוץ,  החופשי  בחלל  ברשת   משתמשים  אינם  המשתמשים   אך(.  4  שורה,  72'  עמ–32  שורה

  בצורה   משפיעים   מכשולים   כי  המומחה  העיד  בהמשך.  משפיעים  גורמים   באלה  וכיוצא  עצים,  בניניים

,  850  לתדר  יתרון  יש  יותר  רבים  עצים  שיש  במקום(.  7–6  שורות,  72'  עמ )   תדר  תחום  כל  על  שונה

  ההפרש   מבנים  הרבה   שיש   היכן.  “]...[2100-מ  יותר  טוב  עובר  850  ]...[„ו  קרינה   בולעת   הצמחייה

 (.29–27  שורות, 82' עמ) יותר טוב עובר 2100 ותדר, יותר  גדולות ההחזרות  כי, קטן

 
  הדור   רשת   של  הקמתה  שממועד   היא(  דעתו  לחוות  2.5  סעיף )  רוזן  המומחה  הגיע   שאליה  המסקנה 

  לא   2100  בתדר  הפועל  ן" הרט  ציוד  של  התקשורת  איכות,  הנבדקת  התקופה  אורך  ולכל,  השלישי

  הן   פתוח  בשטח  הן  וזאת,  התדרים  בשני   הפועל  ן"הרט  ציוד  של  התקשורת  מאיכות  נחותה  הייתה

  נתן   לא  רוזן.  קורץ  דורון   בתצהיר   שנתמכה,  הנתבעת  גרסת   על   הסתמך   הוא   זה   בעניין.  מבנים  בתוך

  אינה   גרסתו.  מותקנות  היו  המשושות  כל  לא  2009  בשנת  הנתבעת  לשיטת   שאפילו  לכך  דעתו

,  התובעת  של  בעניינה   מקיפה  בדיקה  שערכו  עליהם  חזקה  אשר,  שנציגיה  העובדה  עם  מתיישבת

  בבעיות  ייתקל  התדרים  בשני  תומך  שאינו  במכשיר  שמשתמש  מי  כי  2012  בשנת  באוזניה  אישרו

 . קליטה

 
  כדי  מלכתחילה  ונבנתה   תוכננה   עתהנתב  של  השלישי  הדור  רשת  כי (  לתצהירו  7  בסעיף)  העיד   קורץ

  הנתבעת(.  20  סעיף  גם  ראו)  2100  תדר  של  בתחומו  המשדרים  בטלפונים  איכותיים  ביצועים  לאפשר

  הושלמה   2010  בשנת  ולטענתה(,  22  סעיף)  2100,  החדש  לתדר  האתרים  כלל  את  בהדרגה  להסב  פעלה

  קורץ   תצהיר (.  27  סעיף)  התדרים  בשני  משדרים  האתרים   וכל  הארץ  אזורי  בכל  לחלוטין   הפריסה

  שקדמו   השנים  שבע   במהלך  אם  לשאלה   באשר  המשפט  בית  החלטת  בעקבות  הוגש   10.02.15  מיום
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  שמטרתם   850-ו   2100  תדרים  של  בפריסה  שינויים   בוצעו  התצהיר  מתן  ליום  ועד  האישור  לבקשת

  82,  הרשת  לש  הפעולה  תחילת  מועד,  2009  מארס  לחודש  נכון  קורץ  לדברי.  הקליטה  איכות  את  לשפר

  95  כבר   כך  שידרו  מכן  לאחר  שנה  כחצי.  התדרים  בשני   שידרו (  1,800)  האתרים   מכלל(  1,492)  אחוז

  עדותו   לתצהיר  31  סעיף)  קורץ  הצהיר  עוד(.  26–23  סעיפים  ראו)  אחוז  97  –  2009  ובסוף,  אחוזים

  כבר   2009  ובראשית  1,435  היו   2008  שנת  בסוף:  האתרים  מספר   את  הגדילה  הנתבעת  כי (  הראשית

.  אתרים  2,200(  30.10.16)  תצהירו  מתן  ליום  ונכון  אתרים  1,995-כ  2009  שנת  בסוף,  1,800  היו

  שלה   השלישי  הדור  שרשת  כדי  הנתבעת  שעשתה  הפעולות  את  מנה  הוא  הראשית  עדותו  בתצהיר

  מגברי   התקנת(;  37  סעיף)  יותר  רחבים  זן  קווי  התקנת   היינו  –  2100  בתדר   יותר  איכותית  תהא

  יותר  גבוה  שלהן  שהשבח  2100  בתדר  משושות  התקנת(;  38  סעיף)  למשושות  סמוך  והשידור  ליטההק

)מורכבת  לא)  נקייה  התקנה(;  39  סעיף)   850  בתדר  משושות  משל   כי   אישר  קורץ  גם(.  40  סעיף( 

  של   השלישי  הדור  רשת(  43  סעיף)  עדותו  לפי  ואולם,  במחלוקת  שנויה  אינה  התדרים  שני  בין  השונות

  גישרה (,  41  סעיף)  לגישתו ,  אלו  פעולות   באמצעות.  הזאת  בשונות   בהתחשב  מראש   תוכננה  הנתבעת 

  בתדר   והכיסוי  הקליטה   איכות  את   ושיפרה  התדרים  שני  של   תכונותיהם  בין  השונות  על  הנתבעת

2100 . 

 
  ביצעה כי להוכיח בנטל  עמדה  לא  הנתבעת, הבעיה  על להתגבר   בתכנון היה אם וגם כך תוכננה  אם גם

  משכנעות   אסמכתאות  הוצגו  לא.  לפעול  החלה  שהרשת   ולפני  התכנון  לפי  הדרושות  הפעולות   לכ  את

,  הנתבעת  של   בידיה  נמצאות   הראיות.  בוצעו  הם  מועדים   ובאילו   נעשו   שיפורים  אילו  להוכיח   כלשהן

  לפני   מהצגתן  יותר  קל   היה   לא ,  העדים  עדויות   למרות   וזאת ,  נעשו  השיפורים  כי   להוכיח   חפצה  ואם

  5–4  נספחים)  שהוצגו  המפרטים  לפי  הנתבעת  פעלה  מתי  ברור  לא  כי  אדגיש  זה  בהקשר.  משפטה  בית

  בסעיף   נמצא  בתצהיר  היטב  נעיין  אם.  קורץ  של  בתצהירו  כאמור  זאת  עשתה  אם  גם(,  קורץ  לתצהיר

  ולהבנתו ,  האמצעים  הותקנו  אם  וגם.  פורטו  לא  כביכול  המשושות  הותקנו  שבהם  התאריכים  כי   40

  של  בכיר   טכני   עובד ,  רבובסקי-שיין  רומן  מהודאת  יותר   טובה  ראיה   אין,  בהם  די  היה  א ל  כי   התברר

  פחות   טובה  תהיה  אצלו  הקליטה,  850  תומך  שאינו  מכשיר  עם  לנתבעת  שהתנייד  מי   כי,  הנתבעת

  נציגים   וכמה  כמה  בדקו  2012בשנת    התובעת  של   תלונתה   את   גם   כך.  זה  בתדר  שתומכים   ממכשירים

  בתדר  תומך  אינו  שמכשירה  מכך  נובעות  שלה  הקליטה  בעיות  כי  למסקנה  הגיעו  םוכול,  הנתבעת  של

 “ 3Q  2009  –  UMTS  סיכום„  שכותרתה  ההנהלה  בישיבת  מהמצגת  השקופית  בהצגת  די  אין.  850

  משושות   ולהתקנת  אתרים  לבניית  פעולות  אילו  להוכיח   בשביל (  הנתבעת  מטעם  לסיכומים  8/ נ  מוצג)

 . המשפט  בית לפני  הוצגו לא  לכך פשוטות הוכחות.  נוספים ונתונים מקומות, מועדים לפי נעשו

 
  סלולריים   אתרים  הוסיפה  היא  מספק  אינו  הכיסוי  כי  הנתבעת  ראתה  שבהם  במקומות  כי  העיד  קורץ

  תליית   או  למשושות  קליטה  מגברי  הצמדת  היו  נוספים  צעדים(.  19–17  שורות,  לפרוטוקול  98'  עמ)

  בתדר   שפועלת  זו,  תורן  אותו  על   הוצבו  משושות  שתי  אם,  טוב  סויכי  להבטיח  כדי.  עליהן  משדרים

  שמאפשר   כזה  מצמד  ן [מי]  הוספנו  הרץ-מגה  850-ב  ]...[„(.  27–25  שורות,  שם)  למעלה  הייתה  2100

 גרם  הזה  והפתרון,  אנטנה  לאותה,  אם-אי-די-והסי  אס-טי-אם-היו,  הטכנולוגיות  שתי  את  לחבר

  2,200-ל  קרוב  היו   2016  בתחילת(.  25–23  שורות,  שם)  “]...[ץהר-מגה  850-ב   התקשורת  של  להנחתה

  להגדיל   צריך   כי  חרדים  של  דעתו   חוות  את  שלל  לא  העד (.  5–4  שורות ,  99'  בעמ  קורץ  עדות)  אתרים

 :הוסיף  אך, 850  בתדר המשושות ממספר וחצי שניים פי 2100 בתדר  המשושות מספר את

 



 קרני־ שטרית נ' פלאפון תקשורת בע"מעדי   17789-05-12תצ )ת"א( 

14 

 

  הוא ,  תאורטי  מספר  הוא .  אותו  ירמכ  אני   גם,  וחצי  שניים  פי   המספר  ]...[ : ת

.  הרשת   את   להקים  רוצה   אתה   איפה   תלוי   דבר  של  בסופו .  מעשי  מספר  לא

.  בתאוריה  עבדנו  לא  אנחנו  –  אורבני -סב  אזור,  אורבני  אזור,  מבנים  כמה

  חברות   על   בעולם  גם   שמקובלים ,  תכנון  אמצעי  באמצעות   עבדנו  אנחנו 

  גם   צריך  אתה.  הרשת   את  תכננו  ובאמצעותם,  הסלולר  יצרני  ועל  הסלולר

  נועדו   אי -אם-די-בסי  שהיו  הרשת   אתרי   1,435  כל  שלא   בחשבון   להביא 

  אביב -תל  במרכז  מדובר  אם   כי .  קיבול  לתת   נועדו   מהאתרים   חלק.  לכיסוי

  בתקופה   גם .  סמוכים  אתרים   לראות   יכול   אתה ,  הזה  האזור   או ,  לדוגמה

 . ההיא

  המקסימלי   למספר  חסמתיי  לא  אתה  רשת  מתכנן  כשאתה,  דבר  של  בסופו : ת

  אנחנו .  בשטח  לכיסוי   מתייחס  אתה .  התדר  ום[ח] בת  לתת   יכול   אתר  שכל

,  למשל   –  פרמטרים  מאוד   מהרבה   מושפעת   סלולרית  שקליטה   יודעים

  שאני   האתר   מסביב  האתרים  בכל  גם,  באתר  רק  לא.  משתמשים  כמות

  חושב   ואני ,  התכנון  נעשה   זה   פי -על.  פרמטרים  מאוד   הרבה .  בו  עובד

 “ ]...[ תאורטי  מספר  הוא   וחצי  שניים  פי רשהמספ

 
 ( 24–13 שורות, שם)

 
  הקמתה  ערב האתרים  שמספר לכך  אסמכתה הציג לא  מדוע לשאלה תשובה הייתה  לא  קורץ של בפיו

  ממנו  מנע   שלא  מה(,  16  שורה,  97'  עמ–22  שורה,  96'  עמ)  1,435  היה  השלישי   הדור  מערכת  של

  באבן   חקוק  הזה  המספר;  בכלל   שאלה  שום   אין,  ןפלאפו   בחברת  מדויק  רישום  יש„:  להצהיר

  1,435  הכמות  ]...[ „(;  33–32  שורות,  96'  עמ)   “צריך  אם  הרישומים  את  להציג  אפשר.  מבחינתי

  לא   כזאת  אך,  להוכיח   קל  אולי (.  11  שורה,  99'  עמ)  “]...[זה  את  להוכיח  מאוד  קל,  בסלע  חרותה

המשושות    .הנתבעת  עשתה שמספר  בהנחה  גם  מזו,  שנת  יתרה  עד  שטען,    2009שהוצבו  כפי  היה 

על לא הראתה  בעיות  -הנתבעת  על  לענות  די  בו  היה  כי  מקצוע  אנשי  בשירותה  תכנונים שתכננו  פי 

 הקליטה ואיכות השיחה. 

 
  הנתבעת   גרסת  על  דעתו  את  לתת,  הראשית  חקירתו  בהשלמת,  נתבקש  חרדים  המומחה .11

  בתדר   תומך  שאינו  בטלפון  שמחזיק  מי  של  הקליטה   בעיית  את  שנטרלו  פעולות  נקטה  היא  שלפיה

  בין   להבחין  יש  קורץ   שערך  כפי  חישובים  עורכים  שכאשר(  18–13  שורות,  42'  עמ)  הסביר  הוא.  850

  אל   מהתחנה  היורד  הערוץ  לבין  –  הבסיס  תחנת   אל  הנייד  מהטלפון  התקשרות  היינו  –  עולה  ערוץ

(  לאתר  הנייד  מהטלפון)  העולה  וץלער  באשר  החישובים  את  לערוך  יש   לשיטתו.  הנייד  הטלפון

  מציגה   שהנתבעת  מה.  התדרים  בשני  שתומכים  אלו  לבין  850  בתדר  שתומכים  מכשירים  בין  ולהשוות

  מסכים   זו  בנקודה.  העולה  הערוץ  את  בחשבון  מביא  אינו  באשר,  רלוונטי  אינו  מגבר  בעקבות  כשיפור

(,  Uplink)  העולה  הערוץ  צועיבי  פי  על  כמובן  נקבעים  הערוץ   ביצועי„  כי  רוזן  המומחה   איתו 

  והוסיף (.  דעתו  לחוות   9  שוליים  הערת)  “]...[קולט  הסלולרי  והאתר  משדר  הקצה   ציוד  בו  הערוץ

  אינן   המשושות   הוספת  באמצעות  הקליטה   שיפור   בדבר  הנתבעת  טענות   כי  חרדים  המומחה

 : מספקות
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  האתרים   כל  של   רשימה   ]...[   לי  יש;  סתירות  רואה  אני  טוענים   שהם  במה  ]...[

  שיפור   רואה  אני .  עליו  מצביעים  שהם  מה  את  רואה  לא  ואני ,  בארץ  שלהם 

,  אחד .  דציבלים  שני  של  גודל  בסדר,  שלהם  באתרים  שנמצאות  קליטה  באנטנות

  הכבלים   של   בביצועים   ירידה   מקרים  בהרבה  רואה  אני  זה  לעומת.  דציבלים  שניים 

  מגיעים   לא ,  לא  הם  טוענים  שהם   המספרים   הכול-שבסך   כך,  ביניהם  שמחברים 

  אנחנו   כאשר ,  בי-די  שלושה–שניים   ביותר  הטוב  במקרה  הם  המספרים .  אליהם

  זה .  עשרה  פי   של  פקטור  זה   בי -די  עשרה.  חסרים  בי-די  עשרה  של  בהפרש   מדברים

  במקרה ,  שחסר  מתלוננים  שאנשים   מה   כל  את  להסביר  יכול  זה ,  מאוד  משמעותי

 . מסביר בהחלט  זה . 2100 של

 
 (במקור אינה ההדגשה; 27–19 שורות, וללפרוטוק 42' עמ)

 
  נוספות   בראיות  נתמכת  והיא  עליי  מקובלת  עדותו.  נגדית  חקירה  נחקר  לא  חרדים  המומחה  כזכור

  כי   קורץ  העד  אישר  זה  בהקשר.  התדרים  בשני  תמכו  שלא  במכשירים  קליטה   בעיות  מוכיחות  אשר

  בעיות   תיתכנה  שלפיו  האחיד  בחוזה  הסעיף  את  למחוק  ניתן  היה  כבר  2010  שנת  במהלך  לדעתו

  בעיית   קיימת  הייתה   אז  שעד  הודאה  בכך  לראות   ויש,  התדרים  באחד  רק   שתומך  במכשיר  קליטה

  נותר   מדוע  העד  כשנשאל.  2100  בתדר  אך  שתמך   בטלפון  שהחזיקו  למנויים  הנתבעת  ברשת  קליטה

  החלטה   לאו  משפטית  החלטה  זאת  ]...[„  כי  השיב   הוא  נפתרה   הבעיה  לדעתו  אם  בחוזה   הסעיף

  עדותו (.  29–28  שורות ,  108'  עמ)  כנו  על  נשאר  שהסעיף  לכך  אחראי  הוא  לא   וכי,  “]...[טכנולוגית

 : למשל  ראו. משהו  מתחמקת הייתה מכן  לאחר

 
 ? נכונה  היא  הזו האינפורמציה  2010-ל נכון : ש

 . שואל  אתה  מה... ה את   מבין לא אני : ת

 
 ( 10–9 שורות, 109' עמ)

 
 : ובהמשך

 
  האם   אותך  שואל  ואני.  זאת  בסיטואציה  קליטה  בעיות  שייתכן  ציגמ  החוזה : ש

  תיתכנה ,  2100-ב  רק   תומך   שמכשיר   שאומרת ,  הזאת  האינפורמציה   2010-ב

 ? נכונה  לא או  שנכונה  אינפורמציה  זאת – קליטה  בעיות

  בכל   עמד   2100  של  מכשיר   שגם   מכיוון ,  מדויקת  לא   הזאת   האינפורמציה  : ת

  עומד  שאני   ברגע,  לטעמי...  חייב  לא   אתה  . התקשורת  משרד  של  הדרישות

 . שנכתב מה  לכתוב חייב  לא אני,  בביצועים  עומד ואני   הרישיון  בדרישות

 
   (22–17 שורות, שם)

 
  22  מוצג)  הנתבעת  אצל  המועסק  דין-עורך,  עמי-בר   גלעד  של  לשאלון  התשובות   לתצהיר   7  מסעיף

  בחוברת  בראשונה   נכלל   2011  וקטובר בא   כי  עולה   (, 21  מוצג   –  השאלון ;  התובעת  מטעם  לסיכומים

  במכשירים   בקליטה  בעיות  תיתכנה  שלפיו  הסעיף(  20  מוצג)  “פלאפון  חברת   עם  התקשרות  תנאי„

(  9–8  שורות,  לפרוטוקול  110'  עמ)  בחקירתו  כך  על  קורץ  כשנשאל.  התדרים  בשני  תומכים  שאינם

  לא   אם  האמור  הסעיף  את  שוב  לכתוב  בחרה  שהנתבעת  תמוה.  הזאת  בסוגיה   עסק  שלא  אמר  הוא
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  אף  הנתבעת   ונציגי,  בעיה  הייתה  זמן  נקודת  באותה  כי   ששוכנעתי   אלא.  בעיה  כל   קיימת   הייתה

 . 850 בתדר תומך  אינו כשהמכשיר קליטה בעיית קיימת כי 2012 בשנת  התובעת באוזני  אישרו

 
  קצה   דציו   של   ביצועיו  שלפיה   עמדה  לבסס  נועד  רוזן  המומחה  של  דעתו   בחוות  נוסף  נדבך .12

;  4.10  סעיף)  התדרים  בשני  הפועלים  טלפונים  של  מאלה  פחותים  אינם  2100  בתדר  רק  תומך  אשר

  של  המידע   ממערכות  נתונים  ריכז  הוא  כך  לשם(.  29–28  שורות,  לפרוטוקול  86'  בעמ  עדותו   עוד  ראו

  השיחות   מסך  חיסר   אלה  של  מספרן  את.  בהקמתן  שנכשלו  שיחות   ועל  שנותקו  שיחות   על  הנתבעת

  סמך   על (.  הדעת  לחוות  19–13'  עמ)   בטבלאות  הוצגו   אשר,  הטובות  השיחות  את   קיבל  וכך   כולל ה

  הפועל   בטלפון   כשמשתמשים   הנתבעת  ברשת  התקשורת   איכות  כי  דעתו  חיווה  הוא   שניתח  הנתונים 

  אליבא .  התדרים  בשני  הפועלים  טלפונים  של  התקשורת  מאיכות  נחותה  אינה  2100  בתדר  רק

  בדרישות   עומדת  הנתבעת  ברשת  2100  בתדר  רק  הפועל  ן"רט  קצה  בציוד  ורתהתקש   איכות  דמומחה

  הנתבעת   של   עדיה  מפי  לעיל  שפורטו  העדויות   את   נוגדת  זו   דעתו   חוות .  השירות  לאיכות  הרישיון

  של   השלישי  הדור  ורשת,  2015  שנת   סוף  ועד  2011  אפריל  מחודש  היא  שנבדקה  התקופה.  ועובדיה

  הוצגו   כי(  הראשית  עדותו   לתצהיר  50  סעיף)   הצהיר  קורץ  דורון.  2009  במארס  לפעול  החלה  הנתבעת 

  את   קיבלתי אפילו . יותר  מוקדמים נתונים  לשלוף ניתן  היה  ולא הואיל  2011 מאי מחודש  החל   נתונים

  וכישלונות   ניתוקים  של  יותר  גבוה  שיעור  היה  2011  אפריל  ועד  2009  שמתחילת  נותנת  הדעת ,  טענתו

  בתקופה   כי  שללה  לא  המומחה  בדיקת  מקום  מכל.  2100  בתדר  רק  תמכוש   במכשירים  שיחה  בהקמת

  ציוד  של  מאלו  2100  תדר  בתחום  רק  שפעל  הקצה  ציוד  של  ביצועיו  נפלו  2011  אפריל  עד  2009-שמ

 . התדרים  בשני שפעל  הקצה

 
  הובאו   לא  ירודה  בהן  הקליטה   איכות   אשר  ששיחות  בעובדה   נעוץ  רוזן  של  דעתו   בחוות   נוסף  כשל

  המנוי   שבהם  מקרים   גם  וכך(,  12–8  שורות,  לפרוטוקול  90'  בעמ  שהבהיר  כפי)  בבדיקתו  בחשבון

  אם   אפילו„(.  27–25  שורות ,  שם)  בטלפון   קליטה  אין   כי  שהבין   מפני  שיחה  ליזום  ניסה   לא  מראש

 השיחה,  כלום  קרה  ולא,  שיחה  ויזמת  קליטה  לו  שאין  מכשיר  החזקת  אם  אפילו„  ,אמר,  “יזמת

  שבהם   מצבים  בדק   המומחה(.  4–3  שורות ,  91'  עמ)“  בטבלה  מופיעה  לא   היא.  נרשמת  לא  הזאת

  הייתה   לא  השיחה   איכות  שבהם   מצבים  ולא,  מלכתחילה  לקיימה  הצליחו  לא  או   נותקה   השיחה 

.  נמוכה   ברמה  נתונים  ומהעברת  שיחה  מאיכות  סובל  המנוי  שבו  במצב  גם  עוסקת  התביעה  אך.  טובה

  וכלל   קליטה  להם  שאין  שראו  מלקוחות  התעלם  דעתו  בחוות  כי  בעדותו  כזכור  אישר  רוזן  המומחה

 . שיחה ליזום ניסו לא

 
טלפון    אילו  החליט   אשר  שהוא   מהטעם  גם  לוקה  רוזן   המומחה   של  בדיקתו  ,  בטבלה  לכלול דגמי 

  לא  נותקה  לא  בו   שיחה  ששום  טלפון  כי  הסביר  הוא.  170-כ  מתוך  מכשירים  עשרה  אך  בה  ופורטו

  ולכלול   לבדוק  בחר  הוא  ניתוקים  היו  שבהם  המכשירים   ומבין(,  3–1  שורות,  וללפרוטוק  92'  עמ)   נכלל

  11'  עמ  עוד  ראו;  10–8  שורות,  שם)  שיחות  של   משמעותי   מספר   נעשה   שבהם  כאלה   רק   דעתו  בחוות 

; 14–12  שורות,  לפרוטוקול  92'  עמ)   הנתבעת  ברשת   מהתעבורה   אחוז   שבעים  ששיקפו (,  דעתו  לחוות

 (.18 שורה, 86' עמ גם ראו

 
  רק  כביכול  שתומכים  בלבד  טלפון  דגמי  לעשרה  הנוגע  בכל  חלקיים  נתונים  הציגה  הנתבעת:  ועוד  זאת

  מטעם.  למסור  שלא   בחרה  עליהם  שנתונים  רלוונטיים  מכשירים  170-כ   שקיימים  אף,  2100  בתדר

  של   רשימה  הגישה  והנתבעת,  זה  בתדר  אך  שתומכים  מכשירים  140  של   רשימה  הוצגה  התובעת
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.  מוסכמת  רשימה  היא  התובעת  שלדעת  טלפונים  150-כ  של  רשימה  נתקבלה  וכך,  בודדים  יםמכשיר

  ברשימת   אינם,  מנה  אשר,  2100  בתדר  רק  שתומכים  המכשירים  כי  בחקירתו  הוצג  רוזן  למומחה

  לשאלון   המשלים  התשובה  לתצהיר  א  נספח)  850  בתדר  ולא  זה  בתדר  רק  שתומכים  הטלפונים  דגמי

 בפעם  רואה  אני„:  הגיב  הוא  למומחה  הרשימה  כשהוצגה(.  התובעת  טעםמ  לסיכומים  36  מוצג

  כי   סבורה  אני  (. 2  שורה,  לפרוטוקול  94'  עמ)  “יודע  לא   אני.  הזה  המסמך  את  חיי  בימי  הראשונה

  העובדה.  העניין  בנסיבות   מייצג  מדגם  להיחשב  יכולים  אינם   דגמים   170-כ  מתוך  טלפון  דגמי   עשרה

  של  הנתונים  את  הציגה   שאילו  החזקה  את  מקימה   בלבד  עשרה  של  םנתוני  להציג  ביכרה  שהנתבעת

  טלפונים   של  השיחות  ניתוקי  מבחינת   התעלמה  הנתבעת.  נפגמת  גרסתה  הייתה   המכשירים   יתר

  כי   אפשרות  מכלל  להוציא  אין.  רלוונטיים  הם  כי  ששוכנעתי,  שיחות  של  יותר  נמוך  מספר  שביצעו

  אך   שתומך  טלפון  עם  רב  זמן  הנתבעת  של  מנויים   רונשא  לא  הנטענת  מהבעיה  שסבלו  רבים  לקוחות

  לבצע   הספיקו   לא  ולפיכך ,  הנתבעת  ברשת  שנתמך  לכזה   מכשיר   החליפו   או   עזבו   אלא,  2100  בתדר

  המומחה   בחן  זה  מטעם.  רוזן  המומחה  שבדק  במדגם  בחשבון  הובאו  ולא  שיחות  של  משמעותי  מספר

  חודשים  שישה  עד   של   הזמן  בפרק   ת לקוחו  של   התלונות  את,  רצאבי  ח "רו ,  המשפט  בית   מטעם

  האנשים  רוב,  התובעת   כטענת,  הדברים  מטבע .  הנתבעת  לרשת   הלקוח  הצטרף  שבו  מהמועד 

 . שיחות מיליוני יבצעו ולא דבר של  בסופו אותו  יחליפו  פעם אחר פעם  מתנתק  שלהם שהטלפון

 
 אם  יעידש  מידע  הנתבעת  במערכת  אין  כי  ציין  המשפט  בית  מטעם  המומחה  לעיל  כמוזכר .13

  שהציג   הטבלאות  על  רוזן  מחקירת  ואולם.  850  בתדר  תומך  אינו  הלקוחות  את  שמשמש  הקצה  ציוד

  הלקוחות   של  הקצה  ציוד  אם  המלמדים  נתונים  הנתבעת  בידי  כי  התברר(  13–12  שורות ,  95'  עמ)

  שהטלפון  המומחה  הסיק,  בלבד  אחד  בתדר  השיחות  התקיימו  אם.  בשניהם  או  אחד  בתדר  רק   פועל

  את   רצאבי  ח"מרו  הסתירה  הנתבעת  כי  הטענה  עליי  מקובלת  לכן (.  21–14  שורות,  שם)  בו   רק  ל פוע

 . לרעתה פועלים  היו הם אותם מסרה ושאילו(, האמפיריים)  הנסּותיים הנתונים

 
 אשר  במכשירים  הקליטה  שאיכות  טענה  האישור  לבקשת  בתשובה  כבר  כי  טוענת  הנתבעת .14

  רחבי   בכל   פרוס  2100  תדר  כי,  התקשורת  משרד  שהציב  ישות בדר  עומדת  2100  בתדר  אך  תומכים

  כי   דעתו  חיווה  רוזן   המומחה.  ביותר  גבוהה  ברמה  קליטה  איכות  מאפשר  כשלעצמו  הוא  וכי  הארץ

  שציוד   בין ,  הרישיון  פי -על  התקשורת  משרד  של   מדרישותיו  טובים  אף  הנתבעת  רשת  של   ביצועיה

  הרישיון   בתנאי  עמידה,  הדבר  כך  אם  גם.  התדרים  ניבש  פועל  שהוא  בין,  2100  בתדר  רק  פועל  הקצה

 . שלה לרשת  המעבר  טרם הקליטה  ובעיות  העובדות מגילוי הנתבעת את לפטור  כדי מספיקה  אינה

 
  בבעיות   נתקל  850  בתדר  תמך  לא  ומכשירו  הנתבעת   לרשת  שעבר  מי  כי  שוכנעתי  דלעיל  הטעמים  מכל

  זאת   שנראה  וכפי,  התדרים  בשני  תומך  שירםשמכ   לכאלו  בהשוואה  טובה-לא  שיחה  ומאיכות  קליטה

 .לבינם בינה להתקשרות  עובר לקוחות   לאותם  הנתבעת גילתה לא

 
,  האחיד  ההתקשרות  בהסכם  לנספח  ג14  סעיף   הוראת  את   כללה  שהנתבעת   בכך  די   אין  .15

-ה  רשת  ביצוע  כי  כאמור  קובע  ג14  סעיף.  הלקוחות  כלפי  הגילוי  חובת  את  לקיים  בשביל

UMTS/HSPA  (High Speed Packet Access  )שימוש   על  נסמכים  השירות  ורציפות  הנתבעת  של  

  ושל   השירות  של  וזמינותם  רציפותם  כי  נכתב  עוד.  2100-ו   850:  התדרים  בשני  שתומך  במכשיר

  הנתבעת .  התדרים  בשני  תומך  שאינו  במכשיר  הלקוח  ישתמש  אם  להיפגע  עלולות  הרשת  ביצועי

  טענה   ללקוח  תהיה  לא  הסלולריות  הרשתות  אופי  נוכח  כי  נכתב  ששם,  ההתקשרות  להסכם  מפנה
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 “סלולארית  תקשורת  לגבי  הנוהגת  הנורמה  במסגרת  שהינם,  שיחות  מניתוקי  כתוצאה  ]...[„

 (. הנתבעת  מטעם לסיכומים 10/נ מוצג)

 
  יכול   אינו  והוא  סביר  לצרכן  בהירים  שאינם  טכניים  מונחים  כוללת  בו  והתניה,  עסקינן  אחיד  בחוזה

,  לסעיף  ליבו  שם  הצרכן  כי  קיבלתי  אפילו.  לרכוש   מבקש  שהוא  לשירות  באשר  משמעותם  את  להבין

  את   הבין  כי  להניח  סביר   היה   לא,  ההתקשרות  מסמך  של  העמודים  16  מתוך   11  בעמוד   שנמצא

  בגרסה   במכשיר  מדובר  אם,  התדרים  בשני  תומך  מכשירו  אם  יודע   אינו   סביר  צרכן.  משמעותו

 . השיחה  ולאיכות אלה  לכל  הומ  אמריקנית או  אירופית

 
  לידיעת   הקליטה  בעיות  את  מביאים  נציגיה  ההתקשרות  לפני  כי  הנתבעת  טענת  את  גם .16

  ליידע   גורפת  הנחיה  ניתנה  כי  שיעיד  אחד  שירות  נציג   לא   אף  זימנה   לא  הנתבעת.  דוחה  אני  הלקוחות

  הם   אותם  זימנה  לושאי  חזקה  קמה  מטעמה  מכירות  נציגי  לעדות   זימנה  משלא.  בבעיה  הלקוחות  את

 יש  כי  ][החשד  את ,  הטבע  מדרך,  מעוררת  רלוואנטי  עד  של  הבאתו-אי„ .  בגרסתה  תומכים  היו   לא

 א"ע)  “ שכנגד  לחקירה  ומחשיפתו  מעדותו  חושש  ][מהבאתו  שנמנע  ][ הדין  בעל   וכי   בגו  דברים

 [(. 1991]  ו658, 651  (4)מה ד"פ , מתתיהו' נ מ"בע  ולסחר למימון הבנק 465/88

 
  שהיא   הקליטה  בעיות  על  טלפון  בשיחת  התלוננה  שכאשר(  לתצהירה  58  סעיף)  העידה  התובעת  מנגד

  הנובעות   כאלה  בעיות   של  התופעה   את  מכיר  אינו  כי  הנתבעת   של  מכירות  צוות  מנהל  לה  אמר  חווה 

.  בכך  מיודעים  הצוותים  מנהלי  היו  כזאת  ה בעי  קיימת  הייתה  ושאילו,  תדרים  של  התאמה-מאי

  הנתבעת   של   המכירות  נציגי   כי   לה   אמר   רבובסקי-שיין   רומן  כי (  שם)  והצהירה   המשיכה  התובעת 

;  9–8  כנספחים)  לתצהירה  צירפה  התובעת.  זה  תיק  נושא  בבעיה  הצרכן  את  ליידע  מתודרכים  אינם

  השירות   מוקד   עם   ומכריה  משפחתה  בני ,  היא  ששוחחו   שיחות   כשלושים  של   הקלטות(  60  סעיף  ראו

  לא   שיחה  בשום.  מתחרה  מחברה   הנתבעת  אל   במעבר   מתעניינים  פני   מעמידים  כשהם  הנתבעת  של

-אי  של  מצב  ייתכן  מעבר  של  במקרה  אם  מפורשות   כשנשאלו  גם.  הבעיה  על  המכירות  נציגי  יידעו

 .  שלא ענו  הם  הנתבעת ברשת השידור תדרי לבין המכשיר בין התאמה

 
  כי   זה  בעניין  הצהירה,  2013  אפריל  בחודש  הנתבעת  של  השירות  ממרכזי  באחד  שביקרה,  יהלו  הדר

  שרכשה   מכשיר  עם  הנתבעת  לרשת  להתנייד  מבקשת  היא  כי  לפניה  והציגה  מכירות  לנציגת  פנתה

  –  ההפך.  קליטה  בעיות   תיתכנה   כי   מיוזמתה  ציינה  לא ,  לויה  העידה   כך ,  נציגה  אותה .  מפרטנר

  על  אותה  לחקור  שלא  בחרה  הנתבעת.  צפויות  אינן  כאלה  שבעיות  השיבה  ורשותמפ  כך  על  כשנשאלה

  להיחקר  זומנה  לא,  17.04.13  ביום  השירות  מוקד  עם  ששוחחה,  שלו  לימור  גם.  בתצהיר  האמור

 : מהשיחה קטע להלן.  תצהירה על נגדית  חקירה

 
 ]...[ 

 . לפלאפון לעבור לבדוק  רוצה אני : לימור

 ]...[ 

  אינטרנט ,  הגבלה  ללא  סים-אם-אס,  הגבלה  ללא  שיחות  בלתמק  את,  לימור : הילה

 ...שקל 119-ב  מ "מע כולל הכול-סך. הגבלה ללא  יגה' ג שלוש  של  בנפח

 . אוקיי : לימור

http://www.nevo.co.il/case/17946005
http://www.nevo.co.il/case/17946005
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  אותך   מניידת  שאני  בגלל,  לימור  עכשיו .  משתנה  ולא קבוע   מחיר  זה,  עכשיו:  הילה

  ום ש   משלמת   לא  את .  לחלוטין  חינם   הם   הראשונים   החודשיים ,  אחרת  מרשת 

 .דבר

  הטלפון   עם   לעבור  רוצה   למעשה   אני .  שאלה  לי  יש   אבל,  אבל...  ֶאה.  אוקיי : לימור

 – – –היא  השאלה .  לי שיש   והמספר

 . מספר אותו   נשאר המספר : הילה

  רק   אני.  אחרת  מחברה  למעשה   אותו   רכשתי   אני ,  טלפון.  והטלפון,  אוקיי : לימור

  עם   עוברת  י שאנ  בגלל  קליטה  בעיות  שום  לי   יהיה   שלא  לוודא   רוצה

 '. מאורנג  עוברת אני . ' מאורנג הטלפון

  של   הקליטה ,  להפך;  קליטה  בעיות ...  אה,  לך  להיות   אמורה   לא .  לא  ]...[  : הילה

 . מצוינת קליטה  היא  פלאפון

 ]...[ 

 
 :18.04.13 מיום שיחה  קטע וזה

 
 ]...[ 

... ֶאה,  אחרת  בחברה   למעשה   שנקנה ,  שלי  הטלפון  עם   עוברת   אני   אם   ]...[  : לימור

 ?קליטה  של  בעיות לי יהיו  אל

 . להפך? אלינו  עוברת את . פתאום מה , לא : דודי

 ... או תדרים  בגלל, תדרים של  בעיות , יודעת לא : לימור

  עם ...  לך  יש   אם.  למכשיר  קשור  זה   תדרים .  לא,  לא,  לא,  לא,  לא,  לא : דודי

 . בעיה שום  אין.  תומכים  אנחנו  משתמשת שאת   המכשיר

  מתאים   זה...  אה,  הבלקברי',  באורנג  נקנה  למעשה  המכשיר אם  גם  כלומר : לימור

,  קליטה   של  בעיות  לי   שיהיה  בלי   –  לפלאפון  –  ְלטלפון  לעבור  בשביל

 . אומר  אתה

 . בעיה שום   אין. נכון. קשור לא  זה , בטח, בדיוק : דודי

 ]...[ 

 
  יידע  לא  הנתבעת לשירות במעבר  לקוחות  התעניינו שכאשר  עולה, 2013 בשנת  שהוקלטו, מההקלטות

  כפי.  בפירוש  כך  על   כשנשאל  לא  וגם  מיוזמתו  זה  תיק  נושא  בבעיה  אחד  מכירות  נציג  ולּו  אותם

 . כך  בשל טלפון להחליף הוצע  ולתובעת  קיימת  הבעיה הייתה עדיין 2012 בשנת, שראינו

 
  בודדים   משפטים  המכיל  שהשחירה  מסמך(  ה  כנספח)  האישור  לבקשת  לתשובה  צירפה  הנתבעת

  הלקוחות  את  ליידע   שלה  המכירות  לנציגי  נותנת  שהיא  הנחיות  אלה  טענתה ול,  מושחרים  שאינם

 :נכתב  בדף. שלה הרשת תדרי לבין  שברשותם הטלפון בין ההתאמה  את לבדוק הצורך בדבר

 
 ]...[ 

 
 : הסכם   פתיחת   לפני   מקדימות   בדיקות 

 עסקי /  פרטי  – לקוח זיהוי נוהל  לפי  הלקוח את  זהה  .1

 
 המכשיר  בדגם פלאפון רשת תמיכת  בדוק .2

 
 . פלאפון ברשת  נתמך  הלקוח  שמכשיר  בדוק
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 , בפלאפון משווק שלא מכשיר  של  לרשת  חיבור לפני

 . בדיקה SIM עם מהמכשיר  שיחה להוציא  נסה

 
/    2100  בתדרים  תומך  לא  מכשירו   שאם  הלקוח  את   עדכן  הבאים  במקרים

  רחבי   בכל  הרשת  של  המקסימליות   מהאיכויות  ייהנה  לא[ש]  ייתכן,  850

   ]...[ץהאר

 
 ; התובעת מטעם לסיכומים  31 מוצג)

  (במקור אינה בקו ההדגשה

 
  ידועה   הייתה(  850/2100)  התדרים  בשני  תומכים  שאינם  מכשירים  של  השיחה  שאיכות  פי-על-אף

  בכל   כי  העיד  לא  מכירות   נציג  אף.  הנטענות  ההנחיות  לפי   לפעול  נציגיה  את  הנחתה  לא  היא,  לנתבעת

  בתדר   תומך   שאינו   מכשיר  ושברשותם   לרשת  להצטרף  שמבקשים  קוחות לל   מוסר  היה   מכירה  שיחת

  מסמך   מאותו   ברור   מנגד.  כדבֵעי  יודעה  לא  התובעת  גם  כי   ושוכנעתי,  קליטה  בבעיות   ייתקלו  כי  850

  דעתו   בחוות   לתמוך  ושניסתה,  שהציגה  ההפוכה  כגרסה  שלא   וזאת,  לנתבעת  וידועה  קיימת   הבעיה   כי

 כבר  שמיוצרים  המכשירים  טכנית  ]...[„  כי  העיד  רוזן.  כלשהי  עיהב  הייתה  לא  שלפיה,  מומחה  של

  המכשירים,  2011,  2010-מ  ]...[„  (;7  שורה,  לפרוטוקול  89'  עמ)  “]...[התדרים  בכל  תומכים  שנים

  היה   לא  2011-שב  לומר  לעצמי  מרשה  אני„(;  22  שורה ,  שם)  “ תדרים-מולטי  היו  בעולם  שנמכרו

(.  13–12  שורות,  שם)  “כזה  דבר  היה   לא  פשוט.  התדרים  כל  על  היה  שלא  שיצא  מודרני  מכשיר

  חלק   החזיקו  מכן  שלאחר  בשנים  גם  כי  ספק  יהיה  לא  עדיין,  במלואה  עדותו  את  אקבל  אם  גם

 .התדרים בכל תמכו שלא  יותר ישנים  במכשירים מהלקוחות

 
  הדור   רשת  את  להפעיל  הנתבעת  כשהחלה,  2009  משנת  החל  כי   שוכנעתי  כה  עד  מהאמור .17

  לקוחות  אותם  נתקלו,  התדרים  בשני  תמכו  שלא  מכשירים  עם  אליה  התניידו  ולקוחות  השלישי

  לקבל   להתחיל  המבקשים  את   זה   מהותי   במידע  יידעה   לא   הנתבעת .  שיחה  ואיכות   קליטה   בבעיות 

  של   העמודים  16  מתוך  11-ה  בעמוד  שמופיע   מוצנע  בסעיף  די  לא  כי  ואטעים  אשוב.  שירות  ממנה

 . ההתקשרות מסמך

 
 : קובע הצרכן  הגנת חוק ל  (א)2 סעיף

 
  אחרת   דרך  בכל  או   פה   בכל   או   בכתב,  במחדל  או  במעשה  –  דבר  עוסק  יעשה   לא

  מהותי   ענין   לבכ  צרכן  להטעות  העלול  –  בעסקה   ההתקשרות   מועד   לאחר  לרבות

  אלה   ענינים  יראו   האמור  מכלליות  לגרוע  בלי(;  הטעיה  –  להלן)  בעסקה

 : בעסקה כמהותיים

 
 ]...[ 

 
  מהם   להפיק  שניתן  התועלת,  בשירות  או   בנכס  לעשות  שניתן  השימוש (4)

 ; בהם הכרוכים   והסיכונים

 
 ]...[ 
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  קליטה  מבעיות   בוללס  עלול   שהוא  כך,  2100  בתדר  רק  תומך  שברשותו  המכשיר   כי   ללקוח  המידע

 הרשת   שבהם  במכשירים  האוחזים  מאחרים  יותר  להתנייד  מבקש  הוא  שאליה  הנתבעת  ברשת

  לנספח   ג14  סעיף  הוראת  בשרבוב  סגי  ולא,  ללקוח  בפירוש  לפרטו  שיש  מהותי  מידע  הוא,  תומכת

  בשני   תומך  שלו  המכשיר  אם  בכלל   מבין  שהלקוח  בלי,  שבו  הרב   המלל   לתוך   אליו  ששורבבה   לחוזה 

  חוקל   1  סעיף.  זה   מהותי  מידע  ללקוחות  גילתה  משלא  כדין  שלא  התעשרה  גם  הנתבעת.  התדרים

 :קובע, 1979–ט"התשל,  במשפט ולא עושר  עשיית

 
  להלן )  אחרת הנאה  טובת   או   שירות , סנכ שבדין זכות  פי   על   שלא  שקיבל  מי ( א)

,  הזכיה  את  למזכה  להשיב  חייב(,  המזכה  –  להלן)  אחר  מאדם   לו  שבאו (  הזוכה  –

 . שוויה את   לו לשלם  – סבירה בלתי או   אפשרית  בלתי בעין השבה ואם 

 
 . אחרת  בדרך או המזכה   מפעולת ,  הזוכה מפעולת   הזכיה  באה אם   היא  אחת  (ב)

 
  חוקל  12  סעיף  כהוראת   שלא  ומתן -משא  בניהול  לב  תום  חוסר   של  ה העיל  גם  נתקיימה  כי  שוכנעתי

  שלא   שעה  ומתן-משא  בניהול  לב  תום  בחוסר  פעלה  הנתבעת.  1973–ג"התשל (,  כללי  חלק)   החוזים

  טלפון  עם  אליה  יעברו   אם קליטה בעיות יחוו כי  היטב הבהר המצטרפים  קוחותלל  והבהירה  הסבירה

  הפרת   של  בעילות  לדון  הצורך  מתייתר  הגעתי  שאליה  לתוצאה  משהגעתי.  850  בתדר  פועל  שאינו

 .אחיד בחוזה מקפח תנאי  ושל חקוקה  חובה

 
  שהחל   מי   כל   את  מור כא  כלל  בקבוצה.  הבא  בשלב  יידון   הנזק  עניין   ענבר  הנשיא  סגן   של  החלטתו   לפי 

,  מלא  באופן  שלה  ברשת  תומך  ושאינו  ממנה  שלא  נרכש  אשר  נייד  לטלפון ,  מהנתבעת  שירות  לקבל

-פסק  שיינתן  ועד  התובענה  להגשת  שקדמו  השנים  שבע  במהלך   מראש  הקליטה   בבעיות  שעודכן  בלי

  ההחלטה   ליום  עד  אם  כי  הדין-פסק  יום  עד   לא  תוגדר  הקבוצה  כי  נכון  שהיה  סבורה  אני.  הדין

  במארס  לארבעה שעד לתקופה  באשר הוכחה   שלפניי התביעה כי  קובעת  אני  ולפיכך,  האישור בבקשת

2014 . 

 
  של   זה  ביניים  לשלב   כוחה-באי  טרחת  שכר  ואת  המשפט  הוצאות  את  לתובעת  תשלם  הנתבעת

  כשכר   נוסף  סך  הנתבעת  תשלם(  ₪  75,000)  האישור  בהליך  שנפסק  בסכום   בהתחשב.  התובענה

 . מוסף ערך מס  בצירוף, ₪ 120,000, טרחה

 
 (.  2019בינואר  20ניתנה בלשכתי היום, י"ד בשבט תשע"ט )

 המזכירות תשגר את ההחלטה לצדדים.5129371
54678313 

 
 שושנה אלמגור, שופטת

51293715129371 
51293715467831354678313 

 54678313שושנה אלמגור 54678313
 ניסוח ועריכה נוסח מסמך זה כפוף לשינויי 5129371

54678313 

 הקש כאן   –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
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