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)להלן:   להן  שניתן  הרישיון  אותן  שמחייב  כפי  ותקלות,  שירות  האישור"בנושאי  (. "בקשת 

 . 4נגד משיבה   4נושא הדיון כאן הוא בקשת האישור של מבקשת 

 תמצית בקשת האישור וטענות המבקשת  .2

סיפקה    1.8.09עד יום  המשיבה היא חברה המספקת, בין היתר, שירותי תקשורת בינלאומית ו 

 גם שירותי אינטרנט מכוח הרישיון שנתן לה משרד התקשורת.

לפניות    מענה  למתן  בחינם  טלפוני  שירות  לספק  החוקית  חובתה  את  קיימה  לא  המשיבה 

בסעיף   לקבוע  בהתאם  ידה,  על  הניתנים  השירותים  בקבלת  בתקלות  הקשורות  לקוחותיה 

קובע:  יבר  54.1 זה  סעיף  ריששיון.  מקבלי  "בעל  בפניות  לטיפול  קבוע  שירות  יקיים  יון 

הודעות  לקבלת  מאויש  מוקד  יפעיל  כך  ולשם  שירותיו,  בקבלת  תקלות  לעניין  שירותיו, 

ג'.   בנספח  וכמפורט  ופקסימיליה,  טלפון  באמצעות  כאמור...לרבות  הרישיון ותלונות  בעל 

 מ' נ'(.   –)הדגשות שלי  ישא בעלות של פנייה טלפונית למוקד"

רק              בינלאומית  בתקשורת  המטפל  למוקד  בחינם  להתקשר  האפשרות  את  מגבילה  המשיבה 

למינויים המתקשרים מקו טלפון נייח של "בזק". היא גם אינה מאפשרת כלל להתקשר חינם  

הרישיון.   מכוח  זה  שירות  מספקת  שהיא  הגם  אינטרנט,  בנושא  והתקלות  השירות  למוקד 

 נתן לכל מי שמתקשר מכל טלפון. השירות הטלפוני בחינם אמור להי 

ממכשיר             הפניות  למוקד  להתקשר  אלא  ברירה  לצרכן  אין  טלפון  בקו  בתקלה  מדובר  כאשר 

 טלפון זמין אחר, לרוב נייד, על מנת לטפל בתקלה. 

תכלית ההוראה ברישיון היא שלקוח שנאלץ לפנות עקב תקלה לא יישא בעלות השיחה בנוסף            

ת הנגרמת לו מהתקלה, וכן על מנת ליצור תמריץ למשיבה ליתן ללקוח שירות יעיל  לאי הנוחו 

( )מתן שירות טלפוני  18)תיקון מס'    חוק הגנת הצרכןומהיר. תכליות אלה עמדו בבסיס הצעת  

 . 2005 –חינם( תשס"ו 

טלפונ שיחה  ש"עלות  יודע  הסביר  שהעלות  האדם  הטענה  השיחה.  עולה  כמה  היא  ית" 

 הסלולרית אינה חלק מן העלות אינה יכולה להתקבל. 

יופעל  1-800המונח "שיחת   נושא התובענה. אין הכרח שמוקד התקלות  נזכר ברישיון  " אינו 

 באמצעות שיחה כזו דווקא. הרישיון קובע שיחת חינם הוא אינו עוסק בטכניקה. 

עשה שימוש מ "שירותי  משרד התקשורת  " ברישיון חברת פרטנר. מכאן,  1-800פורש במונח 

 שהוא מודע למינוח זה, וחרף זאת לא עשה בו שימוש ברישיון הנדון. 

לא רשאית חברת    1-800)ב( ברישיון חברות הסלולאר, בעת התקשרות למספר 75.9על פי סעיף 

מ  יותר  לגבות  ל  22-הסלולאר  ביחס  אולם  אוויר,  לזמן  מע"מ  בצירוף    1-800מספרי  אג' 

אג' וניתן לגבות תעריף רגיל כפי שעשו חברות    22בתוכנית המספור הייחודית אין מגבלה של  

 הסלולאר.
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קו    1-800קו   המחזיקה  המשיבה  לרבות  מסחריים,  מטעמים  עסק  בתי  אלפי  בשימוש  נמצא 

 כזה למוקד מכירות.  

  100הדבר נעשה במוקד  קיימת אפשרות להתקשרות חינמית הן מטלפון נייח הן מטלפון נייד ו

קו   כיום  ועוד.   לא בשל  1-800של המשטרה, במוקדי מד"א מכבי אש  הוא חינם מכל טלפון 

 שינוי בטכנולוגיה אלא עקב השינוי ברגולציה.

ניתן לגופים רבים לרבות משרדי ממשלה, אך לאלה אין חובה סטטוטורית לספק קו    1-800קו  

 חינם שבו הן נושאות בעלות השיחה. 

להעמיד ללקוחותיה   –בשונה ממתחרותיה    –רק בזק בינלאומי חויבה  ה הודתה כי "המשיב

את האפשרות לבצע שיחות חינם למוקד התקלות של שירותי האינטרנט, וזאת מפני ששני  

 (. 60)תגובת המשיבה סעיף   השירותים ניתנו מתוקף אותו רישיון..."

ו  אינטרנט הרי שחלה הוראת הרישיון  כל עוד היה רישיון אחד לשירותי טלפוניה בינלאומית 

שעל בעל הרישיון לקיים שירות קבוע לטיפול בפניות מקבלי שירותיו ולשאת בעלות הפנייה  

עקב   נזק  שספג  מי  כל  היא  הקבוצה  כן  על  חובה.  ובאותה  רישיון  באותו  מדובר  הטלפונית. 

 התקשרות למוקד הטלפוני שאמור היה להיות חינם מכוח אותו רישיון. 

, על כן פסיקת בית המשפט  חוק הגנת הצרכןב  ב.18סעיף  הרישיון זהה לתכלית הוראת  תכלית  

 בעניין זה יפה גם לענייננו. 

"עמדת נאמר בין היתר:    בתגובת היועמ"ש להסכמי הפשרה עם המשיבות האחרות בתובענה 

משנת   החל  התקשורת,  לפיה  2005משרד  הוראה  המשיבות  מן  אחת  כל  ברישיון  קיימת   ,

מטלפון   ביןחובה על החברה לספק שיחת חינם לכל לקוח המתקשר בנושא תקלות ותלונות )

חובת    נייד הרישיון  תנאי  פי  על  כי  היא  התקשורת  משרד  עמדת  קווי(.  מטלפון  אם  ובין 

ה חינם,  המשיבות  שיחת  לספק  חינם. יא  שיחת  מהווה  אינו  אויר  זמן  על  שתשלום    בעוד 

אף לא    כאשר המשמעות של "שיחת חינם" הינה כי הלקוח לא נושא בעלויות השיחה כלל

 .בעלות זמן אויר"

היא:    המשיבה  כנגד  הוגשה בקשת האישור  והצרכנים  הקבוצה בשמה  ציבור הלקוחות  "כל 

ו/או למוקד האינטרנט    188במספר    014השירות הטלפוני של  , אשר התקשרו למוקד  014של  

זה... 3014במספר   ליעד  שהוביל  השנים,  במהלך  שהשתנה  כפי  אחר  מספר  לכל  ו/או   *

קו חינם כנדרש   014וחוייבו בגין כך בתשלום בשבע השנים האחרונות, ועד למועד בו תקים  

 .ברישיון"

הופרד הרישיון בגין שירותי האינטרנט ועל פיו אין    4.8.09המבקשת מציינת בבקשה כי ביום             

לקוחות   כוללת  לעניין שירותי האינטרנט  כן הקבוצה  על  חובה להעניק שירות טלפוני חינם. 

 בבקשה(.  56.3)ס'  4.8.09שהתקשרו בשבע השנים שקדמו לבקשה ועד  

 העילות שנטענו בבקשת האישור כלפי המשיבה:   

http://www.nevo.co.il/law/70305/18b
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 ברישיון;   54.1ת על המשיבה לספק שירות טלפוני חינם בהתאם לסעיף הפרת החובה המוטל         

הקבועה              חקוקה  חובה  התקשורת  )א(11בסעיף  הפרת  יבצע הקובע:    בחוק  רישיון  "בעל 

ק ויתן שירותי בזק באורח תקין וסדיר על פי הרישיון שהוענק לו ועל פי התקנות פעולות בז

 הפרת החובה מהווה עוולה נזיקית;  והכללים שנקבעו לפי חוק זה". 

הר             ציבור  יהוראת  עם  המשיבה  של  ההתקשרות  בהסכמי  המצוי  מכללא  תנאי  מהווה  שיון 

הר הוראות  והפרת  הפרתילקוחותיה  מהווה  הוראות    שיון  את  לקיים  המשיבה  חובת  חוזה. 

 הרישיון מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות של המשיבה עם מנוייה. 

הוראות הרישיון בקשר למערכת היחסים בין המשיבה  ללקוחותיה, מהוות חוזה לטובת צד             

 שלישי;  

מתקשר הוא קו חינם. התנהגות  ר לחשוב שהקו אליו הוא  ולאור תנאי הרישיון מוטעה הציב            

בהתאם   צרכנית  הטעייה  היא  המשיבה  של  הצרכןב  2לסעיף  זו  הגנת  התשמ"אחוק   ,-1981  

חוק  )להלן: "  1973-)חלק כללי(, התשל"ג  חוק החוזיםב  15וסעיף  "(  חוק הגנת הצרכן)להלן: "

 "(. החוזים

ביום             המבקשת:  של  האישית  קידומת    19.8.09עילתה  באמצעות  לחו"ל  לחייג    014ניסתה 

בצע השיחה. היא התקשרה למוקד השירות והתקלות  ואולם עקב תקלה טכנית לא ניתן היה ל

קידומת   בעל  למספר  שברשותה  נייד  מטלפון  המשיבה  להתקשר  1-800של  הופנתה  היא   .

הופנתה למספר  3014למספר   תלונתה, ומשם  כדי למסור  יד'  1848*  נספח  . מפירוט השיחות 

 ש"ח.  2.29-עולה כי המבקשת חויבה בגין שיחה זו ב

יש להורות על החלפת  ככל שתת            יכולה לשמש תובעת  כי אין המבקשת  קבל טענת המשיבה 

 תובע. 

 תמצית תגובת המשיבה וטענותיה.       3

שמדובר    54.1בסעיף             וברי  הטלפונית,  הפנייה  בעלות  לשאת  המשיבה  על  כי  מצוין  ברישיון 

 בפנייה מטלפון, ולא מטלפון נייד. 

שיחת              לאפשר  בין  החובה  תקשורת  שירותי  למתן  ברישיון  רק  מצויה  תקלות  למוקד  חינם 

 לאומיים ולא ברישיון למתן שירותי אינטרנט. 

בתקופה הרלבנטית לתובענה סיפקה המשיבה את שירותי האינטרנט מכוח תוספת שהוספה             

ן העמידה  לרישיון שניתן לה למתן שירותי תקשורת בינלאומיים ולא מכוח רישיון נפרד. על כ

לרשות הלקוחות המנויים על שירותי האינטרנט את האפשרות לבצע שיחת חינם במקרה של  

נייח למספר   חינם מטלפון  שיחת  לבצע  היה  יכול  בינלאומי  בזק  לקוח  בשירות.    1848תקלה 

נייח   חינם מטלפון  היה לבצע התקשרות  יכול  לו תקלה בשירותי האינטרנט  ולקוח שאירעה 

 עלות. ללא    1-800למספר 
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לאומיים" ולא, אספקת  -ברישיון מצוי בפרק ה' שעניינו "אספקת שירותי בזק בין  54.1סעיף            

שירותי אינטרנט. הוראה זו לא חלה על שירותי אינטרנט רק מכוח כך שהוספה שורה ברישיון  

להסדרי   לתגובות  בתשובתו  הבהיר  היועמ"ש  אינטרנט.  שירותי  לספק  רשאית  שהמשיבה 

, לרבות כאשר הוגשה התובענה הייצוגית, אכן לא חלה חובה 2012עובר לשנת  כי "הפשרה  

  ב 18סעיף  (.  12.2.14בתשובה מיום    14)סעיף    על ספק אינטרנט לתת שירות שיחה בחינם"

על    נת הצרכןחוק הג ב בנושאי תקלות  לפניות  מטיל חובה לספק שירות טלפוני חינם למענה 

השני בתוספת  המנויים  הגנת  י עוסקים  בצו  רק  לתוספת  הוספו  האינטרנט  ספקיות  בחוק.  ה 

השני  התוספת  )שינוי  תשע"ב יהצרכן  לחוק(  מ    2012  -ה  החל  אפשרה  7.5.13-רק  המשיבה   .

 אינטרנט למרות שלא הייתה עליה חובה.פניה חינמית מטלפון נייח למוקד ה

שונה רישיון המשיבה וניתן לה רישיון נפרד למתן שירותי אינטרנט. ברישיון זה    4.8.09מיום            

 לא הייתה חובה לאפשר שיחת חינם והשירות בוטל. 

 העמדת האפשרות לשיחת חינם מטלפון נייח יש בה כדי לעמוד בתנאי הרישיון. 

ת אין עילה אישית בנוגע למוקד האינטרנט שכן מעולם לא הייתה לקוחה של שירותי  למבקש          

ההלכה   נוכח  החלפתה  על  להורות  אין  זה.  למוקד  התקשרה  ולא  המשיבה  של  האינטרנט 

 . (328.1.1)  תורג'מן נ'  בית הדין הארצי לעבודה 62/13בג"צ בעניין 

(  2006סה"כ העלות הכוללת של שיחות למוקד הבינלאומי בחמש השנים שעד לתשובה )משנת            

 ש"ח.   4,736-שעניינן תקלה בשירות, מסתכמת בכ

ממנה             ברשת  שימוש  עבור  תעריף  נפרדים.  תעריפים  שני  השיחה  יוזם  שילם  הרלבנטית  בעת 

רה השיחה( ותעריף עבור השלמת השיחה ברשת  בוצעה השיחה )שנשאר בידי החברה בה נוצ

 אחרת שמועבר למפעיל האחר. 

בזק:             מוגדר ברישיון  חינם  ) שירות שיחת  יוזם שיחה מטלפון  1-800"שירות שיחת חינם   :)

אינו חייב בעלות השיחה; מקבל השיחה מחויב בעלות השיחה.    1-800נייח למספר קידומת  

יחו נייד  מטלפון  השיחה  מפעילי  יוזם  ברישיונות  לקבוע  בהתאם  מופחת  אויר  בזמן  יב 

נשאההרט"ן".   שהתקשר    המשיבה  מי  וגם  המתקשר  של  הטלפונית  פנייתו  עלות  במלוא 

נייד זכה בהנחה במחיר השיחה על חשבון המשיבה. הרישיון לא חייב את המשיבה   מטלפון 

 לשאת בעלות הפניה הסלולרית להבדיל מהפניה הטלפונית.

המשיבה הקימה שני מספרי חינם למוקד התקלות באינטרנט ולמוקד הבינלאומי. את חובתה              

לספק את חובתה על פי הרישיון יכלה המשיבה למלא רק באמצעות רכישת שירות חיוג חינם  

חיוג   בעת  כי  קבע  התקשורת  משרד  כי  ברור  החינם  שיחת  שירות  הגדרת  נוכח  למתקשר. 

ק בעלות השיחה מטלפון נייח ולא ישא בעלות זמן אוויר.  למספר חינם מקבל השיחה ישא ר

שיחה  ימהר שיוזם  ממנוי  לגבות  רשאי  רישיון  שבעל  עולה  הסלולאר  לחברות  שניתן  שיון 

קוד   שמשרד    1-800באמצעות  העובדה  מופחת.  תעריף  אחר,  רישיון  בעל  של  ברשת  שיעדה 

לגב חינם רשאית החברה  שיחה למספר  ביצוע  בעת  כי  גם  התקשורת קבע  מיוחד  ות תשלום 
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מיוזם השיחה וגם ממקבלה מלמדת כי אין ממש בטענה שעל המשיבה לשאת בעלות זמן אויר  

 בעת חיוג למוקדים התקלות.

,  1996החובה לשאת בעלות הפניה הטלפונית למוקד נקבע לראשונה ברישיון המשיבה בשנת              

נפוצים. אי אפשר על כן ליחס למשרד התקשורת כוונה    שאז מכשירי הסלולאר לא היו כלל 

למוקדי   הסלולר  החברות  ידי  על  הנגבות  אוויר  זמן  בעלויות  לשאת  המשיבה  את  לחייב 

לענייננו שכן ההנמקה שם הייתה שבעת    09-11-11284ת"צ  השירות. מטעם זה אין להקיש מ

 היה השימוש בטלפונים ניידים נפוץ ביותר.   חוק הגנת הצרכןב ב18סעיף חקיקת 

לגבות             הסלולאר  לחברות  הותר  בזק,  רישיון  את  שמשלים  הסלולאר,  חברות  רישיון  לפי 

השיחה מיוזם  מיוחד  לתשלום    תשלום  בנוסף  חינם,  למספר  נייד  ממכשיר  שיחה  ביצע  בעת 

כלומר   המלאה.  בעלותה  לשאת  שמחויב  השיחה  ממקבל  לגבות  רשאית  הסלולאר  שחברת 

כשלקוח מתקשר למספר חינם ממכשיר נייד, גובה בזק תשלום בגין העברת השיחה אל מספר  

השיחה מהרשת שלה    ₪ המועבר לחברת הסלולאר בגין העברת  22החינם ותשלום נוסף של  

 לרשת בזק.

אל             נייד  מטלפון  מתקשרים  המשיבה  שלקוחות  להניח  סיבה  אין  נפגעים.  קבוצת  קיימת  לא 

חברת   ידי  על  כך  בגין  שחויב  הוכח  לא  נייד  מטלפון  לקוח  התקשר  אפילו  התמיכה.  מוקדי 

ש לקוחות שכלל  הסלולר. לחברות הסלולאר מסלולי חיוב שונים הכוללים דקות חינם על כן י

לא   המבקשת  המשיבה.  של  השירות  למוקדי  חיוג  בעת  הסלולאר  חברות  ידי  על  חויבו  לא 

 הציעה מנגנון שיאפשר בירור השאלה מי חויב ומי לא. 

מיום    24.11.09ביום             החל  וכי  ישונה  הקיים  הדין  כי  התקשורת  משרד  ישונו    28.3.10קבע 

נייד, יחויב לשאת    1-800למספר    הוראות הרישיון באופן שמקבל השיחה  ,שבוצעה ממכשיר 

רק לאחר   מיוזם השיחה.  נגבתה  אז  אוויר שעד  זמן  בעלות  וגם  הטלפונית  הפניה  בעלות  גם 

 השינוי האמור ניתן היה לדרוש מהמשיבה לשאת בעלות זמן אוויר בגין שיחה ממכשיר נייד.  

 טיבי. הבקשה היא תאורטית, נוכח השינוי במצב הנורמ             

הצדדים הגיעו להסדר דיוני לפיו  ויתרו על חקירת המצהירים. הצדדים הסכימו כי המבקשת   .3

 לא הייתה מעולם לקוחה של שירות האינטרנט של המשיבה.

 דיון .4

 התנאים לאישור תובענה ייצוגית 

  מנת  על   לו  נדרש  משפט   בית   אשר   מקדמי  הליך   הוא  ייצוגית   תובענה   לאישור  בקשה  של   ההליך  .1

  תובענה   של  ההליך  במסגרת  לפתחו  שהובאה  בתובענה  לדון  מקום  יש  האם  בשאלה  להכריע

 . כייצוגית התובענה לאישור התנאים מתקיימים האם  לבחון יש,  כך לשם. ייצוגית
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 כמפורט  בתביעה   לאא  ייצוגית  תובענה  תוגש  לא"  כי  קובע  ייצוגית  תובענות   בחוק   (א)3  סעיף .2

 כהגדרתו,  עוסק  נגד  תביעה"  של  הגשתה  מאפשרת  בחוק  השנייה  התוספת ".  השניה  בתוספת

'  ר" )לאו  אם  ובין  בעסקה  התקשרו  אם  בין,  לקוח  לבין  שבינו  לענין  בקשר,  חוק הגנת הצרכןב

  השנייה   בתוספת  1  לפרט  בהתאם  הוגשה  המבקשת  בקשת  כי  נראה(.  השנייה  בתוספת  1  פרט

,   המשיבה   ידי  על  הרישיון  הוראות  הפרת  הוא  שבמחלוקת  העניין  שכן,  חוק תובענות ייצוגיותב

 ".  עוסק" שהיא

ייצוגיות ב  ( ב)3  סעיף .3 תובענות    בית   אישור  טעונה  ייצוגית  תובענה  הגשת"  כי  קובע   חוק 

  של   בירורה  את   המשפט   בית  יאשר  בהתקיימם  אשר   התנאים  את  קובע   שבו  8  וסעיף "  המשפט

 :חוק תובענות ייצוגיותב  (א)8 בסעיף נקבע וכך.  ייצוגית  כתובענה תובענה

 בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו כל אלה: "

( התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי 1)
 הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה;

 נין;( תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הע 2)

בדרך 3) וינוהל  ייוצג  הקבוצה  חברי  כלל  של  ענינם  כי  להניח  סביר  יסוד  קיים   )
 הולמת; הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בענין זה; 

 ". ( קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב4)

 בענייננו.  )א(8בסעיף התקיימות התנאים הקבועים   אבחןלהלן  

  מהותיות   שאלות  מעוררת  שהתובענה  -  חוק תובענות ייצוגיותב  (1()א)8  שבסעיף  התנאי  התקיימות

 .לטובתם יוכרעו שהן סבירה אפשרות ויש  קבוצה לחברי המשותפות ומשפט ובדהע של

  דרש   נ"(עמוסי   עניין: "להלן( ) 5.7.12)   עמוסי'  נ  מ"בע  לביטוח   חברה  הפניקס   2128/09רע"א  ב .4

  סבירה   אפשרות  קיימת   האם  השאלה  לעניין  ולנטל   האישור  בקשת   לשלב   המשפט   בית

 : שם נפסק  וכך  הקבוצה לטובת בתובענה יוכרעו  הנדונות שהשאלות

"בשלב המקדמי של אישור התובענה כייצוגית, נדרש בית המשפט להעריך אם יש 
אפשרות סבירה כי השאלות העובדתיות והמשפטיות הנדונות יוכרעו לטובת קבוצת 

דר של  בבסיסה  העומד  המנחה  הרציונאל  ייצוגית התובעים.  שתובענה  הוא  זו  ישה 
חושפת את הנתבע לסיכון כי יידרש לשלם את הסכומים הנתבעים בתובענה לקבוצה 

מדינת ישראל נ'  729/04רע"א  רחבה של תובעים, תוך שהוא נושא בנטל כלכלי רב )
בנבו[  קו מחשבה בע"מ,   גרוניס   10פס'  ]פורסם  לפסק דינו של השופט)כתוארו אז( 

 ( )להלן: פרשת קו מחשבה((...26.4.2010)
אשר על כן, ברי כי תכלית החוק היא להורות לבית המשפט לבצע בחינה מקדמית 
של סיכויי התובענה לשם הגנה מידתית על זכויות הנתבעים. לעניין זה, די לו לבית 

המחוקק   לשון  אחר  בדקדקנות  לעקוב  'אפשרות המשפט  קיימת  האם  ולראות 
לא ותו  התובעים;הא,  קבוצת  לטובת  להכרעה  לאישור .  סבירה'  התנאים  החמרת 

 תובענה כייצוגית, ובירור רוב רובה של 
התביעה כבר בשלב אישור התובענה כייצוגית,חורגת מהאיזון שקבע המחוקק, ועל  

 מ' נ'(.  –)ההדגשה שלי  "כן היא אינה ראויה
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(  11.4.13)   מ "בע  זבולון  עמק  מתכות  צפוי  חברת'  נ  מ"בע  לביטוח  חברה   מגדל  3489/09רע"א  ב .5

  בין  וקבעה,  ייצוגית  תובענה  שבניהול  ולסכנות   לחשיבות   ארז-ברק  השופטת   כבוד  התייחסה

 :  ייצוגיתכ תביעתו את לאשר המבקש הייצוגי   התובע לעמוד נדרש  בו הרף  את היתר

וזאת מבלי  41" זה היא למנוע אישורן של תובענות סרק,  . מטרתו של שלב מקדמי 
זה  משפט  בית  של  בפסיקתו  צודקות.  ייצוגיות  תובענות  מהגשת  תובעים  להרתיע 

מי שמבקש לאשר תובענה כייצוגית חייב לשכנע את בית המשפט במידת נקבע כי  
הראויה   הת  -הסבירות  בכתב  האמור  פי  על  בלבד  ולא  בכל -ביעה  עומד  הוא  כי 

 , ובכלל זה בדרישה לקיום עילת תביעה ...התנאים לאישור תובענה כייצוגית
התומכת  וראייתית  משפטית  תשתית  המשפט  בית  בפני  להניח  הייצוגי  התובע  על 

המבקש לאשר תובענה כייצוגית בשונה מן התובע בתביעה רגילה,  לכאורה בתביעתו.
בעובד להסתפק  יכול  החובה אינו  עליו  מוטלת  אלא  התביעה,  בכתב  הנטענות  ות 

להוכיחן באופן לכאורי. במקרה הצורך, המבקש צריך לתמוך את טענותיו בתצהירים 
הקורה,  לעובי  להיכנס  נדרש  בבקשה  שדן  המשפט  בית  הרלוונטיים.  ובמסמכים 

היטב   ועובדתית    –ולבחון  התובענה   –משפטית  לאישור  התנאים  מתקיימים  האם 
בעמ'  ית  כייצוג וקשת,  מגן  בעמ'328)עניין  רייכרט,  עניין  אלה 291-292;  מבחנים   .)

לא נקבעו בעלמא, אלא נועדו להביא לשימוש מושכל בכלי התובענה הייצוגית,לנוכח 
 השפעתו המכרעת על הנתבעים ועל התנהלותם העסקית, כמוסבר לעיל.

 ... 
גבוה59 מחסום  להציב  צריכה  אינה  הייצוגית  ...התובענה  ייצוגיים,   .  תובעים  בפני 

יש להביא בחשבון את פערי המידע הקיימים בין הצדדים.עם זאת, אין משמעות וכי  
על התובע הייצוגי  .  הדברים שהנטל המוטל על התובעים הייצוגיים יהיה קל כנוצה

ראשוני   נטל  תוך   -להרים  מנשוא,  כבד  שיהיה  מבלי  משמעות,  לו  לתת  שיש  נטל 
דעתו, נותן  המשפט  התובע   שבית  בפני  העומד  היחסי  לקושי  ומקרה,  מקרה  בכל 

, שםמ' נ'(. )  –". )ההדגשות שלי  הייצוגי כאשרהוא נדרש להוכיח את תביעתו לכאורה
 (. 59-ו 41-39בפסקאות  

ישראל   980/08עע"מ    גם )ראה   נ' מדינת  בפסקה  משרד האוצר  -מנירב  ו6.9.11)  31,  רע"א  ( 

בע"מ  729/04 מחשבה  קו  נ'  ישראל  בפסקה  מדינת  ו26.4.10)  1,  נ'    8268/96רע"א  (  רייכרט 

 ((. 2001) 291, 276( 5) שמש, פ"ד נה

 רישיון  בעל"  הקובע  ברישיונה  54.1  סעיף  את  מפרה  המשיבה  כי   המבקשת  טענה  בענייננו .6

 כך  ולשם,  שירותיו  בקבלת  תקלות  לעניין,  שירותיו  מקבלי  בפניות  לטיפול  קבוע  שירות  יקיים

,  ופקסימיליה  טלפון  באמצעות  לרבות...כאמור  ותלונות  הודעות  לקבלת   מאויש  מוקד  יפעיל

'  מ  –  שלי  הדגשה)  "למוקד  טלפונית  פנייה   של  בעלות  ישא  הרישיון  בעל'.  ג  בנספח  וכמפורט

 '(.נ

"הדברים  משמעות   מה  היא  הצדדים  בין  המחלוקת .7   פנייה   של  בעלות  ישא   הרישיון   בעל: 

  פי   על.  ומתכליתו,  הרישיון  מלשון  לעמוד  ניתן  הרישיון  הוראת  פרשנות  על".  למוקד  טלפונית

  על   תחול ,  כאלה  ששי  ככל ,  מרכיביה  כל  על,  הפנייה  של  העלות   כי  לכאורה  נראה  הלשון 

  שלקוח   -  בעיניי  נראית  ואשר,  המבקשת  לה  שטוענת  כפי,  ההוראה  תכלית  נוכח  גם.  המשיבה

,  מהתקלה   לו  הנגרמת  הנוחות  לאי  בנוסף  השיחה  בעלות  יישא  לא  תקלה  עקב  לפנות  שנאלץ

  הפרשנות   זו  כי  לכאורה  נראה  –  ומהיר  יעיל  שירות  ללקוח  ליתן  למשיבה  תמריץ  ליצור  וכן

  אמ .  אר.  אי  7928/12  א" ע'  ר  הוראותיו  וכלל  לשונו  פי  על  רישיון  פרשנות  לעניין)  המתבקשת

 (. "פרטנר עניין": להלן(( )22.1.15) מ"בע תקשורת פרטנר' נ מ"בע טכנולוגיות

http://www.nevo.co.il/case/5898831
http://www.nevo.co.il/case/5898831
http://www.nevo.co.il/case/5898831
http://www.nevo.co.il/case/5738886
http://www.nevo.co.il/case/5738886
http://www.nevo.co.il/case/5738886
http://www.nevo.co.il/case/5709548
http://www.nevo.co.il/case/5709548
http://www.nevo.co.il/case/6125125
http://www.nevo.co.il/case/6125125
http://www.nevo.co.il/case/5604139
http://www.nevo.co.il/case/5604139
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  המשיבה   את  לחייב  כוונה  התקשורת  למשרד  ליחס  אין  כי  המשיבה  טענת  את  מקבלת  אינני .8

  שהחובה   מאחר  השירות  למוקדי  הסלולר  החברות  ידי  על  הנגבות  אוויר  זמן  בעלויות  לשאת

  שאז,  1996  בשנת   המשיבה   ברישיון  לראשונה   נקבע   למוקד  הטלפונית   הפניה  בעלות   לשאת

 גם  כמו',  א  נספח  לתגובתה  המשיבה  שצירפה  הרישיון.  נפוצים  היו  לא  הסלולאר  מכשירי

  בזק   שירותי  למתן  מ"בע  בינלאומי  בזק  –  כללי   רשיון"  הוא',  ד  נספח  לבקשה   רף שצו  הרישיון

  בעניין   שכתבתי  הדברים  כן  על  ".2009  באוגוסט  04  לתאריך  נכון  משולב  נוסח  לאומיים-בין

) 11.8.13)   מ"בע  לתקשורת  ישראלית   חברה   בזק'  נ  כהן  09-11-11284  צ"ת   עניין ":  להלן( 

-א"התשמ,  הצרכן  הגנת  חוקב  ב18  סעיף  של  לפרשנותו  נדרשתי  שם .  לענייננו  גם  יפים  "(כהן

 : הקובע 15.3.06  ביום לתוקף  שנכנס 1981

 –י בתוספת השניה )א( עוסק המנו"
יספק שירות טלפוני חינם לשם מתן מענה לכל פניה שעניינה ליקויים או   (1)

הסכם  או  דין  מכוח  נותן  הוא  שאותם  בשירותים  או  שמכר  בטובין   פגמים 
 שירות טלפוני(; השירות הטלפוני יכלול גם מענה אנושי;  –)בסעיף זה 

 

לספק   נדונה השאלה האם המשיבה שם  מחויבת  לשם מתן "שירגם שם  חינם  ות טלפוני 

הוא   שאותם  בשירותים  או  שמכר  בטובין  פגמים  או  ליקויים  שעניינה  פניה  לכל  מענה 

בחינם  נותן..."  אליה  במתן אפשרות להתקשר  די  או  נייד  היא מטלפון  גם כשההתקשרות   ,

" קבעתי:  כהן  בעניין  נייח.  "שירות  מטלפון  לספק  חובה  המשיבה  על  מטיל   טלפוני החוק 

חוק עניינו ב"שירות טלפוני" והוא אינו מבחין בין סוגי הטלפונים שמהם נעשית  חינם". ה

והמשיבה   הטלפונים  סוגי  כל  על  חל  כפשוטו  החוק  כי  לומר  ניתן  כן  על  לשירות.  הפנייה 

השיחה   שעלות  באופן  טלפונית  פנייה  לכל  בחינם  טלפוני  שירות  לספק  מחויבת  לכאורה 

אני סבורה שאין הבדל מהותי    ייח בין בטלפון נייד".בין אם מדובר בטלפון נ  –תחול עליה  

 במינוח המצוי בחוק לעומת זה שברישיון הנדון ועל כן גם הפרשנות המתבקשת היא דומה. 

 :באותו עניו קבעתי גם כי

[ החוק  סעיף  חקיקת  במועד  כבר  כי  נ'  –  2006בשנת  "ברי  בטלפונים [מ'  השימוש  היה   ,
שהחו )והראייה  ביותר  נפוץ  לחברות ניידים  מפורשות  מתייחס  השנייה  בתוספת  ק 

שבסעיף   החובה  עליהם  שתוטל  שראוי  כעוסקים  נותנים  18הסלולאר  שהם  מכיוון  ב 
לטלפון  גם  מתייחס  הציבור  בפי  השגור  "טלפון"  המונח  כן  כמו  גדול(.  לציבור  שירותים 

ניכר    נייד. בחברה בה אנו חיים, השימוש בטלפון נייד הוא נרחב ביותר. הוא משמש חלק
מהאוכלוסייה, ולעיתים אף משמש כאמצעי התקשרות העדיף על שימוש בטלפון קווי )גם  

 כשטלפון קווי קיים בנמצא( ולעיתים אף כאמצעי יחיד. 

ולהקל  18סעיף   השנייה  בתוספת  המנויים  העוסקים  של  לקוחותיהם  עם  להיטיב  בא  ב 
התקשרו על  חל  אינו  הוא  לפיו  המצמצם  הפירוש  כן  על   אינה  עליהם,  נייד  מטלפון  ת 

מתיישבת לכאורה עם תכלית זו. על כן נראה כי פרשנות סעיף החוק באופן שהסעיף מחייב  
דרך של התקשרות טלפונית   לכל  בחינם  סוג של טלפון  –לספק מענה טלפוני  היא    –מכל 

 לכאורה פרשנות סבירה וראויה בנסיבות העניין.  

טעם שדווקא זמן המתנה ארוך למענה  פרשנות המבקשים עדיפה לטעמי לכאורה גם מן ה
 הוא משמעותי יותר בטלפון נייד שכן עלות השיחות בו יקרה יותר משיחות בטלפון נייח".

http://www.nevo.co.il/case/4282129
http://www.nevo.co.il/case/4282129
http://www.nevo.co.il/law/70305/18b
http://www.nevo.co.il/law/70305
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נדבך    המבקשת  בפרשנות  התומכת  ש"היועמ  בעמדת  שיש  הרי ,  כאן  עד  האמור  לאור .9 להוות 

לעניין הפרשנות הראויה וסיכוייה (  9  סעיף)  הפשרה   להסכמי   ש "היועמ  בתגובת   כאמור.  נוסף 

,  2005  משנת  החל,  התקשורת  משרד  עמדת ":  היתר  בין  נאמר  בתובענה  האחרות  המשיבות  עם

  לכל   חינם  שיחת  לספק  החברה   על  חובה  לפיה   הוראה   המשיבות  מן  אחת   כל   ברישיון  קיימת

  משרד   עמדת(.  קווי  מטלפון  אם  ובין  נייד   מטלפון  בין )  ותלונות  תקלות  בנושא  המתקשר  לקוח

  בעוד ,  חינם  שיחת  לספק  היא  המשיבות  חובת  הרישיון  תנאי  פי  על  כי  היא  התקשורת

  כי   הינה"  חינם   שיחת"  של  המשמעות  כאשר .  חינם  שיחת  מהווה  אינו  אויר  זמן  על  שתשלום

  בית '(.  נ'  מ  -  במקור  ההדגשה)  "אויר  זמן  בעלות  לא  אף  כלל  השיחה  בעלויות  נושא  לא  הלקוח

  פרטנר   עניין  ב  המאסדר  הגורם  של  שנותהפר  של  ערכה  על  בפסיקתו  עמד  העליון  המשפט

"לעמדתו של משרד התקשורת מצאתי לייחס משקל בשאלת  ושם הוא קבע:    , לעילשאוזכר  

לבצע   הסמכות  ישנה  התקשורת  שלמשרד  מכיוון  ובפרט  הרישיון,  הוראות  של  הפרשנות 

ים גם  (. הדברים יפ 28)פסקה  תיקונים בהוראות אלה, וזו לא נוצלה לשם שינוי הדין המצוי"  

 לענייננו. 

  טענת   את  מקבלת  אני .  1-800  שיחת  של  הגדרתה   לעניין  המשיבה  בטענת  ממש  מצאתי  לא .10

  כן   כמו.  המשיבה  על  היא  שהעלות  בכך  אלא  כאמור  בשיחה  מדובר  לא  ברישיון  כי  המבקשת

  במונח   במפורש  נקב  כן  לעשות  התקשורת  משרד  שמצא  שמקום  טענתה  את  מקבלת  אני

 . פרטנר חברת ןברישיו", 1-800 שירותי"

  המשותפת   שבמחלוקת  שהשאלה  סבירה  אפשרות   שיש  קובעת  אני  כאן   עד   האמור   כל  לאור .11

 . הקבוצה לטובת תוכרע , המשיבה שסיפקה הבינלאומית התקשורת  לשירותי  בנוגע, לקבוצה

  כי   המשיבה  טענה  בתגובתה.  אינטרנט  שירותי  כספקית  המשיבה  נגד  הנטענת  לעילה  אשר .12

  באמצעות   האינטרנט  למוקד  חינם  שיחת  לבצע  האפשרות   את  וחותיהלק   כלל  לרשות  העמידה

  סיפקה   לתובענה  הרלבנטית  שבתקופה  מאחר   כי  טענה  עוד(.   3  סעיף)  נייח  מקו  1-800  מספר

  תקשורת   שירותי   למתן   לרישיון  תוספת  מכוח   האינטרנט  שירותי  את  בינלאומי  בזק

  על   המנויים  הלקוחות  רשותל  גם  המשיבה   העמידה,  נפרד  רישיון  מכוח  ולא  בינלאומיים

  הנפרד   הרישיון  מתן  עם.  תקלה  של  במקרה  חינם  שיחת  לבצע  האפשרות  את  האינטרנט  שירותי

  לא   הנפרד  שברישיון   כך  בשל   השירות  את  המשיבה   ביטלה  4.8.09  ביום  האינטרנט   לעניין 

  כי   המשיבה  טענה  בסיכומיה(.  27,  25  סעיף'  ר)  ברישיון  54.1  שבסעיף  זו  דוגמת  חובה  הייתה

  אספקת ,  ולא"  לאומיים-בין  בזק  שירותי  אספקת "  שעניינו'  ה  בפרק  מצוי   ברישיון   54.1  סעיף

  שהוספה   כך  מכוח  רק  אינטרנט  שירותי  על  חלה  לא  זו  הוראה  כן   על  וכי,  אינטרנט  שירותי

 . אינטרנט שירותי לספק רשאית שהמשיבה ברישיון  שורה

,  2012  לשנת  שעובר  כך  על  עמד  שרההפ  בהסדר  האחרים  הצדדים  לתגובות  בתשובה  ש"היועמ .13

.  בחינם  שיחה  שירות  לתת  אינטרנט  ספק   על  חובה  חלה  לא,  התובענה  הגשת  בעת  לרבות

 שגם  נראה.  הרישיון  הוראות  פרשנות  בעניין  ש"היועמ  דעת  חוות  על  כאמור  סמכה  המבקשת

 ד משר  של  הארוכה  כידו,  ש"היועמ  הודעת   לקבל  יש,  אינטרנט  כספק   המשיבה  חובת  בעניין
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  עניין  כי   סבירה  אפשרות   אין   כי  לי  נראה  אלה  בנסיבות   כן   על .  החל  הדין   לעניין,  התקשורת

 . הקבוצה לטובת תוכרע, האינטרנט  ספק  למוקד  טלפונית פנייה בעלות  לשאת  המשיבה חובת

 . האיטנרנט שירות לעניין התובעת החלפת  של באפשרות לדון הצורך מתייתר  זו מסקנתי נוכח .14

 חוק תובענות ייצוגיותב (2()א)8  שבסעיף התנאי התקיימות

  העובדה   שנוכח   הרי,  הקבוצה  לטובת  תוכרע  בחלקה  התובענה  כי  סיכוי   יש  כי  משקבעתי .15

  שתובענה   הרי ,  הקבוצה  חברי  לכל   ות רלבנטי,  בחלקן  והעובדתיות,  המשפטיות  שהשאלות 

 . העניין בנסיבות במחלוקת להכרעה וההוגנת היעילה  הדרך היא ייצוגית

  להניח   סיבה  אין.  נפגעים  קבוצת  לכאורה  קיימת  לא  כי  המשיבה  בטענת  ממש  מצאתי  לא .16

  בשלב   להניח  מצאתי  לא  גם.  נייד  מטלפון  התמיכה  למוקדי  התקשרו  לא  המשיבה  שלקוחות

  של   השירות  למוקדי  חיוג  בעת  הסלולאר  חברות  ידי  על  חויבו  לא  הפונים  כי  זה  מוקדם

 .  המשיבה

  חוק תובענות ייצוגיותב  (4()א) 8 (3()א)8  שבסעיף התנאי התקיימות

   ההתנהלות   לפי  להניח  יסוד  ויש,  לב  בתום  ינוהל  לא  הקבוצה  חברי  של  עניינם  כי  טענה  כל  אין .17

 .לב בתום וינוהל   ייוצג הקבוצה חברי כלל של עניינם כי  כה  עד

 הקבוצה

  נוכח ש  הרי  ותחולתו   הרישיון  פרשנות  לעניין  ש"היועמ   עמדת   על  המבקשת  הסתמכות   לאור .18

  לפיה   הוראה  המשיבות  מן  אחת  כל  ברישיון  קיימת,  2005  משנת  החל"  כי  ש"היועמ  עמדת

 מטלפון  בין)  ותלונות  תקלות  בנושא  המתקשר   לקוח  לכל   חינם   שיחת  לספק  החברה  על  חובה

  שינוי   נוכח  כן  כמו.  התובענה  תאושר  זה  ממועד  כי  מורה  אני ("  קווי  מטלפון  אם  ובין  נייד

 . התובענה  הגשת  מועד עד תאושר התובענה כי מורה אני התובענה  הגשת לאחר והדין הרישיון

  השירות  למוקד   התקשרו  אשר,  014  של   והצרכנים  הלקוחות  ציבור  כל "  היא  הקבוצה  כן   על .19

  שהוביל,  השנים  במהלך  שהשתנה   כפי  אחר   מספר  לכל  או/וו  188  במספר  014  של  הטלפוני

 ".התובענה הגשת יום ועד, 2005 משנת החל בתשלום כך בגין וחוייבו... זה ליעד

 התביעה  עילות

   11  סעיף  את   הפרה  ובכך    לה  שניתן  הרישיון  הוראות  את  הפרה  המשיבה  -  חקוקה  חובה  הפרת .20

 :  הקובע התקשורת בחוק

  שהוענק     הרשיון   פי   על   דירוס  תקין   באורח  בזק   שירותי   ויתן  בזק   פעולות   יבצע  רשיון  בעל(  א" 

 ". זה חוק לפי שנקבעו  והכללים התקנות פי ועל לו
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http://www.nevo.co.il/law/74020/8.a.3
http://www.nevo.co.il/law/74020/8.a.4
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74420/11
http://www.nevo.co.il/law/74420/11


 טלקום בע"מ 012אליעזר ישעיהו צור נ'   25670-01-10תצ )מרכז( 

12 

 

 :  קובע[ חדש נוסח]  פקודת הנזיקיןב 63סעיף   

 כל   פי  על  עליו  המוטלת  חובה  מקיים  שאינו  מי   הוא  חקוקה  חובה  מפר ( א") 
  להגנתו   או  לטובתו  נועד,  הנכון   פירושו  לפי,  והחיקוק  -  זו  פקודה  למעט  -  חיקוק

  שאליו  הנזק  של   מטבעו  או  מסוגו  נזק  אדם  לאותו  גרמה  וההפרה,  אחר  אדם   של
  המפורשת  לתרופה  ההפרה  בשל  זכאי   האחר   האדם  אין  אולם;  החיקוק  נתכוון

 .זו תרופה להוציא התכוון, הנכון פירושו לפי, החיקוק אם, זו בפקודה

  אם ,  פלוני  של  להגנתו  או  לטובתו  נעשה   כאילו   חיקוק  רואים  זה   סעיף   לענין(  ב)  
  או   לטובתם  או  פלוני  אותו  של  להגנתו  או  לטובתו  נועד  הוא  הנכון  פירושו  לפי

 אותו   נמנה  שעמם  הגדר  או  מסוג  אדם-בני  של  או  בכלל   אדם-בני  של  להגנתם
 ".פלוני

 ".תקנה  או חוק" :1981-א" תשמ חוק הפרשנותב מוגדר "יקוקח"

לכאורה הוראות הרישיון חלות על המשיבה מכוח חוק התקשורת. על כן, ביצוע פעולות שלא           

חייבות את  על פי הרישיון מהווה לכאורה הפרה של חובה חקוקה. הוראות חוק התקשורת המ

המשיבה לפעול על פי הרישיון נועדו להגנת הציבור הנזקק לשירותי המשיבה ההפרה גרמה  

לכאורה לנזק והוא אותו נזק שהחיקוק התכוון למנוע, קרי עלות שיחה לפונה. )לעניין הפרת  

סמיון ז'נין נ' פרטנר   10-05-11630( ם-י. )צ.תחוק התקשורת כהפרת חובה חקוקה ר' 

(  25.8.2013שטייניץ )-לפסק דינה של כב' השופטת כנפי  45, ]פורסם בנבו[ פס' תקשורת בע"מ

ה  ( במסגרתו הגיעו הצדדים לפשר6735/13)על ההחלטה הוגשה ערעור לבית המשפט העליון )

, ]פורסם בנבו[ פס'  דוד ספיר נ פלאפון תקשורת בע"מ 10-07-38194(  א"ת) צ"ת( ו27.6.14ביום 

( )על פסק הדין הוגש ערעור 15.9.2011לפסק דינו של כבוד  השופט יצחק ענבר )  26,  21

שוורץ ג'ונסון נ' חברת פרטנר תקשורת  12-04-6730ת"צ ( ו5662/12שהסתיים בפשרה )

                                                               (.3.9.14)בע"מ 

  על   המשיבה  של  ההתקשרות  בהסכם  מכללא  תנאי  לכאורה  הוא   הרישיון  -  הסכם  הפרת 

 . בסעד הקבוצה חברי את המזכה חוזה הפרת לכאורה ווהמה והפרתו,  לקוחותיה

 סוף דבר
 

-, בכל הנוגע למשיבה כספקית שירותי בזק   ביןהבקשה לאישור תובענה ייצוגית מתקבלת א.

 לאומיים. 

 

הייצוגית   ב.   התובענה  תנוהל  בשמה  של    -הקבוצה  והצרכנים  הלקוחות  ציבור  אשר 014"כל   ,

למוקד השירות הטלפוני   כפי שהשתנה    188במספר    014של  התקשרו  וו/או לכל מספר אחר 

, ועד יום הגשת  2005במהלך השנים, שהוביל ליעד זה... וחויבו בגין כך בתשלום החל משנת  

 התובענה". 

ייצוגיותב   )א(11לסעיף  בהתאם   תובענות  רשאי  .2006-ו"התשס,  חוק  קבוצה  חבר  כל   ,

 יום מיום פרסום הודעה זו על רצונו שלא להיכלל בקבוצה. 45להודיע לבית המשפט בתוך  
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  – לקבוצה המשותפות  ומשפט עובדה של השאלות    .ג

 . למוקד ונית טלפ פנייה בעלות לשאת, ברישיון 54.1 סעיף פי על המשיבה  של החובה  משמעות   

 . ההפרה בגין לפיצוי הקבוצה חברי  זכאים והאם  החובה  הופרה האם    

  סעיף   לפי  חוזה  והפרת  פקודת הנזיקיןב  63  סעיף  לפי  חקוקה  חובה  הפרת  –  התובענה  עילות .ד

 .1970  -א"תשל( חוזה  הפרת בשל תרופות ) החוזים חוקב 10

  נושא    הטלפונית  הפנייה  בגין  מהקבוצה  שנגבו  הסכומים  של  השבה   –  הנתבעים  הסעדים  .ה

 . התובענה

 . בך מיכאל ד"עו  הוא  המייצג הכוח בא, מן'טורג  תמר היא יתהייצוג  התובעת . ו

 (. מ"מע  כולל) ₪ 30,000   של בסכום המייצג  כוח לבא  טרחה בשכר תישא המשיבה  .ז

     העתק   בצירוף,  המשפט  בתי  למנהל  זו   החלטה  על  הודעה  תימסר,  בחוק  (ב)14  סעיף   פי  על  .ח

 . בפנקס  רישומה  לשם, ההחלטה של

  בשני "(  דבר  סוף "  שכותרתו )  זו   להחלטה  האחרון  הפרק   יפורסם,  בחוק  25  סעיף  פי  על .ט

 .   הפרסום  בהוצאות המשיבה  תישא זה בשלב. העברית בשפה  יומיים  עיתונים

5129371 

 . 8:30שעה   13.12.15"מ ליום נקבע לק54678313

 

יולי   14ניתנה היום, כ"ז תמוז תשע"ה,    
       , בהעדר הצדדים. 2015

              
 
 

 54678313מיכל נד"ב 
 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה 

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