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בקשה לאישור תובענה ייצוגית
"אל תשליכני לעת זקנה; ככלות כוחי אל תעזבני."
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תובענה זו, באה לעקור מן השורש תופעה פסולה שפשתה במחוזותינו, של ניצול ציני ונפסד של אוכלוסיית הקשישים
בישראל על ידי חברות שיווק ישיר למיניהן, אשר בדרכים שיטתיות, עקביות ונפסדות, הצליחו משך שנים להכניס ידן

לכיסם של הקשישים ולגזול מהם סכומי עתק, באמצעות חיוב כרטיסי האשראי שלהם ללא הסכמתם.

לאורך כל אותן שנים - על אף שחיו מודעות היטב להתנהלותן של חברות השיווק הישיר אותה ניתן היה לבצע אך ורק
באמצעות כרטיס האשראי - עצמו חברות כרטיסי האשראי עיניהן מלראות פרקטיקה זו של ניצול וגזל, ובדרך זו, נתנו

למעשה יד לעושק הקשישים, תוך שגרפו לכיסן עמלות סליקה בהיקפים גדולים.

במסגרת תובענה זו, תידרשנה חברות כרטיסי האשראי לפצות את חברי הקבוצות בגין הנזקים הממוניים והבלתי
ממוניים שנגרמו להם ?, להשיב את כל ההכנסות שהפיקו לעצמן כתוצאה מגביית הכספים על ידי חברות השיווק 5 וכן,

לנקוט בכל הפעולות הדרושות על מנת לעקור מן השורש תופעה נפסדת זו.
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בית המשפט הנכבד יתבקש להורות כדלקמן:

א. להכיר בתביעה אשר הרגשה על ידי המבקשים בתיק זה נגד המשיבות כתביעה ייצוגית, בהתאם לחוק
; התובענות הייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות")

ב. להגדיר את הקבוצות גשמו תנוהל התובענה הייצוגית, כדלקמן:

ב.1. הקבוצה האחת

כלל לקוחותיה הקשישים של כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן: "כ.א.ל.") ו/או יורשיהם
אשר חברות השיווק הישיר (כהגדרתן להלן) עשו שימוש בכרטיס האשראי שהונפק להם על ידי
כ.א.ל. לשם חיובם בתשלום בגין מוצרים ו/או שירותים ו/או חברות במועדון ו/או דמי משלוח
אותם לא הזמינו מחברות השיווק ו/או בגין כל חיוב אחר אותו לא אישרו כדין ו/או כל תשלום
שחוייב מבלי שניתנה נגדו תמורה שוות ערך או תמורה כלשהי, וזאת במשך כל השנים בהן יוכח
כי פעלו חברות השיווק הישיר בדרך המתוארת בתובענה זו, או למצער, ולמען הזהירות, בתקופה

של 7 השנים שקדמו למועד הגשת בקשה זו ועד למתן פסק דין סופי בתובענה1.

ב.2. הקבוצה השניה

כלל לקוחותיה הקשישים של ישראכרט בע"מ ו/או יורשיהם אשר חברות השיווק הישיר
(כהגדרתן להלן) עשו שימוש בכרטיס האשראי שהונפק להם על ידי ישראכרט בע"מ לשם
חיובם בתשלום בגין מוצרים ו/או שירותים ו/או חברות במועדון ו/או דמי משלוח אותם לא
הזמינו מחברות השיווק ו/או בגין כל חיוב אחר אותו לא אישרו כדין ו/או כל תשלום שחוייב מבלי
שניתנה נגדו תמורה שוות ערך או תמורה כלשהי, וזאת במשך כל השנים בהן יוכח כי פעלו חברות
השיווק הישיר בדרך המתוארת בתובענה זו, או למצער, ולמען הזהירות, בתקופה של 7 השנים

שקדמו למועד הגשת בקשה זו ועד למת( פסק דין סופי בתובענה.

ב.3. הקבוצה השלישית

כלל לקוחותיה הקשישים של לאומי קארד בע"מ ו/או יורשיהם אשר חברות השיווק הישיר
(כהגדרתן להלן) עשו שימוש בכרטיס האשראי שהונפק להם על ידי לאומי קארד בע"מ לשם
חיובם בתשלום בגין מוצרים ו/או שירותים ו/או חברות במועדון ו/או דמי משלוח אותם לא
הזמינו מחברות השיווק ו/או בגין כל חיוב אחר אותו לא אישרו כדין ו/או כל תשלום שחוייב מבלי
שניתנה נגדו תמורה שוות ערך או תמורה כלשהי, האת במשך כל השנים בהן יוכח כי פעלו חברות
השיווק הישיר בדרך המתוארת בתובענה זו, או למצער, ולמען הזהירות, בתקופה של 7 השנים

שקדמו למועד הגשת בקשה זו ועד למתן פסק דין סופי בתובענה.

"חברות השיווק הישיר" - כלל חברות השיווק הישיר של מוצרים ו/או שירותים אשר התקשרו בהסכמי
סליקה עם המשיבות, או עם מי מהן, כפי שייקבע על פי הנתונים שייבדקו באמצעות מומחה שימונה על ידי
כב' בית המשפט, אשר ניצלו את מצוקתם של קשישים (כהגדרתם להלן) לשם חיובם בתשלומים שלא כדין,
ובכלל זה, חברות שיווק שאחוז התלונות ו/או ביטולי העסקה ביחס לפעילותן עולה בשיעור ניכר על המקובל.

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, למיטב ידיעת המבקשים נכללים תחת הגדרה זו, בין היתר, החברות ושמות
העסק הבאים; עסקה טובה סחר ושיווק בע"מ, עסקה טובה דיירקט בע"מ, "עסקה טובה", קונים פלוס בע"מ,
"קניה פלוס", בלג סייל חברה לשיווק ישיר יהונתן בע'ימ, "ביג סייל'', הום סייל ישיר בע"מ, "הום סייל", שי
קנייה יפה בע"מ, א.ד.כ. קניה ישירה בע"מ, "קניה ישירה", "שיווק ישיר'', קניה אמינה לצרכן בע"מ, "קניה
אמינה", דיירקט סחר בע"מ, לירף בי.אל.פי. (ישראל) בע"מ, סופר דיל פלוס בע"מ, קניה טובה לצרכן בע"מ,
"קניה בטוחה - מקסימום", "קניה בטוחה", פאיימי בע"מ, "קונים ונהנים", "הוט דיל", "קונים ישיר סחר'/

1 בהקשר זה, יטענו המבקשים כי בעת קביעת תקופת ההתיישנות, יש להביא בחשבון את עובדת אי הידיעה של חלק גדול מחברי הקבוצה
אודות הפגיעה בזכויותיהם (בהתאם להוראת סע' 8 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 - להלן; "חוק ההתיישנות"}, כמו גם את תחולת

סעיפים 11 ו/או 12 לחוק ההתיישנות בענייננו.
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"מימונית - אריאל בונוס", "ט. שיווק ישיר צמרת", "1!.0.00}ח1", "קנייה זהב - מקסימום", "קנייה זהב",

י'גוד סרוויס - מקסימום", "מועדון טלשופ", "העסקה של המדינה", "קונים ישיר - סחר גאמא", "מגה
גרופ", "טלכלל 9גמא", י'טלכלל 1גמא", "פלטינום גולד", כ.י.ד. ערוץ הקניות בע"מ, א.ב. הראל שיווק בע"מ
[בפירוק מרצון], סופרמרקטינג מערכות שיווק דינמיות בע"מ, "מועדון מיליונר", "אקסטרים מאני",

"0631 ץ1ןרח3ק", "דיל המיליון", "וואן סרוויס" ו -"קל-דיל".

כאמור, מדובר ברשימה שאינה ממצה, כאשר פרטי מלוא חברות השיווק הישיר בגינן התקבלו תלונות של
קשישים מצויות בידי המשיבות. המומחה שימונה על ידי כב' בית המשפט יתבקש להיכנס למערכותיהן של
המשיבות או לקבל מהן נתונים בדרך אחרת, ולהגיש דו"ח המפרט את כל החברות ושמות בתי העסק אשר

עונים על ההגדרה שלעיל.

"קשיש" - לצורך תביעה זו, מי שמלאו לו 65 שנה ויותר, לרבות "אזרח וותיק" כהגדרתו בסעיף -14ג1 לחוק
הגנת הצרכן, שם מוגדר "אזרח וותיק" לעניין ההגנה המקנה סעיף זה מפני עסקת מכר מרחוק כ"מי שמלאו

לו 65 שנים".

; רשלנות ו/או הפרת חובות 9 ו - 10 לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו - 1986 ,6 ג. עילות התביעה - הפרת סעיפים 5,
אמון כלפי חברי הקבוצות; הפרת חובה חקוקה של הוראות המפקח על הבנקים, של הוראות חוק הבנקאות
9 ו - 10 לחוק כרטיסי חיוב ,6 (שירות ללקוח), תשמ"א -1981 (לרבות סעיפים 3 ו/או 4 שבו) ושל סעיפים 5,
ו/או עשיית עושר ולא במשפט ו/או פגיעה באוטונומיה של הפרט ו/או הפרת הסכם ו/או הטעיה ו/או הטעיה

צרכנית ו/או הפרת סעיפים 1 ו -23(א) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א -1981.

ככל שיתברר במהלך המשפט, כי חברות כרטיסי האשראי, או איזו מהן, שיתפו פעולה עם חברות השיווק
הישיר (כאשר יודגש כי נכון לעתה, פרט לפרסום פרטיהן, אין בידי המבקשים מידע המצביע על כך), עלולות
לקום נגדן גם עילות תביעה נוספות, ובכלל זה, שיתוף פעולה עם חברות השיווק הישיר לביצוע תרמית ו/או

גזל ו/או עושק ו/או השפעה בלתי הוגנת ו/או הפרת חובת תום הלב.

ד. הסדרה עתידית - במסגרתה של בקשה זו מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבות לנקוט בכל
הפעולות הדרושות על מנת למנוע הישנות תופעת ניצול לקוחות בכלל, ולקוחות קשישים או מוגבלים, בפרט,
על ידי חברות שיווק ישיר - בין אם מדובר בחברות שיווק שפעילות כיום, ובין אס מדובר בחברות שיווק

שתוקמנה בעתיד.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתבקש בית המשפט לחייב את המשיבות לנקוט בכל הפעולות הבאות:

ד.1. לקבוע נהלים לביצוע בדיקה יסודית מקדימה בדבר מהות ודרך פעילותה של חברה המבקשת להתקשר
עמה בהסכם לסליקת שירותי דיוור ישיר וליישמם, ואגב כך, לוודא כי היא מקפידה על ביצוע מלוא
הוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן (ובכללן, הוראות סעיף 14ג' שבו לעניו דרכי היצירה
ואפשרות הביטול של "עסקאות מכר מרחוק") והוראות הפיקוח על הבנקים, ובדרך זו, למנוע את

התופעה מראש;

ד.2. לקבוע נהלים בדבר ביצוע מעקב שוטף אחר פעילות החברות העוסקות בתחום זה וליישמם, ואגב כך,
; מבלי לגרוע בכלליות האמור, לבצע הגדרות למנוע בזמן אמת את התופעות המפורטות בתובענה
בדיקה במערכות המשיבות, שתאפשרנה להצליב בזמן אמת בין גיל הלקוח לבין חיובים החשודים
כמהווים שימוש לרעה בכרטיס על פי זהות הספק ו/או אופי פעילותו, ולקבוע נוהל לטיפול יזום

במקרים אלה לשם בירור החיוב מול הלקוח.



כ

ד.3. לבטל ההתקשרות עם חברות שיתעורר ספק לגבי תקינות התנהלותן בין היתר בשים לב לתלונות
שתתקבלנה ו/או הכחשות עסקה ,?

ד.5. לבטל באופן מיידי כל בחיוב בגינו מתקבלת מקשיש תלונה בדבר שימוש לרעה בכרטיס אשראי על ידי
חברת שיווק ישיר (כהגדרתה לעיל), ואגב כך, לבטל חיובים עתידיים ולבצע השבה של סכומים שכבר

נגבו כמתחייב מהוראות סעיפים 5 ו/או 6 ו/או 9 ו/או 10 ו/או 10ב. לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986
(להלן: "חוק כרטיסי חיוג").

ה. מינוי מומחה לבדיקת היקף הנזקים הכספיים - בית המשפט הנכבד מתבקש למנות מומחה מטעמו אשר

ייכנס למערכות המחשב של המשיבות או יפעל בדרך אחרת לקבלת נתונים ויגיש דו"ח לבית המשפט באשר
לכל אלה:

ה.1. היקף הגביה שבוצעה מכל אחד מחברי כל אחת מ - 3 הקבוצות על ידי חברות שיווק ישיר כהגדרתן
לעיל.

ה.2. היקף עמלות הסליקה שהפיקה כל אחת מהמשיבות כתוצאה מעסקאות חברות השיווק הישיר.

ה.3. פירוט כל תקבול או טובת הנאה או רווח אחרים שהפיקו המשיבות או מי מהן (ככל שהיו כאלה)

הנובעים באופן ישיר או עקיף מפעילות חברות השיווק הישיר.

ו. פיצוי בגין נזקים ממוניים שנגרמו לחברי הקבוצות -

ו.1. כספים שנגבו מחברי הקבוצות על ידי חברות השיווק הישיר - על בסיס ממצאי בדיקת המומחה

יתבקש כב' בית המשפט לקבוע כי במסגרת התובענה תתבע כל אחת מן המשיבות להשיב לכל אחד
מיחידי הקבוצה הרלוונטית אליה ו/או תידרש לפצותם, בגין מלוא הסכומים שנגבו מכל אחד מהם

שלא כדין על ידי חברות השיווק הישיר כמפורט בגדר תובענה זו, הכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
כדין ממועד גביית כל תשלום ועד למועד ההשבה בפועל.

המבקשים יטענו כי בנסיבות העניין, לאור דפוס ההתנהלות התרמיתי של חברות השיווק הישיר, יש
לצאת מהנחת מוצא לפיה כל העסקאות שביצעו חברות השיווק תוך חיוב כרטיסי האשראי של חברי
הקבוצות הקשישים, נעשו שלא בהסכמה ו/או שלא כדין, תוך העברת נטל ההוכחה אל המשיבות
להוכיח שהלקוח הקשיש ביקש להתקשר בעסקה וכי החיוב בוצע כדין (לרבות בהתאם לדרישות
הקוגנטיות החקוקות בסע' 14ג' לחוק הגנת הצרכן באשר לעסקת מכר מרחוק), כאשר הן תופטרנה

מהשבה ו/או מפיצוי רק לגבי אותן עסקאות לגביהן תצגנה ראיות מספקות לכך. לחילופין, ולמען
הזהירות, יתבקש בית המשפט הנכבד במסגרת התובענה לקבוע מנגנון לבדיקת תביעות חוב שתוגשנה

על ידי חברי הקבוצות.

ו.2. פיצוי בגין התעשרותו של חברות כרטיסי האשראי שלא כדיו - נוסף על ההשבה ו/או הפיצוי בגין

הכספים שנגבו מחברי הקבוצות על ידי חברות השיווק הישיר, יתבקש כב' בית המשפט לקבוע, כי
במסגרת התובענה תתבע כל אחת מן המשיבות, להשיב לכל אחד מיחידי הקבוצה הרלוונטית אליה
ו/או תידרש לפצותם, בגין מלוא הסכומים שהפיקה מגביית עמלות סליקה ו/או כל תקבול או רווח
אחר שיתברר כי הפיקה (ככל שהפיקה) כתוצאה מפעילותן של חברות השיווק הישיר כמפורט בגדר
תובענה זו (לרבות עמלות פרסום, ככל שהיו), הכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד גביית

כל תשלום ועד למועד ההשבה בפועל.



6

נוסף על כך, יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי על חברות כרטיסי האשראי לפצות את חברי הקבוצה

בגין התעשרותן שלא כדין כתוצאה מהחיסכון הכספי שהפיקו מאי השקעת המשאבים הדרושים לשם
ביצוע הבקרה והפיקוח הנאותים על חברות השיווק הישיר - הן קודם להתקשרות בעסקה והן לאחר

מכן.

כמפורט לעיל, כל עוד לא תבוצע בדיקת המומחה, אין ביכולתם של המבקשים להעריך ולכמת את היקף

הנזקים שנגרמו לכל קבוצה (הן בגין כספים שנגבו על ידי חברות השיווק, והן בגין התעשרות חברות כרטיסי
האשראי), אך בהתחשב בכך שמדובר בתופעה ממנה נפגעו עשרות אלפי קשישים לאורך השנים, ובהתחשב
בהיקף הנזק הגדול שנגרם לכל אחד מיחידי הקבוצה, יש להעריך כי היקף ההשבה ר/או הפיצוי המצטבר בגין

הנזקים הממוניים שיגיע לכל קבוצה יעמוד על עשרות או מאות מיליוני שקלים.

ז. פיצוי בגין הנזקים הלא ממוניים - לחייב את המשיבות לשלם לכל אחד מיחידי הקבוצה הרלוונטית אליה,

פיצוי בסך של 1,000 ¤, בגין הנזקים הלא ממוניים שנגרמו להם ו/או ייגרמו להם בגין הפגיעה באוטונומיה,

ההטעיה, והעושק, ובכלל זה, בגין התחושות השליליות, הבושה, החרדות, ההשפלה, התסכול, העלבון הכעס,
חוסר הנוחות, עגמת הנפש והזמן המיותר שהשקיעו ויידרשו להשקיע לשם ביטול החיובים מול חברות
השיווק הישיר וחברות כרטיסי האשראי. סכום זה היכו מינימליסטי ביחס להיקף הנזק ועגמת הנפש שנגרמו

לחברי הקבוצות, ויש בו אך כדי לפצות, ולו במעט, על נזקים לא ממוניים אלה.

כפי שיפורט להלן, נזקים בלתי ממוניים אלה, הינס תוצאה ישירה של התופעה המתוארת כתביעה, כאשר
שומה היה על חברות כרטיסי האשראי לצפות את התרחשותם עת אפשרו ל"תעשיית" השיווק הישיר להתנהל

מול אוכלוסיית הקשישים בדרך המתוארת בגדר תובענה זו משך שנים.

ח. לחילופין - חלוקת הפיצוי באופן שווה בין חברי הקבוצה או פיצוי לתועלת הציבור - המבקשים סבורים כי

מאחר וכל הנתונים בדבר חברות השיווק הישיר, בדבר זהות חברי הקבוצות ובדבר הסכומים שנגבו מהם
מצויים בידי חברות כרטיסי האשראי, הרי שניתן וצריך לגרום לכך שכל אחד מיחידי הקבוצה יקבל את

ההשבה ו/או הפיצוי בגין הנזק המדוייק שנגרם לו ,-

יחד עם זאת, ככל שיסבור כבי בית המשפט כי השבה ו/או פיצוי ספציפי ופרטני לכל אחד מחברי הקבוצות,
כולם או חלקם, אינם מעשיים בנסיבות העניין, בין משוס שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות סבירה
ובין מסיבה אחרת, יתבקש בית המשפט הנכבד, לחילופין, להורות כי במסגרת התובענה תידרשנה המשיבות
לפצות את חברי הקבוצות (כל משיבה לחברי הקבוצה הרלוונטית אליה) על פי חלוקה יחסית של כלל הנזקים

הממוניים והבלתי ממוניים למספר חברי הקבוצה.

לחילופי חילופין, יתבקש בית המשפט הנכבד לעשות שימוש בסמכותו על פי הוראת סעיף 20(ג) לחוק תובענות
ייצוגיות, ובתוך כך, להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצות, כולן או חלקן, או פיצוי לטובת הציבור,

כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין.

ט. להורות על תשלום פיצוי מיוחד למבקשים ושכ"ט הולם לבאי כוחם, על אשר טרחו ונקטו בהליך משפטי זה;

י. ליתן כל סעד אחר כפי שבית המשפט הנכבד יחשוב לצודק ולנכון בנסיבות הענין.

? יא. לחייב את המשיבות, יחד ולחוד, בהוצאות בקשה זו ובשכר טרחת עו"ד.
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א* ראשית דבל
ג. המבקשים חינם כולם קשישים, אשר כפלו קורבן להתנהלותו של חברות השיווק הישיר;

; חברות האשראי היכן "תאגיד בנקאי" כהגדרתו 2. המשיבות היכן 3 חברות כרטיסי האשראי הפעילות בישראל
מונח זה בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981, ותאגיד עזר בנקאי כמשמעו בחוק הבנקאות (רישוי),
; הן משווקות כרטיסי אשראי תחת השם שלהן, וכן תחת מותגים נוספים, כמו: ויזה, אמריקן תשמי'א"1981
אקספרס, דיינרס, ומאסטרקארד. חלק מכרטיסי האשראי משווקים על ידן דרך מועדוני לקוחות של רשתות

שיווק, כמו: שופרסל, מגה, רמי לוי, סופרפארם, חב' דלק ועוד.

3. בבסיס התובענה עומדות טענות המבקשים כי:

3.1. על חברות כרטיסי האשראי היה למנוע תופעה זו מלכתחילה - בהכירן היטב את הבעייתיות המובנית
; שומה היה על חברות הקיימת בעסקות שיווק ישיר הנקשרות בשיחות טלפוניות ללא הסכמה בכתב
כרטיסי האשראי לבדוק מראש, קודם להתקשרותן עם חברות השיווק הישיר בהסכמי סליקה, את טיב
החברות ופעילותן, ואגב כך, לוודא מראש כי הן עומדות במלוא דרישות החוק לעניו עסקאות שיווק ישיר

ו"עסקאות מכר מרחוק".

חובה זו התעצמה משהחלו להתקבל אצל חברות כרטיסי האשראי ברבות השנים אינספור תלונות בדבר
התנהלותו הנפסדת של חברות השיווק הישיר מול אוכלוסיית הקשישים, וכן כאשר החלו להצטבר אצלן
אינדיקציות נוספות להתנהלות בלתי תקינה של חברות אלה, שכללו: הצהרות כזב אודות מהות פעילותן,
היקף גבוה של הכחשות עסקה וביטולן, הזנת עסקאות מלאכותיות כדי "לדלל" את אחוז ביטולי
העסקאות ועוד. ודוק: משעה שכבר ידעו באופן פוזיטיבי על דרכי הפעולה הנפסדות של חברות השיווק
הישיר, קמה לחברות כרטיסי האשראי חובה מוגברת לבדוק בדקדקנות יתרה כל התקשרות עם חברת
שיווק ישיר חדשה, וכן, לוודא כי החברות עמהן כבר התקשרו בעבר, תשננה התנהלותן. כפי שנראה להלן,
לא רק שהמשיבות לא עשו כן, אלא שהן, או חלקן, פרסמו ללקוחותיהן בדיווריהן את חלק מחברות

השיווק, ואגב כך, יצרו מצג שמדובר בחברות הפועלות בצורה תקינה.

3.2. בנוסף או לחילופיו, היה על חברות כרטיסי האשראי להתנות המשך החוזה בתיקון ההתנהלות או לבטל
את חוזי הסליקה עם חברות שיווק שפעלו בניגוד לדיו - משהחלה להצטבר כמות עצומה של תלונות מצד
קשישים ובני משפחותיהם, לאורך שנים, בדבר שימוש לרעה בכרטיסי האשראי, חובה היה על חברות
האשראי להתנות המשך קיום חוזה הסליקה מול חברות השיווק המפרות בכך שאלה תתקנה התנהלותן
ותצגנה הוכחות לכך ו/או לבטל את הסכמי הסליקה עם חברות השיווק נגדן התקבלו התלונות ולחסום
אותן; כפי שנפרט בתובענה, חובה זו קמה הן מכח דיני הבנקאות, הן מכח חובות האמון והזהירות שלהן
כלפי לקוחותיהן, הן מכח החוזה שבינן לבין הלקוחות והן מכח הסטנדרטים בהם מחוייבות המשיבות

לפעול בהתאם לדרישות חברות כרטיסי האשראי העולמיים ובעלות המותגים אותן הן משווקות {

כפי שנראה להלן, באמצע שנת 2017 החלו כל המשיבות, באופן מתוזמן ומתואם, לחסום חלק מחברות
השיווק הישיר, תוך שבהליכים שנקטו נגדן חברות השיווק הישיר, הודו המשיבות בחובתו לבטל את
הסכמי הסליקה משקיימות אינדיקציות לכך שחברות השיווק הישיר מתנהלות בצורה לא לגיטימית ושלא
; בהליכים הנ"ל, הצהירו חברות כרטיסי האשראי כי בנסיבות אלה, המשך מתן כדין כלפי לקוחותיהן
שירותי סליקה מצד חברת האשראי (באופן אשר מציב את חברות האשראי כמי שמאפשרות ומסייעות
לפעילות הגבייה הלא לגיטימית מן הלקוחות) עולה כדי פעולה לא הוגנת כלפי הלקוחות ולהפרת חובת

הנאמנות וההוגנות של חברת האשראי כלפי הלקוחות ,?
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; אך נשאלת, יש, כמובן, לברך על "שינוי הדיסקט" שארע אצל חברות כרטיסי האשראי באמצע שנת 2017
; כפי שנראה להלן תופעה זו של עושק כמובן, השאלה - היכן היו חברות כרטיסי האשראי עד אז?!
הקשישים מתנהלת לאור הזרקורים, באין מפריע, משך שנים, כאשר, כאמור, חברות כרטיסי האשראי לא
פעלו לעצרה ואף הפיקו מכך הכנסות רבות מדמי סליקה; לא זו אף זו, אין בהתנהלות מתוזמנת זו (אשר
הסיבות לה תתבררנה, מן הסתם, במהלך המשפט) כדי לעקור מן השורש את התופעה, ואף אין בה כדי
לפצות את חברי הקבוצות בגין הנזקים האדירים שנגרמו להם משך שנים; כאמור, מטרת תביעה זו, הלנה
לעקור את התופעה מן השורש ולהבטיח שלא תישנה, מחד, כמו גם ליצור מנגנון השבה ופיצוי לחברי

הקבוצות שנפגעו מן הפרשה לאורך השנים, מאידך.

3.3. בנוסף, או לחילופיו, לכל הפחות, משהוגשו תלונות הלקוחות היה על חברות כרטיסי האשראי לבטל
חיובי הלקוחות מיד עם קבלת התלונות - בהתאם לדיני כרטיסי החיוב, היה על חברות כרטיסי האשראי
לבטל בזמן אמת חיובים לגביהם התקבלו תלונות חברי הקבוצות בדבר שימוש לרעה בכרטיס האשראי
שלהם בהתאם לחובתן על פי הוראות סעיפים 5 ו/או 6 ו/או 9 לחוק כרטיסי חלוב, תשמ"ו-1986 (להלו -
"חוק כרטיסי חיוב"), ו/או לבטלן בהתאם לחובתן על פי הוראות סעיפים 10 ו/או 10ב. לחוק כרטיסי
חיוב; בהקשר זה יצוין, כי התשלומים הקבועים שגובות חברות כרטיסי האשראי מלקוחותיהן כוללים
בתוכם גם מעין "פרמיית ביטוח" כנגד מקרים של שימוש לרעה כגון דא, ועל כן, אף יש לראות בהן משוס

מבטח לענין זה;

בניגוד להוראתו החד משמעית של המחוקק בעניין, במקום לבטל לאלתר חיובים לגביהם התקבלו תלונות
חברי הקבוצות ולהשיב סכומים שכבר נגבו בגין "עסקאות" מפוקפקות אלה, התנערו חברות כרטיסי
האשראי מאחריותן לעניין, כאשר משפנו אליהם חברי הקבוצות הקשישים ו/או בני משפחותיהם, תשובתן
במרבית המקרים היתה ש"אין מה לעשות'', תוך שהן שלחו אותם ''להתמודד" לבדם מול חברות השיווק
; באותם המקרים בהם הופעלו לחצים כבדים עליהן על ידי בני משפחה ו/או ארגוני צרכנים שנרתמו הישיר
לסייע לנפגע ברמה הפרטנית, פעלו חברות כרטיסי האשראי וסייעו בביטול חלק מן החיובים - זאת אף

תוך הפליה של לקוחות אחרים שלא הפעילו לחצים אלה.

לשם הדוגמא, בנספח "5" למכתב המבקשת 4 אל חברת כ.א.ל. מיום 15.6.2017 כתבה היא כך;

, הוברר לי רק בחדשים האחרונים כי כל החברות הנ"ל "לצערי בשל גילי (86) ומצבי הרפואי
גובות אלפי שקלים מחשבוני, על בסיס אותו מספר כרטיס אשראי שמסרתי לפני מספר שנים,
זאת למרות שמזה שנים לא קיבלתי תמורה עבור תשלומים אלו. החברות הללו ממשיכות ער
עתה לגבות, באמצעותבם, מידי חודש, סכומים גבוהים מחשבוני, על בסיס הסכם שלא היה

ולא נברא, לחברות ארוכת טווח במועדוני לקוחות שונים, עליה מעולם לא הסכמתי.
זאת למרות שהודעתי לכולן כי איני מעוניינת להיות במועדוני הלקוחות שלהן ואין לי כל כוונה
לקנות באמצעותן דבר, ולמרות שהודעתי לנציגכם בטלפון שלא קיבלתי תמורה ועליכם
להפסיק את הגבייה מחשבוני, באמצעותה מתנהל תרגיל העוקץ הזה. כל שאמר לי נציגכם

הוא "אם נתת מספר כרטיס אין מה לעשות".
להבנתי, תגובה זו של נציגכם מנוגדת להוראות סעיף 9 של חוק כרטיסי חיוב, והתעקשותכם

להמשיך בגבייה הופכת אתכם לשותפים לדבר עברה ועושק זה.
הנכם נדרשים בזאת להפסיק מיידית את הגביה מחשבוני עבור החברות הנ"ל, ולנקוט בצעדים

הדרושים כדי להחזיר לי סכומים שכבר נגבו.
עלי לציין שהיום בוטל ע"י הבנק, ע"פ דרישתי, כרטיס האשראי הנ"ל.

הריני להבהיר כי אסור לכם בשום אופן להמשיך בגביית תשלומים לחברות שציינתי לעיל,
מתוך כרטיס אשראי חדש שיונפק לי," [כל ההדגשות במקור]

כמפורט בתצהירה של הגב' ברנע, רק בעקבות מכתבים אלה ומכתבי פרופ' איל שפנה בשמה, כמו גם פניה
לארגוני צרכנים, נבהלה, ככל הנראה חברת כרטיסי האשראי ובשל החשש שתצטרך להתמודד משפטית
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מול טענות אלה, שינסה מותניה וגרמה לכך שיבוטלו החיובים בהם חוייבה הגבי ברנע, ובכלל זה, גס
חיובים שנוצרו חודשים רבים לפני תלונתה. הדבר מראה שיש ביכולתה של חברת כרטיסי האשראי לבטל

את החיובים.

נשאלות כמובן השאלות מדוע לא נקטה כך חברת כרטיסי האשראי מיד עם מסירת התלונה של הגב'
ברנע?! ומדוע נקטה חברת כרטיסי האשראי בפעולות המתבקשות רק משהבינה כי תהיה חשופה לטיעון
משפטי שיחשוף את אחריותה?! ומדוע לא נהגה כך מול עשרות אלפי קשישים אחרים שפנו אליה וקיבלו

את התשובה הסטנדרטית ש"אין מה לעשות", תוך שהופלו לרעה לעומת הגב' ברנע?!

הקשישים אינם יכולים ואף אינם צריכים להתמודד מול המנגנון האגרסיבי, המשומן והשיטתי של חברות
השיווק הישיר, אשר נוקטות במגוון של פעולות נלוזות, ואף באיומים, הכל - כדי להימנע מלבטל את
החיובים שנעשו שלא כדין וכדי להימנע מלזכות אותם. התוצאה על פי רוב הנה, שהקשישים מוצאים
עצמם חסרי אונים, מתוסכלים, כועסים ומבוישים (הן כלפי עצמם והן כלפי בני משפחותיהם), ללא כל
יכולת לעצור את החיובים שממשיכים להיערם לסכומי עתק, וללא כל יכולת לקבל זיכוי בגין הכספים

שנגזלו מהם שלא כדין.

המבקשים יוסיפו ויטענו כי מרגע שהצטברו אצל חברות האשראי כמויות של תלונות מצד קשישים על
חברות שיווק ישיר שעשו שימוש לרעה בפרטי כרטיסי האשראי שלהם, מחד, ומשידעו מהו גילם של
הלקוחות המתלוננים, מאידך, חזקה על חברות כרטיסי האשראי כי ידעו שהתלונות מוצדקות וכי נעשה
שימוש לרעה בכרטיס של המתלונן. ואגב כך, שומה היה עליהן לפעול לבטל את החיובים, וזאת מבלי
לדקדק עם הלקוח המתלונן שאינו מכיר את נוסח חוק כרטיסי חיוב ואינו מודע לזכויותיו, באשר לאופן
המדויק בו ניסח את תלונתו. על חברות כרטיסי האשראי חובה היה לעשות אחד ועוד אחד ועוד אחד -
לחבר את העובדה שמדובר בחברת שיווק המזוהה אצלה כי'שור מועדי', עם העובדה שהמתלונן הינו קשיש
ועם החיובים (שברובם היו גבוהים, תכופים, ואף נלוו אליהם חיובים על ידי מספר חברות שיווק ישיר)

כדי להגיע למסקנה כי מדובר בשימוש לרעה בכרטיס, ואגב כך, להיעתר לתלונה ולבטל את העסקה.

ודוק: עצם התלונה של לקוח קשיש בקשר עם חיוב שנוצר על ידי חברת שיווק שמוכרת למשיבות כחברה
נגדה הוגשו תלונות מוצדקות רבות בדבר ניצול קשישים, חייב את חברת כרטיסי האשראי להבין כי מדובר
בחיוב לא כשר ואגב כך לבטל את העסקה, וזאת, בין אם הלקוח הקשיש טען כי אינו מכיר את חברת
השיווק שחייבה אותו, בין אם טען שלא קיבל את המוצרים, בין אם טען שהטעו אותו לחשוב שהוא מקבל
זכות ל"חברות במועדון" או "מתנה" ללא חיוב (פרט לדמי משלוח), בין אם חוייב בגין מוצרים שלא הזמין,
ובין אם חוייב במחירים אסטרונומיים בגין מוצרים ששווים אפסי. אי החוקיות דבקה בעסקאות אלה,
ומכלול הנתונים שהצטברו משך שנים אצל חברות כרטיסי האשראי, חייב אותן להגן על לקוחותיהם

הקשישים, ולמנוע את עשיקתם על ידי חברות השיווק הישיר.

4. כפי שנראה להלן, בנסיבות העניו, לאיר העובדה שחברות כרטיסי האשראי מהוות חוליה, בלתה אין, ב"תעשיית
השיווק הישיר לקשישים"; לאור העובדה שמלוא הפרטים ביחס לזהות חברות השיווק המפרות (שמתחלפות
ומחליפות שמות וזהויות), מחד, וחיובי הלקוחות הקשישים, מאידך, מצוי בידיהן והן אלה שרואות את התמונה
^ כמו גס לאור העובדה שזכויותיהן וחובותיהן הן לפי החוק, והן לפי ההסכמים עם חברות השיווק בכללותה
הישיר ועם הלקוחות מקנים להם את הזכות והחובה לנקוט בפעולות שתמנענה שימוש לרעה בכרטיס האשראי,
הרי שהן בגדר "מונע הנזק" הטוב ביותר של תופעה זו, ובהתאם לאשר נקבע בפסיקה הן גס "מפזר הנזק" הטוב

ביותר בעניינו.
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5. כל אחד מאלה, לא כל שכך כולם גם יחד, מטילים על חברות כרטיסי האשראי את האחריות לנזקים הממוניים
והבלתי ממוניים שנגרמו לחברי הקבוצות, ומטילים עליהן את האחריות לעקור מן השורש ולמנוע המשכה של

תופעה מכוערת זו.

6. מטבע הדברים, בהיעדר נתונים באשר להיקף הגביה שבוצעה על ידי חברות השיווק הישיר, כמו גם לגבי כמות
החברים בכל קבוצה, ולגבי היקפי הסכומים שגרפו לכיסו המשיבות בגין "תעשיית השיווק הישיר לקשישים",
אין ביכולתם של המבקשים להעריך ולכמת את היקף הנזקים שנגרמו לכל קבוצה. יחד עם זאת, בהתחשב בהיקף
התופעה לה נפלו קורבן עשרות אלפי קשישים, מחד גיסא, ובהתחשב בהיקף הנזק שנגרם לכל אחד מיחידי
הקבוצה, מאידך גיסא, יש להעריך כי היקף הפיצוי המצטבר שיגיע לכל קבוצה יעמוד על מאות מיליוני שקלים
(ולכל הפחות - עשרות מיליוני שקלים). היקף הפיצוי יחושב לאחר שיתקבלו מן המשיבות הנתונים המדויקים
באשר לגביה שבוצעה מכל אחד מיחידי חברי הקבוצה ובאשר לסכומים והרווחים שגרפו לכיסן חברות כרטיסי
האשראי כתוצאה מפעילותה של "תעשיה" זו. במסגרת הסעדים המבוקשים בתובענה זו להלן, יתבקש כב' בית

המשפט למנות מומחה שישלוף את הנתונים ויגיש לכב' בית המשפט דר'ח אודות היקף נזקי הקבוצות.

7. המבקשים התלבטו אס לכרוך במסגרת התובענה גם את חברות השיווק הישיר ואת בעלי השליטה בהן (בעילות
של הרמת מסך ו/או אחריות טנהלים£ ,? בסופו של יום, הגיעו המבקשים למסקנה שלא יהיה נכון לעשות כן וכי
אין בכך צורך, מהטעם שהדבר יסרבל את ההליך ויעכבו שלא לצורך, יפגע ביעילות הדיון, ואף לא יביא תועלת
; בכל הנוגע לסעדיס הנתבעים בגדר התובענה {ודאי שלא כזו שתהא שקולה לנזק שייגרם לבירור ההליך בשל כך]

8. ודוק: כפי שנראה להלן, קיימות עשרות חברות שיווק ישיר, כאשר בחלק ניכר מן החיובים הנשלחים על ידי
חברות כרטיסי האשראי לא מופיע שם של חברה, אלא "שם מסחרי", מבלי שניתן לדעת מיהי החברה (אם בכלל)
המסתתרת מאחוריו, ואף מבלי שניתן לאתר כתובת להמצאת כתבי בי-דין; חלק אחר מן הגופים שמזוהים בשם
של חברה בע"מ מצויים בהליכי פירוק או חיסול, כאשר לאור דרך התנהלות החברות הנ"ל יש להניח שגם בקופת
החברות הפעילות לא נשמרו כספים מהם ניתן יהיה להשיב כספים לנפגעים. לא זו אף זו, חלק מחברות השיווק
הינן גלגול של חברות קודמות שהפסיקו פעילותן, כאשר ברור כי גס אם תחדלנה אותן חברות שיווק שתתבענה
מפעילותן מפרת החוק, תצוצנה מיד לאחר מכן, כ"פטריות אחרי הגשם", חברות אחרות בשמות וכינויים אחרים

אשר תנקוטנה באותה התנהלות נפסדת.

9. נוסף על כך, ריבוי נתבעים (כאשר הכללת חברות השיווק ובעלי השליטה בהן במסגרת התביעה היה מביא לכך
שהיו בין 150 ל - 200 נתבעים בתובענה זו), יסרבל את ההליך וימנע ניהולו התקין והיעיל, כמתחייב ממטרות חוק

תובענות ייצוגיות.

10. מאידך, לאור אחריותן של חברות כרטיסי האשראי לנזקים שנגרמו לחברי הקבוצות, כמו גם, נוכח העובדה
שהנתונים המדויקים של חברות השיווק הישיר, כמו גם הסכומים המדויקים שנגבו מכל אחד ואחת מיחידי
הקבוצות, מצויים בידי חברות כרטיסי האשראי וניתנים לשליפה על נקלה, הרי שהן הנתבעות הנכונות בתובענה
זו. כאמור, לאור התכליות העומדות בבסיס דיני כרטיסי החיוב, גס המחוקק וגס הפסיקה התייחסה אל חברות
כרטיסי האשראי כאל מונעות ומפזרות הנזק הטובות ביותר למקרים כגון אלה בהן עוסקת התובענה, כאשר הן
אלה שיכלו והיו צריכות למנוע תופעה זו מלכתחילה. כך גם לגבי הסעד של ההסדרה העתידית - חברות כרטיסי

האשראי הן אלה שתצטרכנה לנקוט בפעולות הנדרשות לשם עקירת התופעה מן השורש ומניעת הישנותה.

11. למותר יהא לציין, כי ככל שתחפוצנה בכך, תוכלנה חברות כרטיסי האשראי לנקוט בהליכים מול חברות השיווק
הישיר ו/או בעלי השליטה בהן, כדי לנסות לשפות עצמן בגין הסכומים שישלמו לחברי הקבוצות.

ו
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ב* התופעה בה עוסקת התובענה
1,3, אופו פעולת חברות השיווק הישיר

12. בשנים האחרונות פשתה במחוזותינו תופעה פסולה בה מנוצלת בצורה צינית ואכזרית חולשתה של אוכלוסיית
הקשישים על ידי חברות ש*ווק ישיר לשם גביית סכומי עתק מהקשישים שלא כדין.

13. חברות השיווק הישיר מאתרות את מספרי הטלפון של הקשישים בדרך שאינה ידועה למבקשים (כאשר כפי
שיפורט להלן, ככל הנראה קייס גס "סחר" בפרטיהם של קשישים, בין חברות השיווק הישיר ואולי אף בינן לבין
גורמים אחרים ש" משווקים" רשימות כאלה). מוקדנים טלפוניים של חברות השיווק הישיר, מצוידים בפרטי
הקשישים ומתודרכים היטב להשיג בכל דרך את פרטי כרטיס האשראי שלהם, יוצרים עס הקשישים קשר טלפוני

ומציעים להם מוצרים שונים "במחירי מבצע אטרקטיביים".

14. קשישים רבים מתפתים להצעה לרכוש את אותם מוצרים במחירים "אטרקטיביים" לכאורה, ומוסרים לנציגים
הטלפוניים את פרטי כרטיס האשראי שברשותם, לשם ביצוע הרכישה. במקרים רבים, מדובר במוצרים שלא
יכולים להביא כל תועלת לקשיש, כגון: טאבלטים ומכשירי טלפון סלולרי מתקדמים, מערכות ניווט לרכב, שואבי
אבק, אופניים חשמליים וכוי. כפי שנראה בהמשך, במקרים רבים משמקבל הקשיש את המוצר הראשון לביתו
הוא מבין כי מדובר במוצרים שאינם שווים את התמורה שנגבתה עבורם, אך משעה שפרטי כרטיס האשראי שלו
מצויים בידי חברת השיווק, נידון הוא להיות מחוייב מכאן ואילך, בעל כורחו, במבול של חיובים נוספים, ללא

יכולת לעצרם.

15. חלק מן הלקוחות התוודעו לחברות השיווק, או אילו מהן, מפרסומים שבוצעו על ידי חברות כרטיסי האשראי,
אשר אגב כך, יצרו בפניהם מצג מטעה כי מדובר בחברות המתנהלות באופן לגיטימי, כאשר חברי הקבוצות
הסתמכו על כך, ולא חששו למסור לחברות השיווק הישיר הנ"ל את פרטי כרטיס האשראי שלהן. לשס הדוגמא
בלבד, מצ"ב כנספח "24" דוגמאות לפרסומים כאלה. כפי שיפורט להלן, אף להניח שחברות כרטיסי האשראי
הפיקו רווחים נוספים מפרסומים אלה שבוצעו בסיוען ובדיוורן, וזאת מעבר לדמי הסליקה בגין החיובים בהם

חויבו חברי הקבוצות.

16. במקרים בהם מבהיר הקשיש לנציג הטלפוני של חברת השיווק הישיר כי הוא אינו מעוניין בעסקה (בין אס ביצע
עסקה בעבר ובין אם מדובר בפניה הראשונה של חברת השיווק הישיר אליו), מציע לו הנציג "מתנה" מחברת
השיווק. לשם קבלת המתנה נדרש הקשיש למסור את פרטי כרטיס האשראי שברשותו, על מנת לממן את דמי
משלוח המתנה "בלבד", תוך שמובטח לו כי עלות המשלוח הינה בסכום זניח יחסית של 20 ¤ - 30 ¤. בדרך זו,
מושגים פרטי כרטיס האשראי של הקשיש אשר, כפי שיפורט בהמשך, נעשה בהם שימוש לשס חיובו בסכומים

של אלפי שקלים ולעתים אף עשרות ומאות אלפי שקלים, ללא הסכמתו וללא ידיעתו.

17. ישנם מקרים בהם מתחזים מוקדנים של חלק מחברות השיווק הישיר לנציגים של חברת כרטיסי האשראי,
המבקשים רק "לאמת" את פרטי כרטיס האשראי, או מבקשים את פרטי הכרטיס כדי לשלוח ללקוח "מתנות"
בגין "נקודות" שצבר אצל חברות כרטיסי האשראי, וכך מצליחים להשיג בדרכי מרמה את פרטי כרטיס האשראי

של הקשיש.

18. כמידה והקשיש עומד על סירובו לבצע עסקה טלפונית כלשהי או לקבל "מתנה" בתמורה למסירת פרטי כרטיס
האשראי שברשותו, מתחילה מסכת אינטנסיבית ואגרסיבית של הטרדות טלפוניות בלתי פוסקות מצד הנציגים

הטלפוניים של חברת השיווק הישיר, עד אשר יותש הקשיש ויאמר "מסכים אני".
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19. מרגע שבו מתבצעת העסקה הטלפונית הראשונה, או מספר עסקאות טלפוניות ראשונות - בתמורה לרכישת מוצר
או כ"דמי משלוח" בלבד - עושות חברות השיווק שימוש חוזר ונשנה באמצעי התשלום שנמסר, במקרים רבים
ללא כל פניה טלפונית נוספת ל"לקוח", ללא יידוע שלו, ובסכומים משתנים, בהתאם ל"רצונה" ו"החלטתה" של

חברת השיווק, וכיד הדמיון הטובה עליה.

20. עם ביצוע החיוב בכרטיס האשראי, שולחות חברות השיווק לקשישים מוצרים ממוצרים שונים, כאלה שהזמינו
וכאלה שלא. המשותף לכל המוצרים הללו הוא, כי שווים האמיתי של המוצרים (שרובם מתוצרת סין או תוצרת

דומה) נמוך מאות ואף אלפי מונים מהסכומים אשר נגבו מהקשישים בגינם.

21. פעמים רבות כלל לא נשלחים מוצרים בצד החיובים הכספיים בכרטיס האשראי, וכרטיס האשראי מחוייב באופן
סתמי לפי שיקול דעת חברת השיווק הישיר, מבלי שניתנת בגינו תמורה כלשהי.

22. למותר לציין, כי במרבית המקרים המוצרים מגיעים ללא חשבונית או תעודת משלוח, וממילא, מבלי שנשלח
; ברוב המקרים אף מכתב המפרט את תנאי עסקת המכר מרחוק כנדרש על פי סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן
מגיעים המוצרים לבית הקשיש ללא כל סימן מזהה, כשאין באפשרותו כל דרך לדעת את זהות העסק עמו
התבצעה לכאורה ה"עסקה", ומבלי שהוא יכול לדעת בכמה חוייב בגין המוצר. דבר זה, אינו מאפשר גם ללקוח
לדעת בגין אילו מוצרים חויב כרטיסו, ומהם החיובים בכרטיסו שבוצעו מבלי שנשלח אליו מוצר כלשהו בגינם.

23. בנוסף, ועל פי רוב, פורסות חברות השיווק את חיוב הקשיש בכרטיס האשראי על פני 12 תשלומים ויותר, על מנת
שהוא לא יבחין בחיוב באופן שוטף וכך לא יתעורר חשדו.

24. ישנם מקרים בהם חברות השיווק הישיר ניסו לחייב את כרטיס האשראי של הלקוח בגיו אותה העסקה כסכומים
משתנים (יורדים), בכל עת שהיא נתקלת בסירוב עסקה בשל מסגרת אשראי מוגבלת הקטינה את סכום העסקה
כדי לאתר את המסגרת המאושרת של הלקוח עד לאישור העסקה, כל זאת, תחת עינן הפקוחה של חברות כרטיסי

האשראי.

25. היו אף מקרים (כמו המקרה של המבקשת 1 - הגב' רבקה קשתו) בהן כטלה חברת כרטיסי האשראי את החירות
לעצמה להגדיל את מסגרת האשראי של הלקוח כדי לאשר עסקה, מבלי שפנתה וביקשה את אישור הלקוח.

26. לא זו אף זו, קייס חשש כבד כי פרטי כרטיס האשראי של ה"לקוח" מועברים ו/או נסחרים בין חברות השיווק
הישיר, כאשר התוצאה היא שלקוח שהסכים למסור פרטי כרטיס האשראי שלו לחברת שיווק אחת, מוצא עצמו
מחוייב על ידי מספר חברות שמצטרפות ל"חגיגה". כאמור למרבית ה"עסקאות" הנ"ל אין תיעוד, וה"לקוח" לא

יכול לדעת על ידי איזו חברה חוייב בגין איזה מוצר ובאיזה סכום חוייב.

17. חברות השיווק הקימו מנגנון משומן ושיטתי לטיפול בפניות של קשישים ובני משפחותיהם שעובד על פי רוב
בצורה הבאה:

27.1. במקרים בהם מגלים קשישים כי כרטיסס חויב בגין מוצרים שלא הזמינו ו"מעזים" לפנות לחברות
השיווק בכדי לברר בגין מה חויבו, הרי שבשלב הראשון, פניותיהם נדחות בלך ושוב.

27.2. לקשישים אשר מתעקשים לקבל תשובות או מבקשים לבטל את העסקאות נמסר כי הס הצטרפו
ל'ימועדון לקוחות" או ל"מועדון ?0ס\" של חברת השיווק, כאשר לאור זאת, כרטיסם ימשיך להיות

מחויב ממילא במשך חודשים ארוכים נוספים ללא אפשרות לביטול "דמי החבר" או תשלומים בגין !
¤ 2 העסקאות. ואז, מוצעת להם "עסקה" - או לשלם סכום אחד חד פעמי (העומד על פי רוב על בין 000,
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ל - 6,000 ¤) כדי "להשתחרר" מן החברות במועדון, או "להישאר" במועדון ולשלם סכומים גבוהים
יותר..., או במלים אחרות-או לשלם, או לשלם.

27.3. קשישים ובני משפחותיהם שמתחננים לבטל את החיובים ולהתנתק מחברות השיווק נענים שהדבר אינו
אפשרי וניתן "להשתחרר" תמורת תשלום שעומד על פי רוב על אלפי ¤.

,\̂ 27.4. קשיש שלא מתרצה ודורש לבטל את העסקאות, או מודיע כי אינו מעוניין להיות חבר במועדות ?1
'יזוכה" לקבל הצעה, לפיה, במקום ביטול העסקה יקבל הוא "מתנות" או "הנחות בחובותיו לפנים

משורת הדין".

27.5. אם הקשיש מסרב גם להצעה זו, פניותיו נדחות שוב בלך ושוב, וחוזר חלילה.

27.6. קשישים שמודיעים כי יפנו לחברת כרטיסי האשראי לבטל את העסקאות, או מודיעים שלא מסכימים
לשלם "דמי חבר", מאויימים בכך שייתבעו בבתי משפט.

27.7. כל זאת, כאשר חלק מן הקשישים סובלים מדמנציה קשה.

27.8. כאשר פונים בני משפחה צעירים יותר, מסרבים נציגי חברות השיווק לשוחח איתם ,? בחלק מן המקרים
משמבינים כי הם אינם משוחחים עם הקשיש, נבהלים המוקדנים ומנתקים את השיחה; במקרים

אחרים, הס דורשים יפויי כח בכתב.

כך עובד המנגנון בשינויים קלים וניואנסים שונים בין חברות השיווק הישיר השונות.

28. חברות השיווק זיהו את אוכלוסיית הקשישים כ"טרף קל", שכן, קל יותר לשכנע אותם ולהשפיע עליהם תחת
לחץ להתקשר בעסקאות ,י בשל העובדה שרבים מהם סובלים מבעיות של זכרון וקוגניציה; בשל העובדה
; ובשל כך, שגם באותם המקרים בהם מתגלה שמבוצעת על ידם בקרה פחותה אודות חיובי כרטיסי האשראי
להם דבר החיוב הגבוה והם פונים לברר את פשרו, קשה להם יותר להתמודד מול המנגנון המשומן והשיטתי של
חברות השיווק שמוקדניהן מדברים איתם במהירות בצורה שאינם יכולים לקלוט ולהבין ויוצרים "רעשי רקע",

יעזו" שלא לשלם את מלוא ה"תמורה". ובחלק מן המקרים אף מאיימים עליהם בתביעות בבתי משפט אם "

29. בשיטות המתוארות לעיל, גבו חברות השיווק הישיר מקשישים, בחלקם ניצולי שואה, בניגוד לרצונם וללא
הסכמתם, במשך שנים רבות, סכומים משתנים הנעים בין אלפי שקלים לעשרות אלפי שקלים מכל קשיש,
ובמקרים טסויימיס הגיעו סכומי הגביה מהקשיש אף למאות אלפי שקלים, תוך שכל חסכונותיהם נגזלו על ידם

והם נותרו חסרי כל.

30. קשישים רבים שגילו כי חוייבו שלא כדין, התביישו ליידע את בני משפחותיהם הצעירים יותר כי חברות השיווק ו
הצליחו להוליך אותם שולל בדרך זו, ועל כן, הם ממשיכים לשלם תוך שהם חשים עגמת נפש, בושה והשפלה, ו
ומקווים כי עם סיום "גל התשלומים" הנוכחי, יסתיימו החיובים. אך חיובים חדשים ממשיכים לצוץ מעת לעת /
יש מאין, מבלי שתהיה לקשישים כל שליטה על כספם. רבים חשים חוסר אונים, ולא יודעים כיצד לצאת מן /

התסבוכת אליה נקלעו בעל כורחם, שמביאה את חלקם לעברי פי פחת.

31. כאמור, במקרים בהם מדווחים הקשישים לבני משפחותיהם על החיובים, ואלו פונים אל חברות השיווק הישיר
- "זוכים" גם בני המשפחה לחוות את ההתנערות, הדחיה בלך ושוב ואת האיומים על "חובות'' שהצטברו ונקיטת
בהליכים משפטיים. דבר זה, אף מסב עגמת נפש וכעסים רבים לבני המשפחה שמבינים כי הוריהם הולכו שולל.
בני המשפחה נדרשים להשקיע מאמצים אדירים, הכרוכים בשעות מרובות בשיחות ובהתכתבויות עם חברות
השיווק וחברות כרטיסי האשראי במטרה לבטל חיובים אלה, ומצליחים לעשות כן, רק בחלק קטן מן המקרים.
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32. כפי שיפורט להלן, חלק מן הקשישים או בני משפחותיהם פנו לארגוני צרכנים ומוסדות (ובכללם: אל המועצה
לצרכנות ואל הרשות להגנת הצרכן), כמו גם לקליניקות ומוסדות לסיוע לאוכלוסיות מוחלשות, אשר פנו בשמם,

ובמקרים מסויימיס, רק לאחר התכתבויות ומאמצים, הצליחו לבטל חלק קטן מן העסקאות.

ב.2. היקפי התופעה וממדיה

33. תופעה מכוערת זו, הינה ידועה ומוכרת ואף זכתה לסיקור תקשורתי נרחב בשנים האחרונות. כולם, ובראש
ובראשונה - חברות כרטיסי האשראי, מודעים היטב לתופעה, כולם מצקצקים בלשונם וסבורים שאיך להשלים

עימה, אך בפועל, לא נעשה דבר לשם מיגורה, בבחינת "הכלבים נובחים, והשיירה עוברת".

34. על מנת להמחיש את היקף התופעה ואת מידת המודעות לה, נביא להלן דוגמאות לסיקור לה זכתה, כפי שעולה
מחיפוש פשוט באינטרנט. כפי שניתן לראות מרשימת הכתבות (החלקית) המצורפת, כבר משנת 2013 החל סיקור

מאסיבי של התופעה:

הונאת קשישים בעסקאות טלפוניות, המגזין עם אושרת קוטלר מיום 2 בנובמבר 2013:
111̂ ̂\//:5ק \\̂ י 111גן70�, ̂?011^¥\/€0111.6כ1 -9^¥00^6̂ ^£

זה יופיעו הן עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23 [בתקליטור 
סרטונים והן מסמך 3?¥0\ ובו רשימה של קישורים (לינקים) לכתבות שלא ניתן היה לשמרן כקובץ

וידאועלגבי התקליטור, כאשר הקלקה על הלינק תפתח את הסרטון].

ועשקת פני זקן: כך חברות מפילות קשישים למלכודות שיווקיות, גלובס, 11 בדצמבר 2013:
//:5מ|111 ̂.£5ג^510?¥\¥\¥\ 0.11/116\¥5/5111^1£?£̂ x;(11(1=1000900625כן5

עותק הכתבה מצורף לבקשה זו כנספח 17.

כך עקצו מאות אלפי שקלים מבת 82 חוקרת בכירה במכון ויצמך, אורלי וגיא, 6 במרץ 2014:

. עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23

קשישים, היזהרו ממוכרנים מהירי דיבור בטלפון, -ו6>1�ו3מ\1 6ד\ד, 1 ביוני 2015:
\7\//:3כן1111 151̂ל111£1.¥̂\ 1/11112/1מ£1.00 .2649391

עותק הכתבה מצורף לבקשה זו כנספח 18.
ןו

הקשישה שחויבה ב-10,000 שקל בפרטנר - ועוד מקרי ניצול קשישים, גלובס, 14 בספטמבר 2015: יי
]1̂ ̂//:5ט 1̂^/11?0^?3^3ו£10./^גה 1̂^1ז^^/5/^ x?(!1(3=1001068277ק5^?

עותק הכתבה מצורף לבקשה זו כנספח 19.

מי עומד מאחורי חברת השיווק שהונתה מאות קשישים וניצולי שואה?, ברקוד עם נגה ניר נאמן,
13 בדצמבר 2015: ערוץ 10,

11̂ ̂י^ח^//:8מ .10.̂ ̂ן116נםם1/ 8/133867

. עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23

שכנעו בטלפון קשיש לקנות מוצרים ב-1,900 שקל, *1¥116מ מקומי (אשקלון), 2 ביולי 2015:
10165/0^/6100.11מ17ם.^ע?\//:כן11# 1בננ11נ.9.00 85 340,1-4674 7.

עותק הכתבה מצורף לבקשה זו כנספח 23.

נעקצתם בעסקת אשראי? חברת האשראי כנראה לא תסייע, גלובוס, 14 בדצמבר 2015:
̂//:3כד1ז11 \̂^.£1013£5.^0.11/11£\^5/̂ 1̂ 1̂ .350x?^11(1001087874=ג
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עותק הכתבה מצורף לבקשה זו כנספח 20.

̂\6א:, 1 בספטמבר מי יגן על הקשישיםז רכשה מוצר בטלפון האשראי חויב באלפי שקלים, וואלה!5
:2016

111*08://£11131106.̂ 2993431/נם3118.00.11/116

עותק הכתבה מצורף לבקשה זו כנספח 21.

עוד עוקץ קשישים באלפי שקלים: היזהרו מחברת "סופר סליל", גלובס, 5 בדצמבר 2016:
/^1?0^.365^£10?/ע¥ץ¥ץ//:5ס1ן11 ̂ן 1001164994=1)31ו;xק6.85^^11נ&/¥5̂\

עותק הכתבה מצורף לבקשה זו כנספח 22.

כתבת החדשות מיום 13.12.2016.
111̂ .^\¥\¥\// :5ס11# 1נ/0.00.11 16̂ז110נ�¥5\€ 511111ן001/ -111016^/2016. _34�ע6

£66471316689£851004.11̂ 1ן

מי עומד מאחורי החברות ששמן נקשר להונאה! התחקיר על רן הרינג, הכל כלול, ערוץ 10, פברואר
:2017

ץ//:3ס^11/ \̂¥\^.̂ 0̂^1/11ז001.^00(0£1 111110/¥1(1605/574727395985086

עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23.

4 ביולי 2017: ועשקת פנל זקן: כך חברות מפילות קשישים, אורלי וגיא, ערוץ 10,
̂/£10,00.11ן£1ם.10£¥//:(ז1>11 £1016/;̂ 54191 12=ס1110161

. עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23

16 באוקטובר 2017: "תציעו ללי' המשך הסיפור, הכל כלול, ערוץ 10,
31]1135://\^̂ מ00.£^011/י.^ ̂ו7¥=¥?011^¥̂\ 2£¥1\/[�88

עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23.

עוקץ המתנות לקשישים, הכל כלול עם סיוון רהב מאיר, 17 בדצמבר 2017:
11̂ ̂ן1^111.11בנ5111//:ס 10.€0.11/̂ 1278382=11101610^ל/11016נ

עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23.

זהירות! חברות טלמרקטינג שעושקות קשישים, הכל כלול עם סיוון רהב מאיר, 9 באפריל 2018:
111̂ 11//:ט 0̂1̂ 1111.11511310.00.11/̂ ל/111€1€ .\11101610 = 1288972

. עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23

המאבק בעוקץ הטלמרקטינג נמשך, הכל כלול עם סיוון רהב מאיר, 18 במאי 2018:
11̂ 0̂^11//:3ז 1111.11511̂ 10.00.11/̂ ̂;/1101£נ 11101€1]0=1294124

עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23.

כתבה בתכנית "שש עם עודד בן עמי" מיום 4.7.2018, בה מציגה מוקדנית חברת השיווק "הוט דיל"
את עצמה כנציגת "המוקד הארצי שנותן את הזכויות לצוברי נקודות בויזה כ.א.ל. ובישראכרט"...

̂-\612/51חח3ו5/01/^6ח/וח116//\£1.1ו{165//:ק^ו1/ החל מדקה 23:00. 722920-רח16ו5/^6ח/ו]1!
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35. בנוסף לפרסומים בעיתונות, התריעו על התופעה הפסולה גם המועצה הישראלית לצרכנות והרשות להגנת הצרכן,
כאשר ארגונים נוספים וקליניקות לסיוע לקשישים וניצולי שואה מטפלים באופן שוטף בפניות רבות של קשישים

שנפגעו מהתופעה. כך למשל:

35.1. נייר עמדה שהוגש על ידי מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות ליו"ר הועדה לצדק חלוקתי ולשוויון
חברתי, ח"כ מיקי זוהר, ביום ה-4 בטאי 2017, ממנו עולה כי בשנים 2017-2015 בלבד, התקבלו במועצה
לצרכנות כ - 2,500 תלונות של קשישים שנפלו קורבן לתופעה זו, כאשר בכ - 0/*80 עמד הנזק על למעלה
מ - 1,000 ¤ וב - 130/0 בלמעלה מ - 5,000 ש"ח, כאשר להערכת המועצה לצרכנות היקף הנזקים

המצטברים שנגרמו לקשישים נאמדים בעשרות מיליוני ¤ בכל שנה. כך נכתב, בין היתר, בדו"ח זה:

"רק בהתאם לתלונות שהתקבלו במועצה לצרכנות, היקף הנזק הכספי הכולל שנגרם
לקשישים בעסקות הנ"ל בלבד עומד על למעלה מ - 3.7 מיליון ¤ מתחילת שנת 2015,
כשהמועצה לצרכנות הצליחה להחזיר למתלוננים למעלה מ - 1.9 מיליון ¤. כאמור, ברור כי
התופעה חמורה ורחבה הרבה יותר יאנו מעריכים כי הנזק הכולל שנגרם לקשישים או

לאזרחים הותיקים בהיבט זה עומד על עשרות מיליוני ¤ בכל שנה!"

111!]3://\̂ במ311ו€01.¥^ €13.01£.11/£1165/2017/^111(1̂ 1̂)ט.1מ5̂1115111 

העתק נייר העמדה של המועצה הישראלית לצרכנות, מצורף לבקשה זו כנספח 1.

35.2. לאחרונה, הודיעה הרשות להגנת הצרכן כי בכוונתה להטיל עיצום כספי, בסך למעלה מ - 10 מליון
שקלים, על חברת השיווק - לירף בי. אל. פי. (ישראל) בע"מ, בגין הונאת קשישים בטלפון, בדיוק

בפרקטיקה המתוארת במסגרת בקשה זו.

עותק הכתבה "מי חטפה את הקנס הגבוה ביותר שהטילה הרשות להגנת הצרכן?", גלובס, ה-30 במאי

2018, מצורף לבקשה זו כנספח 2.

̂\//:3ק1111 ̂.63^ו£10?¥^ר 0.11/^16•̂ 5/̂ ̂.16^11נ x?(11̂כן5 כן, ראו בקישורית: 1001238749:;=1

36. אלא שחברות השיווק הישיר לא פעלו בחלל ריק, ולשם הוצאתה אל הפועל של תכניתם הזדונית, הן היו חייבות
להסתייע במנגנוני סליקה, אותם סיפקו להן חברות כרטיסי האשראי. נפנה עתה לסקור את תרומתן של חברות

כרטיסי האשראי ל"תעשייה" זו.

ב.3. אחרייתו של חברוו? כרטיסי האשראי

37. כאמור, חיוב הקשישים על ידי חברות השיווק הישיר נעשה אך ורק באמצעות כרטיס האשראי. חברות השיווק
הישיר מתקשרות עם חברות כרטיסי האשראי בהסכמי סליקה, כאשר כמפורט לעיל, קודם לחתימת ההסכם,
לא בודקות חברות כרטיסי האשראי כדבעי את החברות ואת העומדים מאחוריהן, וכן לא מוודאות שחברות
השיווק הישיר (שהינו עסק בעל בעייתיות מובנית בשל העדר חוזה בכתב) תעמודנה בדרישות החוק לעסקאות

מכר מרחוק - שהן מהות פעילותן.

38. חברות כרטיסי האשראי נהנות מעמלות סליקה נכבדות. בנוסף לכך (כמפורט לשם הדוגמא בנספח "24"). פרסמו
חברות כרטיסי האשראי (או חלקן) לאורך השנים במכתבים שנשלחו אל לקוחותיהן חלק מחברות השיווק. בכך,
יצרו חברות כרטיסי האשראי מצג כלפי הלקוחות כי הס יכולים לסמוך על החברות הנ"ל ולהזמין אצלן מוצרים
תוך מסירת פרטי כרטיס האשראי שלהם. כאמור לעיל, במסגרת התובענה יתברר באם מעבר לעמלות הסליקה,

זכו חברות כרטיסי האשראי, או אילו מהן, להטבות כספיות נוספות כלשהן מפעילות חברות השיווק.
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39. גם לאחר שהחלו להצטבר כמויות עצומות של תלונות בדבר שימוש לרעה בכרטיסי האשראי בקרב אוכלוסיית
הקשישים, וגס לאחר שהתנהלות חברות השיווק הישיר מול הקשישים זכתה להד תקשורתי נרחב, לא התנו
חברות האשראי את המשך הסליקה בתיקון התנהלותן של החברות הנ"ל; יתרה מכך, המשיבות אף התקשרו
בהסכמי סליקה חדשים עם חברות שיווק נוספות, מבלי שווידאו שאף הן תפעלנה כמתחייב על פי הדין, ואף
פרסמו בדיווריהן ללקוחות את פרטיהן של חלק מחברות השיווק הישיר תוך יצירת מצג שמדובר בחברות
המתנהלות באופן תקין ולגיטימי, כאשר הדבר הוביל לקוחות להסתמך על כך ולמסור להן את פרטי כרטיס

האשראי שלהם.

40. ודוק: חברות כרטיסי האשראי מודעות היטב, מזה שנים, לבעייתיות הקיימת עם ה"עסקאות" המבוצעות על ידי
חברות השיווק הנ"ל, לאור תלונות רבות המתקבלות אצלן, ודרישות לביטולי חיובים על ידי קשישים ובני
משפחותיהם, כמו גם בשל העובדה שכמפורט לעיל תופעה זו זכתה להד נרחב באמצעי התקשורת. הן גס מודעות
היטב לגילם של לקוחותיהם המחוייביס בגין "עסקאות" אלה. אלא שמשיקולים השמורים עמן המשיכו הן,
במשך שנים, לגבות כספים מהלקוחות עבור חברות השיווק הישיר, באין מפריע, תוך נטילת עמלת הסליקה שלהן

ותוך שהן מסתפקות בשליחת דף פירוט חדשי ללקוח, על העסקאות שביצע.

כל זאת, כאשר לקוחות רבים, בכלל, ולקוחות קשישים, בפרט, אינם נוהגים לבדוק את הדו"ח החודשי שנשלח
אליהם בסמכם על כך שחברת האשראי שלא תחייבס בסכומים שלא הוסכמו על ידם, כאשר לאור הדיווח הלקוני
בדף החיוב על שמות מסחריים שאינם מוכרים להם, מתקשים גם אותם לקוחות שכן מעיינים בדו"ח להבין בגין

מה חוייבו.

41. לא זו אף זו, חזקה על חברות כרטיסי האשראי כי הן מודעות לכך שהיו חברות שיווק ישיר אשר הציגו עצמן כלפי
הלקוחות הטלפוניים כ"קשורות" לחברות כרטיסי האשראי או כפועלות מטעמן, כאשר גם עובדה זו לא גרמה

להן לעצור את פעילותן של חברות השיווק הישיר.

לשם הדוגמא בלבד, מופנה כב' בית המשפט אל שיחה שהושמעה בתכנית "שש עם עודד בן עמי" מיום 4.7.2018
בין טוקדנית של חברת השיווק "הוט דיל" (ר' סע' 34 לעיל), אשר מציגה את עצמה כמנהלת המוקד הארצי לבעלי
זכויות שצברו נקודות בויזה כ.א.ל. ובישראכרט... ומציעה לקשיש "להשתמש בנקודות" ולרכוש את אחד מן
המוצרים הבאים: מחשב נייד, רובוט ניקיון, מערכת סירי ארקוסטיל לשיף אדוני, מכונת קפה אספרסו-קפוצ'ינו

עם לא פחות מ - 60 קפסולות, מיקסר עם מטחנת בשר או כורסת עור אורטופדית רויאל קומפורט...

אלפי קשישים מקבלים שיחות שכאלה מידי יום...

42. לא זו אף זו, כאמור, חברות כרטיסי האשראי אף מודעות לגילם של הלקוחות, וחזקה עליהן שהצליבו בין היקף
העסקאות שבוצעו על ידי חברות השיווק הישיר לבין גילם של הלקוחות.

43. משפונים הקשישים או בני משפחותיהם אל חברות כרטיסי האשראי, מדווחים על השימוש לרעה שנעשה
בכרטיסם ודורשים לבטל את החיובים, הס נענים על ידי חברות כרטיסי האשראי כי הן מודעות לקיומה של
התופעה, וכי חלק מחברות השיווק הישיר "מוכרות" להן, אך כי "ידיהן כבולות", באשר בהתאם להוראות החוק
הן רשאיות, כביכול, לבטל אך ורק "עסקאות" בגין "כישלון תמורה מלא" או עסקאות שנוצרו 3 חדשים קודם

לכן, וכי אין, כביכול, בנמצא דרך בה יוכלו לבטל עסקאות בהן כבר חוייב הלקוח ביותר מ - 3 תשלומים.

כמפורט לעיל ולהלן, לאור כלל הנסיבות שהיו ידועות לחברות כרטיסי האשראי (הן בדבר התנהלותן מפרת החוק
של חברות השיווק הישיר, הן בדבר גילם של הלקוחות והן בדבר סוגי החיובים, שיעורם והצטברותם יחד עם

חיובים נוספים של אותה חברת שיווק וחברות שיווק נוספות), שומה היה על חברת השיווק שלא לדקדק עם
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הלקוח בדבר אופן ניסוח תלונתו, ולהסיק כי מדובר בתלונה מוצדקת בדבר שימוש לרעה בכרטיס, ואגב כך, חובה
היה עליהן לבטל את החיובים בגין העתיד, ולבצע השבה של סכומים שכבר נגבו בגין "עסקאות" אלה קודם לכן.

44. ככל שהדבר נוגע לעסקאות בהן טרם חוייבו 3 תשלומים - מגלגלות חברות כרטיסי האשראי את האחריות
לחברות השיווק הישיר ומודיעות כי הן תודענה לחברות השיווק הישיר על אודות הכחשת העסקה ותיתנה להן
אפשרות להציג נתונים המפריכים את טענת הלקוח. בחלק ניכר מן המקרים של הכחשות עסקה, חברות השיווק
הישיר לא מנסות כלל להציג בפני חברות כרטיסי האשראי הוכחות לקיומה של העסקה, תוך שהן מעדיפות
שהעסקה הספציפית תבוטל, ובלבד שלא יפריעו להן להמשיך בהתנהלותו עם "לקוחות" אחרים, ואולי אף עם
אותו ה''לקוח" בעסקאות אחרות. העובדה שחברות השיווק הני'ל לא ניסו כלל להוכיח את העסקה, לא הדליקה
אצל חברות כרטיסי האשראי שום נורה אדומה ולא הפריע להן להמשיך לסלוק את פעילותן ב"עסקאות" אחרות

מול אותם הלקוחות שהתלוננו ומול לקוחות אחרים.

45. חברות האשראי לא היו זקוקות כמובן לתכניות הצרכנות או לכתבות העיתונאיות כדי לדעת על עצם קיומה של
התופעה או על ממדיה. הן קיבלו, כאמור, במשך השמם אלפי פניות חוזרות ונשנות מצרכניס קשישים ומבני
משפחותיהם בדבר שימוש לרעה בכרטיס, וכן מארגוני הצרכנות השונים, בדרישה לבטל חיובים בכרטיסי

האשראי שנגבו שלא כדין ובאופן המתואר בבקשה זו, על ידי חברות השיווק הישיר.

; ידעו - והמשיכו ליהנות מעמלות סליקה נכבדות, ואולי אף מדמי פרסומן ידעו - ושתקו ,? ידעו - ולא עשו דבר
של חברות השיווק בדיוור שהן מבצעות ללקוחותיהן.

46. כפי שיפורט בפרק ד' להלן העוסק בטיעון המשפטי, המבקשים יטענו כי בידיעתן, בשתיקתך ובהעלמת העין
מהתנהלות חברות השיווק הישיר הפרו חברות כרטיסי האשראי את חובות האמון וחובות הזהירות שלהן כלפי
לקוחותיהם, הפרו את החוזה שלהן עמהם והתעשרו על חשבונם שלא במשפט. כך גס הפרו את חובותיהן לביטול

עסקאות על פי חוק כרטיסי חיוב, ומסרו ללקוחות המתלוננים מידע מטעה באשר לזכויותיהם על פי דין.

נוסף על כך, נוכח העובדה שחברות כרטיסי האשראי מהוות בורג מרכזי, חיוני והכרחי, בלתו אין, במכונת העושק
של חברות השיווק הישיר, שבלעדיו לא ניתן להוציא את ה''עסקאות" אל הפועל, הרי שמוטלת עליהן החובה

16̂. בתוך כך, הפרו הן אף 1116(1113x1*5 למנוע את הנזק, בהיותן "מונע הנזק" הטוב ביותר, אף בהתאם לנוסחת
את דיני הבנקאות ואת הוראות המפקח על הבנקים בכך שלא פעלו לבטל את החוזים עם חברות מרגע שהתברר

להן כי הן עושקות את אוכלוסיית הקשישים.

כאמור לעיל, ככל שיתברר במהלך ניהול התובענה, כי שיתוף הפעולה בין חברות כרטיסי האשראי לבין חברות
השיווק הישיר היה עמוק ואקטיבי יותר, ממילא, יקים הדבר נגדן אף עילות תביעה נוספות וחמורות יותר.

47. בעת האחרונה, החל מאמצע שנת 2017, החלו חברות כרטיסי האשראי לבחון באופן מתוזמן את התקשרויותיה!
עם חברות שונות העוסקות בתחום השיווק הישיר ואף נקטו במספר מקרים בצעדים של ביטול הסכמי הסליקה
עם חברות אלה. חלק מהמקרים המדוברים אף הגיעו לכדי התדיינויות משפטיות בין חברות כרטיסי האשראי
לבין חברות השיווק הישיר שהתנגדו לביטול הסכמי הסליקה. כפי שנפרט להלן, על רקע זה, הוגשו על ידי ב"כ

המבקשים בקשות לעיון בתיקים הנ"ל, אשר חשפו את העובדות הבאות:

47.1. האחת, כי חברות כרטיסי האשראי היו מודעות, משך שנים, לתופעה של עושק אוכלוסיית הקשישים על
ידי חברות השיווק הישיר.

47.2. השניה, כי הן מודעות לכך, ומודות בכך, שחלה עליהן החובה המשפטית למנוע את המשך הגביה הבלתי
חוקית מן הקשישים - זז? הסיבה להחלטתו לבטל את הסכמי הסליקה.
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48. ומכאן, מתעוררות השאלות המתבקשות - אם הן מודעות לתופעה, ואם הן מודעות לחובתן המשפטית למנוע
ל! ומדוע התעוררו לפתע כולן, בצוותא חדא, רק לאחרונה?! אותה ולא לאפשר אותה - היכן היו הן עד אז

49. ודוק: כפי שנראה להלן, החלטות חברות כרטיסי האשראי לחסום את שירותי חלק מחברות השיווק התקבלו
באופן מתואם ומתוזמן ממש. השאלה מה הניע את המשיבות לנקוט בצעדים אלה, דווקא כעת, תתברר מן הסתם

במהלך ניהול המשפט.

50. אמנם, מהלך זה הנו הכרחי ומבורך, אולם הוא נעשה מעט מדי ומאוחר מדי ביחס לאלפי קשישים שבמשך שנים
על גבי שנים נעשקו על ידי חברות השיווק הישיר בסיוע חברות כרטיסי האשראי, ואין בו כדי להיטיב את נזקיהם
; וחשוב לא פחות, אין בו כדי ליצור מסגרת אחידה וברורה שתמנע הישנות התופעה הממוניים והבלתי ממוניים
בעתיד - הן לגבי חברות שיווק קיימות והן לגבי חברות שיווק שצפויות לקום בעתיד כ"פטריות אחרי הגשם",

לכשתחסס הפעילות של חברות השיווק הפעילות כיום.

51. בפרקים ב.1.3 - ב.3.3 להלן נסקור את עיקרי העובדות בהן מודות המשיבות 3-1, במסגרת ההליכים המשפטיים
המתנהלים בינן לבין חברות השיווק הישיר, כפי שעלה מן העיון בתיקים אלה.

1.3.1. הודאת כ.א.ל - כרטיסי אשראי לישראל בע"מ באחריותה

52. ת.א. 68056-03-17 ביג סייל חברה לשיווק ישיר יהונתן בע"מ נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ - בעקבות ביטול
הסכם הסליקה עמה, הגישה חברת ביג סייל תביעה למניעת הפסקת ההתקשרות עם חברת כ.א.ל.. בתגובתה

: לבקשה למתן צו מניעה זמני שהוגש נגדה (המצ"ב בנספח "$"] טענה חברת כ.א.ל., כך

"רקע כללי - יעושק הקשישיםי והחלטת 031
1. כאמור/ השירותים אותם מספקת המבקשת הינם שירותי ישיווק ישיר באמצעות הטלפון/ או

במילים אחרות - מכירה טלפונית של מוצרים (כלי בית, מוצרי חשמל ותכשיטים).
2. שירותים אלה, כמו גם חברות המספקות אותו, יזכוי בעת האחרונה לכתבות בעיתונות ובתכניות

תחקירים בטלויזיה, תרות הכותרת המפוקפקת - יעושק הקשישים/"

53. בתגובתה, מצטטת חברת כ.א.ל. מקורות מידע שוניס הכוללים גם כתבות עיתונאיות ופרסומים של ארגוני
צרכנים המפרטים את שיטות העבודה הנלוזות של חברות השיווק הישיר.

54. לאחר סקירה זו מסכמת חברת כ.א.ל. בפסקה 7 לתגובתה ?.

"דברים חמורים אלה, כמו גם ריבוי תלונות של לקוחות בנושא וחובותיה של 031 כתאגיד עזר בנקאי,
הובילו להחלטה לא לתת לכך יד ולסיים את ההתקשרות עם כל אותן חברות בתחום שלגביהן קיימת

אינדיקציה לפעילות לא לגיטימית כלפי לקוחות..." [ההדגשה במקור].

55. וכן, בפסקה 8:

"בהקשר זה, עמדתו החד משמעית של קצין הציות הראשי של 031 שתצהירו מצ"ב, הנה כי מקום בו
קיים חשש סביר שבמתן שירותי סליקה 031 מאפשרת לעשות שימוש שלא כדין בכרטיסי חיוב (כפי
בענייננו) חובתה של 031 להפסיק את שירותי הסליקה. זאת לאור אמות המידה המצופות ממנה,

לרבות מצד הפיקוח על הבנקים ורשויות האכיפה. כמו כן לאור חובתה של 031 לוודא התנהלות הוגנת :
כלפי הלקוחות, המשך מתן שירותי סליקה בנסיבות שכאלה, עולה כדי פעולה לא הוגנת כלפי הלקוחות

וממילא גם להפרת חובת הנאמנות וההוגנות של 031 כלפיהם." [ההדגשה במקור].

56. לאחר שסקרה מספר פניות שקבלה מצרכנים קשישים או באי כוחם, ציינה כ.א.ל. את הנתונים הבאים, אשר
בלשונה הינם "לא פחות ממדהימים" (פסקה 25 לתגובה):
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"25,1. 670/0 מהלקוחות שכרטיסם שהונפק על ידי 031 חויב על ידי המבקשת הם אנשים מבוגרים
כאשר מתוכם 120/0 הם מעל גיל 80. דבר המעלה תמיהה, בוודאי נוכח העובדה שאוכלוסיה

זו פחות נוהגת לפנות בהודעות הכחשה;
25.2. בדיקה שערכה 031 העלתה כי מספר בלתי סביר של לקוחות פנו ל-031 בהודעה ולפיה

המבקשת חייבה את כרטיסי האשראי שלהם בעסקאות שלא בוצעו על ידם;
,54 בקשות אישור? 25,3. מתחילת שנת 2017 ועד יום 15.3.2017 העבירה המבקשת כמות של 581

25.4. סכום בקשות האישור הממוצע ביום עבודה עמד על 853;
25.5. כמות הלקוחות בגינן התבקשו בקשות אישור אלה עומד על 1,634, קרי, בממוצע 33 בקשות

אישור פר לקוח!!!!;
25,6. מתוכם, 70/0 מבקשות האישור אושרו, ואילו 930/0 מבקשות האישור סורבו. על מנת לסבר את

האוזן נבהיר כי שיעור בקשות האישור המאושרות לכלל לקוחות 031 עומד על כ-940/0;
25.7. יתרה מכך, מבדיקה עלה, כי עם 216 לקוחות, שידרה המבקשת יותר 100 בקשות אישור,

כאשר ללקוח אחד שידרה המבקשת 253 בקשות אישור;
25.8. ולמען הבהירות תבהיר 031 - המבקשת ניסתה 253 פעמים לחייב את כרטיס האשראי של

לקוח אחד בודד.
26. ואם לא די בכל המעללים הללו, 031 גם גילתה כי במספר רב של מקרים המבקשת מנסה
לחייב כרטיסי אשראי, בגין אותה עסקה, בסכומים משתנים (יורדים), בכל עת שהיא נתקלת
בסירוב עסקה בשל מסגרת אשראי מוגבלת ועל מנת לאתר את המסגרת המאושרת של

הלקוח עד לאישור העסקה!" [ההדגשה במקור].

57. לקרוא ולא להאמין. הנתונים הללו, אשר חברת כ.א.ל נזכרה לבחון לעומק רק כמהלך שנת 2017 - על אף
ש"אינדיקציה" לכך, כלשונה, היתה גם היתה, שנים רבות קודם לכן - מלמדים על היקף העסקאות העצום
שמבצעות חברות השיווק הישיר באמצעות מערכת הסליקה של חברות כרטיסי האשראי. במקרה זה מדובר

בחברת שיווק ישיר אחת מני רבות ובחברת כרטיסי אשראי אחת מיני כמה.

58. בכתב הגנתה מוסיפה ומתארת כ.א.ל את "שיטת מצליח'/ כהגדרתה. כך, בפסקאות 48 עד 52 לכתב ההגנה
(המצ"ב כנספח "4") מסבירה כ.א.ל. כיצד חברות השיווק הישיר כלל לא טורחות להגיב לפניית כ.א.ל. לבירור
הכחשת עסקה על ידי לקוח, ומעדיפות להיות מחויבות על ידי חברת האשראי בגין עסקה שהוכחשה. פרקטיקה
זו נובעת, כך עולה מכתב הגנתה של כ.א.ל., מהעובדה שאין באפשרות חברות השיווק הישיר להוכיח את עצם
קיומה של העסקה וכי הן מסתמכות על "שיטת מצליח". ברובם המכריע של המקרים הקשיש המחויב לא יתלונן

על כך והן תצאנה נשכרות.

59. שיטות עבודה דומות מתארת חברת כ.א.ל. גם בכתב ההגנה שהגישה בת.א. (ת"א) 35457-03-17 שי קניה יפה
בע"מ נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (המצ"ב כנספח "5").

60. לב"כ המבקשים נודע כי חברת כ.א.ל. מנהלת הליכים נוספים דומים גס מול מספר חברות שיווק ישיר נוספות
אשר יש להניח שבכולם מתעוררות אותן הטענות ואותם היקפי גביה, כאשר במסגרת בירור התובענה דכאן,
תדרשנה חברות כרטיסי האשראי (ובהן - כ.א.ל.) להציג את כל ההליכים שהן מנהלות מול חברות השיווק.

המכנה המשותף לכל ההליכים הנ"ל הינו שכולם נפתחו בשנה האחרונה בלבד;

• ת.א. 9684-04-17 קניה אמינה לצרכן בע"מ נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ.
• ת.א. 57072-05-17 העסקה של המדינה בע"מ נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ.

• ת.א. 42591-06-17 הלפ פי סי נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ.

61. ודוק: כל המידע, השיטות והנתונים היו מצויים במשך כל השנים, בידיה של חברת כ.א.ל.. תכניות הצרכנות
הטלוויזיוניות והכתבות בעיתונות הכתובה לא גללו לכ.א.ל. דבר מה חדש, אלא רק נתנו פנים, שמות ובת קול

לקשישים שכספם נגזל על בסיס יום יומי בסיועה של כ.א.ל.. כמפורט בתשובת כ.א.ל. לבקשה למתן צו מניעה !
היא מודעת לחובתה למנוע היווצרות "עסקאות" ונזקים אלה.
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62. חרף זאת, במשך שנים על גבי שנים עצמו חברת כ.א.ל., כמו גס חברות כרטיסי האשראי האחרות, עיניהן
מ"לראות" פרקטיקה זו של ניצול וגזל, ובכך, נתנו למעשה יד וסייעו לעושק הקשישים. למותר יהיה לשוב ולציין,
כי חברות כרטיסי האשראי יצאו גס הן נשכחת מ"שיטת מצליח" המתוארת של חברות השיווק הישיר, שכן הן

נהנו מעמלות סליקה בהיקפים עצומים, ואף יתכן שזכו להטבות נוספות.

ב.2.3. הודאת לאומי קארד בע"מ באחריותה

63. באמצע שנת 2017 החליטה חברת לאומי קארד לבטל הסכם סליקה שחיה לה עם חברת צריכה ומיגון בע"מ
שהגישה נגד תביעה במסגרת ת.א. 62364-06-17 (ת"א) צריכה ומיגון בע"מ נ' לאומי קארד בע"מ. גם במקרה זה
נתבקש בית המשפט על ידי חברת השיווק הישיר לאכוף את המשך ההתקשרות בינה לבין חברת כרטיסי האשראי

ביחס להסכם הסליקה.

64. בסעיף 6 לכתב הגנתה (המצ''ב כנספח "6"} מגוללת לאומי קארד את גרסתה העובדתית, המשפטית והערכית.
בלשון בוטחת, מודה חברת לאומי קארד, כי חברת צריכה ומיגון בע"מ מוכרת לה כמי שבמשך שנים עוסקת

: בניצול ובהונאת קשישים ומוגבלים על ידי חיובם - באמצעותה - בסכומי עתק, ללא הסכמתם

למעשה, התובעת, בגלגוליה השונים, עוסקת במשך שנים בישיווק ישיר/ מדובר בתחום שהחברות "
הפועלות בו הו, ברובו המוחלט, חברות מפוקפקות שפועלות תוך ניצול אוכלוסיות חלשות. נציגי
החברות מנסים להשיג בעורמה את מספרי כרטיסי האשראי של קשישים ומוגבלים, ומחייבים אותם
בסכומי עתק, תוך ביצוע של מעשי הונאה חמורים. בהתאם, אחוזי הכחשת העסקאות בבתי העסק

הללו הם אסטרונומיים וכד הוא המצב ביחס לתובעת."

65. בהמשך, בסעיפים 25-23 לכתב ההגנה, מנסה לאומי קארד לתרץ מדוע נזכרה רק בשנת 2017 להפסיק לסייע
לחברת צריכה ומיגון בע"מ להמשיך בהתנהלותה, כך:

"...בעקבות התלונות הרבות, ערכה לאומי קארד בירור, ממנו עלה כי לבית העסק איו כל דוכנים או
חנות אינטרנטית למכירת שירותיו, אלא שבית העסק מוכר את שירותיו באמצעות מוקד מכירה

טלפוני בלבד בדרד של ישיווק ישיר/
תחום זה, של ישיווק ישירי הפד בישראל, למרבה הצער, לכר פורה לניצול אוכלוסיות חלשות, ובראש

ובראשונה לניצולם של קשישים ולמי שהפרוטה אינה מצויה בכיסם.
החברות העוסקות בתחום זה פונות לקבוצות הללו באוכלוסייה, מנצלות את בדידותם ואת קשייהם,
ולא בוחלות בדבר, כדי להשיג מהקורבן את מספר כרטיס האשראי שלו ולהתחיל לחייבו בעסקאות
שונות ומשונות, שכלל לא ביקש. אותו חברות ימוכרותי כביכול לקשישים הללו מוצרים שלא ביקשו

ומבצעות מעשי הטעיה ותרמית של ממש.
התלונות כנגד אותן חברות מסמרות שיער ומכמירות לב. לעיתים חיובם של אותם קשישים בסכומים
שונים ומשונים מתגלה כעבור מספר חודשים על ידי בני משפחה של הקשיש, ולעיתים הדבר מתגלה

ייי יורשיו של הקורבו, רק לאחר מותו. ע
ודוק, לו לאומי קארד הייתה מודעת מלכתחילה לכד שבית העסק עוסק בפועל בישיווק ישירי היא

לא הייתה מתקשרת איתו בהסכם למתן שירותי סליקה.
על כן, משנתגלה ללאומי קארד שבית העסק עוסק בתחום יהשיווק הישירי ולאחר שלאומי קארד
התוודעה לאחוז הכחשות העסקאות האסטרונומי, היא פנתה מיידית לבית העסק והתריעה בפניו

על הפסקת ההתקשרות עמו בתוך 10 ימים."

66. הנה כי כן, מודה לאומי קארד כי בעקבות תלונות ''מכמירות לב" של צרכנים קשישים ובני משפחותיהם כנגד
חברת צריכה ומיגון בע"מ, פתחה לאחרונה ממש בבדיקת פעילותה של החברה. כעקבות בדיקה זו התברר לה
''פתאום", כי מדובר בחברת שיווק ישיר וכי אחוזי הכחשת העסקאות שמבצעת חברה זו הנם ''אסטרונומיים",

כלשונה.
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67. כאמור, התלונות כנגד החברה ופניות שעניינן הכחשת עסקאות אינן עניין חדש. הצרכנים הקשישים מתלוננים
כבר שנים רבות נגד חברות אלו ובהן חברת צריכה ומיגון בע"מ וחזקה על לאומי קארד שהדבר היה ידוע לה
היטב זמן רב לפני שנת 2017, עת נזכרה לעצור את פעילותה של חברה זו, בדיוק באותו המועד בו חברות כרטיסי

אשראי פעלו כך במקביל, ובאופן מתוזמן, מול חברות שיווק אחרות.

68. הסבר מדוע לא נקטה בפעולות אלה קודם לכן, עולה מהדברים הבאים שטענה לאומי קארד בסעיף 12 לכתב

הגנתה:

"ויודגש; חברת כרטיסי אשראי המשמשת כסולקת מעוניינת לסלוק כמה שיותר בתי עסק, משום
שהיא זכאית לעמלות בגין העסקאות המבוצעות בבתי העסק. משכן, ברי כי בית עסק שפועל בצורה
לגיטימית יקבל שירותי סליקה. רק בתי עסק שפועלים בצורה מפוקפקת לא מקבלים שירותי

סליקה והם אלו שפונים בבקשות לבתי המשפט."

69. לגישת לאומי קארד, בתי עסק שפעילותם "מפוקפקת", אינם מקבלים שירותי סליקה. אלא שהעובדות מלמדות
אחרת. חברות השיווק הישיר פועלות מזה שנים רבות בסיוע צמוד של חברות כרטיסי האשראי, הסולקות עבורן
את הכספים מהצרכנים התמימים. נראה, כי במשך שנים רבות העדיפה לאומי קארד לעצום את עיניה מלראות
את הדברים נכוחה, תוך שהיא מעדיפה את טובתה העסקית שלה על פני טובתם של הצרכנים חסרי האונים. בכך
הפקירה לאומי קארד צרכנים קשישים והותירה אותם להתמודד לבדם מול מכונת כסף אכזרית ומשומנת היטב.

70. בת.א. 16815-11-17 (ת"א) הלפ פי סי טכנולוגיות נ' לאומי קארד בע"מ הציגה חברת לאומי קארד את עמדתה
במסגרת התשובה לבקשה לצו מניעה זמני שהגישה הלפ פי סי (המצ"ב כנספח "ריע בתשובתה זו תיארה לאומי

קארד את המידע המצוי ברשותה.

71. כך, לדוגמא, טענה לאומי קארד בסעיף 8 לתשובתה, כי:

"אחוז ביטולי העסקאות מכלל מחזור העסקאות הינו עצום ומגיע בשיאו לשיעור של כ- 250/0 ממחזור
העסקאות ואחוז בקשות החזרי החיוב עומד על כ-0/ס5 מהמחזור."

72. ובהמשך בסעיף 10:

"...הקרבנות של שיטת השיווק הישיר (התחום שבו עוסקת המבקשת) הו אוכלוסיות מוחלשות -
קשישים ואנשים שקל לנצלם. כל החלטה לאפשר את המשך פעילות הסליקה - תפגע בראש
ובראשונה באותו אוכלוסיות. ביצוע עסקאות במזומן או בשיקים יספקו מנגנון הגנה לאותו

אוכלוסיות, גם אם יקשה על בתי העסק שעוסקים בביצוע מעשי ההונאה."

73. ועוד בסעיף 25 לתשובה:

"...תחום הישיווק הישיר1- הפד בישראל, למרבה הצער, לכר פורה לניצול אוכלוסיות חלשות,
ובראש ובראשונה לניצולם של קשישים ולמי שהפרוטה אינה מצויה בכיסם. החברות העוסקות
בתחום זה פונות לקבוצות הללו באוכלוסייה, מנצלות את בדידותם ואת קשייהם, ולא בוחלות בדבר,
כדי להשיג מהקרבן את מספר כרטיס האשראי שלו ולהתחיל לחייבו בעסקאות שונות ומשונות
שכלל לא ביקש. אותו חברות ימוכרותי כביכול לקשישים הללו מוצרים שלא ביקשו ומבצעות מעשי
הטעיה ותרמית של ממש. התלונות כנגד אותו חברות מסמרות שיער ומכמירות לב. לעיתים חיובם
של אותם קשישים בסכומים שונים ומשונים מתגלה כעבור מספר חודשים על ידי בני משפחה של

הקשיש, ולעיתים הדבר מתגלה על ידי יורשיו של הקרבו, רק לאחר מותו".

וזוהי כל התורה על רגל אחת - מוכרת וידועה היטב לחברת לאומי קארד (ולכל יתר חברות כרטיסי האשראי)
מימים ימימה.

74. מגדילה לאומי קארד ומדגישה מפורשות את חובתה להגן על ציבור לקוחות העסק ולקוחותיה שלה בפסקה 29
לתשובה:
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"ברור שפית העסק שפועל בצורה כזו פוגע גם בחברה הסולקת וגם בציבור הלקוחות, שחובת כולנו
היא לשמור עליהם. החובה להגו על השכבות החלשות היא חובה מוסרית של כולנו משחר

ההיסטוריה, ונדמה שאיו צורך להכביר מילים בעניינה".

75. והנה, על אף שחברת לאומי קארד מודעת היטב לחובתה המשפטית, הערכית והמוסרית להגן על לקוחותיה
(ובעיקר על לקוחותיה הנמנים על האוכלוסיות המוחלשות), ועל אף שלארמי קארד מודעת משך שנים לתחום
עיסוקן של חברות השיווק הישיר ולדרכי פעילותן, הרי שרק לאחרונה, לקראת סוף שנת 2017 - החליטה לעשות
מעשה לשם עצירת ההתקשרות עמן, שתואמה, כאמור עם חברות כרטיסי האשראי האחרות. עד אז, פעלו חברות
השיווק הישיר הללו בסיועה האדיב של חברת לאומי קארד ללא מפריע, תוך שכל המעורבים נהנים ומתעשרים

על גבם של הצרכנים הקשישים.

ב.3.3. הודאת ישראכרט בע"מ באחריותה

ן 76. התנהלות זו לא פסחה גס על חברת ישראכרט.

| 77. בשנת 2017 ביטלה ישראכרט הסכם סליקה עם החברות א.י. איור בע"מ והר של הצלחה וברכה בע"מ, אשר
הגישו נגדה תביעה בגדר ת.א. (ת"א) 32053-07-17 א.י איור בע"מ ואחי ני ישראכרט בע"מ. בכתב הגנתה (המצ''ב

§") טענה ישראכרט כהאי לישנא ,? כנספח "

78. בסע' 1 לכתב ההגנה:

"ענייננו בבתי עסק אשר מנהלם ובעל השליטה בהם מעורב בפעילויות ענפות הנגועות, לכאורה,
בהטעיית לקוחות, פעילות בלתי חוקית ואף עבירות לפי חוק איסור הלבנת הוו"*

בתוך כך, הפנתה ישראכרט לכתבה ששודרה בתכנית "הכל כלול" בערוץ 10 בחודש פברואר 2017 (ראו לעיל נספח
"23" לבקשה זו).

79. בסעיף 19 לכתב ההגנה מסבירה ישראכרט מדוע יש לה זכות ואף חובה לבטל את הסכמי הסליקה על חברות
השיווק:

"19.1 ההסכם בין הנתבעת לתובעות קובע זכות ביטול הדדית ללא כל עילה ובכל עת...
19.2 הנתבעת אינה מחויבת להעניק שירותי סליקה לאף בית עסק. לנתבעת שיקול הרעת

הבלעדי האם להתקשר עם בית עסק זה או אחר בהסכם סליקה או לבטלו.
19.3 על אחת כמה וכמה הנתבעת רשאית לבטל את הסכם הסליקה בינה לבין התובעות מקום
בו מנהלן ובעל השליטה בתובעות מעורב, לכאורה, בפעילות בלתי חוקית ובהטעיית

לקוחות.
19.4 בהתאם להוראות הרגולטור על הנתבעת, הנתבעת אף מחויבת לבטל את הסכם הסליקה
מקום בו בוסס חשש סביר מצידה לחשיפה לסיכוני ציות, לרבות, פגיעה במוניטין של

הנתבעת ו/או פגיעה בלקוחותיה ו/או פגיעה בלקוחות בית העסק..." [ההדגשה במקור].

מלים כדרבנות!

אך נשאלת, כמובן, השאלה - היכן היתה ישראכרט עד עתהל! ומה גרם לה להיזכר בשנת 2017 לפעול על פי
חובותיה.

80. הנה כי כן, מודה ישראכרט בפה מלא, כי מחובתה להפסיק כל התקשרות בהסכם סליקה עם חברה שפעילותה
פוגעת בלקוחות ישראכרט ובלקוחות החברה עצמה. עוד מציינת ישראכרט כי עומדת לה זכות הביטול וכי אין

היא כבולה להסכמים ארוכי טווח.



24

81. בהליך נוסף שניהלה ישראכרט, בת.א. (ת"א) 35859-02-17 צריכה ומיגון ישיר בע"מ ני ישראכרט בע"מ - ביטלה
חברת ישראכרט הסכס סליקה ביכה לבין חברת צריכה ומיגון ישיר מן הטעמים הבאים, המצוטטים מסיכומי

הנתבעת, כפי שהוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב (המצ"ב כנספח "9") .?

"1. התובעת לוקה בהיקפי החזרי חיוב גבוהים, חריגים, המעידים על התנהגות אנטי צרכנית
של האחרונה.

2. לקוחות התובעת מבקשים לבטל עסקות עקב מרמה והטעיה מצידה של התובעת.

6. הנתבעת רשאית לבטל את ההסכם כין הצדדים גם ללא עילה כלל ועיקר...

10. סירוב הנתבעת מלהתקשר עם התובעת בהסכם סליקה מהווה סירוב סביר למתן שירות."
82. עוד פירטה ישראכרט בסיכומיה, כי בין החודשים נובמבר 2016 עד פברואר 2017 הגיעו לידיה 115 פניות של
לקוחות לביטול עסקאות שנערכו מול צריכה ומיגון ישיר בע"מ, מתוך סך של 1,293 עסקאות שבוצעו בתקופה

זו. המדובר בשיעור של -90/0 מכלל העסקאות. מידע זה שופך אור נוסף על היקף העסקאות המבוצעות בתחום.

83. מהתצהיר שצירפה חברת ישראכרט לתגובה שהגישה לבקשה למתן צו עשה זמני (המצ"ב כנספח "10"} מצטיירת
תמונה לא פחות ממדהימה, לפיה כבר משנת 2010 חברת ישראכרט מודעת להתנהלותה העבריינית של חברת
צריכה ומיגון ישיר, אולם פעם אחר פעם נתנה לה הזדמנויות נוספות "לשפר את דרכיה". זאת, על חשבון

הצרכנים, כמובן.

84. עוד עולה מן התצהיר (נספח "10"), כי רק בשנה האחרונה ביטלה חברת ישראכרט את הסכמי הסליקה עם 7
חברות שיווק ישיר. לישראכרט הפתרונים מדוע רק עכשיו. מלבד שני ההליכים המובאים לעיל, נמצאו ב"כ
המבקשים למדים כי מתנהלים גם ההליכים הנוספים הבאים, אשר המכנה המשותף לכולם שנפתחו בחודש

אוקטובר 2017:

• ת.א. 10222-10-17 שי קניה יפה בע'ימ ני ישראכרט בע"מ.
• ת.א. 10813-10-17 ביג סייל חברה לשיווק ישיר יהונתן בע"מ ני ישראכרט בע"מ.

ג. פיתט נסיבות המקרים של המבקשים
ג.1. נסיבות המקרה של רגבי רבקה קשתו

85. כמפורט בהרחבה בתצהירה של המבקשת 1 - הגב' רבקה קשתן - הגב' קשתו חינה קשישה בת 89, ילידת שנת
1929, אמא לשלוש בנות, מיקי קשתן, ארנינה קשתו, יענבל קשתן ז"ל, אשר נפטרה בחודש ספטמבר 2014.

86. במהלך חודש אוגוסט 2015 או במועד סמוך, החלו להתקשר אל הגב' קשתן נציגים מטעם חברת השיווק הישיר
"לירף". השיחות היו רבות ותכופות. נציגי החברה הציעו לשלוח לביתה מוצרים ב"מתנה", אשר כפי שהוסבר
לה, מגיעים לה כביכול כ"חברת מועדון". הוסבר לה כי תחוייב בדמי משלוח בעלות זניחה של עשרות שקלים לכל

היותר, כאשר לצורך זה, היא מסרה את פרטי כרטיס האשראי שלה של חברת כ.א.ל..

87. בשיחות נוספות מסרה, ככל הנראה, לנציגי החברה גם את פרטיהם של שני כרטיסי אשראי נוספים שהיו ברשותה
באותה תקופה - כרטיס אשראי נוסף של חברת כ.א.ל. וכרטיס אשראי של לאומי קארד.

88. למן מסירת פרטי כרטיסי האשראי, החלו להצטבר חיובים בגין "עסקאות" לכאורה, טיפין טיפין, בסכום מצטבר
של כ - 63,000 ¤ (!), כאשר הגב' קשתו לא הייתה ערה לכך.
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89. אחת הסיבות המרכזיות לכך שהגבי קשתן הסכימה למסור את פרטי כרטיסי האשראי שלה הייתה הקשר האישי
שנוצר בינה לבין נציגה מטעם החברה, ששמה הדס. הדס נהגה לשוחח עס המבקשת 1 באופן תדיר, ושיחותיהן
הפכו לקרובות ואישיות. במשך הזמן נוצרו בין הדס לבין המבקשת 1 יחסל אמון, כאשר הגב' קשתו סמכה עליה
שהיא תחוייב רק בסכומי עלויות המשלוח של המתנות שנשלחו אליה, וכתוצאה מכך, לא חששה למסור את פרטי

האשראי שלה לחברת השיווק שבה היא עובדת.

90. למן מסירת פרטי כרטיסי האשראי של הגבי קשתן, החלו להישלח לביתה באמצעות שליחים מוצרים שונים
מטעם החברה, כגון: מצעים, שעונים, תיקים, תכשיטים, מוצרי קוסמטיקה רפו' שלא היה לה כל צורך בהס,
וזאת כאשר להבנתה, וכפי שהוצג לה על ידי נציגי החברה, מדובר היה ב"מתנות" שנשלחות אליה כ''חברת

מועדון".

91. כאמור, מעבר לכך שלא היה לגב' קשתן כל צורך במרבית המוצרים שנשלחו, היא גם לא הייתה מודעת לכך שהלא
מחויבת בגין "מתנות" אלו באמצעות כרטיסי האשראי שלה בסכומי כסף מופקעים.

92. למותר יהא לציין, גס כי שווייס האמיתי של המוצרים שנשלחו אליה כ"מתנה'', כביכול חינם אין כסף, זולת דמי
משלוח זניחים שהובטחו, נמוך לאין ערוך מהסכומים המופקעים שבהם חויבה. צילומים של חלק מן המוצרים

שנשלחו אל הגב' קשתו מצ"ב כנספח "!" לתצהיר הגבי קשתן.

93. בחודש מרץ 2016 או במועד סמוך, במסגרת בדיקה שביצעו בנותיה בחשבונות האשראי שלה על מנת לבחון כיצד
ניתן לצמצם הוצאות, נדהמו הן לגלות את החיובים הרבים ואת היקף הסכומים שבהם חויבה הגב' קשתן במשך

חודשים ארוכים על-ידי חברת השיווק.

94. במועד זה גילו בנותיה, כי אמן נפלה קורבן לעושק בידי חברת השיווק, אשר ניצלה את גילה המופלג, כמו גס את
מצבה הבריאותי והנפשי הירוד, ראתה בה "טרף קל" וחייבה במשך חודשים את כרטיסי האשראי שלה, ללא

ידיעתה וממילא ללא הסכמתה, ככל העולה על רוחה ובאין מפריע.

95. כפי שניתן לראות מפירוט דפי החיובים של שלושת כרטיסי האשראי שהיו ברשות הגב' קשתו באותה תקופה
(כאמור, שני כרטיסים של חברת האשראי כ.א.ל. וכרטיס אחד של חברת האשראי לאומי קארד), החיובים על-
ידי חברת השיווק נפרסו על-פני 9 חודשים והגיעו לסכום מצטבר של כ-63,000 ¤. העתק פירוט דפי החיובים של

שלושת כרטיסי האשראי הנ"ל מצ"ב כנספח "2" לתצהיר הגב' קשתן.

96. בנותיה הזדעזעו למראה פירוט דפי החיובים הנ"ל (נספח "2"). הן סיפרו על כך לאמן, שנדהמה לגלות את היקף
הסכומים שנגבים ממנה על'ידי חברת השיווק. כאמור, עד לאותו מועד סברה הגב' קשתן, כי לכל היותר נגבו
ממנה עשרות שקלים בכל חודש, כדמי-משלורו תמורת מה שהוגדר כ"מתנות" על-ידי החברה (ובמיוחד על-ידי
הדס, שעליה היא סמכה כל כך). זאת, כאשר הגב' קשתו לא נוהגת לבדוק את דפי הפירוט ששולחות אליה חברות

האשראי, בהאמינה כי לא יחייבו אותה בעסקאות שלא ביקשה לבצע.

97. מצבה הכלכלי של הגב' קשתן אינו מאפשר לה לעמוד בהתחייבויות כספיות אדירות מעין אלו, ומובן שהיא לא
הייתה נקשרת בהן במודע ומרצון. אין לה כל חסכונות או נכסים והיא מתקיימת אך ורק מקצבאות שניתנות לה

מביטוח לאומי וממשרד הרווחה ובתוספת (הכרחית) של תמיכה מקרובות-משפחה שלה ובכללן, בנותיה.
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98. בנותיה של הגב' קשתן ביצעו בדיקה יסודית, תוך שהשוו בין המוצרים שאמן קיבלה בפועל לבין מספר
ה"עסקאות" שבהן חויבה, היקפן ופירוט החשבוניות שנתקבלו, וממנה נמצאו למדות, כי ככל הנראה פעמים
רבות חויבו כרטיסי האשראי של אמן בגין מוצרים שמעולם לא קיבלה בפועל. העתק החשבוניות הספורות
שקיבלה הגב' קשתו בגין חלק מהמוצרים שנשלחו אליה, מצ"ב כנספח "3'' לתצהיר הגב' קשתן. עיון בהן מראה,
כי כל שסופק לה היו 2 סטים של סדינים וכיסויים, 2 שעונים, מעט תכשיטים נוספים, קומקום חשמלי ועוד 3-2

מוצרי חשמל חסרי ערך.

99. תחילה ניסו בנותיה ליצור קשר עם חברת השיווק, הן על מנת ליידע אודות גילה המופלג ומצבה הבריאותי של
אמן והן על מנת לבטל את ה"עסקאות" שבגינן חויבה באמצעות כרטיסי האשראי שלה ולהשיב לה את כספה,
ובכלל זה, העלו בקשות חוזרות ונשנות לקבלת העתקי חשבוניות מן החברה על ה"עסקאות" שבגינן חויבה, אשר

מעולם לא נענו (מדובר בפניות שנעשו בטלפון ובאימייליס המצ"ב כנספח "4" לתצהיר הגב' קשתן).

3̂^¥11ץ" שנמשכו חודשים אחדים, בינן 100. בתוך כך, בשיחות טלפוניות ובהתכתבויות באמצעות אפליקציית ''(}ק
לבין הדס נציגת החברה (שבה נתנה, כאמור, הגב' קשתו, אמיו מלא לאור ה"קשר האישי הקרוב"), ניסו לבטל
את החיובים, תוך שקיבלו הבטחות חוזרות ונשנות מהדס, כי "העניין בטיפול" וכי "אין מה לדאוג", שכן היא
עצמה תפעל לעצירת החיובים ולהשבת מלוא הכסף שנגבה מאמן. אלא שגס לאחר הבטחותיה הנ"ל של הדס,

נמשכו החיובים בכרטיסי האשראי של הגב' קשתן ואף נוצרו חיובים חדשים.

̂" מצ"ב כנספח 113.1:5 העתק צילומי ההתכתבויות בין בתה של הגב' קשתן לבין הדס מתוך אפליקציית "̂£

^לתצהירהגב' קשתן.

101. במקביל נפגשה בתה של הגב' קשתו עם סגן מנהל הבנק של אמה (הבנק הבינלאומי) במטרה להבין כיצד אישר
הבנק "עסקאות" בהיקפים של עשרות אלפי ¤ לאישה מבוגרת במצבה. במקביל, פנתה היא טלפונית גס לחברות
האשראי כ.א.ל. ולאומי קארד והביעה מחאתה על כך שאפשרו את ביצוע ה"עסקאות" הנ"ל, ללא שביצעו כל
בדיקה בדבר כשרות ה"עסקאות". זאת חרף העובדה, שחברות האשראי יודעות, או לכל הפחות צריכות היו
לדעת, כי מדובר בחברת שיווק ידועה לשמצה, כי אמן אישה מבוגרת וכי ממילא מצבה הכלכלי איננו מאפשר
ביצוע "עסקאות" מעין אלו. בתשובה לכך הודיעו חברות כרטיסי האשראי, כי אין אפשרות לבטל את מרבית
העסקאות למעט עסקה אחת, שבוצעה במסגרת 90 הימים שקדמו לשיחת הטלפון שהתקיימה איתן אודותיה

יפורט להלן. �

102. חברת כרטיסי האשראי לאומי קארד הגדילה עשות, כאשר ביום 20.9.2015 אף שלחה אל הגב' קשתן מכתב,
שעניינו "אישור עסקה על סמך הגדלת מסגרת", שבו נכתב, כי לאומי קארד מאשרת "עסקה" ע"ס 5,000 ¤
שלכאורה ביצעה מול חברת השיווק "לירף", תוך שלצורך ה"עסקה", נטלה לאומי קארד את החירות להגדיל את

מסגרת האשראי של הגב' קשתן מבלי לבדוק זאת עמה ומבלי לבקש את אישורה לכך.

הגב' קשתו איננה זוכרת שנתקלה במכתב זה, שמן הסתם הונח על ידיה מבלי לפתחו בין ניירותיה, משום שלא
ייחסה לו חשיבות מיוחדת (שכן לא היתה לה כל סיבה לראות בו אלא מכתב דיווח שגרתי). בוודאי ובוודאי שלא
העלתה על דעתה, כי תיתכן בכלל אפשרות שבה מיידעים אותה על מהלך מעין זה, בדיעבד, ללא כל אישור ממנה.

על אחת כמה וכמה לא שיערה הגב' קשתו, כי תיתכן סיטואציה שבה חברות האשראי, שעליהן היא כמובן סומכת,
תאשרנה "עסקאות" רבות שלכאורה ביצעה, ושבגינן חויבה בסכומים מופקעים. רק כאשר עברו בנותיה על

הניירת, במסגרת הבירור המקיף שביצעו, התגלה לראשונה גם מכתב זה.

העתק המכתב מטעם לאומי קארד מיום 20.9.2015 מצ"ב כנספח "6" לתצהיר הגב' קשתו.
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103. משהפניות לחברת השיווק ולחברות האשראי לא הועילו, פנתה בתה, בליית ברירה, אל התקשורת, ואף
התראיינה במסגרת התכנית "הכל כלול", המשודרת בערוץ 10, ביום 2.6.2016.

̂ך1//:^ב[ (החל מדקה 01̂ ̂ת.1111 11310.€0.11/̂  לכתבה הנ"ל - 1191924=<£10161£י11/?/1:1016
 הקישור

מצ"ב
.( 19:00) (ראו נספח 23

104. ביום 3.7.2016, בעקבות השידור הנ"ל, נשלח אל בתה של הגב' קשתן מכתב מטעם עוה"ד של חברת השיווק,
שבמסגרתו איימה חברת השיווק כי תגיש נגדה תביעת לשון-הרע על סך של 100,000 ¤. המכתב מעוה"ד של
החברה ומכתבי התשובה ששלחה בתה של הגב' קשתו ביום 19.7.2016 וביום 1.8.2018, מצ"ב, בהתאמה,

כנספחים ''7'' - "9" לתצהירה של הגב' קשתן.

105. כמו כן, ביום 26.6.2016 הגישה בתה של הגב' קשתו תלונה למועצה הישראלית לצרכנות, שבה גוללה את כל פרטי
המקרה וביקשה לקבל סיוע משפטי. המועצה לצרכנות ביקשה להעביר את המקרה לטיפולה של הקליניקה
לקידום זכויות ניצולי שואה וזקנים של אוניברסיטת תל אביב (להלן-. "הקליניקה"), והקליניקה נענתה בחיוב
ולקחה את המקרה של הגב' קשתן תחת טיפולה המשפטי. העתק התלונה למועצה לצרכנות, כפי שהועברה

לקליניקה, מצ"ב כנספח "10" לתצהירה של הגב' קשתן.

106. בסופו של דבר, לאחר מאמצים רבים, הצליחו בנותיה של הגב' קשתו, לבטל חיוב אחד בסך של כ-5,000 ¤
באמצעות טופס הכחשת עסקה ששלחו לחברת האשראי לאומי קארד בגין ''עסקה" מיום 24.2.2016. בנוסף, הדס
נציגת החברה, אכן ביטלה את מרבית החיובים החדשים שבוצעו לאחל תחילת התקשרותו איתה, בסך כולל של

כ-15,000 ¤.

טופס הכחשת העסקה, תשובת חברת השיווק לפנייתה של חברת לאומי קארד מתוקף הבקשה להכחשת עסקה,
תשובת לאומי קארד שנשלחה אל בתה של הגב' קשתו לאחר קבלת תשובת החברה ומכתב התגובה ששלחה בתה

"14" לתצהירה של הגב' קשתו. - של הגב' קשתן ללאומי קארד לאחר מכן מצ"ב, בהתאמה, כנספחים "11''

107. הגב' קשתן נדהמה לגלות את סכומי הכסף העצומים שנגבו ממנה במשך כ-9 חודשים כדרך זו, אשר אלמלא
התערבות בנותיה, אין ספק כי החיובים היו נמשכים באין מפריע. הגב' קשתן מעולם לא נתנה הסכמתה לכך
שייגבו ממנה סכומי כסף אדירים אלה, שהיא איננה מסוגלת לעמוד בתשלומם, וכי פרט לאותן חשבוניות ספורות
שנשלחו אליה (נספח "3'' לתצהירה), לא קיבלה מחברת השיווק הודעות המיידעות אותה על פרטי "עסקאות"

נוספות שכביכול ביצעה.

108. מובן, כי אילו הייתה הגב' קשתן יודעת שמדובר בעסקאות הכרוכות בחיובים בכלל, ובחיובים שכאלה, בפרט,
לא הייתה מעלה על דעתה להתקשר בהן, וממילא לא הייתה נותנת הסכמתה לכך. הסכמתה הייתה, כאמור,
לתשלום דמי המשלוח בלבד, ולכל היותר לחברות מועדון בתמורה לסכומים זניחים של עשרות שקלים בודדים.

109. פרט למשלוח דף פירוט עסקאות בסוף החודש, חברות כרטיסי האשראי כ.א.ל. ולאומי קארד לא פנו אל הגב'
קשתו לאחר החיובים שבהם חויבה ולא שאלו אותה אם הסכימה להתקשר ב"עסקאות" הנ"ל, על אף שהסתבר
לה בדיעבד, כי נגד חברת השיווק הנ"ל וחברות שיווק נוספות ישנן תלונות רבות ודרישות לביטולי עסקה, אשר
בחלקן הרב לא זוכות לתשובה מחברות השיווק שמעדיפות "לאבד'' עסקאות בודדות אך להמשיך, בשיטת
"מצליח", לגבות סכומים עצומים, באין מפריע, מקשישיס אחרים. על כן, חזקה על חברות כרטיסי האשראי כי

היו מודעות או צריכות היו להיות מודעות להתנהלות הבעייתית של החברות הנ"ל.
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אילו הלו ממלאות חובותיהן כלפי הגב' קשתו כמצופה מהן, והיו בודקות מראש את פעילות החברות שעמהן
התקשרו ותקינותו, או לכל הפחות היו חוסמות חברות אלה לאחר שהתקבלו אצלן תלונות כה רבות, היו נמנעים

ממנה הנזקים הנ"ל.

נוסף על כך, שומה היה על חברות כרטיסי האשראי לבטל את החיוב, להשיב לגבי קשתן את הכספים שנגבו ממנה
שלא כדין, ולרדוף בעצמן (ככל שרצו בכך) אחר חברות השיווק הישיר, ובוודאי שחובה היה עליהן לסייע בידי
הגב< קשתו יבידי בנותיה בביטול כל העסקאות האלה מיוזמתו, אי לכל הפחות מיד לאחר שבוצעה אליהן פניה

מצידן.

110. הנזק הממוני שנגרם לגב' קשתו מוערך בהיקף של כ-43,000 ¤.

111. בנוסף, התנהלותה הנפסדת של חברת לירף והפרת חובות כ.א.ל. ולאומי קארד, כפי שתוארה לעיל, גרמה לגב'
קשתו ולבנותיה לכעס ולעוגמת נפש רבים, תסכול, עלבון, בושה ותחושת רמייה, כמו גס בזבוז זמן רב מאד בפניות
ובמגעים מול לירף וחברות כרטיסי האשראי בנסיון לבטל את החיובים, כאשר הן מעריכות את היקף הנזק הלא

ממוני הנ"ל לצרכי התביעה באומדן מינימליסטי של 1,000 ¤.

ג.2. נסיגות המקרה של הגבי גינה אלון

112. הגב' גינה אלון, הינה קשישה בת 83, ילידת שנת 1935.

113. לפני כשנתיים וחצי או במועד סמוך היא קיבלה לביתה עלון מטעם חברת השיווק "עסקה טובה" (להלן: "חברת
השיווק"), שבו פורסמו מבצעי החברה על מגוון מוצרים.

114. לאחר שעיינה בעלון, יצרה הגב' אלון קשר טלפוני עם החברה במטרה לרכוש את אחד המוצרים, ולשם כך, מסרה
את פרטי כרטיס האשראי שלה מסוג ויזה של חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל..

115. במסגרת אותה שיחה, הוצע לה להצטרף כ"חברת מועדון" של החברה, למשך שנה, ללא כל עלות וללא כל
התחייבות מצידה2, והיא הסכימה.

116. מספר חודשים לאחר שיחה זו, החלו להציף אותה נציגי חברות שיורק אחרות שמעולם לא פנתה אליהן, אשר
לעיתים הזדהו כנציגים מטעם הי'מועדוף' ולעיתים הזדהו כנציגי אחת מבין חברות השיווק - קונים פלוס בע"מ,
קניה פלוס בע"מ, ביג סליל חברה לשיווק ישיר יהונתן בע"מ, שי קנייה יפה בע"מ ו"קנייה ישירה", וביקשו לשלוח
לביתה מוצרים שונים, לכאורה ללא עלות, כחלק מה"הטבות" להן היא זכאית, לדבריהם, כ"חברת מועדון".

י

 י

מאחר שהיא האמינה כי אכן מדובר ב"מתנות" שמגיעות לה כ"חברת מועדון", היא הסכימה.

117. לעיתים, ביקשו נציגי חברת השיווק "לסגור את החשבון" בגין הצטרפותה ל"מועדון" וביקשו את פרטי כרטיס
האשראי שלה. במקרים אחרים, התבקשה הגבי אלון למסור שוב את פרטי כרטיס האשראי שלה רק לשם מימון
דמי המשלוח של ה"מתנות", תוך שהוסבר לה כי עלות המשלוח זניחה ומסתכמת בעשרות שקלים בודדים, בעוד

שוויין של ה"מתנות" גדול עשרת מונים.

118. בשלב זה, הניחה הגב' אלון כי מדובר בנציגי חברת "עסקה טובה", שכן זו החברה היחידה שאליה פנתה ואשר
אל "מועדון הלקוחות" שלה, לכאורה, הצטרפה.

2 רק במסגרת שיחת טלפון שביצע נכדה ביום 7.6.2017 עם "עסקה טובת", התברר לו כי סבתו חוייבה בגין "חבתת המועדון" בסך של 45 ¤
בכל חודש, למשך 12 חודשים. הקלטת השיחה הנ"ל מסומנת "עסקה טובה" ומצ"ב על גבי דיסק המצ"ב כנספח "3" לתצהיר הגב1 אלון.
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119. כך, במשך למעלה משנה, נשלחו לביתה של הגב' אלון, באמצעות שליחים, מספר מוצרים, כגון-. סירים, מצעים,
תכשיטים, מוצרי חשמל וכר, שלא הייתה זקוקה להם ואשר ממילא מעולם לא ביקשה לרכשם. למוצרים אלה
מעולם לא צורפו חשבוניות, למעט חשבונית אחת שנתקבלה מחברת ביג סייל חברה לשיווק ישיר יהונתן בע"מ
וחשבונית אחת שנתקבלה מחברת קניה פלוס בע"מ (שבה לא צוין מחיר). העתק החשבוניות הנ"ל מצ"ב כנספח

"!" לתצהירה של הגב' אלון.

120. באחת הפעמים, כאשר הגיעה הגב' אלון לדואר על מנת לשלם באמצעות כרטיס האשראי שלה את חשבונות
הדירה השוטפים, נתקלה בסירוב תשלום והכרטיס שלה לא כובד. כשפנתה לבנק על מנת לברר את פשר הסירוב,
נמסר לה כי חרגה מהמסגרת החודשית לאור החיובים הרבים שבוצעו בכרטיס האשראי על ידי חברות השיווק

השונות.

121. בשלב זה, עירבה הגב' אלון את נכדה - מר אביב מידן, בענין. היא היתה אובדת עצות, ולא ידעה כיצד להתמודד
עם החיוכים העצומים הנ"ל. היא התביישה מאוד לספר לו על כך מאחר והרגישה כי נוצלה וכי הצליחו "לעבוד

עליה", כאשר היא היתה חסרת אונים. בעקבות זאת, התחיל נכדה לבחון חיובים אלה לעומק.

122. בעקבות בירור זה התברר לנכד, כי מי שפנה אל סבתו והשיג, בדרכי עורמה, את פרטי כרטיסי האשראי שלה, היו
נציגים מטעם חברות שיווק רבות ושונות המפורטות לעיל, שהיכן ככל הנראה חלק מאותו "המועדון", כאשר ככל
הנראה פרטי סבתו ופרטי כרטיס האשראי שלה, עברו כ"סחורה עוברת לסוחר" בין חברות השיווק השונות, ללא

ידיעתה וללא הסכמתה.

123. אגב כך, התברר לגב' אלון גם כי בגין המוצרים הנוספים שנשלחו אליה כביכול "במתנה", חויבה בתשלומים
חודשיים בסכומים שהצטברו לכדי אלפי שקלים.

124. לא זו אף זו, ומבלי לגרוע מכך שלא הוסבר לה כי היא אמורה לשלם עבור "מתנות אלה", הרי שכרטיס האשראי
שלה חויב על ידי החברות בסכומים מופקעים שאין זיקה או דמיון בין שווים האמיתי של המוצרים הבודדים

שסופקו לבין המחיר ששולם בגינם.

125. עוד עלה כי פעמים רבות אף חויבה הגב' אלון על ידי חברות השיווק בגין מוצרים שכלל לא סופקו לה.

126. העתק דפי פירוט העסקאות בכרטיס האשראי של הגב' אלון של חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל., מהם ניתן ללמוד
על כמות חברות השיווק שחייבו אותה ועל סדרי הגודל של החיובים, המגיעים לעשרות אלפי שקלים במצטבר,

מצ"ב כנספח "2" לתצהיר הגב' אלון.

127. מעיון בדפי פירוט החיובים (נספח "2" לתצהיר הגבי אלון), עולה כי חברות השיווק שחייבו אותה ב"עסקאות"
שמעולם לא ביצעה, ושממילא, מעולם לא נתנה הסכמתה כי תחויב בגינן, פועלות חלקן תחת שם חברה וחלקן י

האחר תחת מותגים ושמות עסק שונים שאינם מוכרים לה, ובכלל זה: קונים פלוס בע"מ, קניה פלוס בע"מ, ביג
סייל חברה לשיווק ישיר יהונתן בע"מ, שי קנייה יפה בע"מ, "קנייה ישירה", ועסקה טובה סחר ושיווק בע"מ.
כמו כן, וכפי שיפורט להלן, גם חברת השיווק הום סייל ישיר בע"מ חייבה אותה בגין "עסקאות" שמעולם לא
ביצעה, אך "עסקאות" אלה לא הבשילו כדי חיוב משוס שהגב' אלון ביטלה את כרטיס האשראי שלה בטרם בוצע

החיוב.
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128. נכדה של הגב' אלון התקשר לכל אחת מחברות השיווק במטרה לבטל את "העסקאות" בגינן חויבה סבתו3, על
אף שכאמור מעולם לא הסכימה לבצען. מגעים אלה מול החברות נמשכו כשלושה חודשים, ובסופו של דבר הצליח
נכדה, לאחר מאמצים רבים, לבטל רק חלק מן ה"עסקאות", כפי שיפורט בהמשך. למותר יהיה לציין את הכעס

והתסכול שחש גס נכדה בשל פרשה זו, כמו גם את הזמן הרב שנאלץ להשקיע לשם ביטול העסקאות.

129. הקלטות השיחות שביצע עם כל אחת מחברות השיווק, אשר מדברות היטב בעד עצמן, מסומנות לפי שמות
החברות ומצי'ב על גבי דיסק המצ"ב כנספח "3" לתצהירה של הגב' אלון. שיחות אלה ממחישות בצורה ברורה

את התנהלותן הנפסדת של חבורת השיווק הנ"ל.

130. כפי שעולה, בין היתר, מהשיחות הנ"ל, ה"מועדון" אליו "צורפה" הגב' אלון מכונה "מועדון גולד", כאשר ככל
הנראה מרבית חברות השיווק משתייכות אליו4.

131. כמו כן, כמוטיב חוזר, סירבו חברות השיווק לבטל את "העסקאות", תוך שהעלו טענות כזב כאילו יש ברשותן
הקלטות של שיחות עם הגב' אלון בהן היא מאשרת את ה"עסקאות", על מלוא תנאיהן. רק לאחר שנכדה של
חגב' אלון התעקש לקבל את ההקלטות, תוך שהבהיר כי מעולם לא נתנה סבתו הסכמתה לכך, השיבו לו חברות

השיווק כי לא ניתן היה למצוא אותן5, וכי לכן הן "מוכנות" לבטל חלק מן "העסקאות1'.

132. כך למשל, במסגרת שיחות שבוצעו עם חברת "ביג סייל" כקשר עם תכשיטים שנשלחו אל הגב' אלון, נמסר לנכדה
כי לא ניתן לבטל את ה"עסקה" משום שמדובר בתכשיטים שכביכול "עוצבו בעיצוב אישי" (ממש כך!) לכאורה
לפי בחירתה של הגב' אלון, אך החברה לא הצליחה לאתר הקלטה זו. למותר לציין, כי הגב' אלון מעולם לא
הזמינה תכשיטים כלשהם, ובוודאי שלא הזמינה תכשיטים "בעיצוב אישי", ולא עשתה שום שימוש בתכשיטים

אלה שנשלחו אליה (שהינם תכשיטים זולים המיובאים מן המזרח הרחוק).

133. להשלמת הבירור, ביקש נכדה של הגב' אלון מחברה שעובדת עמו להתקשר בשמו לחברת התכשיטים "קדם פז",
ששמה רשום על תעודת האחריות שצורפה לתכשיט, על מנת לבדוק האס מדובר בעיצוב אישי, והיא נענתה כי

מדובר במוצרים קבועים, אשר נקנים על ידי "ביג סייל" בסיטונאות.

134. הקלטות השיחות עם "ביג סייל" מסומנות "ביג סייל", "ביג סייל 1", "ביג סייל 2", "ביג סייל 3'/ "ביג סייל
4", "ביג סייל 5" ו - "ביג סייל 6", ומצ"ב על גבי דיסק המצ"ב כנספח "3" לתצהירה של הגב' אלון.

135. תעודת האחריות שצורפה לתכשיט מצ"ב כנספח "4" לתצהירה של הגב' אלון, והקלטת השיחה עם חברת
התכשיטים "קדם פז" מסומנת "שיחה עם קדם פז", ומצ"ב על גבי דיסק המצ"ב כנספח "3" לתצהירה של הגב'

אלון.

136. בהתאם לדפי פירוט עסקאות האשראי [נספח "2" לתצהירה של הגב' אלון), נגבו מהגב' אלון כספים מכרטיס
האשראי שלה בסכום מצטבר של עשרות אלפי שקלים בגין "דמי חבר", בגין "מתנות" שנשלחו אליה, ובחלק מן

המקרים - באופן סתמי ככל העולה על דעת חברות השיווק, מבלי שנמסרו לה כל מוצרים.

137. כאמור, בסופו של דבר, לאחר שיחות עיקשות שניהל נכדה מול חברות השיווק השונות, הצליח, לאחר מאמצים
רבים, לבטל את רוב ה"עסקאות", אך לא את כולן, כמפורט להלן:

3 יצוין כי שיחה אחת לחברת "ביג סייל" בוצעה על ידי בנה של הגב' אלון, במסגרתה הושמעה לו הקלטת שיחה לא מובנת עם אמו, ממנה
ניתן להתרשם כי היא לא היונה מודעת ל"עסקה" שבה נקשרה. הקלטת השיחה הנ"ל, המסומנת "ביג סייל ג", מצ"ב על גבי דיסק המצ"ב

כנספח "3" לתצהירה של הגב' אלון.
* ר' הקלטת שיחה עם חברת "קניה פלוס" המסומנת "קנייה פלוס 1" ומצ"ב על גבי דיסק המצ"ב כנספח "3" לתצהירה של הגב' אלון, החל

מדקה 11:30.
5 למעט בשיחה עם חברת "ביג סייל", כמפורט בה"ש 3 לעיל.
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137.1. הוא הצליח, בסופו שלדבר, לבטל את ה"עסקאות" מול חברת "ביג סליל", כפי שעולה מהקלטות השיחות
הרלוונטיות המצ"ב כאמור על גבל דיסק המצ"ב כנספח "3" לתצהירה של הגב' אלון.

137.2. הוא הצללח, בסופו של דבר, לבטל את ה"עסקאות" מול חברת שי קנייה יפה בע"מ, כפי שעולה מהקלטות
השלחות המסומנות "שי קנייה יפה'/ "שי קנייה יפה ג", "שי קנייה יפה 2" ו - "שי קנייה יפה 3"

והמצ"ב על גבי דיסק המצ"ב כנספח "3" לתצהירה של הגב' אלון.

137.3. הוא הצללח לבטל "עסקה" אחת, ע'יס 2,988 ¤, מול חברת קנללה פלוס (ששמה ככל הנראה ''קונים פלוס
2 ¤ שחויבה, לאחר בע"מ"), וכן חלק מ"עסקה" נוספת מולה (זוכתה הגב; אלון בסך של 500 ¤ מתוך 388,

שהחזלרה את אחד המוצרים בו לא עשתה כל שלמוש).

הקלטות השיחות שבלצע מר מידן עס חברת "קנללה פלוס", המדברות בעד עצמן, מסומנות "קנייה
פלוס'/ "קנייה פלוס 1", "קנייה פלוס 2", "קנייה פלוס 3", "קנייה פלוס 4", "קנייה פלוס 5" ו -

"קנייה פלוס 6" ומצ"ב על גבל דלסק המצ"ב כנספח ''3" לתצהלרה של הגב' אלון.

137.4. הוא הצללח לבטל חלק מ''עסקה'' אחת, שפוצלה לשתי "עסקאות" נפרדות ע"ס 999 ¤ כל אחת, מול
חברת "קנייה לשירה", באמצעות טופס הכחשת עסקה ששלח בשם סבתו לחברת האשראי כ.א.ל. ושלחות
טלפון רבות שבלצע. כפי שעולה משיחות שביצע מול החברה, חויבה סבתו בגין "חברות מועדון" לשנה
2 ¤, שחולק לשני חיובים שווים כאמור. הקלטות השיחות הנ"ל מסומנות "קנייה ישירה בסך של 000,

1" ו - "קנייה ישירה 2", ומצ"ב על גבי דיסק המצ"ב כנספח "3" לתצהירה של הגב' אלון.

להשלמת התמונה יצוין, כי מר מידן שלח טופס הכחשת עסקה גם בנוגע לחלקה השני של אותה
ה"עסקה" ע"ס 999 ¤, אך משום מה בוטל רק חיוב אחד מתוך השנילם, כאשר חברת כ.א.ל. לא לצרה

עמהס קשר בגלן כך מעולם. העתק טפסי הכחשת העסקה מצ"ב כנספח "5" לתצהלרה של הגב' אלון.

137.5. ה"עסקה" מול "הום סילל" לא הבשילה לכדי חלוב, מאחר והגב' אלון ביטלה את כרטיס האשראי שלה
בטרם בוצע החיוב. הקלטות השיחות עם חברת "הוס סליל'' בקשר עם ביטול ה"עסקה", מהן למד מר

מלדן לראשונה כל סבתו הליתה רשומה גס כ"חברת מועדון ?¥1" של החברה, מסומנות "הום סייל 1" ו
- "הום סייל 2", ומצ"ב על גבי דיסק המצ"ב כנספח "3" לתצהירה של הגב' אלון.

138. על כן, לאחר שהצליח נכדה במאמצים גדולים לבטל חלק ניכר מן העסקאות, נותרה הגב' אלון עס נזק ממוני בסך
של כ- 5,500 ¤, לכל הפחות, ששולם על לדה באמצעות כרטיס האשראי שלה בגין מוצרים ו/או שירותים שלא

ביקשה מעולם.

139. יודגש, כל הגב' אלון לא קיבלה מעולם מחברות השיווק השונות שום הודעה המיידעת אותה על פרטי עסקה
כלשהי בתשלום שלכאורה ביצעה, וכפי שעולה מהבירור שערכתי מול חברות השיווק השונות, אין בידיהן כל
אסמכתא לכך שהיא נתנה הסכמתה להתקשר עמן בעסקה כלשהי בתשלום (פרט לעסקה הראשונה אותה יצרה

כמפורט בסעלף 114 לעיל].

140. מובן כי אללו הלתה הגב' אלון לודעת שמדובר בעסקאות הכרוכות בתשלום מצלדה, לא הליתה נקשרת בהן,
וממילא לא הייתה נותנת הסכמתה לכך.

141. פרט למשלוח דפי פירוט עסקאות בסוף החודש, חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל לא פנתה אל הגב' אלון לאחר
החיובים המצטברים בסך של עשרות אלפי שקלים ולא שאלה אותה אם הסכימה לרכוש המוצרים הנ"ל, על אף
שהסתבר לגב' אלון ולנכדה כעת כי נגד חברות השיווק הנ"ל ישנן תלונות רבות ודרישות לבלטולי עסקה, ועל כן,
חזקה על חברת כרטלסל האשראי כי הילתה מודעת להתנהלות הבעייתלת של החברות הנ"ל. כך גם נודע לגב' אלון
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לאבד" עסקאות בודדות אך ולנכדה כי הכחשות עסקה רבות לא זוכות לתשובה מחברות השיווק שמעדיפות "
להמשיך "בשיטת מצליח" לגבות סכומים עצומים, באין מפריע, מקשישים אחרים, כאשר חברות כרטיסי

האשראי מודעות לכך ודבר זה היה צריך לגרום להן לחסום את החברות הני'ל.

142. אילו היתה כ.א.ל. ממלאת חובותה כלפי הגב' אלון כמצופה ממנה, והיתה בודקת מראש את פעילות החברות
שעמהן התקשרה ותקינותו, או לכל הפחות היתה חוסמת חברות אלה לאחר שהתקבלו אצלה תלונות כה רבות,

היו נמנעים מהגב' אלון הנזקים הנ"ל.

ג.3. נסיבות המקרה של מר דורון גורודצקי

143. מר גורוצדקי הינו קשיש בן 70 יליד שנת 1948.

144. בשנת 2010, או בסמוך לכך, בעוברו על דף פירוט חשבון שנשלח אליו על ידי חברת ישראכרט, נתקל בפסקה בה
נכתב כי צבר נקודות אותן הוא זכאי לממש, תוך שפורטו על גבי מסמך זה אופציות שונות בהן יוכל לממש את

הנקודות. אחת האופציות היתה ביצוע רכישת מוצרים מ"עסקה טובה".

145. בהסתמכו על כך שחברה זו עובדת עם ישראכרט ומומלצת על ידה לשם מימוש הנקודות, פנה אל "עסקה טובה'/
וביצעה הזמנה של מוצר כלשהו, שטיבו אינו זכור לו לשם ניצול הנקודות, תוך שמסר ל"עסקה טובה" את פרטי

כרטיס האשראי שלו.
ן

146. למן אותו המועד החלו נציגי "עסקה טובה" להתקשר אליו בתדירות גבוהה, תוך שניסו לשדל אותו לרכוש
מוצרים נוספים.

147. משהיסס והביע ספק, הם הפעילו עליו לחצים כבדים, והודיעו לו כי מדובר ב"מחירים אטרקטיביים" וש"חבל /
שיפספס". ן

148. מר גורוצדקי הוא אדם תמים מטבעו, וזה הקל עליהם ללחוץ עליו. לכן, היו מקרים בהם נכנע ללחצים אלה,
שהפכו ממש להטרדות, והסכים לרכוש מוצריס רק כדי שיעזבו אותו בשקט.

149. אחד המוצרים אותם שכנעו אותו לרכוש היו נעלי ספורט, אשר התפרקו לאחר שימוש קצר של פעמים בודדות.

150. במקביל, התחיל לקבל לביתו מוצרים שכלל לא הזמין ולא ביקש, שכללו: מצעים, כלי מטבח, מכשירי חשמל
שונים ועוד. למותר לציין, כי לא היה לו כל צורך במוצרים אלה.

151. ברוב המקרים לא צורפו חשבוניות או דו"חות המפרטים את המוצרים שסופקו ותנאי ה"עסקה". גם כאשר צורפו
מסמכים, לא פורטו מחירי המוצרים.

152. בשלב הבא, התחילו לפנות אליו חברות שיווק מוצריס אחרות, אליהן לא פנה מעולם, והחלו להטריד אותו
בהצעות לרכישת מוצרים. הוא הוצף באינספור טלפונים מטרידים כאלה. מאחר והוא לא יצר עם חברות אלה

קשר מעולם, הוא מניח שפרטיו הועברו אליהן על ידי "עסקה טובה".

153. לגבי אחת החברות - "קונים פלוס" -מר גורוצדקי משער כי הוא יודע כיצד הושגו פרטיו. עובד של "עסקה טובה"
שהיה בקשר עמו עכר לעבוד אצל "קונים פלוס" והחל ליצור עמו קשר כדי לשדלו לרכוש מוצרים גס מ"קוניס

פלוס".

154. בתוך כך, ניסו לשדל אותו לרכוש מוצרים שלא היה לו כל צורך בהם, כמו למשל - לרכוש אופניים חשמליים
במחיר אטרקטיבי.
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155. בחלק משיחות הטלפון, כאשר ציין מר גורוצדקי שהוא אינו רוצה לרכוש את המוצרים, ביקשו ממנו להמתץ על

הקו, ולאחר זמן קצר חורו המוקדניס לשיחה, והודיעו לי כי "הצליחו" להשיג עבורו "הנחת מנהל מיוחדת",
וש"חבל שיפספס" אותה.

156. בין לבין, התחיל מר גורוצדקי לעבוד עם כרטיסי אשראי נוספים שהונפקו לו שכללו כרטיס "אמריקן אקספרס"
של ישראכרט, ויזה של לאומי קארד (שהונפקה ע"י שופרסל£ וכרטיס דיינרס של כ.א.ל. שהונפק על ידי רשת מגה.

157. בשלב מסוים, התחיל מר גורוצדקי לראות שהחיובים בכרטיס האשראי הולכים וגדלים. הוא הבין שנפל בפח.
היתה לו תחושה של חוסר אונים מוחלט. לא היתה לו האנרגיה והיכולת להתמודד מול חברות אלה. הוא גמר

אומר בליבו לא להתקשר בשום עסקאות נוספות, וקיווה שעם סיום התשלומים הנ"ל ייגמר הסיפור.

158. אבל לא כך היה - חברות השיווק השונות, שחלקן כלל לא היו מוכרות לו ואין לו מושג כיצד הגיעו אליהן פרטי
כרטיסי האשראי שלו, חייבו אותו בגין "עסקאות חדשות", במקרים רבים אף בגין מוצרים שמעולם לא סופקו

לו.

159. מר גורוצדקי פנה אל חברות השיווק בדרישה לבטל חיובים, כאשר היו מעט חברות אשר הסכימו לבטל חלק מן
העסקאות.

160. משהודיע לחברות השיווק שפנו אליו בניסיונות שידול לרכישת מוצרים חדשים שהוא לא מעוניין עוד בשום מוצר
מהם, הודיעו לו כי הוא זכאי ל"מתנות" והוא התבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי שלו רק לשם כיסוי

עלויות המשלוח.

161. חברות אחרות, הודיעו לו שהינו "חבר מועדון" ושקיבל הטבות ולכן איננו יכול להתנתק כך סתם. הם הודיעו לו
שאם ברצונו להתנתק הוא חייב לשלם להן סכומים נכבדים של אלפי שקלים, כאשר האלטרנטיבה היא שישאר
חבר מועדון עוד שנים וישלם סכומים גבוהים יותר. לכן, הציעו לו, שאס ברצונו להתנתק, עליו לשלם "כופר" זה

של אלפי שקלים.

162. אגרסיביים במיוחד היו נציגי חברת ביג סייל עת ביקש להתנתק משירותיה ומחברות ב"מועדוף'. בשלב מסוים
התחייבו בפניו "ביג סייל" כי ינתקו אותו, אבל דבר זה לא הפריע להם להמשיך לחייב את כרטיסי האשראי שלו.
טון הדיבור של נציגי "ביג סייל" היה מאיים ביותר, ולאור טון זה, אף שקל מר גורוצדקי להגיש תלונה במשטרה

בגין סחיטה באיומים.

163. היו מקרים בהם הסכים לשלם סכום מסויים רק כדי ש"ישחררו'י אותו - כך למשל, מצ'יב כנספח "!" לתצהירו
של מר גורוצדקי "מסמך שחרור" שנשלח אליו על ידי הום סייל ישיר בע"מ. ישנם מסמכים נוספים כאלה שנשלחו

אליו על ידי חברות אחרות, שטרם אותרו על ידו.

164. על מנת שיפסיקו להטרידו, חסם מר גורוצדקי בטלפון הנייד את כל המספרים מהם קיבל שיחות, אך מאחר ולא
היתה לו אפשרות לבצע חסימה זו בטלפון של "בזק" שבביתו, השיחות המשיכו להגיע.

165. בשלב מסוים, פנו אליו מהבנק, ואמרו שהחיובים בכרטיס האשראי שלו גבוהים. הוא ביטל את כרטיסי האשראי
שלו והמיר אותם בחדשים.

166. לאחר מכן, קיבל מר גורוצדקי פניות מחברות שיווק בהן מסרו לו המוקדנים כי ידוע להם שהוא החליף כרטיס
אשראי, וביקשו את פרטי הכרטיס החדש כדי "לבדוק" אם מגיעות לו הטבות, ובמקרים אחרים ביקשו אותו

לשם חיוב בדמי משלוח עבור "מתנות" המגיעות לו.
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167. לאחרונה, קיבל מר גורוצדקי טלפון מנציגת שירות שהציגה עצמה כאחראית על כל מועדוני חברות השיווק, וכי
נודע לה שברצונו להתנתק מהחברות במועדונים. היא ביקשה את פרטי כרטיסי האשראי שלו כדי "לזכות" אותו

בסכומים המגיעים לו בשל כך... הוא הודיע לה שישקול את הנושא, והיא הודיעה כי תחזור אליו.

168. מטבע הדברים, לא שמר מר גורוצדקי לאורך השנים את דפי החשבון של כרטיסי האשראי שלו. מצ"ב כנספח
"2" לתצהירו אותם הדפיס שאיתר של הכרטיסים השונים.

169. לאורך השנים חוייב מר גורוצדקי על לדי חברות השיווק בסכומים אדירים, שאין לו מושג לגבי היקפם, אך הוא
מעריך שמדובר במאות אלפי ולכל הפחות עשרות אלפי שקלים. פרטים אלה מצויים באופן מדוייק בידי חברות

כרטיסי האשראי.

170. הגורמים שחייבו אותו כללו שמות של חברות, כמו גם שמות של מותגים ושמות עסק שלא ניתן להתחקות אך
: עסקה טובה (שהיא כאמור היחידה אליה פנה זהותם המדויקת. הגופים שהוא זוכר שחייבו אותו, הינם
ביוזמתו), קונים פלוס, שיווק ישיר, קנייה אמינה, ביג סייל, הום סייל, מועדון טלשופ, קונים ישיר- סחר גאמא,

מועדון מיליונר, אקסטריס מאני ו -681(1 ץ11במ3?.

171. מובן כי העסקאות הנ"ל, רובן ככולן, נעשו שלא בהסכמתו, ומבלי שהציגו בפניו את תנאי העסקה. חברות השיווק
חייבו את כרטיס האשראי שלו במחירים אסטרונומיים שאין כל זיקה בינם לביןשווי המוצרים המעטים והזולים

שסופקו לו.

172. כאמור, פנייתו הראשונה אל "עסקה טובה" נעשתה לאור הפרסום שבוצע על ידי ישראכרט לצורך מימוש
הנקודות. מר גורוצדקי לא העלה על דעתו שיפול קורבן למעשי הונאה כאלה.

173. פרט למשלוח דף פירוט עסקאות בסוף החודש, חברות כרטיסי האשראי לא פנו אליו לאחר החיובים המופקעים
בהם חויב ולא שאלו אותו מעולם אם הסכים לרכוש המוצרים הנ"ל. זאת, על אף שהסתבר לו כעת כי נגד חברות
השיווק הנ"ל ישנן תלונות רבות ודרישות לביטולי עסקה, ועל כן, חזקה על חברות כרטיסי האשראי כי היו

מודעות היטב או צריכות היו להיות מודעת להתנהלות הבעייתית של החברות הנ"ל.

174. מר גורוצדקי יטען שגס חברות כרטיסי האשראי חבות כלפיי בגין הנזקים הממוניים והלא ממוניים שנגרמו לו,
שכן, אילו היו ממלאות חובותיהן כלפיו כמצופה מהן, והיו בודקות מראש את פעילות החברות עמהן התקשרו
ותקינותן, או לכל הפחות היו חוסמות חברות אלה לאחר שהתקבלו אצלהן תלונות כה רבות, היו נמנעים ממנו

הנזקים הנ"ל.

175. הנזק הממוני שנגרם לו מוערך בהיקף של מאות אלפי ¤, או לכל הפחות - עשרות אלפי ¤. הסכום המדוייק
יתברר מן הנתונים המצויים בידי חברות כרטיסי האשראי.

176. בנוסף, יטען מר גורוצדקי כי התנהלותן הנפסדת של חברות השיווק והפרת חובותיהן של ישראכרט, לאומי קארד
וכ.א.ל., כפי שתוארה לעיל, גרמה לו לכעס ולעגמת נפש רבים, תסכול, עלבון, בושה ותחושת רמייה, כמו גם בזבוז
זמן בפניות ובמגעיס מול חברות השיווק בנסיון לבטל את החיובים, כאשר הוא מעריך את היקף הנזק הלא ממוני

הנ"ל לצרכי התביעה באמדן מינימליסטי של 1,000 ¤.
ן
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ג.4. גסיבות המקרה של ד"ר ליליאו ברנע

177. ד"ר ליליאן בתע, הלכה ילידת שנת 1931, בת 87, ניצולת שואה.

178. לפני כ-7 שנים התקשרה אליה נציגה מטעם חברת שיווק שהיא איננה זוכרת את שמה, שהציגה עצמה כ"מועדון"
שדרכו ניתן לרכוש, כביכול, מוצרים במחירים "אטרקטיביים" וב"הנחות" לקשישים כמוה.

179. על בסיס מצג זה, הסכימה הגבי ברנע לשקול קניות מחברה זו. במסגרת שיחה זו לא נאמר לה דבר על דמי חברות
נדרשים או תשלום עבור מועדון, כאשר היא מצהירה שאם היה נאמר לה דבר כזה היא לא היתה מסכימה לכך

בשום אופן.

180. בשנת 2010 ביקשה הגבי ברנע לרכוש מוצרים בודדים שהציעה לה נציגת מכירות של חברה זו בטלפון, ולצורך
התשלום עבורם מסרה לנציג חברת השיווק את פרטי כרטיס אשראי שלה, של חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל

(להלו= "כרטיס האשראי").

181. כמו כן, במהלך שנת 2014 רכשה הגב' ברנע, טלפונית, מוצרים בודדים מחברת השיווק "קנייה בטוחה"6, ושילמה
עבורם, למיטב זכרונה, סך של כ - 600 ¤ באמצעות כרטיס האשראי שלה, שאת פרטיו מסרה לנציגה הטלפונית

מטעם החברה לצורכי תשלומים אלה בלבד.

182. אלא שכפי שהתברר לה בדיעבד, חברת השיווק "קנייה בטוחה" החלה לסחור, ככל הנראה, בפרטיה האישיים,
לרבות בפרטי כרטיס האשראי שלה, אותם כאמור מסרה לחברה זו בלבד בשנת 2014 למטרת תשלום ספציפי,
והעבירה אותם לחברות שיווק רבות נוספות שפועלות חלקן תחת שם חברה וחלקן האחרת תחת מותגים ושמות
עסק שונים כמו: "קנייה זהב - מקסימום", "קנייה זהב", "גוד סרוויס מקסימום", "קנייה פלוס בע"מ", "קנייה

בטוחה - מקסימום", "פאיימי בע"מ"7 ו - "קונים ונהנים8".

183. יודגש, כי עט החברות הנ"ל (זולת קניה בטוחה) לא היה לגב' בתע מעולם שום קשר, היא לא רכשה מהן דבר,
וממילא לא מסרה להן מספר כרטיס אשראי. ניסיונות לאתר את מרבית החברות המסתתרות מאחרי שמות

העסק הנ"ל לא צלחו.

184. בחודש אוגוסט 2016, התקשרו אל הגבי ברנע נציגים מטעם חברת "קונים ונהנים" (שהינה כאמור, ככל הנראה,
חברת "קניה בטוחה") וניסו לפתותה לרכוש מוצרים נוספים. הגב' ברנע הודיעה להם כי אין לה כל כוונה או רצון
לרכוש מהחברה מוצר כלשהו, לאור איכותם הנמוכה של המוצרים שרכשה ממנה ב-4ג20, וכי היא איננה רוצה
יותר כל קשר עם החברה. בתגובה, נמסר לה כי מאחר והיא "חברת מועדון" במועדון הלקוחות של החברה, עליה

לשלם "דמי חבר" רטרואקטיביים בסך 3,000 ¤.

185. כשטענה הגב' ברנע כי אין כל סיבה לתשלום שכזה, שהרי מעולם לא ביקשה וממילא לא הסכימה להצטרף
כ"חברת מועדון" בתשלום, נענתה בטונים מאיימים שאין לה ברירה ושהיא "חייבת".

186. כאשר ביקשה הגב' ברנע שישלחו אליה מסמך כלשהו המעיד לכאורה על הסכמתה להתקשר ב"עסקה" ארוכת
טווח מעין זו - היא נענתה בצורה מאיימת ואגרסיבית ביותר כי החברה "לא פועלת עם מסמכים כתובים" וכי יש

ברשותה הקלטות של שיחות בהן כביכול מאשרת היא את ה"עסקה", ולכן, לשיטתם היא תהיה חייבת לשלם.

6 להבנת הגב' ברנע ובן זוגה של בתה (פרופ' יגאל איל), וכפי שעולה מהצלבת המסמכים שברשותה, יתכן כי חברת "קנייה בטוחה1' הינה
, כאשר מבירור שערך מר איל עולהלמעשה חברת "קונים ונהנים". ̂נא!" ̂.סס-ס 7 בתדפיס פירוט העסקאות המצ"ב כנספח "1" לתצהיר הגב' ברנע, מופיע החיוב בשם "

כי שמה של החברה הינו "פאיימי בע"מ", והם הגדירו עצמס בטלפון כחברה סולקת, הגובה. עבור חברות השיווק הנ"ל.
8 ר' ה"ש 6 לעיל.
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השיחה גרמה לגב' ברנע חשש ופחד, שכן הם יודעים את שמה, כתובתה ומספר כרטיס האשראי שלה, והיא חשה
מאוימת ביותר.

187. מאז חודש אוגוסט 2016, החלה חברת השיווק הנ"ל לחייב את הגב' ברכע באמצעות כרטיס האשראי שלה,
בתשלומים של 249 ¤ לחודש. החל מינואר 2017 ובחודשים הבאים הצטרפו עוד ועוד מהחברות הללו, באין כל
מפריע, לגבייה מדי חודש, עד שהגיעו לסכומים של אלפי שקלים בחודש, ולצבר "עסקאות תשלומים" שהגב' ברנע
מעולם לא ביצעה, בהיקף אדיר של 19,486 ¤. זאת, בגין "עסקאות" ו/או "חברות מועדון" אשר היא איננה יודעת
דבר אודותיהן, מעולם לא נתנה הסכמתה להיקשר בהן, וממילא, מעולם לא נתנה הסכמתה שיחייבו אותה בגינן
(וכאמור, גם לא מסרה את פרטי האשראי שלה9). למותר יהא לציין, כי הגב' ברנע לא קיבלה כל תמורה עבור

תשלומים אלה.

188. מצ"ב כנספח 'ע" לתצהיר הגב' ברנע תדפיס פירוט העסקאות בכרטיס האשראי שלה של חברת האשראי כ.א.ל.

נכון ליום 17.6.2017, בו מופיעות ה"עסקאות" מול חברות השיווק הנ"ל, לצד מספר התשלומים של כל "עסקה".

189. מצ"ב כנספח "2" לתצהיר הגב' ברנע העתק חשבונית שקיבלה מחברת השיווק "קונים ונהנים" הנושאת תאריך

, שכאמור מעולם לא ביקשה להימנות עליו ולא נתנה 24.4.2017, על סך 1,490 ¤ בגין "חברות מועדון ?1^\"

הסכמתה לכך.

190. מצ"ב כנספח "3'' לתצהיר הגב' ברנע העתק חשבונית הנושאת תאריך 17.8.16 אותה קיבלה במועד שאינו זכור
2 ¤ בגין חברות "מועדון זהב", שכאמור מעולם לא ביקשה להימנות עליו לה מחברת "קנייה זהב", על סך 999,
ולא נתנה הסכמתה לכך. גם לחשבונית זו לא התייחסה הגב' ברנע כלל, מאחר שלא רכשה דבר ולא הסכימה

לרכוש דבר מחברה זו.

191. בלום 31.5.2017 הגישה הגב' ברנע תלונה למועצה הישראלית לצרכנות בגין התנהלות חברות השיווק כמפורט
לעיל. מספר ימים לאחר מכן, יצר עמה קשר נציג מטעם המועצה לצרכנות, ובהתאם להנחיותיו, הגישה תלונה
הן לרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן במשרד הכלכלה והן לרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים.

העתק התכתובות הנ"ל מצ"ב כנספח "4'' לתצהיר הגב' ברנע.

192. בנוסף, ביום 4.6.2017 שוחחה הגב' ברנע עם נציגת שירות הלקוחות של חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל., בניסיון
. להסביר לה את מצב הדברים, לפיו, היא מחויבת, מדי חודש, באמצעות כרטיס האשראי שלה, באין כל מפריע,
על ידי 7 חברות שיווק שונות לכל הפחות, בגין "עסקאות" ארוכות טווח על בסיס "הסכמה" שמעולם לא ניתנה

על ידה.

193. על כן, דרשה הגב' ברנע מחברת כ.א.ל. להפסיק את החיובים לאלתר, תוך .השבת הסכומים שכבר נגבו ממנה.
תשובת נציגת חברת כ.א.ל. הייתה כי "אס נתת מספר כרטיס אין מה לעשות".

194. בכל הכבוד, תשובה מעין זו מטעם נציגת חברת כרטיסי האשראי אינה יכולה להתקבל על הדעת, ובכל הכבוד,
חברת כרטיסי האשראי אינה יכולה לשבת בחיבוק ידיים ו"להשקיף מהצד", שעה שמובהר לה כי ה"עסקאות"
בגינן מחויבת הגב' ברנע לא היו ולא נבראו, קל וחומר משידוע לחברת האשראי כי הגב' ברנע הינה אישה מבוגרת,
שהיתה כבר אז בת 86, שנפלה קורבן להתנהלותו החמורה של חברות השיווק (התנהלות אשר ידועה ומוכרת

היטב לחברת כ.א.ל. או לפחות צריכה הייתה להיות ידועה לה, כפי שיובהר להלן) ונוצלה על ידן.

9 למעט חברת "קנייה בטוחה", לה כאמור מסרה הגב' ברנע את פרטי האשראי שלה בשנת 2014 לצורך רכישת מוצרים ספציפיים,
אשר לא הייתה מרוצה מהם ולכן הודיעה לחברה מפורשות כי איננה מעוניינת במוצרים נוספים.
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195. יתרה מכך, במסגרת הבירור עם חברת האשראי שאלה הגב' ברכע לזהותם של בתי העסק השונים הללו, שאיננה
מכירה אותם, ונענתה כי כולם מופיעים תחת אותה תיבת דואר, וללא כתובת מלאה - עובדה שהייתה צריכה

לגרוס לנציגי חברת האשראי בסיס נוסף לחשד.

196. על כן, ביום 15.6.2017 פנתה הגב' ברנע בכתב אל שירות הלקוחות של חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל., ודרשה
לפעול לאלתר לביטול החיובים ולהשיב לה את הסכומים שכבר כגבו ממנה על ידי חברות השיווק. המכתב, אשר

מדבר בעד עצמו, מצ"ב כנספח "5" לתצהיר הגב' ברנע.

197. כמו כן, ביום 20.6.2017 שלחה הגב' ברנע מכתב דרישה לביטול ה"עסקאות" לכל אחת מחברות השיווק הנ"ל,
בנוסח אחיד, תוך החלפת שם חברת השיווק הממועכת. נוסח המכתב, כפי שנשלח למשל לחברת "קונים ונהנים",

מצ"ב כנספח "6" לתצהיר הגב' ברנע.

198. בעקבות מכתבים אלה או בעקבות פניותיו של פרופ' איל אל כ.א.ל.' התקשרה אל הגב' ברנע נציגה של שתיים
מתוך 7 חברות השיווק הנ"ל, ודרשה באגרסיביות להגיע ל"הסדר" תשלומים. הגב' ברנע סירבה לשוחח עם
הנציגה והפנתה אותה להתקשר אל מר איל. הגב' ברנע עירבה את מר איל בסיפור בתאריך 14.6.17 או במועד

סמוך, כדי שיסייע לה להתנהל מול חברות השיווק וחברת האשראי.

199. בשיחתה עם מר איל, הציעה לו נציגת שתי חברות השיווק הללו כי יוחזרו לגבי ברנע מרבית הכספים שנגבו ממנה
ע"י שתיהן (אך לא ע"י החברות הנוספות), אך עמדה על כך כי הגב' ברנע חייבת להשאיר ברשותן סכום של כ-
700 - 800 ¤, המייצג לכאורה תמורה עבור "מתנות שקיבלה". מובן שמר איל דחה את ה"הסדר" הנ"ל בכל

תוקף.

200. זאת ועוד. לאחר מכן, התקשרו אל הגב' ברנע גס מחברת כרטיסי האשראי כ.א.ל., ככל הנראה בעקבות מכתב
התלונה ששלחה (נספח "5" לתצהירה) ובעקבות השיחות הטלפוניות שניהל מר איל עם נציגות ומנהלות שירות
הלקוחות של כ.א.ל, והודיעו לה כי כל הכסף שנגבה ממנה על ידי 6 מתוך 7 חברות השיווק הנ"ל, ככל שנובע

מ"עסקאות" שהחלו מאז ינואר 2017, יוחזר לה.

2 ¤, ב-12 תשלומים חודשיים מחודש 201. בשלב זה, נותרה עסקה אחת של חברת "קנייה זהב מקסימום" - בסך 999,
אוגוסט 2016 (שפורטה בדו"ח חברת כרטיסי האשראי מיולי 2017) - אותה הס הודיע כי לא ניתן יהיה ככל |
ו

הנראה לבטל בנימוק שחלף זמן רב של כ - 10 חדשים מאז ההתקשרות בעסקה. כפי שיפורט להלן, בסופו של ו
יום, לאחר פניות שביצע מר איל אל המועצה לצרכנות ולמשרד הכלכלה, "הצליחה" חברת כ.א.ל. לבטל גס עסקה

זו, ועל כן, ככל הנראה, הנזקים הממוניים שנגרמו לגבי ברנע הושבו במלואם.

202. למותר לציין, כי הגב' ברנע ומר איל נדהמו לגלות את סכומי הכסף העצומים שנגבו ממנה, במשך קרוב לשנה,
בגין "עסקאות" ארוכות טווח שלכאורה ביצעה מול 7 חברות שאת שם רובן מעולם לא שמעה, ומעולם לא היה

לה עמן כל קשר, תוך שהן ככל הנראה סחרו ביניהן בפרטי כרטיס האשראי שלה.

203. יודגש, כי הגב' ברנע מעולם לא נתנה הסכמתה לכך שייגבו ממנה סכומי כסף מופקעים אלה, וכי מעולם לא קיבלה
מחברות השיווק שום הודעה המיידעת אותה על פרטי עסקה כלשהי בתשלום שלכאורה ביצעה, למעט אותן שתי
חשבוניות עבור "דמי חבר" פיקטיביים ורטרואקטיבייס, לאור "עזיבתה" את ה"מועדוף/ ששלחו לה חברות

"קניה זהב" ו"קונים ונהנים" (נספחים "2" ו"3" לתצהיר הגבי ברנע).

204. כאמור, אל חשבוניות אלו לא התייחסה הגב' ברנע כלל, שכן, מאז רכישת המוצרים מחברה אחת ב - 2014 לא
עשתה עם מי מחברות השיווק כל עסקה, ואף הודיעה לנציגי המכירות מטעם החברות, עת התקשרו אליה בניסיון

למכור לה מוצרים, שאיננה רוצה לקנות מהן דבר, לאור איכותם הנמוכה של הפריטים שנשלחו אליה בעבר.
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205. מובן, כי אילו הייתה הגב' ברנע יודעת שמדובר בעסקאות הכרוכות בחיובים שכאלה, לא הייתה נקשרת בהן,
וממילא לא הייתה נותנת הסכמתה לכך. הסכמתה טול חברת שיווק אחת שאיננה זוכרת את שמה ומול חברת
"קנייה בטוחה", הייתה, כאמור, ממוקדת ביותר, עבור רכישת מוצרים בודדים, במחירים של כמה מאות שקלים,

בשנת 2010 ובמהלך שנת 2014, כפי שפורט לעיל.

206. ככל שהדבר נוגע לחברת כ.א.ל. - פרט למשלוח דפי פירוט עסקאות חודשיים, חברת כ.א.ל. לא פנתה אל הגב'
ברנע בטרם בוצעו החיובים בהם חויבה, ואף לא לאחר מכן, ולא שאלה אותה אם הסכימה להתקשר ב"עסקאות"

הנ"ל, אלא היא סלקה את העסקאות וחייבה את חשבונה.

207. זאת על אף שהסתבר לגב' ברנע בדיעבד כי נגד חברות השיווק הנ"ל הוגשו לחברות כרטיסי האשראי תלונות רבות
ודרישות לביטולי עסקה. כך, גם נודע לגבי ברנע כי הכחשות עסקה רבות לא זוכות לתשובה מחברות השיווק
שמעדיפות "לאבד" עסקאות בודדות אך להמשיך "בשיטת מצליח" לגבות סכומים עצומים, באין מפריע,
מקשישים אחרים, כאשר חברות כרטיסי האשראי מודעות לכך ודבר וה היה צריך לגרום להן לחסום את החברות
הנ"ל. בענייננו מדובר היה, כאמור, בחברות המופיעות כולך תחת אותה תיבת דואר אך שולחות חיובים נפרדים

תחת שמות שונים ומשונים - דבר שצריך היה להדליק נורה אדומה נוספת אצל חברת כ.א.ל..

208. גס לאחר שפנתה הגב' ברכע לחברת האשראי לראשונה בשיחה טלפונית בדרישה לביטול ה"עסקאות" והשבת
הכספים שנגבו, נענתה בסירוב נחרץ. רק לאחר התערבותו של מר איל, ולאחר שערך מספר שיחות ארוכות וקשות
עם נציגות ומנהלות בשירות הלקוחות של כ.א.ל ומכתבים שנשלחו אליהם, אל המועצה לצרכנות ואל משרד
הכלכלה, החלה חברת כ.א.ל לפעול להפסקת הגבייה ולהחזרת כספים שכבר נגבו מחשבונה. העובדה שכ.א.ל.
ביטלה חיובים (גם כאלה שנוצרו 10 חדשים לפני פניית הגב' ברנע} מראה כי יש ביכולתה לעשות כן, וכי שומה
היה עליה לנהוג כך באופן רחבי גם כלפי קשישים נוספים שחוייבו שלא כדין על ידי חברות השיווק הנ"ל וחברות

שיווק נוספות.

209. לפיכך, תטען חגבי ברנע שגם חברת כרטיסי האשראי חבה כלפיה בגין הנזקים שנגרמו לה, שכן, אם הייתה
ממלאת חובתה כלפיה כמצופה ממנה, היו נמנעים ממנה הנזקים הנ"ל, חובתה של חברת כרטיסי האשראי היתה
לבדוק מראש את חברות השיווק ותקינות פעולותן בטרם החלה לסלוק את חיוביהן ו/או לכל הפחות משהחלו
להצטבר תלונות על התנהלות חברות השיווק (לרבות חברות השיווק שהגב' ברנע נפלה קורבן להן), שומה היה
עליה לחסום פעילותן ו/או לנקוט בכל הפעולות הדרושות כדי ליידע את לקוחותיהן שחוייבו על ידי חברות שיווק
אלה, להזהיר אותם מפני עסקאות חדשות וישנות, ולסייע בידם לבטל את החיובים באופן יזום או לכל הפחות
משבוצעה אליהן פניה מצד הלקוחות. במקום זאת, סירבה, כאמור, חברות כ.א.ל. לסייע בידי הגב' ברנע, ורק
לאחר התערבותו של מר איל ומכתביו נאותה לעשות כן ואגב כך הוכיחה שביכולתה (אם רצונה בכך} לפעול
לביטול העסקאות (גם אם נוצרו זמן רב קודם לכן) - דבר שהיתה צריכה לעשות גם עם יתר נפגעי חברות השיווק.

210. כאמור, רק לאור התערבותו של מר איל והמאמצים הרבים שהשקיע לאורך חדשים, נחסך מהגב' ברנע הנזק
הממוני של עשרות אלפי שקלים.

211. התנהלותן הנפסדת של חברות השיווק ושל חברת כ.א.ל., כפי שתוארה לעיל, גרמה לגב' ברנע לכעס ולעגמת נפש
רבים, בושה בחוסר האונים שלה, תסכול, עלבון ותחושת רמייה. השיחות האגרסיביות שניהלו מולה נציגי חברות
השיווק גרמו לה להתקפי חרדה קשים, החל מחוסר יכולת לישון בלילות ועד לתחושה של חוסר רצון להמשיך
לחיות ולהתדרדרות ניכרת במצבה הבריאותי. בנוסף, הניסיונות להפסיק את הגבייה ולקבל את הכספים בחזרה
גרס לבזבוז זמן ניכר, לגב' ברנע ולמר איל, בגין פניות ומגעים מול חברות השיווק וחברת האשראי. אילו היתה
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פועלת חברת כ.א.ל. כמתחייב על פי הדין ולא מפרה חובות האמון וחובות הזהירות כלפי הגב' ברנע, היו נמנעים
ממנה וממר איל נזקים אלה.

212. הגב' ברנע מעריכה את היקף הנזקים הלא ממוניים שנגרמו לה, בשל עגמת נפש והשחתת זמן לריק באמדן
מינימליסטי של 10,000 ¤, אך ככל שהדבר נוגע למכנה המשותף של הנזקים הלא ממוניים שנגרמו לכלל חברי
הקבוצה, העמידה סכום זה על סך של 1,000 ¤ בלבד, אותו היא תובעת מחברת כ.א.ל. שיכולה וצריכה היתה

למנוע נזקים אלה מראש ולסייע בידה מיד עם היקלעותה למעללי חברות השיווק.

ג.5. נסיבות המקרה של מר עמנואל דנה

213. עמנואל דנה, הינו קשיש בן 81, יליד שנת 1937. הוא היה מעוניין להצטרף כתובע לתביעה זו, אך בשל דמנציה
ממנה הוא סובל, הוחלט, בסופו של דבר להסתפק בהגשת תצהיר של בנו, מר יוסי דנה, המתאר את נסיבות

המקרה שלו כפי שסופרו לו לאורך השנים על ידי אביו, וכפי שעלה מבדיקות שהוא ביצע.

214. החל משנת 2010, או בסמוך לכך, החלו להתקשר אל מר דנה נציגים שונים שהזדהו כנציגים מטעם חברות שיווק
ישיר (כאשר הוא לא זכר את שמות החברות שנציגיהן שוחחו עמו), והציעו לו "מבצעים" לפיהם יישלחו לביתו
מוצרים שונים כגון: מוצרי חשמל ודברי נוי ב"מתנה" וללא כל התחייבות מצידו, כאשר הוא ישלם רק עבור דמי

המשלוח של המוצרים בעלות של עשרות שקלים בודדים.

215. כשהיסס, לחצו עליו נציגי חברות השיווק להסכים לקבלת ה"מבצע", תוך שאמרו כי ה"מבצע" צפוי להסתיים
בקרוב, ועל כן, כדאי שיאשר קבלתו עכשיו כדי שלא "יפסיד" אותו, ותוך שהוסיפו כי ככל שיתחרט, תמיד יוכל
לבטל זאת. בסופו של דבר, הסכים מר דנה לקבלת ה"מבצע" ומסר את פרטי כרטיס האשראי שלו של חברת

כרטיסי האשראי כ.א.ל0ב לשם מימון דמי המשלוח.

216. במקרים נוספים אחרים, התקשרו אליו נציגי חברות השיווק ופיתו אותו להצטרף ל"מבצע", לפיו יישלחו לביתו
מוצרים שונים, ללא עלות דמי משלוח וללא ריבית, בתמורה לתשלום "אטרקטיבי", תוך שהופעלו עליו לחצים
כבדים להסכים לכך. גם במקרים אלה נכנע מר דנה ללחצים ומסר את פרטי כרטיס האשראי שלו, על אף שכלל

לא היה זקוק למוצרים אלה.

217. לעיתים, נציגי חברות השיווק התקשרו אל מר דנה וכאשר סירב בנימוס לכל הצעה, אמרו לו כי בכל מקרה הוא
"חבר מועדון" וכי יחויב באמצעות כרטיס האשראי שלו שפרטיו נמצאים ברשותם, ולכן, "לטובתו", כדאי
שלפחות יזמין משהו על מנת שלא יחויב, כביכול, לחינם... היה מקרה בו אחת החברות טענה כי יש בידיה את
פרטי כרטיס האשראי שלו, אך ביקשה לוודא אותן, וכהוכחה לכך שהיא "יודעת" את פרטי כרטיסו אמרה לו

המוקדנית כי כרטיסו מתחיל בספרות 4580...

218. כך, במהלך השנים, נשלחו באמצעות שליח לביתו של מר דנה מוצרים שונים מטעם חברות השיווק, שכללו:
צלחות, מצעים, מוצרי חשמל וכר, שכאמור לא היה לו כל צורך בהם, אך הוא התלהב מכך שרכש אותם במחירים

''אטרקטיביים" (או בתמורה לעלות דמי משלוח בלבד), כביכול.

219. משנוכח בנו, מר יוסי דנה, לראות את המוצרים שסופקו לאביו, והסביר לו כי מדובר ברכישות מיותרות וש"חבל
על הכסף'/ ניסה מר דנה לעצור את "מבול" הטלפונים והמשלוחים מחברות השיווק אך ללא הצלחה.

10 במהלך השנים היו למר דנה מספר כרטיסי אשראי, כולס של חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל., כאשר כפי שניתן ללמוד מדפי פירוט העסקאות
המצ"ב כנספח יי\יי לתצהיר בנו של מר דנה, הוא חויב במהלך השנים על ידי חברות השיווק באמצעות שלושה כרסיסי אשראי שהיו בבעלותו.
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220. בשלב זה, החל מר דנה להבין כי כפל קורבן להתנהלותו של חברות השיווק, אשר שולחות לו מוצרים שאינו זקוק
להם, אך עדיין טעה לחשוב ולא הבין את היקף החיובים בהם חוייבו כרטיסי האשראי שלו, תוך שסבר לתומו
שמדובר בעלויות נמוכות, או בדמי משלוח בלבד, כפי שהוצג לו במסגרת שיחותיו הטלפוניות עם נציגי חברות
השיווק. הוא סיפר לבנו בדיעבד, כי התבייש בכך ולכן התחיל לחלק את המוצרים שקיבל לאנשים על מנת להיפטר

מהם.

221. בשלב מאוחר יותר, ביקש מר דנה מבנו לבדוק את חיובי האשראי שלו מאחר וחשש שיש טעות בחיובים מטעם
העירייה. כשבדק בנו את פירוט החיובים של חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל., נדהם לגלות את החיובים הרבים

שבוצעו בכרטיס האשראי של אביו על ידי חברות השיווק, ומיהר לחקור פירוטי חיובים נוספים.

222. מר דנה נחרד לגלות את סדרי הגודל של הסכומים העצומים בהם חוייב, כאשר בדיעבד הסתבר כי כרטיסי
האשראי שלו חוייבו בהיקף מצטבר של למעלה מ - 50,000 ¤ (!) באין כל מפריע. למותר לציין, כי סכומים אלה

גבוהים לאין ערוך משווי המוצרים שנשלחו אליו, קל וחומר משווי עלויות המשלוח.

223. העתק האסמכתאות בגין "עסקאות" אלה, כפי שמופיע בדפי פירוט כרטיסי האשראי של מר דנה של חברת
כרטיסי האשראי כ.א.ל. שאותרו, מצ"ב כנספח "1" לתצהיר בנו.

224. כמפורט בדפי הפירוט הנ"ל, מר דנה חוייב בתשלומים רבים על ידי חברות השיווק שונות שפועלות חלקן תחת
שם חברה וחלקן האחר תחת מותגים ושמות עסק שתים שאינם מוכרים לו, ובכלל זה: "עסקה טובה", "סופר
דיל פלוס בע"מ", "מימונית - אריאל בונוס", "עסקה טובה סחר ושיווקי/ "ט. שיווק ישיר צמרת", "קנייה אמינה
לצרכן בע"מ", "דיירקט סחר", "מגה גרופ", "טלכלל 9גמא", "טלכלל 1גמא", "כ.י.ד. ערוץ הקניות בע"מ" ו -

"שיווק ישיר".

225. בעקבות זאת, ניסה בנו ליצור קשר עם חלק מחברות השיווק הנ"ל אך ללא הצלחה. באחד מביקוריו אצל אביו,
התקשרה אליו נציגה מטעם חברת "עסקה טובה". בנו שוחח עמה ודרש ממנה כי יפסיקו להתקשר אל אביו, כי
יפסיקו לחייב את כרטיסי האשראי שלו וביקש לדבר עם המנהל. משהבינה הנציגה כי היא מדברת עס הבן ולא
עם אביו, היא נבהלה וניתקה את השיחה. רק בעקבות שיחה זו הפסיקו להתקשר אל מר דנה מחברת "עסקה

טובה" וככל הנראה הופסקו החיובים מחברה זו.

226. מר דנה נקלע לבושה גדולה להודות בפני יתר בני המשפחה כי חברות השיווק הצליחו "לעבוד" עליו, כי הן מנצלות
אותו, וכי גרמו לו להתקשר עמהן ב"עסקאות" רכישה של מוצרים מיותרים, בגינם הוא מחויב באמצעות כרטיס

האשראי, כאשר אין לו כל יכולת לעצור זאת.

227. באחת הפעמים, שלחו חברות השיווק לביתו של מר דנה, באמצעות שליח, "מזגן נייד", כאשר לאריזתו צורף פתק
אשר העתק הימנו מצ"ב כנספח "2" לתצהיר בנו, ובו נכתב בכתב יד, ככל הנראה על ידי אחד העובדים בחברת

השיווק שלא יכול היה להשלים עם התנהלות מעסיקתו, כך:

"לידיעתך!
המכשיר הזה הוא לא מזגו. מזגן נייד עולה יותר מ - 2,000 ¤. ה -11000161^ הזה עולה בין

600-700 ¤ וגם לא שווה יותר.

לטובתן."

228. לפני כשנתיים, כאשר אשתו של מר דנה נפלה ואושפזה בבית חולים ונדרשה למטפלת צמודה, הגיע אחד הנכדים
לדירת מר דנה על מנת לסדר את החדר הפנוי בדירה עבור המטפלת. כאשר סידר את החדר, הוא נחשף לאריזות
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המוצרים הרבות שנצטברו, ובין היתר, נחשף "למזגן" ולפתק הנ"ל שצורף אליו, והפנה את תשומת ליבו של בנו

של מר דנה לכך.

229. לפיכך, כותר מר דנה עס נזק ממוני מצטבר בסך של למעלה מ - 50,000 ¤ ששולם על ידו לחברות השיווק באמצעות
כרטיסי האשראי בגין מוצרים שלא ביקש, במשך שנים, ואשר שוויים המצטבר האמיתי יכול להגיע למאות

שקלים ואולי אלפי שקלים בודדים.

230. במקביל, באותו זמן דאגו מר דנה ובנו לבטל את כרטיס האשראי הנוכחי שלו של חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל.
על מנת שלא ניתן יהיה לבצע "עסקאות" נוספות מעין אלו. בכו ניסה לדבר עם חברת האשראי על מכת לבטל
חיובים קודמים, תוך שהוא מסביר את שתואר לעיל, אך נמסר לו כי רק החברה שעמה בוצעה ה"עסקה" רשאית

לבטל חיובים קודמים, וכי ניתן בכל מקרה לערער רק על עסקאות שנעשו 3 חדשים אחורה.

231. כאמור, מר דנה הזדעזע לגלות את סכומי הכסף העצומים שנגבו ממכו במהלך השנים בגין "עסקאות" שלכאורה
ביצע מול חברות השיווק. ברור כי הוא מעולם לא נתן הסכמתו לכך שייגבו ממנו סכומי כסף מופקעים אלה, והוא

אף לא קיבל מחברות השיווק הודעות המיידעות אותו על פרטי העסקאות בהן חוייב ועל היקפן הכספי.

232. מוכן כי אילו היה מר דכה יודע שמדובר בעסקאות הכרוכות בחיובים שכאלה, לא היה מעלה על הדעת להתקשר
בהן וממילא לא היה נותן הסכמתו לכך. הסכמתו היתה, כאמור, לתשלום דמי המשלוח בלבד, ותשלום של

סכומים נמוכים במסגרת ה"מבצעיס'י ה"אטרקטיביים" שהוצגו בפניו.

233. פרט למשלוח דף פירוט עסקאות בסוף החודש, חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל. לא פנתה אל מר דנה לאחר
החיובים המופקעים בהם חויב ולא שאלה אותו אס הסכים לרכוש המוצרים הנ"ל, על אף שהסתבר לו כעת כי
נגד חברות השיווק הנ"ל ישכן תלוכות רבות ודרישות לביטולי עסקה, ועל כן, חזקה על חברת כרטיסי האשראי כי
הייתה מודעת או צריכה הייתה להיות מודעת להתנהלות הבעייתית של החברות הכ"ל. אם היתה ממלאת חברת

כ.א.ל. חובתה כלפי מר דכה כמצופה ממכה, היו כמנעים ממנו הנזקים הנ"ל.

234. נוסף על כך, חברת כ.א.ל. היתה חייבת לסייע למר דנה בביטול העסקאות האלה מיוזמתה, או לכל הפחות לאחר
שבוצעה פניה אליה.

235. כאמור, הנזק הממוני שנגרם למר דנה מוערך בהיקף של כ - 50,000 ¤ לפחות. לכל היותר, ניתן להפחית ממנו
מאות או אלפי שקלים בודדים בגין שווי המוצרים חסרי הערך שנשלחו אליו.

236. נוסף על כך, התנהלותן הנפסדת של חברות השיווק והפרת חובות חברת כרטיסי האשראי, כפי שתוארה לעיל,
גרמה למר דנה ולבנו לכעס ולעגמת נפש רבים, תסכול, עלבון, בושה ותחושת רמייה, כמו גם בזבוז זמן בפניות

ובמגעיס מול חברות השיווק וחברת כרטיסי האשראי בנסיון לבטל את החיובים.

ג.6. נסיבות המקרה של מר אדי ארד

237. מר אדי ארד הינו ניצול שואה, סיעודי ב - 1000/0, מרותק לכיסא גלגלים, אב שכול לשני בנים חללי צה"ל ואלמן
אשר מתגורר לבדו בדירתו עס מטפלו הפיליפיני.

238. בשל מצבו הבריאותי לא יכול הוא לשמש כתובע, אך הגבי לירון קסנר (מטלסקי) שנטלה חלק ב"פרויקט הלאומי"
של התאחדות הסטודנטים בשיתוף עס המשרד לאזרחים ותיקים, שמטרתו הינה בירור ומיצוי זכויות ניצולי
שואה ותיעוד סיפורם האישי, הזדעזעה לשמוע ממנו כיצד הולך שולל על ידי חברות השיווק הישיר, מוסרת

תצהיר המספר את נסיבות המקרה שלו.

239. מר אדי ארד הינו קשיש בן 87, יליד שנת 1931.
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240. בעת ביקוריה של הגב' קסנר בביתו, הבחינה כי הוא מקבל לביתו, באופן תדיר באמצעות שליחים, חבילות עם
מוצרים שונים, דבר אשר העלה את חשדה. כמו כן, באחד מביקוריה, אף הייתה נוכחת לשיחת טלפון שקיבל מר
ארד מנציג מטעם חברת "קניה טובה לצרכן בע"מ" (להלן: "קנייה טובה"), במהלכה, ניסו לשכנע אותו לרכוש
ממגוון מוצרי החברה על אף שאין לו צורך בהם. כשלב מסוים של השיחה, ביקשת הגב' קסנר ממר ארד את

הטלפון ודרשה מנציג החברה להפסיק להתקשר אליו ולהפסיק לחייב אותו בגין מוצרים שאינו צריך.

241. כששאלה את מר ארד מה פשר המשלוחים והמוצרים הרבים שמגיעים לביתו, חשף בפניה אוסף של קבלות בגין
מוצרים שלכאורה רכש ואשר בגינם הוא טען בפניה כי הוא חויב באמצעות כרטיסי האשראי שלו של חברת
כרטיסי האשראי ישראכרט. בנוסף, חשף מר ארד בפניה מגוון מוצרים שנשלחו אליו על אף שאין לו כל צורך
בהם, כדוגמת מגבות, בשמים, מכונת גילוח, מכשיר סמארטפון מדגם ישן יחסית (כאשר בדיעבד התברר כי מר

ארד שילם עבורו אלפי ¤) וכוי.

242. מעיון בחשבוניות השונות שמר ארד הציג בפניה, נוכחה הגב< קסנר לדעת, כי מר ארד חויב באמצעות כרטיסי
25 ¤, על ידי לא פחות מ - 7 (!) חברות שיווק שונות האשראי שלו של חברת ישראכרט, בסך מצטבר של כ - 000,
ובכללן: קנייה טובה לצרכן בע"מ, קונים פלוס בע"מ, א.ב. הראל שיווק בע"מ, ביג סייל בע"מ, לירף בע"מ,
"סופרמרקטינג" ו - "קנייה טובה בע"מ" (להלן: "חברות השיווק"). העתק חשבוניות שאותרו מצ"ב כנספח "!"

לתצהירה של הגב' קסנר.

243. לפיכך, פנתה הגבי קסנר לחברת ישראכרט על מנת לקבל את תדפיסי פירוט עסקאות האשראי של מר ארד, בכדי
להבין עוד יותר את היקף התופעה. העתק אסמכתאות בגין עסקאות אלה כפי שמופיעות בתדפיסי פירוט
העסקאות של ישראכרט, עבור כרטיסי האשראי שהיו ברשותו של מר ארד, מצ"ב כנספח "2" לתצהירה של הגב'

קסנר.

244. לאחר עיון בתדפיסי פירוט העסקאות (נספח "2" לתצהירה של הגבי קסנר), נוכחה הגב' קסנר לראות כי מר ארד
חויב באמצעות כרטיסי האשראי שלו של חברת ישראכרט, על ידי חברות השיווק, בסכומי כסף משמעותיים

ביותר, כאשר חלק מן החיובים נגבים בדרך של תשלומים.

245. משהבינה כי מדובר בתופעה רחבת היקף, וכי לא מדובר במקרה נקודתי, אלא במקרים רבים של חיובים שבוצעו
על ידי חברות השיווק, ובמספר רב של שיחות בהן מר ארד שוכנע לרכוש מוצרים שלטענתו הוא לא היה זקוק
להם ומבלי שהבין כי הוא עתיד להיות מחויב בגין מוצרים אלה בסכומים מופקעים ביקשה ממנו לפנות לנציגי
חברות השיווק ולבקש שיפסיקו להתקשר אליו. משהמשיכו נציגי החברות להתקשר, ביקשה הגב' קסנר ממר

ארד לנתק את השיחה עמם בכל פעם שמתקשרים.

246. במקביל, ניסתה הגב' קסנר תחילה ליצור קשר בעצמה עם חברות השיווק על מנת לדרוש שיופסקו החיובים,
יוחזרו למר ארד הכספים שנגבו ממנו שלא כדין ויימחקו פרטיו מהמאגר שלהן. לצערה, את חלק מהחברות לא
ניתן היה להשיג טלפונית וחלק מהחברות סירבו לשוחח עמה בעניינו של מר ארד, תוך שהתעקשו לשוחח עם מר
ארד בלבד. כך למשל, חברת קנייה טובה לצרכן בע"מ סירבה לשוחח עם הגבי קסנר בעניינו של אדי על אף ששלחה
אליה ייפוי כוח חתום על ידי מר ארד, המאפשר לה לפעול בשמו מול החברה. העתק ייפוי הכוח הנ"ל מצ"ב כנספח
"3" לתצהירה של הגב' קסנר. בשיחות טלפוניות המצורפות לתקליטור (נספח "4" לתצהירה של הגבי קסנר

^) טוענת נציגת החברה כי "לא קיבלה" את יפוי הכח. ̂ ו - \ ומסומנות \

247. מצ"ב כנספח "4" דיסק שעל גביו תיעוד חלק מהשיחות שביצעה הגב' קסנר מול חברת "קנייה טובה" במהלך
חודש אפריל 2014. כך לדוגמא, כפי שניתן לשמוע בהקלטות, כאשר דרשה לבטל את ה"עסקה" של מכשיר
2 ¤ (על אף שכאמור, מבירור שערכה עולה כי שוויו של הסמארטפון שנשלח למר ארד ושבגינן חויב בסך של 000,
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המכשיר הינו כמוך לאין ערוך מהמחיר שנגבה ממר ארד) ולהשיב לו את כספו, השיבה הנציגה כי הוצע למר ארד
זיכוי בגין הרכישה, וכי הסכים לכך, ולכן, לא ניתן להשיב לו את כספו.

248. אלא שהחברה לא טרחה ליידע את מר ארד כי באפשרותו לקבל החזר כספי במקום זיכוי (והחברה אף מודה בכך,

כפי שעולה מההקלטה המסומנת "6" המצ"ב על גבי הדיסק (נספח "4" לתצהירה של הגב' קסנר), החל מדק'

50 ;07), ולכן, הסכים מר ארד, בלית ברירה, לקבלת הזיכוי,- כאשר לשם כך נשלח אליו המכתב המצ"ב כנספח
"5" לתצהירה של הגב' קסנר. רק לאחר התעקשויות ואיומים מצידה של הגב' קסנר, הסכימה החברה בסופו של
2 ששולמו (בניכוי 100 ¤ דמי ביטול ו - 100 ¤ דמי דבר לבצע החזר כספי למר ארד בסך 1,800 ¤ מתוך ה- 000,

משלוח כביכול), כפי שעולה מההקלטה המסומנת "0" המצ"ב על גבי הדיסק (נספח י'4" לתצהירה של הגב'

קסנר).

249. כפי שעוד עולה מההקלטה המסומנת "0", לגבי ביטול "עסקאות" נוספות אחרות מוקדמות יותר שלכאורה

בוצעו, נתקלה הגב' קסנר בהתנגדות מצד הנציגה, בתואנה כי מר ארד "הסכים" ל"עסקה" במעמד השיחה וכי
על כן לא ניתן לבטלה בחלוף זמן.

250. ברור כי מר ארד מעולם לא נתן הסכמתו לכך שייגבו ממנו סכומי כסף מופקעים בגין מוצרים שכלל אינו זקוק
להם, ושממילא כלל אינו היה מעוניין לרכשם, כאשר "הסכמה" מעין זו, ככל שניתנה, הינה בהכרח תוצר של
ניצול מצוקתו וחולשתו הפיזית והנפשית על ידי חברות השיווק. כמו כן, זולת חשבוניות בודדות על מקצת
המוצרים שנשלחו אליו, מר ארד לא קיבל מחברות השיווק הודעות או אסמכתאות המיידעות אותו על

התשלומים שנגבו ממנו.

251. משנחשפה להיקף התופעה ולחומרתה, הבינה הגב' קסנר כי היא איננה יכולה לנהל מאבק בכוחות עצמה, בשם
מר ארד, מול 7 חברות שיווק שונות, ועל כן, החלה לחפש סיוע משפטי. כך, הגיעה לקליניקה לקידום זכויות

לניצולי שואה ולזקנים של אוניברסיטת תל אביב, אשר החליטה לקחת את המקרה של מר ארד תחת חסותה.

252. הקליניקה, בראשותן של עו"ד ליעד סטרולוב ועו"ד יעל הבסי, החלה לפעול מול חברות השיווק השונות בכמה
מישורים, כמפורט להלן: ?

252.1. ביום 20.8.2014 פנתה הקליניקה לרשות להגנת הצרכן בבקשה שתסייע למר ארד לקבל את כספו בחזרה

ולשים סוף לניצולו על ידי חברות השיווק. המכתב, על נספחיו, המדבר בעד עצמו, מצ"ב כנספח "6''
לתצהירה של הגב' קסכר.

252.2. ביום 18 בנובמבר 2014 או במועד סמוך, פנתה הקליניקה גס למועצה הישראלית לצרכנות על מנת

שתסייע למר ארד בנדון. ההתכתבות הרלוונטית בין הקליניקה ובין המועצה לצרכנות מצ"ב כנספח "7"
לתצהירה של הגב' קסנר.

בעקבות הפנייה ניאותה המועצה לצרכנות לסייע בניסיון להשיב את הכספים והחלה לנהל מו"מ עם
החברות האמורות.

ביום 19.3.2015 נתקבלה תשובת המועצה לצרכנות, בה מפורטות תוצאות הטיפול בתלונתו של מר ארד

נגד חברות השיווק. מעיון בטבלת האקסל שהכינה הקליניקה בקשר עם סך החיובים שנגבו ממר ארד11,

11 טבלת האקסל מבוססת על פירוטי דפי החיוב של כרטיסי האשראי של מר ארד שניתן היה לאתר. ייתכן שקיימים חיובים נוספים שלא

אותרו על ידי הקליניקה ולכו לא מופיעים בטבלת האקסל.
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ניתן לראות כי גס המועצה לצרכנות לא הצליחה לסייע למר ארד בקבלת מלוא הכספים שנגבו ממנו שלא
כדין על ידי חברות השיווק.

העתק תשובת המועצה לצרכנות והעתק טבלת האקסל שהוכנה על ידי הקליניקה מצ"ב בהתאמה
כנספחים "8" ו - "9" לתצהירה של הגבי קסנר.

252-3. ביום 14.6.2015 נשלח מכתב מטעם הקליניקה לחברת השיווק "קנייה טובה לצרכן בע"מ'י, בדרישה
2 ¤, 2,000 ¤ ו - 729.90 להמיר את שוברי הזיכויים שקיבל מא ארד מהחברה (הכוונה לזיכויים בסך 996,
¤, שהעתקם מצ"ב כנספח "10" לתצהירה של הגבי קסנר) להחזרים כספיים ממשיים. העתק המכתב

מצ"ב כנספח "11".

במקביל, ביום 8.6.2015, נתקבל ''כתב הסכמה" מחברת השיווק, אשר הוכנסו בו תיקונים על ידי
הקליניקה בטרם נחתם, לפיו, לאחר התערבותה של המועצה לצרכנות ובהסכמת הצדדים, יוחזרו למר

ארד הכספים הנ''ל.

העתק "כתב ההסכמה" והעתק מכתב התשובה מיום 1.9.2015 מטעם הקליניקה מצ"ב בהתאמה
כנספחים ''12" ו - "13" לתצהירה של הגב' קסנר, בגדרם הוסכם כי "עסקה טובה" תזכה אותו בסך

4,066 ¤ כנגד ויתור על טענות נגדה.

252.4. ביום 23.2.2016 נשלח מכתב מטעם הקליניקה למנכ"ל חברת השיווק ביג סייל, בקשר עם חיובים בסך
3,500 ¤ במצטבר, שנגבו מכרטיסי האשראי של מר ארד. המכתב, על נספחיו, המדבר בעד עצמו, מצ''ב

כנספח '' 14" לתצהירה של הגב' קסנר.

252.5. ביום 18.7.2016 נשלח מכתב מטעם הקליניקה לחברת השיווק "קונים פלוס'', בקשר עם ביצוע
"עסקאות" טלפוניות עם מר ארד, בניגוד לרצונו. המכתב, על נספחיו, המדבר בעד עצמו, מצ"ב כנספח

"15" לתצהירה של הגב' קסנר.

253. פרט למשלוח דף פירוט עסקאות בסוף החודש, לא פנתה חברת כרטיסי האשראי ישראכרט אל מר ארד לאחר
החיובים בהם חויב ולא שאלה אותו אס הסכים לרכוש המוצרים הנ''ל.

254. ביום 20.8.2014 פנתה הקליניקה לחברת האשראי ישראכרט, בבקשה לסייע למר ארד "להיחלץ" מהמצב אליו
נקלע, עת נפל קורבן לתרגילי עוקץ ועושק מצד חברות השיווק אשר חייבו את כרטיסי האשראי שלו, במשך שנים,
באין כל מפריע. במסגרת המכתב ביקשה הקליניקה לקבל תשובה האם ישראכרט מפעילה מנגנון של ביטוח
למקרים כאלה, אשר יאפשר לקבל בחזרה את הכספים שנגזלו תוך ניצול מובהק של חולשתו הגופנית וחוסר
האונים השכלי בו מצוי מר ארד. מבדיקה שבוצעה על ידי הגב' קסנר מול הקליניקה, התברר כי ישראכרט בחרה

שלא להשיב למכתב זה.

העתק המכתב לחברת ישראכרט, על נספחיו, מצ"ב כנספח "16" לתצהירה של הגב' קסנר.

255. לאחר הזיכויים הכספיים שקיבל מחברות השיווק השונות, מוערך הנזק שנגרם למר ארד בסך מצטבר של כ -
18,500 ¤, לכל הפחות.

256. התנהלותן הנפסדת של חברות השיווק, כפי שתוארה לעיל, כמו גם העדר הסיוע מצד חברת ישראכרט, גרמה למר
ארד ולגב' קסנר לכעס ולעגמת נפש רבים, תסכול, עלבון ותחושת רמייה, כמו גם בזבוז זמן בפניות ובמגעים מול

החברות המוערך לצרכי התביעה באמדן מינימליסטי של 1,000 ¤.
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ד. הטיעון המשפטי
ד,1. הנורמות המשפטיות החלות על מערכות היחסים בתחום כרטיסי החיוב

257. בכל "עסקה" בכרטיס אשראי מעורבים שלושה שחקנים מרכזיים: הלקוח (הצרכן), הספק (במקרה זה חברת
השיווק הישיר) והמנפיק (חברת כרטיסי האשראי) הקשורים ביניהם בשלוש מערכות הסכמיות נפרדות:

257.1. הלקוח (הצרכן) והספק מתקשרים ביניהם בעסקה לרכישת מוצר או שירות.

257.2. הספק והמנפיק קשורים ביניהם בהסכמי סליקה.

57.3 2. הלקוח והמנפיק קשורים ביניהם בהסכם להנפקת כרטיס אשראי ולשימוש בו.

258. על מערכת היחסים הראשונה שביו הלקוח (הצרכן) לביו הספק - חולשות מערכות הדינים המרכזיות הבאות -
דיני הגנת הצרכן, דיני החוזים, דיני הנזיקין ודיני עשיית עושר ולא במשפט.

ן
259. על מערכת היחסים השניה שבין חברת כרטיסי האשראי לספק - חולשים דעי החוזים וכן דיני הבנקאות, לרבות

הוראות רגולטוריות של הפיקוח על הבנקים.

260. על מערכת היחסים השלישית שבין הלקוח לחברת כרטיסי האשראי - חולשים חוק כרטיסי חיוב, וכן, דיני
החוזים הכלליים, דיני הנזיקין, דיני הבנקאות, דיני הנאמנות, דיני עשיית עושר ולא במשפט, ואולי אף דיני

הביטוח.

261. לשם הנוחות. נציג מערכת משולשת זו בתרשים הבא:

לקוח (צרכו)

10 תי1ב, דיני י דיני הגנת הצרגן, \ / $ הו7י כרט
דיני החתים, דיני . / $ החוזים, דיני הנזיקין, דיני
הנזיקין ודיני \ י . / ��$, הבנקאות, דיני הנאמנות,

̂י / י- } עשיית עושר ולא \ . * / '*. דיני עשיית ע1שר ולא\ * י ? 
יי במשפט, דיני ביט1ח. / /במשפט \ , * *  \ י 'י $

£ \ '� י1 י - 'י *•/ י
¥ . * ר /- י**// 60 +  1

/  /*�** * * * /  
/ י י 

1 * < * * * ? /י? *$^3/
 ן/ףת כרטיסי האשראי

^ ̂  יי �^
* � י* / ?  ספק \* *?•

ה0נם סליקה (מנפיקה / סולקת)

דיג' החוזים, דיני
הבנקאות,

הורא1ת הפיקוח
על הבנקים.
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ד,2. מישור היחסים שביו הלקוח לביו חברות השיווק הישיר (הספק)

262. דומה כי אין צורך להכביר מלים אודות שורת הפרות החוק שבוצעו על ידי חברות השיווק הישיר כלפי חברי
הקבוצות, אשר מהוות, בין היתר: הטעיה צרכנית תוך ניצול מצוקה של הקשישים, הפרת הוראות סעיף 14ג'
לחוק הגנת הצרכן לעניו עסקאות מכר מרחוק, תרמית, גזל, רשלנות, הפרת חובה חקוקה של דיני הגנת הצרכן,
הטעיה ועושק על פי דיני החוזים, הפרת חובת תום הלב, עשיית עושר ולא במשפט ופגיעה באוטונומיה של הפרט.

263. בקשה זו והתובענה שבצידה, לא תעסוק במערכת יחסים זו, מן הטעמים המפורטים ברישא לבקשה זו.

264. נפנה עתה לדון בפירוט בשני מישורי היחסים האחרים - מישור היחסים שבין חברות כרטיסי האשראי לחברות
השיווק הישיר (והשלכות החובות המוטלות במסגרתה על חברת כרטיסי האשראי, על הלקוח (הצרכן)) ומישור

היחסים הישיר שבין חברות כרטיסי האשראי ללקוח (הצרכן).

ד.3. מישור היחסים שביו חברות כרטיסי האשראי לחברות השיווק הישיר
, תיעוד, ניטור והערכה אפקטיבית, מראש ובזמן אמת, של פעילות חברות הפרת חובות המשיגות בדבר זיהוי

השיווק הישיר עד כדי ביטול הסכמי סליקה עמו

265. כמפורט ברישא לבקשה זו, אילו היו פועלות חברות כרטיסי האשראי כמתחייב מהוראות הדין, וכמתחייב
מחובות האמון והזהירות שלהן כלפי לקוחותיהן, הן קודם להתקשרות עם חברות השיווק הישיר והן לאחר מכן,

היו נמנעים נזקי הקבוצה. נפרט להלן, את הפרת הדינים שבוצעה על ידי המשיבות במישור יחסים זה ,-

266. דבר החקיקה אשר מסדיר את הפיקוח על הבנקים הינו פקודת הבנקאות -1941 (להלן - פקודת הבנקאות או
הפקודה), אשר מסמיכה את נגיד בנק ישראל למנות מפקח על הבנקים, שבידיו ירוכזו סמכויות הפיקוח הכללי

והביקורת על כל תאגיד בנקאי (סעיף 3 לפקודה), לרבות חברות כרטיסי האשראי. הפקודה מקנה למפקח על
הבנקים ולבאים מטעמו כלי פיקוח, שליטה, בקרה ואכיפה ביחס לתאגידים הבנקאיים הפועלים בשוק הישראלי.

267. הפרופ' רות פלאטו שנער, עמדה במחקרה "הרגולציה הבנקאית בישראל: יציבות מערכתית מול הגנה צרכנית",
על מעמדן החוקי של הוראות ניהול בנקאי תקין:

"סמכות מיוחדת שגוספה לפקודת הבנקאות בשנת 2005 היא סמכות המפקח על הבנקים יליתן
הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו וגיהולו של תאגיד בנקאי, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק
על ידיו, והכל כדי להבטיח את ניהולו התקין ואת השמירה על עניינם של לקוחותיו, וכדי למנוע
פגיעה ביכולתו לקיים את התחייבויותיוי(סעיף 5(ג1) לפקודה* למעשה, עוד לפני שנת 2005 נהג
המפקח להוציא לבנקים מפעם לפעם 'הוראות ניהול בנקאי תקיף. אולם בשל העדר אסמכתא
סטטוטורית מפורשת, מקור הסמכות לא היה ברור. ליקוי זה תוקן כאמור בשנת 2005 עם הוספת
סעיף 5(ג1) לפקודת הבנקאות, ואז גם עוגן מעמדן המחייב של הוראות ניהול בנקאי תקין שהוצאו
עובר לתיקון. הוראות ניהול בנקאי תקין מקיפות תחומי פעילות רבים של הבנק ובכללם: ניהול
התאגיד הבנקאי ובקרה על פעילותו, אשראי והשקעות, סיכונים פיננסיים וסיכוני ניהול, מניעת
הלבנת הון ומימון טרור, יחסי בנק לקוח, ועוד. במילים אחרות, הוראות אלו עוסקות הן בתחום

היציבותי והן בתחום הצרכגי...
אי קיום הוראות ניהול בנקאי תקין מהווה פגם בניהול התקין של עסקי הבנק, המאפשר למפקח
על הבנקים, בין היתר לדרוש את תיקון הפגם (סעיף 8א(א) לפקודה נזכר לעיל) וכן להטיל עיצומים

סעיף14ח(1) לפקודה)." כספיים בגינו (

268. בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים, "סולק", כהגדרתו בסעיף 36ט לחוק הבנקאות (רישוי), התשמי'א-1981,
מחויב בניהול סיכונים, לרבות סיכונים הכרוכים בפעילות בית העסק עמו הוא נקשר בהסכם סליקה. כפי שנראה

להלן, ניהול סיכונים זה עשוי לחייב במקרים מסוימים את הפסקת ההתקשרות.
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269. הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 308 מיום 17.1.02 אשר עודכנה ב-3.6.15 שכותרתה "ציות ופונקציית הציות
בתאגיד בנקאי" (המצ"ב כנספח "11"), קובעת בסעיף 4 שלה;

"תאגיד בנקאי שביודעין לוקח חלק בעסקות שנועדו על ידי לקוחות להימנע מדרישות דיווח
רגולטוריות או כספיות, להתחמק מתשלום מס או לאפשר התנהגות לא חוקית חושף את עצמו

לסיכון ציות משמעותי."

270. סיכון ציות מוגדר בהוראה זו כ"סיכון להטלת סנקציה משפטית או רגולטורית, להפסד פיננסי מהותי, או לנזק
תדמיתי, אשר התאגיד הבנקאי עלול לספוג כתוצאה מכך שאין הוא מקיים את הוראות הציות". "תאגיד בנקאי"

לעניין הוראה זו, לרבות חברות כרטיסי אשראי המבצעות סליקה.

271. אי לכך, ממשיכה הוראה 308 וקובעת בסעיף 23(ד) כי חלק מתפקידי פונקציית הציות, הוא ''לזהות, לתעד
, ובכלל זה ולהעריך באופן פעיל את סיכוני הציות הגלומים בפעילויות העסקיות של התאגיד הבנקאי
התפתחויות הנוגעות למוצרים חדשים, נוהגים עסקיים, קווי עסקים או לקוחות חדשים, או בשינויים מהותיים

בכל אחד מאלה".

, שכותרתה "ניהול סיכונים", עוסקת ("11 272. הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 310 מיום 27.12.12 (המצ"ב כנספח "
כולה בחובה של כל תאגיד בנקאי, לרבות חברות כרטיסי אשראי, לנהל מערך ניהול סיכונים אפקטיבי, רחב

וחוצה ארגון, שמטרתו זיהוי סיכונים, הערכתם, מדידת חשיפות אליהם, ניטור חשיפות אליהם ועוד.

273. הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 472 מיום 1.5.16 (המצ"ב כנספח "13"), שכותרתה "סליקת עסקאות בכרטיסי
חיוב" קובעת בסעיף 7 שלה, כי הונאה של בית עסק חושפת את הסולק לסיכונים שונים ועל כן עליו לקבוע

מדיניות, נהלים ותהליכי סקירה שוטפים שיאפשרו לזהות מקרים של הונאה ולטפל בהם בזמן:
"קושי בביצוע החזר חיוב, כתוצאה מחדלות פירעון או הונאה של בית עסק, חושף את הסולק

לסיכונים שינים, לרבות סיכון אשראי, ולפיכך:
א. הסולק יקבע מדיניות למתן השירות ונהלים לאישור בתי עסק חדשים, וכן תהליכי סקירה
שוטפים להערכת המצב הפיננסי והתפעולי של בתי העסק הנסלקים. תהליכי הסקירה יכללו
התייחסות להיבטים כגון אירועי הונאה, רווחיות, היקף מכירות, רמת השירות של בית

העסק, החזרי החיוב וכד/

1. הסולק יקיים מדיניות, מערכות ונהלים הולמים לניטור המגמות בהחזרי החיוב והיכולת של
בית העסק לשלם את החזרי החיוב;

11. הסולק ינקוט אמצעים הולמים, היכן שמצבו של בית העסק מעורר חשש מהיבט סיכון
האשראי (לדוגמה, תמחור מחדש, דרישת בטחונות או ערבויות)".

274. רואים אנו, כי הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 472 מקימה חיוב חוקי על חברות כרטיסי האשראי לנהל מעקב
ולנקוט באמצעים הדרושים על מנת להעריך את המצב הפיננסי והתפעולי של העסקים הנסלקים, וזאת, בין
היתר, במטרה לזהות אירועי הונאה או אחוזי הכחשת עסקאות גבוהים. במקרים בהם מזהה החברה הסולקת
אירוע הונאה כאמור, עליה לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הפסקת סיכון האשראי - לה עצמה וכפועל

יוצא, גם ללקוחותיה.

275. הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 411 מיום 8.12.83 אשר עודכנה ב-26.12.11 (המצ"ב כנספח "14") שכותרתו
"מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות", קובעת בלשון ברורה בסעיף 38(א£ שלה, כי חברת כרטיסי
אשראי לא תתקשר עם בית עסק בהסכם לסליקת עסקאות במסמך חסר (וכאלו הן העסקאות הטלפוניות
שמבצעות חברות השיווק הישיר) אלא אם על פי המידע המצוי בידיה תחום הפעילות של הלקוח אינו מהווה

הפרה של הדין:
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"חבלת כרטיסי אשראי לא תתקשר בהסכם לסליקת עסקאות במסמך חסר, בין אם באמצעות רשת
האינטרנט ובין אם בדרן אחרת, עם לקוחות (בתי עסק), בין בישראל ובין מחוצה לה, אלא אם על פי

המידע המצוי בידיה תחום הפעילות של הלקוח אינו מהווה הפרה של הדין."

276. במידה וחברת כרטיסי האשראי מגיעה למסקנה כי בית העסק אותו היא סולקת מפר את הדין, כאמור לעיל,
ייחשב סירובה להמשיך ולסלרק עבורו, "סירוב סביר" למתן שירות, לעניין חוק הבנקאות (שירות ללקוח),

תשמ"א-1981. וכך קובע סעיף 39 להוראה 411:

"סירוב לאשר עסקה, סירוב להתקשר בהסכם עם לקוח (בית עסק) או הפסקת התקשרות עמו בשל
יישום הוראות סעיפים 40-35/ לרבות מדיניות ונהלי חברת כרטיסי האשראי שנקבעו על פיהם, יחשבו

סירוב סביר למתן שירות לעניין חוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א-1981."

277. בהקשר זה, מופנה כבי בית המשפט גם אל אשר ככתב בעמדת הפיקוח על הבנקים (המצ"ב כנספח "15") אשר
הוצגה בת.א. 68056-03-17 ביג סייל חברה לשיווק ישיר יהונתן בע"מ ני כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ובת.א.
(ת"א) 35457-03-17 שי קניה יפה בע"מ ני כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, אשר ציטוטים מכתבי ההגנה שהוגשו

בהליכים אלה הובאו לעיל:

"לעמדת הפיקוח על הבנקים, כעולה מההוראות שנסקרו לעיל סולק נדרש בניהול סיכונים בכל הנוגע
להתנהלות בתי-העסק, עמם הוא קשור בהסכמי סליקה, מול לקוחותיהם ובמקרים מתאימים עליו
לפעול להפסקת ההתקשרות עם בתי-העסק. כך, בין השאר, במקרים בהם הסליקה מאפשרת פעילות
בניגוד לדין העלולה לפגוע בלקוחות בתי העסק. באופן זה מושגת הן התכלית של מניעת פגיעה בלקוחות

של בתי-העסק והן התכלית של שמירה על הניהול התקין של הסולק."

278. הנה כי כן, כי גם לעמדת הפיקוח על הבנקים, כפי שהובאה במסגרת דיון על הפסקת ההתקשרות בהסכם סליקה
בין חברת כ.א.ל. לבין חברות שיווק ישיר, הרי שניהול סיכונים נכון צריך לחייב במקרים מסוימים - כגון זה

שלפנינו - את הפסקת ההתקשרות.

279. כך אף הצהיר מר יעקב אוליאל, קצין הציות הראשי של חברת כ.א.ל., בתצהיר כפי שהוגש במסגרת ת.א. -68056
: 03-17 (המצי'ב כנספח "16")

"לעמדתי המקצועית, לו זו בלבד של-031 הזכות שלא ליתן למבקשת שירותי סליקה, אלא שמחובתה
שלא ליתן לה שירותי סליקה ובכן לאפשר לה להמשיך בהתנהלותה הקלוקלת." [ההדגשה במקור]

, 280. לא זו אף זו, בהחלטתו בת.צ. 35859-02-17 צריכה ומיגון ישיר בע"מ נגד ישראכרט [פורסם בנבו, 2.11.2017]
התייחס בית המשפט להצהרתה של ישראכרט בעניו מדיניותן הכלל עולמית של חברות כרטיסי האשראי כך:

"הנתבעת נוהגת במדיניות דומה כלפי לקוחות ובתי עסק שהיקפי הביטול אצלם גבוהים. הנתבעת
אינה מספקת שירותי סליקה ולחלופין מפסיקה מתן שירות ואת ההתקשרות עם בתי עסק אלה.
מוסיפה וטוענת הנתבעת, שבהתאם לכללי ארגון מאסטרכראד העולמי אליו היא משויכת, כאשר היקף
התכחשות של עסקאות שנעשו בבית עסק לו היא נותנת שירות עולה על שיעור מסוים ואינו פוחת,

ארגון מאסטרכארד רשאי לקנוס את הנתבעת בקנסות גבוהים ביותר."

התייחס לכך גם מר אוליאל (קצין הציות של כ.א.ל.) בעדותו בת"א 941-05-17 ג.ח פרמיום בע"מ נ' כרטיסי
אשראי לישראל בע"מ [פורסם בנבו, 14.5.2017], כפי שצוטט בהחלטתה של כב' השופטת שי אלמגור:

"המשיבה נוכחה כי שיעור הביטולים של עסקאות שעליהם דיווחו לה לקוחות המבקשת עלה על
חמישה אחוזים מהסך הכולל (שכזכור כלל גם את 320 העסקאות על סך 50 ¤). חמישה אחוזים הם
שיעור שנהוג לראות בו חריג, ובית עסק שהתגלו בו מוחזק כעסק שאינו מתנהג עם לקוחותיו התנהגות
תקינה. בחקירתו הנגדית הסביר אוליאל כי המשיבה קוטעת את שירותי הסליקה שהיא מעניקה לבית
עסק כאשר שיעור הביטולים עולה על שיעור זה (עמי 16 לפרוטוקול, שורות 22-12), וכשנשאל אם

הנוהג מעוגן בהנחיות הפיקוח על הבנקים השיב:
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אין הנחיות של המפקח על הבנקים; יש הנחיות של ארגונים ביךלאומיים, [...] והסטנדרד של
החזרי חייב הוא שני אחוזים במהלך שלושה חודשים או חמישה אחוזים במהלך חודש אחד רצוף.

זה האור האדום."
; ההדגשה אינה במקור) נשם, שורות 27-25

יש להניח שכללים אלה חלים ותקפים לגבי כל המשיבות מול הגופים הבינלאומיים שבמרתגיהם הן עושות
שימוש, כאשר סטנדרטים אלה, בהם הן נדרשות לעמוד, מהווים מקור נורמטיבי נוסף אשר מחייב אותן למנוע
את התופעה המתוארת בבקשה זו. לא מן הנמנע, כי מעבר לקנסות עשויה חברת האשראי הבינלאומית גס לבטל

הסכם עם חברת אשראי ישראלית שלא תעמוד בסטנדרטים הנ"ל.

281. מאחר ואין חדש תחת השמש, ופעולות ההונאה שיוחסו לחברות השיווק הישיר בשנת 2017 - עת החליטו חברות
כרטיסי האשראי בצעד מתואם ומתוזמן להפסיק את ההתקשרות עם חלק מהן - זהות לחלוטין לאלה שביצעו
חברות אלה במשך שנים רבות שקדמו לכך, כאשר חברות כרטיסי האשראי היו מודעות לכך היטב, הרי שמסקנה

זו של קצין הציות הראשי נכונה וישימה אף ביחס לכל השנים שקדמו להגשת תובענה זו. חובה היה על חברות
כרטיסי האשראי שלא ליתן שירותי סליקה לחברות השיווק הישיר ובכך לאפשר להן את התנהלותן הקלוקלת.

282. לאור כל אלה ברי כי המשיבות 3-1 הפרו את הוראות הפיקוח על הבנקים המובאות לעיל, בכך שלא ביצעו בזמן
אמת - הן קודם להתקשרות עם חברות השיווק הישיר והן לאחר מכן - זיהוי, תיעוד, הערכה וניטור אפקטיביים

של הסיכונים האמיתיים הגלומים בהתקשרות עם חברות השיווק הישיר, ושל אופן פעילותן.

283. לא זו אף זו, חברות כרטיסי האשראי הפרו את חובתן לקבוע מדיניות, נהלים ותהליכי סקירה שוטפים שיתייחסו
למקרי הונאה ולמקרים של דיווחים על שימוש לרעה בכרטיסי אשראי וביטול עסקאות בהיקפים גדולים.

284. בהקשר זה יובהר, כי אף אם מנהלות חברות כרטיסי האשראי רישום ותיעוד של פרטי בתי העסק עמם הן נקשרות
ואף מנטרות את פעולותיהם, אולם בצד רישום, תיעוד וניטור אלו אין תהליך אפקטיבי ואופרטיבי של הסקת

מסקנות ופעולה בהתאם, הרי שבכך לא נעשה דבר.

285. חברות כרטיסי האשראי כשלו בכך שלא הפסיקו כל התקשרות עם חברות השיווק הישיר כבר לפני שכיס עת נודע
להן על התנהלותן של חברות אלה, וזאת על אף שהוראות ניהול בנקאי תקין מחייבות אותן לבטל הסכמי סליקה

במקרים של פעילות בלתי חוקית של בית העסק.

286. אילו היו מבצעות חברות כרטיסי האשראי את החובות שהוטלו עליהן בהוראות הפיקוח על הבנקים כלשונן
; הוראות הפיקוח הנ"ל נועדו ופועלות בהתאם להן, היתה נמנעת הונאתס של עשרות אלפי קשישים במשך השנים
למנוע תופעות אלה, ועל כן, האחריות המלאה לנזקים שנגרמו להם רובצת גס לפתחן של חברות כרטיסי

האשראי.

287. לא זו אף זו, בעצם התנהלותן המתואמת של חברות כרטיסי האשראי בשנת 2017, כמו גם בהתבטאויותיהן
הברורות בכתבי הטענות שהגישו בתביעות שהוגשו נגדן על ידי חברות השיווק הישיר (כמפורט בפרק ב/3 לעיל)
יש משוס הודאת בעל דין בחובתן להפסיק את שירותי הסליקה עבור חברות שיווק משקיימות אינדיקציות לכך
שהן גובות שלא כדין כספים מציבור לקוחותיהם. אין עוררין שחברות כרטיסי האשראי ידעו היטב על התופעה

והיקפה זמן רב לפני שנת 2017, ומכאן, אף אחריותן, אף אליבא דשיטתן, לנזקים שאירעו לחברי הקבוצות.

288. באשר לאינדיקציות השונות (אשר כמובן אינן בגדר רשימה סגורה וממצה) אשר חברות האשראי עצמן מודות,
כי בהתקיימן יש כדי לחייב ביטול הסכם התקשרות עם בית העסק (קל וחומר כאשר מדובר בחברה הפועלת

: בתחום פעילות דוגמת תחום השיווק הישיר אשר חברות האשראי עצמן מעידות כי הינן בבחינת "שור מועד")
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288.1. אינדיקציה ראשונה - מקום בו אחוז ביטולי העסקה חורג מעל אחוז ביטולי העסקה הממוצע של בית
עסק רגיל, קל וחומר כאשר מדובר בביטולי עסקה אשר אין בידי בית העסק מענה מניח את הדעת
להסבירם (תוך שחברות האשראי מצהירות כי שיעור ביטולי עסקה "רגיל" של בית עסק חינו פחות מ-
10/0 בממוצע). כאמור, בחלק גדול מן המקרים, לא ניסו כלל חברות השיווק להתמודד עס הכחשות
העסקה ולהוכיח את דבר ההתקשרות בעסקה עם הלקוח, אך הדבר לא מנע מחברות כרטיסי האשראי

להמשיך לסלוק את פעילותן.

ר' למשל את הצהרת לאומי קארד, כמפורט בעמוד 4 להחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת
ת.א. 62364-06-17 צריכה ומיגע ישיר בע"מ ני לאומי קארד בע"מ, [פורסם בנבו, 25.7.2017]:

"המשיבה [לאומי קארד - הח"מ] טוענת, שתחום השיווק הישיר מאופיין באחוז ביטולי עסקה
גבוהים. המשיבה הציגה מסמך לפיו שיעור ביטולי העסקה של המבקשת עומד על 6.300/0

וטענה, לצורך השוואה, ששיעור הביטולים בבית עסק "רגיל" עומד על 10/0."

ר' גם מתוך אותו מקרה הצהרה נוספת של לאומי קארד, כמפורט בפסק הדין הנ"ל-.

"המבקשת טוענת, שהסיבה האמיתית והיחידה לביטול הסכם הסליקה נעוצה בכך, שהיא
עוסקת בתחום השיווק הישיר.

המשיבה לא הכחישה את טענת המבקשת ואף הוסיפה, שלו ידעה מראש שפעילות המבקשת
היא שיווק ישיר, לא הייתה מתקשרת עמה בהסכם למתן שירותי סליקה. לטענת המשיבה,
מדובר בתחום שהחברות הפועלות בו הו, ברובו המוחלט, חברות מפוקפקות שפועלות תוד ניצול

אוכלוסיות חלשות."

באותו מקרה, ציין בית המשפט, מבלי לקבוע מסמרות, כי ייתכן שעצם העובדת שחברה עוסקת בשיווק
ישיר, כשלעצמה, איננה מספיקה כדי שחברת אשראי לא תתקשר עס חברה כזו בהסכם סליקה.

בהקשר זה יובהר, כי המבקשים אינם מבקשים להעמיד שאלה זו להכרעה בהליך דנא. אולם מה שברור
הוא, כי מקום בו חברת כרטיסי האשראי ערה לכך שמדובר בתחום בו פועלות חברות מפוקפקות, תוך
שהיא יודעת כי מדובר בבית עסק שהינו בגדר "שור מועד", שומה עליה לפעול ביתר שקידה על מנת לבצע
תהליכי בקרה וניטור אפקטיביים כדי למנוע התנהלות בלתי לגיטימית של בית עסק כזה כלפי הלקוחות
(הן במסגרת תהליכי הבקשה לפני קבלת ההחלטה האם להתקשר עם בית העסק, והן בתכיפות הבדיקות

והבקרה לכל אורך הפעילות עם בית העסק אס הוחלט להתקשר עמו בהסכם סליקה).

288.2. אינדיקציה שניה - מקום בו מבוצעים ניסיונות של בית העסק לבצע מניפולציות על מנת "לדלל" את
אחוזי ביטולי העסקאות.

ר' למשל מתוך החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת ת.א. 941-05-17 ג.ח. פרמיוס בע"מ ני
כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, נפורסם בנבו, 4.5.2017], בדבר הודאת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

אודות הנוהג הנ"ל:

"בין 17 במארס לבין 23 במארס, פחות מחודשיים אחרי תחילתה של ההתקשרות, נעשו 320
עסקאות עוקבות שסכום כל אחת מהן חמישים ש"ח, דהיינו 28.5 אחוזים לערך ממספר
העסקאות שעשתה המבקשת מאז החתימה על החוזה ועד אז. העסקאות נעשו בכרטיסי
אשראי אנונימיים, נטענים, שהסכום הצבור בהם היה אלף ש"ח לכל אחד (נספח ד לתצהיר
אוליאל). אוליאל [קצין הציות הראשי של כ.א.ל. - הח"מ] העיד כי נוהג זה מוכר לחברות
הסליקה: הוא נועד לצמצם את שיעורם של החזרי החיוב, שהם מדד לבחינת התנהלותו

התקינה של בית העסק מול לקוחותיו."

288.3. אינדיקציה שלישית - מקום בו מתגלית הצהרה כוזבת בפועל של בית העסק.
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ר' למשל את הצהרת ישראכרט, כמפורט במסגרת פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בת.א.
35859-02-17 צריכה ומיגון ישיר בע"מ ני ישראכרט בע"מ נפורסם בנבו; 2.11.2017]:

"באוקטובר 2010 התברר לנתבעת נישראכרט - החי'מ], שהתובעת מוכרת; בניגוד
להצהרותיה כלפי הנתבעת, גלאי רעידות אדמה, גלולות הרזיה, גלולות נגד פטרת, מכשיר
לגילוי סוכרת ועוד. הנתבעת הציגה הודעות ביטול הסכם הסליקה שנשלחו לתובעת בשנים

קודמות בשל הצהרות שקריות של התובעת."

288.4. אינדיקציה רביעית - מקרים בהם חברות השיווק הישיר ניסו לחייב את כרטיס האשראי של הלקוח
בגיו אותה העסקה בסכומים משתנים (יורדים), כאשר בכל עת שהיא נתקלת בסירוב עסקה בשל מסגרת
אשראי מוגבלת הקטינה את סכום העסקה כדי לאתר את המסגרת המאושרת של הלקוח עד לאישור

העסקה.

289. במסגרת ההליך דנא, יידרשו המשיבות להציג ולגלות, בין היתר, אסמכתאות בדבר הבקרה החודשית שביצעו
(אם וככל שביצעו) על אחוזי ביטולי העסקאות של חברות השיווק הישיר $ אסמכתאות בדבר הבקרה החודשית
; שביצעו (אס וככל שביצעו) לניטור ומניעת מניפולציות של עסקאות מלאכותיות ודילול אחוזי הביטול
ואסמכתאות בדבר התוצאות החודשיות של כל הבקרות שבוצעו על ידן החל מהתקופה של תחילת ההתקשרות

עם כל אחת מחברות הישיר בהסכם סליקה.

290. המבקשים יטענו כי המשיבות ידעו ו/או לכל הפחות חייבות היו לדעת אודות הפעילות הלא לגיטימית של חברות
השיווק הישיר כלפי הלקוחות, והן ידעו ו/או לכל הפחות חייבות היו לדעת כי בכך שהן מבצעות סליקה עבורן הן

מאפשרות ומסייעות למעשים לא לגיטימיים כלפי לקוחותיהן.

291. על כן, באי קיום הוראות החוק והוראות המפקח על הבנקים באי עמידה בחובות הזהירות המוגברות (אודותן
יפורט בפרק הבא), ובאי עמידה בסטנדרטים המקובלים בענף כרטיסי האשראי (בישראל רבפרקטיקה
הבינלאומית המחייבת את חברות האשראי בכל הנוגע לניטור והפסקת פעילות עם בתי עסק המבצעים שימוש
לרעה בכרטיסי אשראי), ביצעו המשיבות עוולה של הפרת חובה חקוקה החקוקה בסעיף 63 לפקודת הנזיקין וכן
עוולת רשלנות והפרת חובות הזהירות והנאמנות ותום הלב המוגברות, באופן המקים להן חובה להשיב ו/או

לפצות את חברי הקבוצה הן בגין הנזקים הממוניים והן בגין הנזקים הלא ממוניים שנגרמו להם.

ד.4. מישור היחסים שביו חברת כרטיסי האשראי ללקוחות הקשישים

, תיעוד, ניטור והערכה אפקטיבית, מראש ובזמן אמת, של פעילות חברות ד.1.4. הפרת חובת הזהירות בדבר זיהוי
השיווק הישיר עד כדי ביטול הסכמי סליקה עמו

292. חברות כרטיסי האשראי, אשר מרכזות את המידע ביחס להיקפי ביטול העסקאות של כל אחת מהחברות עמן הן
מתקשרות בהסכמי סליקה - ובהן חברות השיווק הישיר - חבות חובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי

הצרכנים בכלל, והצרכנים הקשישים, בפרט.

293. ודוק: אין מדובר בחובת זהירות הנובעת רק ממערכת היחסים החוזית שבין הקשיש לבין חברת כרטיסי
האשראי. המדובר בחובת זהירות רחבה יותר, אשר נובעת ממערכת יחסים קרובה של אמון, במסגרתה מאפשר
הקשיש לחברת האשראי גישה ישירה לגביית תשלומים מחשבונו, מבלי שתהיה לו אפשרות לבקר אותה בזמן

אמת, אלא רק בדיעבד, לאחר שהכספים כבר הוצאו מהחשבון.

294. כל זאת, כאשר חזקה על חברות כרטיסי האשראי כי הן יודעות שמידת הבקרה המבוצעת על ידי הארכלוסיה
הקשישה באשר לדוחות החודשיים הנשלחים אליה מוגבלת, כמו גם מידת יכולתם לפעול ולבצע פניות יזומות

לחברות השיווק ואל חברות כרטיסי האשראי.
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295. זאת ועוד, במידה וחברת כרטיסי האשראי מסכימה לסלוק בעסקאות במסמך חסר, ללא קבלת אישור רכישה
מפורש מהלקוח, ובמיוחד לגבי חברות שהצטברו אצלן בגינן תלונות בדבר שימוש לרעה בכרטיסים רהכחשות

עסקה רבות, הרי שחובת הזהירות המוטלת עליה היא מוגברת.

296. מאחר והמידע בדבר האחוז הגבוה של הכחשת עסקאות שמבצעות חברות השיווק הישיר היה מצוי כל העת בידי
; ומאחר וטיבן המפוקפק של העסקאות היה ידוע גם הוא (כך עולה בבירור מהודאותיהן חברות כרטיסי האשראי
של חברות האשראי בהליכים המשפטיים שניהלו כנגד חלק מחברות השיווק הישיר, כפי שהובאו לעיל); הרי
שחברות כרטיסי האשראי ידעו, או למצער, צריכות היו לדעת, כי המשך ביצוע הסליקה עבור חברות השיווק

הישיר יגרום בהכרח לפגיעה קשה בלקוחות רבים נוספים.

297. למעשה, אין אף גורם אחר, מלבד חברות כרטיסי האשראי, שיש בידו את המידע שיכול היה למנוע את מעשי
ההונאה המתוארים בבקשה זו. חברות כרטיסי האשראי הן היחידות שיודעות בדיוק רב, מהו היקף העסקאות
הכולל שמבצעות חברות אלו, מהו היקף הכחשת העסקאות, וכתוצאה מכך- מהו הנזק שנגרם בפועל ושצפוי
להיגרם בעתיד, כל עוד הן ממשיכות לסלוק עסקאות עבור חברות השיווק הישיר. על כן, הינן מונע הנזק הטוב

ביותר, כאשר גס על פי נוסחת 1)111311)1,631116 יש להטיל עליהן אחריות כגוף שיכול וצריך היה למנוע את הנזק
באמצעים הפשוטים ביותר.

298. ור' לענין זה, רע"א 3394/13 בנק הפועלים ואחי ני עוה'יד חיים שפיגל ואח' עפורסם בנבו], 17.6.13} שם קבעה
כבי הש' ברק ארז בהתייחס למשיכת כספים בתרמית מחשבונה של אשה מבוגרת כדלקמן:

"בית משפט זה כבו עמד בעבר על חובת הזהירות המוטלת על הבנק כלפי לקוחותיו, והטעים כי
חובת הבנק לנקוט באמצעים להגנת חשבונות לקוחותיו חלה ביתר שאת בהתייחס לפעילויות בלתי
60 שגרתיות בחשבון הבנק (ראו: דנ"א 1740/91 בנק ברקליס-דיסקונט ני קוסטמן, פ"ד מז(5) 31,
(1993)). הבנק נדרש כמובן לכבד את פרטיותם של לקוחותיו, אד כאשר לנגד עיניו מתרחשות
פעולות חריגות המעוררות חשד באשר לתקינותן, מוטלת על הבנק חובה לנקוט באמצעים סבירים
על מנת לבדוק ולחקור את אותו פעולות (ראו: ע"א 8068/01 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' מנהל
373 (2004)). דומה כי חובה זו חלה ביתר שאת עיזבון המנוחה חיה אופלגר ז"ל, פ"ד נט(2) 349,
ביחס ללקוחות מבוגרים או חולים, ולא כל שכן כאשר מתעורר חשד בנוגע למצבם הקוגניטיבי.
כאשר מתרחשת פעילות מעוררת חשד בחשבונותיהם של לקוחות כאלה, יכול הבנק להיות
במקרים רבים ימונע הנזק הזול ביותרי על דרד עריכתו של הבדיקות המתחייבות על מנת לוודא כי
הפעילות בחשבון אכו משקפת את רצון הלקוח (השוו: בע"מ 3777/12 פלוני ני פלונית, [פורסם
בנבו] בפסקה 9 (8.7.2012)), ראוי כי הבנק ייקח דברים אלה לתשומת ליבו ויוודא כי נהליו בנושא

ישקפו את האמור כאו- הו מבחינת כתבם והו מבחינת יישומם".

299. אמור מעתה, חברות האשראי הפרו חובות זהירות אלה בכך שלא בדקו מראש את אופן התנהלותן של חברות
השיווק הישיר, ובכך שעל אף שהיו מודעות לאחוזי הכחשת עסקאות גבוהים בחברות השיווק, ועל אף שהיו
מודעות לדרכים הנלוזות בהן מתבצעות עסקאות טלפוניות בחברות אלו, המשיכו וסיפקו להן שירותי סליקה,
ואף התקשרו בהסכמי סליקה עם חברות שיווק ישיר נוספות, כאשר בדרך זו אפשרו ואף סייעו להונאת קשישים

רבים במשך שנים ארוכות.

300. בהתחשב בבעייתיות המובנית הקיימת בתחום זה של שיווק ישיר ועסקאות מכר מרחוק, וקל וחומר לאחר
שהחלו להצטבר תלונות בדבר הונאת קשישים, היו חברות כרטיסי האשראי חייבות לוודא כי חברות השיווק
הישיר מקיימות את הוראות הדין, ובכלל ז�ה, את הוראות סע' 14ג' לחוק הגנת הצרכן בדבר עסקת מכר מרחוק,

המחייבות אותן-.

300.1. למסור לצרכן מראש את מלוא הפרטים המהותיים הנוגעים לעסקה - המפורטים בסע' 14ג<(א) לחוק,
ואשר כוללים את השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק; התכונות העיקריות של הנכס או של
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; ; מועד ודרך הספקת הנכס או השירות השירות; מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים
התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף; פרטים בדבר אחריות לנכס ופרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את

החוזה בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) או סעיף 14ג1(ג) לחוק.

כל זאת, כאשר "מחיר הנכס" מוגדר בסעי 14ג'(ו) לחוק כך:

"מחיר הנכס" - מחירו הכולל של הגבס או של השירות, לרבות דמי ההובלה וכן כל תוספת
או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן;

300.2. למסור לצרכן לא יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות מסמך בכתב הכולל פרטים בדבר השם,
; מחיר הנכס או מספר הזהות והכתובת של העוסק; התכונות העיקריות של הנכס או של השירות
השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה; האופן שבו לכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה
; מידע בדבר האחריות ; שם היצרן וארץ ייצור הנכס בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) או סעיף 14ג1(ג)

; ותנאים נוספים החלים על העסקה. לנכס או לשירות

300.3. לאפשר לצרכן לבטל את העסקה בהתאם להוראת סע' 14גי(ג) לחוק בתוך 14 ימים מיום קבלת הנכס
או מיום קבלת המסמך הנזכר בסע' 300.1 לעיל, לפי המאוחר (כאשר, כאמור, מסמך כזה לא נשלח אל

הלקוחות כלל....).

כל זאת כאשר בסע' 14ג'1 לחוק נקבעו הוראות מיוחדות באשר לזכויות ביטול העסקאות על ידי
קשישים ואנשים עם מוגבלויות, כדלקמן:

"14ג1. (א) בסעיף זה -
"אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-

;1998
"אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות
כעולה ממשרד העלייה והקליטה;

"עסקת מכר מרחוק" - כהגדרתה בסעיף 14ג(ו);
"תעודת זכאות כעולה" - תעודה שמנפיק משרד העלייה והקליטה למי שנמצא זכאי

לסיוע כעולה על פי נוהלי המשרד.
אזרח ותיק או עולה חדש, (ב) בעסקה ברוכלות שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות,
רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום מסירת
הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 14(ד), לפי העניין, לפי המאוחר.
(ג) בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עט מוגבלות, אזרח ותיק או עולה
חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום
קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי
העניין, לפי המאוחר; ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל

זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית."

301. קיים קשר ישיר בין הנזק שנגרם לכל אותם קשישים לבין התנהלותן הרשלנית של חברות כרטיסי האשראי. אילו
היו בודקות חברות האשראי מראש את תקינות פעילות חברות השיווק הישיר ו/או אס היו מבטלות את הסכמי
הסליקה עם חברות השיווק הישיר עס תחילתה של התופעה המתוארת בבקשה זו עת החלו להתקבל התלונות,

לא היה נגרם הנןק העצום לחברי הקבוצה.

302. התרשלותן של חברות כרטיסי האשראי המשיבות, מקימה את כל יסודות עוולת הרשלנות כאמור בסעיף 35
לפקודת הנזיקין - המשיבות לא נהגו כפל שחברות כרטיסי אשראי סבירות היו נוהגות בנסיבות העניין; הן לא
השתמשו במלומנות ולא נקטו כל אמצעל זהלרות שחברות סבלרות ונבונות העוסקות באותו התחום היו נוקטות
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; ובענייננו על חברות כרטיסי האשראי המשיבות היה לצפות כי אופן התנהלותן יגרום לנזקים בנסיבות העניו
שנגרמו לקשישים שכרטיסיהס חוייבו באמצעותן.

303. אחריותן אף נובעת מהוראות סעיפים 11 ו- 12 לפקודת הנזיקין שקובעות:

11, היה כל אחד משני בני-אדם או יותר חבים לפי הוראות פקודה זו, על מעשה פלוני, והמעשה
הוא עוולה, יהיו חגים יחד על אותו מעשה כמעוולימ יחד וניתנים להית1ע עליה יחד ולחוד.

12. לענין פקודה זו, המשתף עצמו, מסייע, מייעץ או מפתה למעשה או למחדל, שנעשו או שעומדים
להיעשות על ידי זולתו, או מצווה, מרשה או מאשרר אותם, יהא חב עליהם.

304. בנסיבות אלו מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבות במלוא הנזקים הממוניים והבלתי ממוניים
שנגרמו לחברי הקבוצות אף בעילה של רשלנות.

ד.2.4. הפרת חובת האמון

305. חברות כרטיסי האשראי מודות בפה מלא בקיומה של חובת אמון ביחס ללקוחותיהן וללקוחות חברות השיווק
הישיר. כך, למשל, בת.א. 68056-03-17 ביג סייל חברה לשיווק ישיר יהונתן בע"מ ני כרטיסי אשראי לישראל

: בע"מ, הודתה חברת כ.א.ל. בסעיף 8 בתגובת 031 לבקשה למתן צו מניעה זמני (נספח "3") כי

"לאור חובתה של 031 לוודא התנהלות הוגנת כלפי הלקוחות, המשך מתן שירותי סליקה בנסיבות
שכאלה, עולה כדי פעולה לא הוגנת כלפי הלקוחות וממילא גם להפרת חובת הנאמנות וההוגנות של

031 כלפיהם."

306. בת.א. 16815-11-17 (ת"א) הלפ פי סי טכנולוגיות ני לאומי קארד בע"מ הודתה לאומי קארד בחובתה המוסרית
ביחס ללקוחות אלו: "ברור שבית העסק שפועל בצורה כזו פוגע גם בחברה הסולקת וגם בציבור הלקוחות,
שחובת כולנו היא לשמור עליהם. החובה להגן על השכבות החלשות היא חובה מוסרית של כולנו משחר

.{ ההיסטוריה, ונדמה שאין צורן להכביר מילים בעניינה" (ר' פסקה 19 לתשובה, המצ"ב כנספח "7"

307. בדומה, גם ישראכרט מודה בחובתה לבטל הסכמי סליקה מקום בו אלו פוגעים בלקוחות. כך, בסעיף 19.4 לכתב
ההגנה שהוגש על ידה בת.א. (ת"א) 32053-07-17 א.י איור בע"מ יאחי ני ישראכרט בע"מ (נספח "8") טענה

ישרכארט כי:

"הנתבעת אף מחויבת לבטל את הסכם הסליקה מקום בו בוסס חשש סביר מצידה לחשיפה לסיכוני
ציות, לרבות, פגיעה במוניטין של הנתבעת ו/או פגיעה בלקוחותיה ו/או פגיעה בלקוחות בית

העסק."".

308. ואכן, צרכנים רבים שמיס מבטחם בחברות האשראי, אשר מחויבות לסטנדרט גבוה של נאמנות והוגנות, בקבלן
הרשאה כמעט בלתי מסויגת מהצרכן להיכנס לחשבונו ולגבות ממנו כספים עבור צדדים שלישיים.

309. ציפייתם הלגיטימית של הצרכנים הינה, כי חברת כרטיסי האשראי תשים את טובת הלקוח לפני טובתה העסקית,
תפעל בשקיפות ובנאמנות, תערוך בדיקות מקיפות ביחס לעסקים עמן היא מתקשרת בהסכמי סליקה בהתאם
לחובות המוטלות עליה על פי דין כמפורט לעיל, תכטר פעילות חריגה של עסקים אלו ואף תסרב לסלוק עבור

עסקים שפעילותם העסקית מפוקפקת.

310. חברות כרטיסי האשראי, הינן כאמור תאגידים בנקאיים כהגדרתם בחוקי הבנקאות וכמו הבנקים נהנים מרמה
גבוה של אמון הלקוח בהן. כבוד הנשיא (בדימוס) מ' שמגר עמד בע"א 91/5893 בנק טפחות ני צבאה, פ"ד מח(2)
573, 585 על הרציונאליס העומדים בבסיס יחסי האמון שבין לקוח לבנק. רציונאלים אלו יפים גם למערכת

היחסים שבין חברת כרטיסי האשראי ללקוח:
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כסמכות מקצועית, בץ היתר בשל כך שברשות הבנק לא אחת מידע אשר אינו נגיש לציבור הרחב-,הנובעת מהאמון שרוחש הציבור הרחב כלפי מוסד זה. הבנק ופקידי הבנק נתפסים בעיני הציבור"מערכת היחסים שבין לקוח (ולדידי, אף מי שאינו לקוח) לבין בנק היא מערכת יחסים מיוחדת,
בו גוף מעין ציבורי, נוטה הוא לעתים שלא לנקוט אמצעי זהירות מצדו להקדים פני נזק אפשרי,מאחד שהפרט רוחש במקרים רבים אמון מיוחד לבנק, מאמין בכישוריו ובאמצעיו הטכניים ורואהאלה עשויים לאפשר לבנק למנוע נזקים מלקוחותיו, בעוד שלנפגע הפוטנציאלי אין יכולת דומה.הבנק כמוסד כספי הוא גם בעל כישורים מיוחדים ואמצעים טכניים שאינם נחלתו של הפרט. כל
אפילו יש בכוחו לעשות כן ...מכוח מערכת יחסים מיוחדת זו מוטלות על הבנק חובות מיוחדות,

שאינן מוטלות על צדדים לחוזה רגיל.".
311. צרכנים רבים רואים - ובצדק - בחברות כרטיסי האשראי תאגידים מעין ציבוריים, בעלי מאגרי מידע, אמצעים
טכניים וניסיון רב שנים, אשר בין יתר תפקידיהן, הגנה על הצרכן מפני מעשי הונאה כדוגמת אלה המתוארים

בבקשה זו. מכוח מערכת אמון זו מצופות חברות כרטיסי האשראי להפעיל את כל אמצעי הזהירות הנדרשים,
לרבות הפסקת כל התקשרות עם חברות מזיקות, וזאת על מנת להגן על ציבור הלקוחות מפניהן. בכך נדרשות

חברות כרטיסי האשראי להעדיף את טובת הצרכן באופן מובהק על הטובה העסקית שלהן.

312. דברים אלו נכונים ניתר שאת ביחס לצרכנים השייכים לאוכלוסיות חלשות, כדוגמת קשישים, המוצאים עצמם
נתונים לחסדי גופים מסחריים, המבקשים לנצל את חולשתם ואשר מונעים מאותם צרכנים את היכולת לשקול

באופן חופשי את ההתקשרות המוצעת.

313. צרכנים המשתייכים לאוכלוסיות חלשות - כגון הקשישים בענייננו - זקוקים יותר מכל להגנה שנדרשות לספק
להם חברות כרטיסי האשראי. כפי שתואר לעיל, חברות השיווק הישיר נוהגות לאתר וליזום קשר טלפוני עם
צרכנים קשישים דווקא, מתוך ידיעה ברורה כי מדובר באוכלוסייה חלשה, הנוחה יותר לשכנוע והמועדת למסור

ביתר קלות את פרטי כרטיס האשראי.

314. קשישים רבים עמם יוצרות חברות השיווק הישיר קשר טלפוני, סובלים, מפאת גילם, ממידה כזו או אחרת של
דמנצלה או בעיית זיכרון אחרת, קושי בהתמצאות בזמן ובמקום, כבדות שמיעה ועוד קשיים קוגניטיביים אחרים.
קשיים גופניים וקוגניטיבייס אלו מנוצלים לרעה באופן בוטה על ידי חברות השיווק הטלפוני למטרות התעשרות

שלא כדין.

315. בנוסף ועל פי רוב, קשישים עמס יוצרות חברות השיווק הישיר קשר טלפוני, אינם מסוגלים לעמוד בלחץ המופעל
עליהם על ידי הנציגים הטלפונים והם נוטים למסור את פרטי הכרטיס שברשותם, לרוב מתוך תקווה כי הדבר
לביא להפסקת ההטרדות הטלפוניות החוזרות והנשנות. חברות אלו, בפניותיהן התכופות, בהבטחות ובהצעות
השונות שהן מציעות לקשיש בשיחת הטלפון, יוצרות "רעש" שאינו מאפשר לקשיש להבין את הסיטואציה
הצרכנית עד סופה, לשקול בבהירות את ההצעה ולהבין את השלכותיה [השוו: ע"א (ת"א) 5156-12-09 יעקב

אדלר נ' שלמה פסקין [פורסם בנבו, 2.2.2012].

316. במקרה הטוב, מבין הקשיש רק בדיעבד, לאחר ניתוק השיחה, כי נתן הסכמתו לרכישת מוצר בו אין לו צורך.
במקרה הפחות טוב, מגלה הקשיש רק לאחר זמן רב, כי נפל קורבן להונאה וכי חולב בסכומי כסף גבוהים בגין
מוצרים שלא הזמין (ולעיתים גס לא קיבל), או בגין מוצרים ששווים נמוך מאות ואלפי מונים מהסכומים שנגבו

ובגינם מכרטיס האשראי שלו. ,
יוער, כי ברור שגם עתה ישנם צרכנים קשישים, שאינס יודעים כלל שהם ממשיכים להיות מחויבים, על בסיס ו

חודשי על ידי חברות השיווק הישיר, בגין "עסקאות" שלא הסכימו להן.
בנסיבות אלו, חברות כרטיסי האשראי - בהם שמים הקשישים את מבטחם - מחוייבות בשמירה על רף גבוה

ביותר של זהירות ונאמנות.
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317. אלא שחברות כרטיסי האשראי הפרו את חובת האמון שהן חברת לצרכנים הקשישים, בכך שהמשיכו במתן
שירותי סליקה לחברות השיווק, ואף התקשרו עם חברות שיווק נוספות, על אף שידעו או שהיו צריכות לדעת,
שאלה מעורבות בעריכת עסקאות מפוקפקות, ללא הסכמת הלקוח, תוך ניצול עשרות אלפי קשישים והוכאתס.

318. חברות האשראי הפרו את חובת האמון שהן חבות לצרכנים בכך שסייעו במשך שנים - הלכה למעשה ובמודעות
מלאה - לתעשיית הונאת הקשישים לפרוח ולשגשג.

319. חברות האשראי ידעו זאת במשך כל השנים ועדיין העדיפו את טובתן העסקית והכלכלית על פני טובת הצרכנים,
אשר מצאו עצמם מחויבים בסכומי עתק שלא כדין. בכך הפרו חברות כרטיסי האשראי את חובות הנאמנות

וההגינות החלות עליהן.

320. בנסיבות אלה, ונוכח הפרתן של חובות הנאמנות וההגינות המוטלות על חברות כרטיסי האשראי, מתבקש בית
! המשפט הנכבד לחייב את המשיבות במלוא הנזקים הממוניים והבלתי ממוניים שנגרמו לחברי הקבוצות אף

! בעילה זו של הפרות חובות אמון כלפי חברי הקבוצות.

321. כאמור, רק בשנת 2017, "החליפו דיסקט" ומסיבה שתתברר במהלך המשפט, החלו לחסום חלק מחברות השיווק
הישיר, כאשר בעקבות זאת, הגישו חלק מחברות השיווק תביעות ובקשות למתן צו מניעה זמני נגד חברות
כרטיסי האשראי. מרביתן של התביעות טרם התבררו, וכל שנדונו בהן עד הלום היו בקשות לצו ארעי או צו זמני.

בת.א. (ת"א) 35859-02-17 צריכה ומיגון ישיר בע"כג ני ישראברט בע"מ ניתן ביום 2.11.2017 על ידי כבי השופט
רחמים כהן פסק 'רץ שדחה את תביעת חברת השיווק הישיר בנימוק שקמה לישראכרט הזכות לבטל את החוזה
משהתברר כי שיעורי ביטולי העסקה של חברה זו עולים על המקובל ומשהתברר כי חברה זו מסרה מידע מטעה

לחברת כרטיסי האשראי על תחומי פעילותה.

בחלק מן התביעות שהוגשו על ידי חברות השיווק12 נדחתה בקשתן למתן צו זמני שיורה לחברות כרטיסי האשראי
לשוב ולסלוק את פעילותן, תוך שנקבע כי אחוזי ביטול העסקאות הגבוה מהווים לכאורה הצדקה לביטול הסכם
הסליקה. בת"א 941-05-17 ג,ח פרמיוםבע"מ ני כרטיסי אשראי לישראל בע"מ [פורסם בנבו, 14.5.2017], דחתה
כב' השופטת ש' אלמגור בקשה למתן צו מניעה זמני, תוך שהדגישה את חובתה של חברת כרטיסי האשראי לדאוג

ללקוחותיה מקום בו ישנה אינדיקציה להתנהלות לא תקינה:

"מעבר לזכותה של המשיבה לבטל את החוזה מכוח הוראותיו, יש לומר כי נוכח התנהלותה של -
המבקשת כגרסת המשיבה חלה על המשיבה חובה לנהוג בלקוהותיה של המבקשת, שאת כרטיסי
האשראי שלהס היא סולקת, בזהירות ובאחריות. במיוחד נכונים הדברים על רקע שיעור העסקאות

שבוטלו תוך כדי ההתקשרות, שממנו אפשר להסיק אולי כי המבקשת אינה נוהגת כשורה."

בקשת רשות ערעור שהוגשה על החלטה זו לבית המשפט העליון בתיק רע"א 4303/17, נדחתה בהחלטתה של כב'
השופטת (כתוארה אז) א' חיות מיום 7.6.2017.

מאידך, בחלק אחר של המקרים ניתן לבקשת חברות השיווק הישיר צו זמני13, תוך שבית המשפט מדגיש כי הצו
ניתן מבלי לקבוע מסמרות לענין סיכויי הצלחת התביעה, אלא בהתחשב בנסיבות הספציפיות שהוצגו בפניו. כך

, השתית בית המשפט את החלטתו על כך שלא הוכח בפניו בשלב הלכאורי כי אחוזי למשל, בענץ הלפ פי סי

; 12 ר' למשל החלטת כב' השופט רחמים כהן בת"א 62364-06-17 צריכת ומיגון ישיר בע"מ נ' לאומי קאוד בע'ימ [פורסם בנבו, 15.8.2017]
החלטת כבי השופטת ארנה לוי בתיק ה"פ 20521-03-17 ח. רכסים והפצה בע"מ ני ישראכרט בע"מ [פורסם בנבו, 16.3.2017] ,?

13 ר' למשל, החלטת כב' השופטת לימור ביבי בת"א 16815-11-17 הלפ פי סי טכנולוגיות בע"מ ני לאומי קארד בע"מ, [פורסם בנבו,

29.11.2017]; החלטת כב' השופטת יעל אילני בת"א 32053-07-17 א.י. איור בע"מ ואתי ני ישראכרט בע"מ, [פורסם בנבו, 28.7.2017]
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ביטולי העסקה היו בשיעור בלתי סביר וכן לא הוכח שהחברה התובעת (שנטען כי עסקה בשיווק מכירה ומתן
שירותי מחשוב, לרבות התקנות בבתי הלקוח באמצעות טכנאי שטח וכן שירות טכנאי מרחוק) הטעתה את חברת
; ובענין א. י. כרטיסי האשראי לגבי אופי פעילותה קודם להתקשרות בעסקה, וכן בהתחשב בשיקולי מאזן נוחות
, השתית בית המשפט את החלטתו על כך שהחלטת חברת כרטיסי האשראי לחסום את החברה לא נבעה איור
מפעילותה של התובעת אלא אך בשל זהות בעליה שהיה מעורב בחבלות אחרות שביצעו פעילות מפוקפקת, תוך

שנקבע כי לא די בכך.

למיטב ידיעת המבקשים, התביעות התלויות ועומדות, או למצער, מרביתן, הועברו לדיון בפני כב' השופט גרשון
גונטובניק.

ד.3.4. הפרת חמת

322. לא זו אף זו, בהתאם לפסיקה, חובות המוטלות על פי דין על חברות כרטיסי האשראי, נקראות מכללא אל תוך
מערכת היחסים החוזית עם הלקוחות (במובן זה שמדובר בחובות שנועדו להגן על הלקוחות, כמעין "חוזה לטובת

צד ג'"), להפרתן על ידי המשיבות מקימה לציבור חברי הקבוצה, לצד העילות הנזיקיות, גם עילה חוזית.

323. ח לעניין זה למשל ר' את החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופט ד"ר עמירם בנימיני) בעניין ת.א.
: 2057-07, בש"א 14184/07 דפני פרי ואחי ני שערי דלק פתוח וניהול-שותפות רשומה ואח/ נבו, 2.8.10 (להלן

דפני פרי"): "עניין

"יש לראות את הוראות הצו וחוק הפיקוח כמוכללות אל תוך חוזה המכר שבין הלקוח ותחנת הדלק.
החוזה יפורש בד1ך שאינה מנוגדת לחוק ואינה כוללת תשלום שהחוק אוסר לגבותו. לכאורה, גביית
סכומים מעבר למותר מהווה קיום חוזה שלא בדרך מקובלת ובתום לב, ועל כן הפרה יסודית של

החוזה."

על כן, בהפרת הנורמות המוטלות על פי דין על חברות כרטיסי האשראי, יש גס משום הפרת חוזה שלהן כלפי
חברי הקבוצות.

ד.4.4. הפרת חובות כלפי הלקוחות לביטול עסקאות והטעייתם באשר לזכויותיהם על פי דיו

324. על מערכת היחסים שבין הלקוח לחברת כרטיסי האשראי חלות, בין היתר, גם הוראות חוק כרטיסי חיוב.

325. כפי שנראה להלן, סעיף 5 לחוק כרטיסי חיוב קובע כי בעת מסירת הודעה על ידי הלקוח בדבר שימוש לרעה
בכרטיס שומה על חברת כרטיסי האשראי לבטל לאלתר את החיובים העתידיים, וכן לבצע השבה לאחור של
החיובים שבוצעו בניכוי סכומים המפורטים בסעיף 5(ג) לחוק; מאידך, בסעיף 9 לחוק קובע כי ב"עסקה במסמך
חסר" שתדווח בתוך 30 יום. ממועד החיוב תבוצע גם השבה של מלוא הסכומים שנגבו בגין העבר ללא חיוב

בהפחתה המפורטת בסעיף 5(ג).

? לעומתם, סעיף 10(א) לחוק קובע כי בעסקה בה היה כישלון תמורה מלא והלקוח ביטל את העסקה (גס אם לא

היה שימוש לרעה בכרטיס), תחדל חברת כרטיסי האשראי לחייב את הלקוח בגין עסקה זו.

326. סעיף 5 לחוק כרטיסי חיוב קובע את העיקרון הבסיסי לפיו במקרה של שימוש לרעה בכרטיס האשראי או
בפרטיו, יישא המנפיק, קרי - חברת כרטיסי האשראי, במלוא הנזק שנגרם ללקוח, אלא אם התקיימו החריגים

הקבועים בחוק:
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"אחריות לשימוש לרעה
5. (א) בסעיף זה ובסעיף 6 -

"שימוש לרעה" - שימוש בכרטיס חיוב בידי מי שאינו זכאי לכך לפי חוזה כרטיס חיוב, בדרך של
רכישת נכסים או משיכת כסף, ובכרטיס תשלום - גם טעינתו;

"הודעה" - הודעה של הלקוח למנפיק אחרי שנודע לו על גניבת כרטיס החיוב, על אבדנו או על שימוש
לרעה.

(ב) הלקוח לא יהיה אחראי בשום מקרה לשימוש לרעה שנעשה אחרי שנמסרה הודעה.
(ג) הלקוח יהיה אחראי לשימוש לרעה שנעשה לפני שנמסרה הודעה למנפיק, לפי הסכום הנמוך מבין

שני אלה:
(1) סכום קבוע של 75 שקלים חדשים בתוספת של 30 שקלים חדשים לכל יום מהמועד שבו נודע
לו על גניבת כרטיס החיוב, על אבדנו או על השימוש לרעה בו עד מועד מסירת ההודעה; על אף
האמור לעיל, אם מסר הלקוח את ההודעה תוד שלושים ימים מיום שנעשה לראשונה שימוש
לרעה, לא יהיה אחראי לסכום העולה על 450 שקלים חדשים; יום ההודעה לא ייכלל במנין הימים,

אם נמסרה באותו יום שבו נודע ללקוח על האובדן או הגניבה;
(2) סכום העסקאות או הפעולות שבוצעו בפועל.

(ד) הגבלת האחריות האמורה בסעיף זה, לא תחול אם נתקיים אחד מאלה:
(1) הלקוח מסר את כרטיס החיוב לאדם אחר, למעט מסירה בנסיבות סבירות למטרת שמירה
בלבד, ואולם הלקוח לא יהיה אחראי לשימוש לרעה שנעשה אחרי שכרטיס החיוב שנמסר לאדם
אחר, אבד לאותו אדם או נגנב ממנו-, לענין זה, מסירת כרטיס החיוב יחד עם הצופן לא תיחשב

כמסירה בנסיבות סבירות;
(2) השימוש בכרטיס החיוב נעשה בידיעת הלקוח;

(3) הלקוח פעל בכוונת מרמה.
(ה) ...
(ה1) ...

(ו) לא תחול על הלקוח אחריות כלשהי לשימוש לרעה שנעשה בכרטיס חיוב, להוציא האחריות
המפורטת בחוק זה."

327. המבקשים יטענו כי התנהלותן של חברות השיווק הישיר עולה כדי "שימוש לרעה" בכרטיס, כהגדרתו בסעיף
5(א) לחוק כרטיסי חיוב. חברות אלה עושות שימוש בפרטי כרטיס האשראי שנמסרים להן על ידי הקשישים שלא
מטרה שלשמה נמסרו הפרטים בדרך של משיכת כספים באמצעות חיובים שלא ניתנה להם הסכמת הלקוח,
פעמים רבות אף ללא כל תמורה בצד החיוב. הלכה למעשה נכנסות הנרות השיווק הישיר בדרך זו לחשבונם של

הקשישים וגובות מהם סכומי עתק ללא הרשאה כדין.

328. על פי הוראת סעיף 5(ב) לחוק כרטיסי חיוב, הלקוח אינו אחראי בשום מקרה לשימוש לרעה שנעשה בכרטיסו,
מרגע שמסר לחברת כרטיסי האשראי הודעה על השימוש לרעה שנעשה בכרטיס.

(ג) לחוק, 329. טרם מסירת ההודעה לחברת כרטיסי האשראי, אחריות הלקוח מוגבלת לסכומים המנויים בסעיף 5
קרי- סכום קבוע של 75 ¤ וכן תוספת של 30 ¤ עבור כל יום בו השתהה הלקוח במסירת ההודעה לחברת כרטיסי

האשראי מיום שבו נודע לו על השימוש לרעה שנעשה בכרטיס.

330. משמעות הדבר לענייננו הינה, כי במקרים בהם פנו הקשיש או בני משפחתו לחברת כרטיסי האשראי ודיווחו להם
על מעשי ההונאה של חברות השיווק הישיר, היה על חברות כרטיסי האשראי לפעול באופן מיידי לעצירת השימוש
לרעה בכרטיס, ולזכות את הקשיש במלוא הנזק, פחות מספר ימי השתתפות בנזק X 30 ¤ עבור כל יום עיכוב

בדיווח מהמועד שבו נודע לקשיש על השימוש לרעה בכרטיס, וככל שהיה עיכוב כאמור.
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331. יושם אל לב, כי במקרים רבים לא גילו הקשישים את מעשי ההונאה של חברות השיווק הישיר מיד עם ביצועם,
בשל אופי המעשים והתחכום שבהם, אלא רק לאחר חודשים רבים של גביה שלא כדין. לשון החוק ותכליתה
מלמדות, כי אין בכך כדי לשנות לעניין אחריות חברת כרטיסי האשראי למלוא הנזק שנגרם לקשיש. לכל היותר,
ניתן לחייב את הקשיש בסכומים הקבועים בסעיף 5{ג) לחוק, מיום בו גילה בפועל את השימוש לרעה שנעשה

בכרטיסו:

"...בעת קביעת הסדר חלוקת האחריות עלתה שאלת התרשלותו של הלקוח במסירת הודעה למנפיק,
אולם הוחלט שלא לכלול אותה בהסדר. יש לשים לב לכך שההסדר המפורט בסעיף 5(ג) לחוק מטיל על
הלקוח אחריות לנזק מוגבל של עד 30 ש"ח ליום אך ורק לאחר שנודע ללקוח בפועל על גנבת הכרטיס, על
אבדנו או על שימוש לרעה שנעשה בו. בכל מקרה שבו הלקוח לא ידע על האמור, לרבות במקרים שבהם
אפשר לייחס ללקוח ידיעה בכוח, הלקוח אינו נושא במק כלל למעט סכום קבוע של 75 ש"ח, עולה אפוא
שאין, על פי חוק כרטיסי חיוב, מקום להתייחסות להתרשלות הלקוח במסירת הודעה למנפיק או בייחוס
ידיעה בכוח של הלקוח על גנבה, על אבדן או על שימוש לרעה בכרטיס, אלא במסגרת הסכומים המוגבלים
שבסעיף 5)ג) לחוק. דומה שגם כאן מל הראוי לחזור ולהזכיר את סעיף 5(ו) לחוק כרטיסי חיוב, אשר קובע
כי אין להטיל על הלקוח אחריות גדולה יותר, בגין שימוש לרעה שנעשה בכרטיס, ממה שמטיל עליו חוק
כרטיסי חיוב עצמו" (אמיר בכר, "שימוש לרעה בכרטיס חיוב- שחיקת ההגנה המוקנית לצרכו". המשפט

.(342 י"א, תשס"ז 321,

332. רק בשלושה מקרים יהיה הלקוח אחראי לשימוש לרעה שנעשה בכרטיסו והס מנויים בסעיף 5(ד) לחוק:

332.1. הלקוח מסר את כרטיס האשראי שלו לאחר שלא למטרות שמירה בלבד;

332.2. השימוש לרעה שנעשה בכרטיס היה בידיעת הלקוח ,-

332.3. הלקוח פעל במרמה.

333. במקרים אלו - ורק בהם - יישא הלקוח עצמו ולא חברת כרטיסי האשראי בנזק שנגרם לו כתוצאה מהשימוש

לרעה שנעשה בכרטיסו. מוסיף סעיף 5(ו) ומחזק מסקנה זו בקבעו כי �

"לא תחול על הלקוח אחריות כלשהי לשימוש לרעה שנעשה בכרטיס חיוב, להוציא האחריות המפורטת
. בחוק זה"

334. מאחר ולקשישים שהונו על ידי חברות השיווק הישיר אין ולו קמצוץ של אשם או רשלנות ביחס לנזק שנגרם
להם, הרי שמלוא האחריות לנזק רובצת לפתחן של חברות כרטיסי האשראי.

335. ואכן, מרגע שהוכח - וכך הדבר בענייננו - כי נעשה שימוש לרעה בכרטיס, עובר הנטל לחברת כרטיסי האשראי
להוכיח כי נתקיים אחד החריגים המנויים בסעיף 5(ד) לחוק (השוו: ת.א. (ת''א) 15890/03 שפירא ני ישראכרט

בע"מ [פורסם בנבו, 29.1.2004]).

336. המבקשים יטענו, כי די בתלונת הקשיש או בן משפחתו בדבר השימוש לרעה שנעשה בכרטיס, כשלעצמם, כדי
; אך לכך מצטרפת גס ידיעתן הפוזיטיבית של חברות לגרוס לחברות כרטיסי האשראי לבצע את ההשבה המלאה
כרטיסי האשראי על הפרקטיקרת הנלוזות של חברות השיווק הישיר - ועל כן, בנסיבות אלה, משפנה קשיש או
בן משפחתו והתלונן על שימוש לרעה בכרטיסו, חלה על חברות כרטיסי האשראי חובה מוגברת לפעול לביטול

מיידי של החיוב בעילה של שימוש לרעה בפרטי הכרטיס.

337. כאמור, מאחר ואף אחד מהחריגים המנויים לעילאינו מתקיים במקרים אליהם מתייחסת בקשה זו, הרי שמכוח
סעיף 6(א) לחוק, על חברות כרטיסי האשראי חיה להשיב לקשישים, בהקדם האפשרי ותוך לא יותר מעשרה ימי
עסקים מיום קבלת ההודעה על השימוש לרעה שנעשה בכרטיסם, את סכום החיוב למעט הסכומים הנקובים

(ג) לעיל: בסעיף 5
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"השבת סכומי חיוב
6. (א) חוייב לקוח בשל עסקאות או פעולות שנעשו תוך כדי שימוש לרעה בכרטיס חיוב, ישיב
המנפיק ללקוח, בהקדם האפשרי אך לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מיום הודעת הלקוח, את

סכום החיוב, למעט הסכום שבו חייב הלקוח לפי סעיף 5(ג)."

338. בהקשר זה, מתבקש בית המשפט הנכבד להניח, כי חזקה על קשישים שפכו בפועל לחברות כרטיסי האשראי
והתלוננו על שימוש לרעה שנעשה בכרטיסס על ידי חברות השיווק הישיר, עשר כן מיד עם היוודע להם דבר
השימוש לרעה בכרטיס. זוהי אף הנחת המוצא של החוק, שאס לא כן, היתה נקבעת בו חובת דיווח מיידי על כל

מקרה של שימוש לרעה:

"יושם אל לב, שהמחוקק לא חייב במתן הודעה למנפיק על אובדן כרטיס החיוב, גניבתו או שימוש
בו לרעה. זאת, מן הטעם שהניח כי לאור חלוקת האחריות כפי שנקבעה, יהיה זה אינטרס של
הלקוח להודיע על אחד האירועים הללו מיד כשנודע לו על התרחשותם." א. ברק וע. פרידמן,

"כרטיסי חיוב- היבטים משפטיים ומעשיים של כרטיסי אשראי ובנק". בעמ' 315.

339. בספרם, סוקרים א. ברק וע. פרידמן את פרטי הסדר חלוקת האחריות שבחוק כרטיסי חיוב, אשר נחקק על בסיס
המלצות ועדת ברק (הועדה לבדיקת הבעיות המשפטיות של כרטיסי אשראי, משרד המשפטים, תשמ"ב-1982).

בהקשר זה מציינים המחברים, כי בפני הועדה נטענו כלל טענות המצדדים והמקטרגים ביחס ל"מועד הקובע"

לתחילת אחריות הלקוח =

"חברות האשראי דרשו שהסדר האחריות יתחיל "לרוץ" ממועד השימוש לרעה בפועל, שכן מצב
שבו הקנס היומי מתחיל במועד שבו נודע ללקוח על כך שהכרטיס לא ברשותו, ולא במועד שנעשה
בו לראשונה שימוש לרעה, פותח פתח להתרשלות מטעם הלקוח במתן ההודעה. בנוסף טענו

חברות האשראי שהסדר זה עשוי לדרבן את הלקוח לעכב בכוונה תחילה את העברת ההודעה.
מנגד הועלו שיקולים כבדי משקל לדחיית טיעוני חברות האשראי. ניסיון החיים מלמד שכל לקוח
מתייחס - ובצדק - לכרטיס החיוב כקניינו, והוא מודיע לחברות האשראי מיד כשנודע לו על
אובדנו, גניבתו, או השימוש לרעה בו. בנוסף, קיימת חובה חוזית על הלקוח להודיע על האובדן,
הגניבה או השימוש לרעה מיד כשהדבר נודע לו. בצידה קיימת, כמובן, החובה המשפטית מכח
עקרון תום הלב, להודיע לחברה המנפיקה מיד כשהדבר נודע ללקוח. כל לקוח יודע שלפחות
בתקופה שבה מתבררות נסיבות השימוש לרעה בכרטיס, הוא מצוי בעמדה נחותה כלפי חברות
, מאחר שחשבונו מחוייב במלוא הסכום (חובת חברת האשראי להשיב את הסכום קמה האשראי
רק בתום 30 יום מיום ההודעה, וזאת על פי סעיף 6 לחוק). כל אלו הביאו בסופו של דבר, לדחיית

טיעוני חברות האשראי על הסף." א. ברק וע. פרידמן, לעיל, 317-318}.

עוד מתבקש בית המשפט הנכבד להניח, כי חזקה על קשישים שטרם פנו לחברות כרסיסי האשראי לדווח על
השימוש לרעה שנעשה בכרטיסם על ידי חברות השיווק הישיר, כי הם כלל אינם מודעים לשימוש זה.

ביחס לשתי הנחות היסוד המתוארות, נדרש בית המשפט הנכבד לחייב את חברות כרטיסי האשראי במלוא סכום
הנזק שנגרם לקשישים, או לכל הפחות, ולמען הזהירות בלבד, להפחית מסכום הנזק, על פי שיקול דעתו, סכום

אשר יישקף את החלתו הנכונה של סעיף 5(ג) לחוק כרטיסי חיוב.

340. הרציונל העומד בבסיס הטלת האחריות על חברות כרטיסי האשראי במקרה של שימוש לרעה בכרטיס, חינו
יכולתן של חברות אלו לפזר את סך הנזק בין כלל לקוחותיהן (כב' בית המשפט מופנה לעניו זה אל דברי כבוד
; השופט א' רובינשטיין בע"א 3955/04 עו"ד אריה רייזל ני בנק לאומי לישראל בעי'מ [פורסם כנבו, 4.7.2005]

וכן אל ת.א. (ת"א) 200462/02 שנון ליאור נ' בנק לאומי לישראל סניף שער ראשון [פורסם בנבו, 20.8.2006]).

וכן, אל ת.א. (ת"א) 180435/02 בן עובד חיים נ' ישראכרט בע"מ [פורסם בנבו, 27.10.2004]). ניתן ללמוד על
רציונל זה גם מן האמור בדברי ההסבר לסעיף 5 לחוק:

"מוצע שהסיכון העיקרי של השימוש לרעה בכרטיס חיוב יוטל על המנפיק, זאת משום שהוא יכול
לפזר את הנזק בין כלל המשתמשים בכרטיסי חיוב, בעוד שהלקוח הבודד עלול להיות צפוי לנזקים
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בלוני סבילים. דבר זה כבר נעשה כיום בכרטיסי בנק על ידי תשלום עמלה מיוחדת." (דברי ההסבר
לסעיף 5 להצעת החוק, ה"ח תשמ"ו, 129).

341. המדובר בהסדר מעין ביטוחי, במסגרתו מבוטח כל לקוח של חברת כרטיסי האשראי כנגד הסיכוך לשימוש לרעה
שייעשה בכרטיסו, למעט במקרים החריגים המנויים בסעיף 5(ד):

"בהתאם לעיקרון 'פיזור הנזק' רצוי, על כן, שהמנפיק ישא בסיכונים הנובעים מהשימוש לרעה
בכרטיס החיוב, מאחר שהוא מסוגל בדרך כלל לגלגל את הסיכול הסופי על המשתמשים בשירותיו,
בין אם על ידי לקיחה בחשבון את הנזק בעת תמחור העמלות הנקבעות מבתי העסק ומהלקוחות,

ובין אם באמצעות הסדרי הביטוח שאותם מחוייבים הלקוחות לבצע.
מבחן "האשמה" מאזן את העיקרון הראשון ורואה בתרומת הלקוח להכשרת הקרקע לשימוש
לרעה בכרטיס החיוב שלו את המבחן להטלת מכלול הסיכונים. שורשיו של מבחן זה נעוצים
בעיקרון "האשם" והרשלנות הגורסים כי מ< שיצר את הסיכון צריך לשאת בנזק, שנגרם כתוצאה

ממנו". (ברק ופרידמן, לעיל, 305).

וראה גם את אשר נפסק בענין שפירא (הנזכר לעיל):
"הסיטואציה המשפטית שיוצר חוק כרטיסי חיוב דומה לזו של חוק חוזה הביטוח, הואיל וגם כאן
יוצר החוק מעין כיסוי ביטוחי לבעל כרטיס חיוב אשר כרטיסו אבד או נגנב, ונגרם לו עקב כך נזק

כספי, לפיכך, דומני כי ניתן ליישם את הפרשנות בדיני הביטוח, גם במקרה זה.".

342. יודגש, כי עד לרפורמה בעמלות שהנהיג בנק ישראל בחודש יולי שנת 2008, חייבו חברות כרטיסי האשראי את
לקוחותיהן ב"דמי הגבלת אחריותי' שנתיים, אשר היוו מעין פרמיית ביטוח למקרים בהם נעשה שימוש לרעה
בכרטיס. בדרך זו פיזרו חברות כרטיסי האשראי את נזקי השימוש לרעה בין כלל לקוחותיהן ויתכן שאף העשירו

את קופתך בדרך זו =

"בשוק שבו קיימים כ'6.3 מליון כרטיסי חיוב, והעמלה בגין הגבלת אחריות הלקוח עומדת על
למעלה מ'20 ש"ח לשנה לכרטיס, הרי שסך התקבול מהעמלות עומד על כ�70 מיליון ש"ח בשנה.
כפי שניתן לראות, סכום ההכנסות מגביית העמלה הייעודית לעניין השימוש לרעה עולה על סך

הנזק השנתי בגין השימוש לרעה," (בכר, לעיל, 330).

343. בעקבות הרפורמה הוחלט על איחוד כלל העמלות, הן החודשיות והן השנתיות, וביניהן גס עמלת הגבלת
האחריות, לעמלה חודשית אחת ששמה "דמי כרטיס חודשיים" (ראו: בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, "תשובות

לשאלות נפוצות בעקבות הרפורמה בעמלות")
̂ר1 30.0#? ז310וז31 וח61:01�ו/3101רח3/ו31ט>1ו313/0^£01[1/0}.^1301.0./\/\/^/^//:ק

344. דמי הכרטיס שמשלמים לקוחות חברות כרטיסי האשראי נועדו, בין היתר, לבטח אותם בגין מקרים כגון אלו
המתוארים במסגרתה של בקשה זו, שהינם בגדר שימוש לרעה חמור ומובהק. על כן, יוסיפו המבקשים ויטענו,
כי יש לראות בחברות כרטיסי האשראי משוס "מבטחי', שהפרו את חובותיהן כלפי חברי הקבוצה (המבוטחים),

.1981 בהתאם להוראות סעיפים 1 ו - 23(א) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א -

345. לעומת סעיף 5, קובע סעיף 9 לחוק, כי בעסקה במסמך חסר, תחולנה ההוראות הבאות =

עסקה במסמך חסר
9. (א) בסעיף זה, "עסקה במסמך חסל" - עסקה בין לקוח לבין ספק, שבה לא הוצג כלטיס
אשראי, או עסקה שבמסמך המעיד עליה לא צוינו פלטים כאמור בסעיף 8, או עסקה שהמסמך

המעיד עליה לא נחתם בידי הלקוח,
(ב) חויב לקוח לשלם את תמולתה של עסקה במסמך חסר, והודיע למנפיק, תוך שלושים ימים
מיום שנמסרה הודעת המנפיק על החיוב שהוא לא ביצע את העסקה או שפלטי המסמך הושלמו
שלא בסכום שבו התחייב הלקוח, ישיב לו המנפיק את סכום החיוב בערכו ביום החיוב, או את
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ההפרש שבין סכום החיוב המוסכם על הלקוח לפי הודעתו, לבין הסכום הרשום במסמך, לפי הענין,
תוך עשרה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הלקוח, והוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) לסעיף 6א

יחולו, בשינויים המחויבים,

כאמור, במקרה זה, אם דיווח הלקוח בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת המנפיק על החיוב כי הוא לא ביצע את
העסקה או שפרטי המסמך הושלמו שלא בסכום שבו התחייב הלקוח, תבוצע ההשבה המלאה גס בגין התשלומים

(ג) לחוק. שחוייבו קודם לכן, ללא ההפחתות המפורטות בסעיף 5

346. חבותן של חברות כרטיסי האשראי לבטל עסקאות ולהימנע מחיובים עתידיים למן קבלת תלונה בדבר שימוש
לרעה בכרטיס, קמה גם מכח הוראת סעיף 10בי לחוק כרטיסי חיוב, שקובע:

"10ב. הורה לקוח למנפיק להפסיק חיוב בעסקה, שהספק דיווח למנפיק לגביה, בעת עשייתה, כי
התשלום בעבורה נגבה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס חיוב, יפסיק המנפיק לחייב את

הלקוח."

347. ככל שהדבר נוגע לכישלון תמורה מלא, אשר אף היא רלוונטית לגבי אותם חיובים שבוצעו על ידי חברות השיווק
בגין מוצרים שלא סופקו כלל, קובעת הוראת סעיף 10(א) לחוק כי:

"הפסקת תשלום בשל אי-הספקה
10. (א) הודיע לקוח למנפיק, בכתב, לגבי עסקה שנעשתה בינו לבין ספק באמצעות כרטיס

אשראי, כי מתקיימים שניים אלה, יפסיק המנפיק לחייב את הלקוח בשל אותה עסקה, במועד
קבלת ההודעה:

(1) הנכס שנרכש בעסקה לא סופק אף שחלף מועד ההספקה שעליו הוסכם בין הלקוח לבין
הספק, ואם מועד ההספקה כאמור טרם חלף - הספק הפסיק, דרך קבע, לספק נכסים מסוגו של

הנכס שנרכש בעסקה?
(2) הלקוח ביטל את העסקה."

348. חברות כרטיסי האשראי יכולות לחזור לחברות השיווק הישיר ולהיפרע מהן את כלל הסכומים שנאלצו ו/או
יאלצו לשלם ללקוחות הקשישים, בגין השימוש לרעה שעשו חברות השיווק הישיר בפרטי כרטיסי האשראי
שלהם. לחברות כרטיסי האשראי הכוח והיכולת הכלכלית לתבוע את חברות השיווק הישיר בגין נזקיהן, ובידיה!
אף מצויים הפרטים של החברות הנ"ל ובעלי השליטה בהם. כל זאת, כאשר כאמור לעיל, מן הדו"חות שנשלחים
ללקוחות על ידי חברות כרטיסי האשראי לא ניתן במקרים רבים להתחקות אחר זהות חברת השיווק הישיר אשר

מסתתרת מאחרי שמות עסק שונים.

349. מנהגן של חברות כרטיסי האשראי לדחות את הקשישים בלך ושוב ולהותיר אותם להתמודד מול חברות השיווק
הישיר מהווה הפרה בוטה של חובותיהן על פי חוק כרטיסי חיוב, חוטאת לתכליתו של חוק זה והלכה למעשה

מותירה את הקשישים עם חסרון כיס עצום, עייפים ומושפלים למול תאגידי ענק של חוסר צדק.

350. התנהלות זו אף מהווה הטעיה של הלקוחות באשר לזכויותיהם החוקיות, הפרת החוזה שבין הלקוחות לבינן
(שהוראות חוק כרטיסי חיוב מהוות תנאי מכללא בתוכו) והפרת חובות הזהירות וחובות האמון כלפי הלקוחות;
ודוק: במקום לפעול כמתחייב מהוראות חוק כרטיסי חיוב, ולבטל את העסקות מיד עם קבלת התלונות, הסירו
חברות כרטיסי האשראי את האחריות מעצמן, הודיעו ללקוחות כי אין ביכולתן לבטל את העסקאות, ושלחו את

הקשישים ובני משפחותיהם להתמודד מול חברות השיווק הישיר.

351. במקרים בהם הופעלו עליהן לחצים כבדים על ידי בני משפחותיהם של הקשישים ו/או ארגוני צרכנים, פעלו הן
באופן מפלה, וסייעו לחלק קטן מהנפגעים שהצליחו ללחוץ עליהן לבטל את החיובים בכרטיס. בכך אף הודו כי
יש ביכולתן להביא לביטול החיובים, אך כי העדיפו שלא לעשות כן, אלא רק במקרים בהם אולצו בשל לחץ

שהופעל עליהן.
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352. כמפורט לעיל בעניין דפני פרי, הזכויות של חברי הקבוצה מכוח חוק כרטיסי חיוב, נקראות מכללא גם אל תוך
מערכת היחסים החוזית בין הצדדים, והפרתן על לדי המשיבות מקימה לציבור חברי הקבוצות גס עילה של הפרת

חוזה.

353. לפיכך, יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את חברות כרטיסי האשראי להשיב לקשישים את כלל הסכומים שנגבו
מהם שלא כדין על ידי חברות השיווק הישיר, אף בהתבסס על הפרת הוראות חוק כרטיסי חיוב, כמו גס הטעיה,

הפרת חוזה והפרת חובות אמון וחרבות זהירות בקשר עם אי ביטול העסקאות לאחר קבלת התלונות.

ד,5.4. עשיית עושר ולא במשפט

354. נוסף על האמור לעיל, כמתואר בהרחבה במסגרתה של בקשה זו לעיל, חברות כרטיסי האשראי נהנות מעמלות
סליקה הנובעות ישירות מכל עסקה שמבצע בית העסק עמו הן קשורות בהסכמי סליקה.

355. היטיבה לתאר זאת חברת לאומי קארד, בכתב ההגנה שהגישה בת.א. 62364-06-17 (ת"א) צריכה ומיגון בע"מ נ'
לאומי קארד בע'ימ (נספרו "6") -.

"ויודגש, חברת כרטיסי אשראי המשמשת כסולקת מעונייגת לסלוק כמה שיותר בתי עסק, משום
שהיא זכאית לעמלות בגין העסקאות המבוצעות בבתי העסק."

356. נראה, כי רצון זה לסלוק כמה שיותר בתי עסק, עיוור את עיניהן של חברות כרטיסי האשראי, עד כי שכחו את
חובתן להגן על הלקות מפני מעשי הונאה ומרמה, כמתואר בבקשה זו.

357. חברות כרטיסי האשראי מתעשרות מדי שנה בסכומים גבוהים בגין עמלות הסליקה ועליהן להשיב, השבה מלאה
של כל הסכומים הללו בהם התעשרו על חשבון חברי הקבוצה. זאת בנוסף על פיצוי חברי הקבוצה בגין הנזקים
הממוניים שנגרמו להם בשל הסכומים שנגבו על ידי חברות השיווק הישיר, כמו גס הנזקים הבלתי ממוניים

שנגרמו להם.

358. לעקרון המחייב השבה, ואף השבה הרתעתית. במקרה של עשיית עושר ולא במשפט, יסודות עמוקים בשיטתנו,
המעוגנים בחוק ובהלכה. ח לענין זה, את ההחלטה בדבר אישור התובענה כייצוגית במסגרת ת"צ (מרכז) -51324
; כן ר' ת"צ 39598-06-13 אליהו 116̂ [פורסם בנבו 3.5.2017] 1611-?201̂ 03-14 עזרא יהודה ני '5ט2ק1מ00 נ14

יזרעאלי ני עדן בריאות טבע מרקט בע"מ [פורסם בנבו, 14.5.15].

359. ובנוסף ר' בפסק הדין ע"א 8728/07 אגריפרם אינטרנשיונל בע"מ ני שמואל מאירסון [פורסם בנבו, 15.7.2010],
מבהיר כב' השופט א' רובינשטיין כי תחולתם של כללים אלו רחבה, ומשתרעת מעבר לפירוש המילולי הצר של

: האיסור, ואף קשורה קשר ישיר לחובת תום הלב

"למעלה מהצורך, אוסיף כי חובת ההשבה של המשיבים קמה לא רק בהסתמך על כך שהתעשרותם
נעשתה תוך הפרת ההסכם עם המערערת. התנאי לפיו קמה החיבה להשיב התעשרות אם זו נעשתה
"שלא כדין" אינו מתקיים רק במצבים בהם הופר דין "חיצוני" לדיני עשיית העושר ולא במשפט, כגון
הוראת דיך, הוראה בהסכם או ביצוע עוולה, אלא גם במצבים בהם ההתעשרות נעשתה באופן "בלתי

צודק" [ראו למשל: עניין ליבוביץ, בעמי 321]."

360. על טיבו של כלל זה - לפיו יש להורות על השבה מחמת שאין החוטא יוצא נשכר - ועל הרציונאל שבבסיסו עמד
פרופ' פרידמן, כפל שנקבע בהמשך פסק הדין בעניין אגריפרם הנ"ל:

".., הרעיון המונח ביסוד עקרון זה גורם, לא אחת, להכרה בזכותו של האדם, אשר האינטרס שלו הוא
בעל קירבה מספקת לארוע הפסול, לתבוע השבת רווח שהופק שלא כדין. זאת, אף אם הרווח לא הופק

יעל חשבונוי.
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| השבה בנסיבות אלה משרתת מטרה דומה לזו של פיצויי עונשין. מנקודת ראות התובע יש בכך, בשני
̂), אך זוהי תוצאה נלווית למטרה המרכזית, שהדין מעונין בה, והיא : המקרים, רווח לא צפוי (11311)111'
הרתעה מפני המעשה שביצע הנתבע ושלילת הרווח שהפיק. אולם מניעיה של יההשבה ההרתעתיתי
חזקים מאלה של 'הפיצויים ההרתעתיים/ שכן התופעה של חוטא נשבר מקוממת יותר מזו של חוטא

שלא נענש" [פרידמן כרן א/ בעמי 595; והשוו: גרוסקופף, בעמי 5-144*1]."

; ועי'א 7115/14 שרון כן, רי דנ"א 7398/09 עיריית ירושלים נגד שירותי בריאות כללית [פורסם בנבו, 14.4.2015]
סירוגה-ברניר ני סלקום ישראל בע"מ נפררסם בנבו, 3.7.2017).

361. ולעניין התעשרותן של המשיבות הנובעת מחיסכון בעלויות שיצרו לעצמן כתוצאה מהימנעות מלנקוט בקרה
אפקטיבית (וכן בעניין ראש הנזק של חוסר הנוחות שנגרם לציבור כתוצאה מהפרת החובה), ח למשל את החלטת

כב' השופט גרוסקופף בעניין יהודה עזרא לעיל, שם אושרה תובענה כייצוגית בגין הפרה מצידה של ?]£ את החובה
לסמן סימון הוראות בעברית על גבי מחסניות דיו, בעילה של עשיית עושר ולא במשפט ובעילה של נזק לא ממוני
בדמות אובדן נוחות (בדומה לסעדים הנדרשים במקרה דנא). בית המשפט שם עמד על החשיבות לקבוע תג מחיר

להפרת הנורמה, ובכלל זה בגין החיסכון בעלויות שיצר לעצמו הנתבע כתוצאה מהפרת הנורמה:

"הוספת סימון בעברית על גבי האריזות של מחסניות דיו ?11 אינו עניין נטול עלות כלכלית. פשיטא, כי
על מנת לסמן מוצר בשפה נוספת (עברית במקרה זה) יש לשאת בעלויות שונות, החל מהעלות של הכנת
אריזה/עלון מותאמים, דרך עלויות ההדפסה/ההוספה, וכלה בעלויות של בידול בין מוצרים המיועדים
למדינות שונות* משמעות הדבר היא שבהפרת חובת הסימון חסכו המשיבות מעצמן עלויות שונות,
במילים אחרות, הן הפיקו טובת הנאה מאי הסימון בעברית. המצהירים מטעם המשיבות אישרו עניין
זה, בהצביעם על כך שלסימון המוצרים בעברית יש עלויות. כך, למשל, מר זיו אלפרט, המצהיר מטעם
המשיבה 2, מסר בעדותו כי אפילו להדבקת מדבקות עם שם היבואן יש עלות אותה העריך בערן בכ- 0.5
ש"ח ליחידה (ראו פרוטוקול 6.9.2016, עמוד 41 שורה 24 - עמוד 42 שורה 20). ודוק, המשיבות ניסו
לטעון כ< לא התעשרו מחסכון העלויות, שכן היו מגלגלות את העלות לצרכנים. לטענה זו אתייחס בהמשך
, די בהצבעה על כך שבשונה מעניין בירמכר ,אי הסימון בעברית לא (ראו פסקה 32 להלן .(בשלב הנוכחי

רק גרם נזק לצרכן הישראלי הממוצע, אלא גם חסך עלויות למשיבות."

362. גם בענייננו, המשיבות התעשרות הן במובן הגדלת הכנסותיהן והן במובן הפחתת הוצאותיהן, כתוצאה מהפרת
הנורמות המוטלות עליהן כמפורט בבקשה דנא.

363. נוסף על כך, כאמור ברישא לבקשה זו, אם יתברר במהלך המשפט, כל לחברות כרטיסי האשראי היו אינטרסים
כלכליים נוספים בפעולות חברות השיווק, או איזו מהן, מעבר לעמלות הסליקה, הרי שיהא עליהן להשיב לחברי
הקבוצות גם את הרווחים הנוספים הנ"ל בגין התעשרותו שלא במשפט, ואף יתכן שיהיה בכך כדי להקים נגדן

עילות תביעה נוספות וחמורות יותר.

ה. היקף הנזקים שנגרמו לחברי הקבוצה
ה.1. הנזק שנגרם למבקשים

364. כמפורט בפרק ג' לעיל, נזקיהם הממוניים של המבקשים, הינם כדלקמן:

364.1. נזקה של הגב' רבקה קשתן - מוערך בסך של 43,000 ¤.

364.2. נזקה של הגב' גינה אלון- מוערך בסך של 5,500 ¤ (לאחר שנכדה הצליח לבטל חיובים בסך מצטבר של
אלפי ¤ רבים נוספים}.

364.3. נזקו של מר דורון גורודצקי - מוערך בהיקף של מאות אלפי ¤ ולכל הפחות עשרות אלפי ¤.

364.4. ככל שהדבר נוגע לד"ר ליליאן ברנע - הודות למאמציו האדירים של בן זוגה של בתה, פרופי יגאל איל
.¤ 20 הושבו לה, ככל הנראה, הנזקים הממוניים שנגרמו לה בסך של כ - 000,
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סכום הנזקים המדוילק של כל אחד מן המבקשים ייבדק וייקבע לאחר שיתקבלו נתונים המצויים בידי המשיבות.

365. נוסף על כך, היקף הנזקים הלא ממוניים שנגרמו לכל אחד מן המבקשים הינו גדול ביותר, אך לצרכי תביעה זו,
מעריכים הם אותם, בסך מינימליסטי של 1,000 ¤ בלבד.

ה.2, הערכת נזקי הקבוצה

366. כמפורט ברישא לתובענה זו, כל עוד לא תבוצע בדיקת המומחה, אין ביכולתם של המבקשים להעריך ולכמת את
היקף הנזקים שנגרמו לכל קבוצה (הן בגין כספים שנגבו על ידי חברות השיווק, והן בגין התעשרות חברות כרטיסי
האשראי), אך בהתחשב בהיקף הנזק שנגרם לכל אחד מיחידי הקבוצה, ובהתחשב בכך שברי כי מדובר בתופעה
רחבה ממנה נפגעו עשרות אלפי קשישים לאורך שנים, יש להעריך כי היקף ההשבה ו/או הפיצוי המצטבר בגיו

הנזקים הממוניים שיגיע לכל קבוצה יעמוד על מארת מיליוני שקלים.

367. כמפורט לעיל, מנייר עמדה שהוגש על ידי מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות ליו"ר הועדה לצדק חלוקתי
ולשוויון חברתי ביום ה-4 במאי 2017 (צורף כנספח 1 לבקשה זו), עולה כי להערכת המועצה הישראלית לצרכנות,
בהתבסס על הנתונים שבידיה, הנזק הכולל שנגרם לקשישים או לאזרחים הוותיקים במסגרת עסקאות שיווק
מרחוק מגיע לכדי עשרות מליוני שקלים מדי שנה. המבקשים סבורים כאמור כי מדובר בהערכה שבחסר, וכי

לכשיתקבלו הנתונים המדויקים מחברות כרטיסי האשראי יתחוור כי היקף הנזקים גדול לאין ערוך.

ה ההצדקה לבירור התביעה כתובענה ייצוגית

368. בהתאם להוראת סעיף 3(א) לחוק תובענות ייצוגית:

"לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או בעניין שגקבע בהוראת חוק
מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית";

369. התוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות קובעת ומגדירה את העילות בגינן ניתן להגיש תביעה ייצוגית, וביניהן
הוגדרו הפרטים הבאים הרלוונטיים לענייננו:

3 לתוספת: 369.1. בפרט

"תביעה נגד תאגיד בנקאי; בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם
לאו."

כל זאת, כאשר, כאמור לעיל, חברות כרטיסי החיוב מוגדרות כ"תאגיד בנקאי" בחוק הבנקאות.

369.2. בפרט 1 לתוספת:

"תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו
בעסקה ובין אם לאו,"

בנוסף או לחילופין, יטענו המבקשים כי על היחסים שבינם לבין חברות כרטיסי האשראי חלים גם יחסי
לקוח - עוסק, כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן, באופן המקים לחברות כרטיסי האשראי כלפיהם גם את

החובות על פי חוק הגנת הצרכן.

369.3. בפרט 2 לתוספת:

"תביעה נגד מבטח, סוכן ביטוח או חברה מנהלת, בקשר לענין, לרבות חוזה ביטוח או תקנון
קופת גמל, שבינם לבין לקוח, לרבות מבוטח או עמית, בין אס התקשרו בעסקה ובין אם לאו."
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כמפורט לעיל, וכמצוטט מתוך הפסיקה, במסגרת התשלום הקבוע לחברות כרטיסי האשראי, משלמים
להן הלקוחות פרמיית ביטוח למקרים של שימוש לרעה בכרטיס האשראי, כאשר חברות האשראי מפרות
חובתן לבטח ולפצות את חברי הקבוצות בגין נזקים אלה. בנסיבות אלה, ובהתאם לאשר נקבע בפסיקה,
גם אס חברות כרטיסי האשראי אינן מוגדרות כ"חברות ביטוחי' הרי שניתן להחיל עליהן הוראות חוק

הנוגעות למבטחים.

370. סעיף 4 לחוק תובענות ייצוגיות קובע מי רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית ובשם מי, כדלקמן:

"(א) אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תיגענה ייצוגית כמפורט להלל:

(1) אדם שיש לו עילה בתביעה או בעמן כאמור בסעיף 3(א), המעוררת שאלות מהותיות של
עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם -בשם אותה קבוצה;

(ב) לענין סעיף זה, כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק -

(1) בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן (א)(1) ~ די בכן שהמבקש יראה כי
לכאורה נגרם לו נזק".

371. למבקשים עילת תביעה כמפורט לעיל, ווו מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ושל משפט המשותפות לחברי
הקבוצה, כמפורט בהרחבה בבקשה זו.

372. סעיף 8(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כדלקמן:

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

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

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

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

(4) קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לבי/

; יסודות אלו מתקיימים כולם, כפי שיובהר להלן, במקרה כאן

373. התובענה מעוררת את השאלות העובדתיות והמשפטיות הבאות, המשותפות לכלל חברי הקבוצות:

373.1. האם הפרו חברות כרטיסי האשראי חובותיהן כלפי חברי הקבוצות בעת התקשרותו עם חברות השיווק
הישיר בהסכמי סליקה, ואגב כך, האם הפרו את חובותיהן לבדוק ולוודא שהן מקיימות את הוראות

הדין בעסקות שיווק ישיר, ובכלל זה, ההוראות בענין עסקת מכר מרחוק.

373.2. האם הפרו חברות כרטיסי האשראי חובותיהן כלפי חברי הקבוצות כאשר המשיכו להתקשר בהסכמי
סליקה חדשים עם חברות שיווק ישיר, ללא בדיקה נאותה, גם לאחר שהחלה להצטבר אצלן כמות גדולה

של תלונות של קשישים ובני משפחותיהם בדבר הונאתם על ידי חברות השיווק הישיר.

373.3. האס הפרו חברות כרטיסי האשראי חובותיהן כלפי חברי הקבוצות כאשר לא נקטו בפעולות למגר את
התופעה, בין באמצעות התניית המשך הפעילות מול חברות השיווק בכך שתחדלנה מהונאת הקשישים,
ובין באמצעות ביטול הסכמים עם חברות שיווק שהצטברו לגביהן תלונות בדבר שימוש לרעה בכרטיס.
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373.4. האם הפרו חברות כרטיסי האשראי חובותיהן כלפי חברי הקבוצות כאשר לא פעלו לבטל את חיובי
חברות השיווק מיד עם קבלת התלונות מצד הלקוחות ובני משפחותיהם, ובכלל זה, בכך שלא ביטלו את
החיובים העתידיים שטרם נגבו, ובכך שלא השיבו לחברי הקבוצות את הסכומים שנגבו על ידי חברות

השיווק קודם לכן.

373.5. האם בהתנהלות המתוארת לעיל, הפרו חברות כרטיסי האשראי את חובתן לבטח את הלקוחות מפני
מקרים אלה.

373.6. האם הטעו המשיבות את חברי הקבוצות ביחס לזכויותיהם על פי חוק כרטיסי חיוב לבטל חיובים שנעשו
תוך שימוש לרעה ו/או במסגרת עסקה במסמך חסר.

373.7. האם הפלו חברות כרטיסי האשראי בין לקוחותיהם, בכך שסייעו אך ורק לחברי קבוצה שהפעילו לחצים
בעזרת בני משפחותיהם ו/או ארגוני צרכנים לבטל עסקאות מול חברות השיווק, ולא עשו כן באופן יזום

לכלל חברי הקבוצות.

373.8. מהם סכומי הפיצוי ו/או ההשבה שעל חברות כרטיסי האשראי לשלם לחברי הקבוצות בגין הנזקים
הממוניים שנגרמו להם.

373.9. מהם סכומי הפיצוי ו/או ההשבה שעל חברות כרטיסי האשראי לשלם לחברי הקבוצות בגין הנזקים הלא
ממוניים שנגרמו להם.

373.10. האם על חברות כרטיסי האשראי לפצות את חברי הקבוצות בגין התקבולים שקיבלו בגין עמלות סליקה
ו/או תשלומים נוספים (ככל שהיו) מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט.

374. בענייננו, ברי כי הגשת תובענה ייצוגית עדיפה על פני הגשת תביעות אישיות; זאת מן הטעם שמדובר בתופעה
מקיפה, שנוגעת לדפוס ההתנהלות של חברות כרטיסי האשראי שמשותף לעשרות חברות שיווק.

375. זאת ועוד, לאור מורכבות הסוגיות שבמחלוקת, כמו גם לאור חולשתה האינהרנטית של אוכלוסיית הקשישים,
; לאור הדרך היחידה לברר מחלוקת זו בצורה רצינית הינה באמצעות ההליך של התובענה הייצוגית. ודוק
העובדה שחלק גדול מחברי הקבוצות חסרים את האמצעים או הכוחות הנפשיים והפיזיים הדרושים לשם ניהול

הליך משפטי, הרי שאס לא יתאפשר בירור התובענה בדרך של תובענה ייצוגית, הס לא יזכו בקבלת הסעדים /
המבוקשים, ועולם כמנהגו ימשיך לנהוג.

376. לא זו אף זו, בהתחשב בכמות הנפגעים הגדולה המונה אלפי (אם לא עשרות אלפי) קשישים, שחלק ניכר מהם
כלל אינו ער לפגיעה בו, או למצער, להיקף הפגיעה בו, הרי שהתובענה הייצוגית היא הכלי היעיל, ההוגן
והאפקטיבי ביותר לשם בירור הטענות המועלות בגדר התובענה והסדרת תופעה זו - הן באמצעות הסדרה
עתידית שתעקור מן השורש את התופעה, והן באמצעות מתן פיצוי ו/או השבה בגין נזקי העבר והתעשרות חברות

כרטיסי האשראי.

377. כך גס, קייס יסוד סביר להניח כי המבקשים ובאי כוחם מייצגים בדרך הולמת את עניינם של חברי הקבוצות.
זאת שכן:

377.1. המבקשים נמנים על נפגעי "תעשיית" השיווק הישיר, כפי שזו מתוארת בבקשה זו. עניינם בתובענה זו
זהה לעניינם של כל שאר חברי הקבוצה, והעובדות הנוגעות לנושא התובענה זהות מעיקרן.

377.2. המבקשים נקטו יוזמה והגישה בקשה זו, לנהל תביעה בשם כלל ציבור המתקשרים עם המשיבות, אשר
נפגעו עקב התנהלותן של אלו.
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377.3. משרד באי כוחם של המבקשים הינו בעל כסלון רב בניהול תובענות הייצוגיות.

378. התובענה הוגשה בתום לב, באשר המבקשים נפגעו מהפרת חובות המשיבות כלפי חברי הקבוצות, והגישו תובענה
זו במטרה למגר את התופעה ולהשיג פיצוי הולם עבור כלל חברי הקבוצה.

ז. סוף דבר

379. נוכח כל האמור לעיל בית המשפט הנכבד מתבקש להיעתר לבקשה ולהורות כמבוקש ברישא שלה.

380. כמו כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבות בהוצאות בקשה זו ובשכ"ט עו"ד.

381. בקשה זו נתמכת בתצהירו של מר יוסי דנה וכן בתצהיריהם של המבקשים ושל בני משפחותיהם - ה"ה רבקה
; ד"ר ליליאן ברנע ובן זוגה קשתן ובתה - ארנינה קשתו; ה"ה גינה אלון ונכדה - אביב מידן; מר דורון גורודצקי
של בתה - פרופ' יגאל איל ,י כן, נתמכת הבקשה בתצהירים נוספים של מר יוסי דנה (המתאר את המקרה של אביו

- מר עמנואל דנה), ושל הגב' לירון קסנר'מטלסקי (המתארת את המקרה של מר אדי ארד).

 1_12 יי\ \
/עי"ד רוץלדרנע, עו"ד\ מיכ&לבז
ב"פ המבקשים \

בך, לדרכע ושח*/ משרד עו"ך ונוטוי1ץ

היום 11 בחודש יולי 2018



תצהיר מי ייסף דנה



תצהיר
אני הרו"מ, מר יוסף דנה, נושא ת.ז. מס' 058637067 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים

הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הנני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשה לאישור תביעה כייצוגית המוגשת על ידי ה"ה רבקה קשתן, גינה אלון, דורון
גורודצקי וליליאן ברנע נגד חברות כרטיסי האשראי - כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, לאומי קארד בע"מ וישראכרט

בע"מ, במסגרת ת"צ בבית המשפט המחוזי בתל אביב;

כמפורט בתצהיר נוסף המוגש על ידי במקביל לתצהירי זה, אבי, מר עמנואל דנה, נמנה על הנפגעים של "תעשיית
השיווק הישיר", כאשר נזקיו הממוניים עלו על 50,000 ש"ח. אבי היה מעוניין להצטרף כתובע לתביעה זו, אך בשל
דמנציה ממנה הוא סובל, הוחלט, בסופו של דבר להסתפק בהגשת תצהיר שלי המתאר את נסיבות המקרה שלו כפי

; שסופרו לי לאורך השנים על ידי אבי, וכפי שעלה מבדיקות שבצעתי עת התוודעתי לחיובים בהם חויב אבי

במסגרת הבדיקות שביצעתי עת התבררה לי היקף ההונאה ממנה נפגע אבי, למדתי כי מדובר בתופעה מקיפה, ממנה
סובלים אלפי אם לא עשרות אלפי קשישים במדינת ישראל. על כן, במסגרת תצהירי זה, אפרט את המידע אליו נחשפתי

מבדיקותי ומבדיקות שבוצעו במסגרת הכנת תובענה זו;

א. התופעה בה עוסקת התובענה
א+1+ אופו פעולת חברות השיווק הישיר

1. בשנים האחרונות פשתה במחוזותינו תופעה פסולה בה מנוצלת בצורה צינית ואכזרית חולשתה של אוכלוסיית
הקשישים על ידי חברות שיווק ישיר לשם גביית סכומי עתק מהקשישים שלא כדין.

2. חברות השיווק הישיר מאתרות את מספרי הטלפון של הקשישים בדרך שאינה ידועה למבקשים (כאשר כפי
שיפורט להלן, ככל הנראה קייס גם "סחר" בפרטיהם של קשישים, בין חברות השיווק הישיר ואולי אף בינן לביו
גורמים אחרים ש"משווקים" רשימות כאלה). מוקדניס טלפוניים של חברות השיווק הישיר, מצוידים בפרטי
הקשישים ומתודרכים היטב להשיג בכל דרך את פרטי כרטיס האשראי שלהם, יוצרים עם הקשישים קשר טלפוני

ומציעים להם מוצרים שונים "במחירי מבצע אטרקטיביים".

3. קשישים רבים מתפתים להצעה לרכוש את אותם מוצרים במחירים "אטרקטיביים" לכאורה, ומוסרים לנציגים
הטלפוניים את פרטי כרטיס האשראי שברשותם, לשם ביצוע הרכישה. במקרים רבים, מדובר במוצרים שלא
יכולים להביא כל תועלת לקשיש, כגון .? טאבלטיס ומכשירי טלפון סלולרי מתקדמים, מערכות ניווט לרכב, שואבי
אבק, אופניים חשמליים וכוי. כפי שנראה בהמשך, במקרים רבים משמקבל הקשיש את המוצר הראשון לביתו
הוא מבין כי מדובר במוצרים שאינם שווים את התמורה שנגבתה עבורם, אך משעה שפרטי כרטיס האשראי שלו
מצויים בידי חברת השיווק, נידון הוא להיות מחוייב מכאן ואילך, בעל כורחו, במבול של חיובים נוספים, ללא

יכולת לעצרם.

4. חלק מן הלקוחות התוודעו לחברות השיווק, או אילו מהן, מפרסומים שבוצעו על ידי חברות כרטיסי האשראי,
אשר אגב כך, יצרו בפניהם מצג מטעה כי מדובר בחברות המתנהלות באופן לגיטימי, כאשר חברי הקבוצות
הסתמכו על כך, ולא חששו למסור לחברות השיווק הישיר הנ"ל את פרטי כרטיס האשראי שלהן. לשם הדוגמא
בלבד, מצ"ב כנספח "$!" דוגמאות לפרסומים כאלה שפורסמו לאורך השנים. כפי שיפורט להלן, אף להניח
שחברות כרטיסי האשראי הפיקו רווחים נוספים מפרסומים אלה שבוצעו בסיוען ובדיוורן, וזאת מעבר לדמי

הסליקה בגין החיובים בהם חויבו חברי הקבוצות.
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5. במקרים בהם מבהיר הקשיש לנציג הטלפוני של חברת השיווק הישיר כי הוא אינו מעוניין בעסקה (בין אם ביצע
עסקה בעבר ובין אס מדובר בפניה הראשונה של חברת השיווק הישיר אליו), מציע לו הנציג "מתנה" מחברת
השיווק. לשם קבלת המתנה נדרש הקשיש למסור את פרטי כרטיס האשראי שברשותו, על מנת לממן את דמי
משלוח המתנה "בלבד'/ תוך שמובטח לו כי עלות המשלוח הינה בסכום זניח יחסית של 20 ¤ - 30 ¤. בדרך זו,
מושגים פרטי כרטיס האשראי של הקשיש אשר, כפי שיפורט בהמשך, נעשה בהם שימוש לשם חיובו בסכומים

של אלפי שקלים ולעתים אף עשרות ומאות אלפי שקלים, ללא הסכמתו וללא ידיעתו.

6. ישנם מקרים בהם מתחזים מוקרנים של חלק מחברות השיווק הישיר לנציגים של חברת כרטיסי האשראי,
לאמת" את פרטי כרטיס האשראי, או מבקשים את פרטי הכרטיס כדי לשלוח ללקוח "מתנות" המבקשים רק "
בגין "נקודות" שצבר אצל חברות כרטיסי האשראי, וכך מצליחים להשיג בדרכי מרמה את פרטי כרטיס האשראי

של הקשיש.

7. במידה והקשיש עומד על סירובו לבצע עסקה טלפונית כלשהי או לקבל "מתנה" בתמורה למסירת פרטי כרטיס
האשראי שברשותו, מתחילה מסכת אינטנסיבית ואגרסיבית של הטרדות טלפוניות בלתי פוסקות מצד הנציגים

הטלפוניים של חברת השיווק הישיר, עד אשר יותש הקשיש ויאמר "מסכים אני".

8. מרגע שבו מתבצעת העסקה הטלפונית הראשונה, או מספר עסקאות טלפוניות ראשונות -בתמורה לרכישת מוצר
או כ"דמי משלוח" בלבד - עושות חברות השיווק שימוש חוזר ונשנה באמצעי התשלום שנמסר, במקרים רבים
ללא כל פניה טלפונית נוספת ל"לקוח", ללא יידוע שלו, ובסכומים משתנים, בהתאם לי'רצונה" ו"החלטתהיי של

חברת השיווק, וכיד הדמיון הטובה עליה.

9. עם ביצוע החיוב בכרטיס האשראי, שולחות חברות השיווק לקשישים מוצרים ממוצרים שונים, כאלה שהזמינו
וכאלה שלא. המשותף לכל המוצרים הללו הוא, כי שווים האמיתי של המוצרים (שרובם מתוצרת סין או תוצרת

דומה) נמוך מאות ואף אלפי מונים מהסכומים אשר נגבו מהקשישים בגינם.

10. פעמים רבות כלל לא נשלחים מוצרים בצד החיובים הכספיים בכרטיס האשראי, וכרטיס האשראי מחוייב באופן
סתמי לפי שיקול דעת חברת השיווק הישיר, מבלי שמתנת בגינו תמורה כלשהי.

11. למותר לציין, כי במרבית המקרים המוצרים מגיעים ללא חשבונית או תעודת משלוח, וממילא, מבלי שנשלח
; ברוב המקרים אף מכתב המפרט את תנאי עסקת המכר מרחוק כנדרש על פי סעיף 14גי לחוק הגנת הצרכן
מגיעים המוצרים לבית הקשיש ללא כל סימן מזהה, כשאין באפשרותו כל דרך לדעת את זהות העסק עמו
התבצעה לכאורה ה"עסקה", ומבלי שהוא יכול לדעת בכמה חוייב בגין המוצר. דבר זה, אינו מאפשר גם ללקוח
לדעת בגין אילו מוצרים חויב כרטיסו, ומהם החיובים בכרטיסו שבוצעו מבלי שנשלח אליו מוצר כלשהו בגינם.

12. בנוסף, ועל פי רוב, פורסות חברות השיווק את חיוב הקשיש בכרטיס האשראי על פני 12 תשלומים ויותר, על מנת
שהוא לא יבחין בחיוב באופן שוטף וכך לא יתעורר חשדו.

13. ישנם מקרים בהם חברות השיווק הישיר ניסו לחייב את כרטיס האשראי של הלקוח בגיו אותה העסקה בסכומים
משתנים (יורדים), בכל עת שהיא נתקלת בסירוב עסקה בשל מסגרת אשראי מוגבלת הקטינה

את סכום העסקה כדי לאתר את המסגרת המאושרת של הלקוח עד לאישור העסקה, כל זאת, תחת עינן הפקוחה
של חברות כרטיסי האשראי.

14. היו אף מקרים (כמו המקרה של המבקשת 1 - הגב' רבקה קשתו) בהן נטלה חברת כרטיסי האשראי את החירות
לעצמה להגדיל את מסגרת האשראי של הלקוח כדי לאשר עסקה, מבלי שפנתה וביקשה את אישור הלקוח.
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15. לא זו אף זו, קייס חשש כבד כי פרטי כרטיס האשראי של ה"לקוח" מועברים ו/או נסחרים בין חברות השיווק
הישיר, כאשר התוצאה היא שלקוח שהסכים למסור פרטי כרטיס האשראי שלו לחברת שיווק אחת, מוצא עצמו
מחוייב על ידי מספר חברות שמצטרפות ל"חגיגה". כאמור למרבית ה"עסקאות" הנ"ל אין� תיעוד, והי'לקוח" לא

יכול לדעת על ידי איזו חברה חוייב בגין איזה מוצר ובאיזה סכום חוייב.

16. חברות השיווק הקימו מנגנון משומן ושיטתי לטיפול בפניות של קשישים ובני משפחותיהם שעובד על פי רוב
בצורה הבאה:

16.1. במקרים בהם מגלים קשישים כי כרטיסם חויב בגין מוצרים שלא הזמינו ו"מעזיס'י לפנות לחברות
השיווק בכדי לברר בגין מה חויבו, הרי שבשלב הראשון, פניותיהם נדחות בלך ושוב.

16.2. לקשישים אשר מתעקשים לקבל תשובות או מבקשים לבטל את העסקאות נמסר כי הם הצטרפו
̂\" של חברת השיווק, כאשר לאור זאת, כרטיסם ימשיך להיות ל"מועדון לקוחות" או ל"מועדון ?1
מחויב ממילא במשך חודשים ארוכים נוספים ללא אפשרות לביטול "דמי החבר'י או תשלומים בגין
¤ 2 העסקאות. ואז, מוצעת להם "עסקה" - או לשלם סכום אחד חד פעמי (העומד על פי רוב על בין 000,
ל - 6,000 ¤) כדי "להשתחרר" מן החברות במועדון, או "להישאר" במועדון ולשלם סכומים גבוהים

יותר..., או במלים אחרות-או לשלם, או לשלם.

16.3. קשישים ובני משפחותיהם שמתחננים לבטל את החיובים ולהתנתק מחברות השיווק נענים שהדבר אינו
אפשרי וניתן "להשתחרר" תמורת תשלום שעומד על פי רוב על אלפי ¤.

16.4. קשיש שלא מתרצה ודורש לבטל את העסקאות, או מודיע כי אינו מעוניין להיות חבר במועדות ?¥1,
"זוכה" לקבל הצעה, לפיה, במקום ביטול העסקה יקבל הוא "מתנות" או "הנחות בחובותיו לפנים

משורת הדין".

16.5. אם הקשיש מסרב גם להצעה זו, פניותיו נדחות שוב בלך ושוב, וחוזר חלילה.

16.6. קשישים שמודיעים כי יפנו לחברת כרטיסי האשראי לבטל את העסקאות, או מודיעים שלא מסכימים
לשלם "דמי חבר", מאויימים בכך שייתבעו בבתי משפט.

16.7. כל זאת, כאשר חלק מן הקשישים סובלים מדמנציה קשה.

16.8. כאשר פונים בני משפחה צעירים יותר, מסרבים נציגי חברות השיווק לשוחח איתם; בחלק מן המקרים
משמבינים כי הם אינם משוחחים עם הקשיש, נבהלים המוקדניס ומנתקים את השיחה ,? במקרים

אחרים, הם דורשים יפויי כח בכתב.

כך עובד המנגנון בשינויים קלים וניואנסים שונים בין חברות השיווק הישיר השונות.

17. חברות השיווק זיהו את אוכלוסיית הקשישים כ"טרף קל", שכן, קל יותר לשכנע אותם ולהשפיע עליהם תחת
לחץ להתקשר בעסקאות; בשל העובדה שרבים מהם סובלים מבעיות של זכרון וקוגניציה; בשל העובדה
שמבוצעת על ידם בקרה פחותה אודות חיובי כרטיסי האשראי; ובשל כך, שגם באותם המקרים בהם מתגלה
להם דבר החיוב הגבוה והם פונים לברר את פשרו, קשה להם יותר להתמודד מול המנגנון המשומן והשיטתי של

חברות השיווק שמוקדניהן מדברים איתם במהירות בצורה שאינם יכולים לקלוט ולהבין ויוצרים "רעשי רקע", .
ובחלק מן המקרים אף מאיימים עליהם בתביעות בבתי משפט אם "יעזו" שלא לשלם את מלוא ה"תמורה".
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18. בשיטות המתוארות לעיל, גבו חברות השיווק הישיר מקשישיס, בחלקם ניצולי שואה, בניגוד לרצונם וללא
הסכמתם, במשך שנים רבות, סכומים משתנים הנעים בין אלפי שקלים לעשרות אלפי שקלים מכל קשיש,
ובמקרים מסויימים הגיעו סכומי הגביה מהקשיש אף למאות אלפי שקלים, תוך שכל חסכונותיהם נגזלו על ידם

והם נותרו חסרי כל.

19. קשישים רבים שגילו כי חוייבו שלא כדין, התביישו ליידע את בני משפחותיהם הצעירים יותר כי חברות השיווק
הצליחו להוליך אותם שולל בדרך זו, ועל כן, הם ממשיכים לשלם תוך שהם חשים עגמת נפש, בושה והשפלה,
ומקווים כי עם סיום "גל התשלומים" הנוכחי, יסתיימו החיובים. אך חיובים חדשים ממשיכים לצוץ מעת לעת
יש מאין, מבלי שתהיה לקשישים כל שליטה על כספם. רבים חשים חוסר אונים, ולא יודעים כיצד לצאת מן

התסבוכת אליה נקלעו בעל כורחם, שמביאה את חלקם לעברי פי פחת.

י 20. כאמור, במקרים בהם מדווחים הקשישים לבני משפחותיהם על החיובים, ואלו פונים אל חברות השיווק הישיר
- "זוכים" גס בני המשפחה לחוות את ההתנערות, הדחיה בלך ושוב ואת האיומים על "חובות'' שהצטברו
והליכים משפטיים שיינקטו נגדם. דבר זה, אף מסב עגמת נפש וכעסים רבים לבני המשפחה שמבינים כי הוריהם
הולכו שולל. בני המשפחה נדרשים להשקיע מאמצים אדירים, הכרוכים בשעות מרובות בשיחות ובהתכתבויות
עם חברות השיווק וחברות כרטיסי האשראי במטרה לבטל חיובים אלה, ומצליחים לעשות כן, רק בחלק קטן מן

המקרים.

21. כפי שיפורט להלן, חלק מן הקשישים או בני משפחותיהם פנו לארגוני צרכנים ומוסדות (ובכללם: אל המועצה
לצרכנות ואל הרשות להגנת הצרכן), כמו גם לקליניקות ומוסדות לסיוע לאוכלוסיות מוחלשות, אשר פנו בשמם,

ובמקרים מסויימים, רק לאחר התכתבויות ומאמצים, הצליחו לבטל חלק קטן מן העסקאות.

א.2. היקפי התופעה וממדיה

22. תופעה מכוערת זו, הינה ידועה ומוכרת ואף זכתה לסיקור תקשורתי נרחב בשנים האחרונות. כולם, ובראש
ובראשונה - חברות כרטיסי האשראי, מודעים היטב לתופעה, כולם מצקצקים בלשונם וסבורים שאין להשלים

עימה, אך בפועל, לא נעשה דבר לשם מלגורה, בבחינת "הכלבים נובחים, והשיירה עוברת".

23. על מנת להמחיש את היקף התופעה ואת מידת המודעות לה, נביא להלן דוגמאות לסיקור לה זכתה, כפי שעולה
מחיפוש פשוט באינטרנט. כפי שניתן לראות מרשימת הכתבות (החלקית) המצורפת, כבר משנת 2013 החל סיקור

מאסיבי של התופעה �.

: הונאת קשישים בעסקאות טלפוניות, המגזין עם אושרת קוטלר מיום 1 בנובמבר 2013

עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23 [בתקליטור זה יופיעו הן
סרטונים והן מסמך $?¥0\ ובו לשימת של קישורים (לינקים) לכתבות שלא ניתן היה לשמרן כקובץ

נק תפתח את הסרטון]. וידאועלגבי התקליטור, כאשר הקלקה על הלי

: ועשקת פני זקן ?. כך חברות מפילות קשישים למלכודות שיווקיות, גלובס, 11 בדצמבר 2013
11̂ \^//:38ז \̂^.£10̂ )68.̂ ̂נ8/3^^1ו/0.11 1̂ 1̂ 11̂)לxמ35? 1=1000900625

עותק הכתבה מצורף לבקשה זו כנספח 17.

כך עקצו מאות אלפי שקלים מבת 82 חוקרת בכירה במכון ויצמן, אורלי וגיא, 6 במרץ 2014:

עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה וו על גבי תקליטור כנספח 23.
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קשישים, היזהרו ממוכרניס מהירי דיבור בטלפון, �?6>1�ו3[/\1 16*1,7 ביוני 2015:

עותק הכתבה מצורף לבקשה זר כנספח 18.

הקשישה שחויבה ב-10,000 שקל בפרטנר - ועוד מקרי ניצול קשישים, גלובס, 14 בספטמבר 2015:
]1̂ 1?0^?363ו£10?•^/^\//:35^ 11̂^5/8^16ז̂/ 1£?̂ x!(11(1=1001068277ק5

עותק הכתבה מצורף לבקשה זו כנספח 19.

מי עומד מאחורי חברת השיווק שהונתה מאות קשישים וניצולי שואה?, ברקוד עם נגה ניר כאמן,
ערוץ 10, 13 בדצמבר 2015:

̂/ע//:5ח1111 ^-.10.1̂ ̂\11€מ11ז1/ 5/133867

עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23.

שכנעו בטלפון קשיש לקנות מוצרים ב'1,900 שקל, 111¥1161 מקומי (אשקלון), 2 ביולי 2015:
111113://̂ ^̂ .1117116̂ 1נננ674859.00.111^-^[.00.11/81110168/0.7340.

עותק הכתבה מצורף לבקשה זו כנספח 23.

נעקצתס בעסקת אשראי? חברת האשראי כנראה לא תסייע, גלובוס, 14 בדצמבר 2015:
̂\¥\//:5מ1!11 ̂.£5כן£10?¥ 0?11/:̂ 6\¥5/&^�11̂1̂ x;(11(1=1001087874ס5&?

עותק הכתבה מצורף לבקשה זו כנספח 20.

מי יגן על הקשישים? רכשה מוצר בטלפון האשראי חויב באלפי שקלים, וואלה!3^6א, 1 בספטמבר
:2016

̂בע£//:5ק1111 110£.\¥3113.00.11/1 1/2993431ז£̂1

עותק הכתבה מצורף לבקשה זו כנספח 21.

עוד עוקץ קשישים באלפי שקלים: היזהרו מחברת "סופר סייל", גלובס, 5 בדצמבר 2016:
111105:/^̂ 1001164994"1)11^11016.3513נ8/3^65.00.11/11(ו£10.^

עותק הכתבה מצורף לבקשה זו כנספח 22.

כתבת החדשות מיום 13.12.2016.
̂/:3ס11ך^ ¥ \̂̂ ̂ז? 1̂ 0?^0.11/^1̂ ^5-1110116 /̂̂ 0:13^̂ 1116̂ -̂ 4_ 2016/^^11̂ י1£

1ז16689£351004.1111כו6£647

מי עומד מאחורי החברות ששמן נקשר להונאה? התחקיר על רן הרינג, הכל כלול, ערוץ 10, פברואר
:2017

̂//:5כד11ן1/ ̂[13[/1ז001.:001כו£306.¥^^ 0̂ 111110/¥1(1608/574727395985086
עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23.

4 ביולי 2017: ועשקת פני זקן: כך חברות מפילות קשישים, אורלי וגיא, ערוץ 10,
111̂ ̂?/111016^/11311810.00.11.^10//:ק 1254191*ם110161נ

עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23.

16 באוקטובר 2017: "תציעו לי" המשך הסיפור, הכל כלול, ערוץ 10,
11̂ ̂^//:5ק 2£^7¥1=^?011^¥^£011.13£גך11ן0ץי.^ע /̂[-88

עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23.
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עוקץ המתנות לקשישים, הכל כלול עם סיוון רהב מאיר, 17 בדצמבר 2017:
11£10://511111111.11311310 ̂ל/1016^/00.11. 11101611>=1278382

עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23.
ן

; - זהירות! חברות טלמרקטינג שעושקות קשישים, הכל כלול עם סיוון רהב מאיר, 9 באפריל 2018 �
/10.00.11^311מ.1ט£31נ01^נ113//:3זמ11 1288972=(£101611^?/11016̂נ

עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23.

המאבק בעוקץ הטלמרקטינג נמשך, הכל כלול עם סיוון רהב מאיר, 18 במאי 2018:
11̂ :ק //1131£0̂ 1294124=?11101611^?/11101£^/511510.00.11ם.1111

עותק הכתבה המשודרת מצורף לבקשה זו על גבי תקליטור כנספח 23.

כתבה בתכנית "שש עם עודד בן עמי" מיום 4.7.2018, בה מציגה מוקדמת חברת השיווק "הוט דיל"
את עצמה כנציגת "המוקד הארצי שנותן את הזכויות לצוברי נקודות בויזה כ.א.ל. ובישראכרט"...

722920-וח6ז!5^\6ח/ו^^^ו612/5ו1ח8ו^0/$/^6ח/וח6^1//\6̂1וץ65�ן//:110ר]/ החל מדקה 23:00.

24. בנוסף לפרסומים בעיתונות, התריעו על התופעה הפסולה גם המועצה הישראלית לצרכנות והרשות להגנת הצרכן,
כאשר ארגונים נוספים וקליניקות לסיוע לקשישים וניצולי שואה מטפלים באופן שוטף בפניות רבות של קשישים

שנפגעו מהתופעה. כך למשל:

24.1. נייר עמדה שהוגש על ידי מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות ליו"ר הועדה לצדק חלוקתי ולשוויון
חברתי, ח"כ מיקי זוהר, ביום ה'4 במאי 2017, ממנו עולה כי בשנים 2017-2015 בלבד, התקבלו במועצה
2 תלונות של קשישים שנפלו קורבן לתופעה זו, כאשר בכ - 800/0 עמד הנזק על למעלה לצרכנות כ - 500,
מ - 1,000 ¤ וב - 0/ס13 בלמעלה מ - 5,000 ש"ח, כאשר להערכת המועצה לצרכנות היקף הנזקים

המצטברים שנגרמו לקשישים נאמדים בעשרות מיליוני ¤ בכל שנה. כך נכתב, בין היתר, בדו'יח זה =

י'רק בהתאם לתלונות שהתקבלו במועצה לצרכנות, היקף הנזק הכספי הכולל שנגרם
לקשישים בעסקות הנ"ל בלבד עומד על למעלה מ - 3.7 מיליון ¤ מתחילת שנת 2015,
כשהמועצה לצרכנות הצליחה להחזיר למתלוננים למעלה מ - 1.9 מיליון ¤. כאמור, ברור כי
התופעה חמורה ורחבה הרבה יותר ואנו מעריכים כי הנזק הכולל שנגרם לקשישים או

"* לאזרחים הותיקים בהיבט זה עומד על עשרות מיליוני ¤ בכל שנה

̂//:ס1111 נ1€ן00113111.¥\̂¥ .3̂111511110 15)1נ11€3/2017/31י!/11.5.01£י )̂̂

העתק נייר העמדה של המועצה הישראלית לצרכנות, מצורף לבקשה זו כנספח 1.

24.2. לאחרונה, הודיעה הרשות להגנת הצרכן כי בכוונתה להטיל עיצוס כספי, בסך למעלה מ - 10 מליון
שקלים, על חברת השיווק - לירף בי. אל. פי. (ישראל) בע"מ, בגין הונאת קשישים בטלפון, בדיוק

בפרקטיקה המתוארת במסגרת בקשה זו.

עותק הכתבה "מי חטפה את הקנס הגבוה ביותר שהטילה הרשות להגנת הצרכן?", גלובס, ה-30 במאי
2018, מצורף לבקשה זו כנספח 2.

̂ץ//:5ס1111 ̂£.¥\י̂י ̂;/11?0^?3£3ז0 6\¥3/&^11̂ x?(11(1=10̂ס3&?16 כן ראו בקישורית: 1238749

25. אלא שחברות השיווק הישיר לא פעלו בחלל ריק, ולשם הוצאתה אל הפועל של תכניתם הזדונית, הן היו חייבות
להסתייע במנגנוני סליקה, אותם סיפקו להן חברות כרטיסי האשראי. נפנה עתה לסקור את תרומתן של חברות

כרטיסי האשראי ל"תעשייה" זו.
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א.3. אחריותו של חברות כרטיסי האשראי

26. כאמור, חיוב הקשישים על ידי חברות השיווק הישיר נעשה אך ורק באמצעות כרטיס האשראי. חברות השיווק
הישיר מתקשרות עם חברות כרטיסי האשראי בהסכמי סליקה, כאשר כמפורט לעיל, קודם לחתימת ההסכם,
לא בודקות חברות כרטיסי האשראי כדבעי את החברות ואת העומדים מאחוריהן, וכן לא מוודאות שחברות
השיווק הישיר (שהינו עסק בעל בעייתיות מובנית בשל העדר חוזה בכתב) תעמודנה בדרישות החוק לעסקאות

מכר מרחוק - שהן מהות פעילותן.

27. חברות כרטיסי האשראי נהנות מעמלות סליקה נכבדות. כאמור, בנוסף לכך, (כמפורט לשם הדוגמא בנספח
"21") פרסמו חברות כרטיסי האשראי (או חלקן) במכתבים שנשלחו אל לקוחותיהן את חלק מחברות השיווק.
בכך, יצרו חברות כרטיסי האשראי מצג כלפי הלקוחות כי הם יכולים לסמוך על החברות הנ"ל ולהזמין אצלן
מוצרים תוך מסירת פרטי כרטיס האשראי שלהם. כאמור לעיל, במסגרת התובענה יתברר באם מעבר לעמלות
הסליקה, זכו חברות כרטיסי האשראי, או אילו מהן, להטבות כספיות נוספות כלשהן מפעילות חברות השיווק.

28. גס לאחר שהחלו להצטבר כמויות עצומות של תלונות בדבר שימוש לרעה בכרטיסי האשראי בקרב אוכלוסיית
הקשישים, וגם לאחר שהתנהלות חברות השיווק הישיר מול הקשישים זכתה להד תקשורתי נרחב, לא התנו
חברות האשראי את המשך הסליקה בתיקון התנהלותן של החברות הנ"ל; יתרה מכך, חברות כרטיסי האשראי
אף התקשרו בהסכמי סליקה חדשים עם חברות שיווק נוספות, מבלי שווידאו שאף הן תפעלנה כמתחייב על פי

הדין.

29. ודוק: חברות כרטיסי האשראי מודעות היטב, מזה שנים, לבעייתיות הקיימת עם ה"עסקאות" המבוצעות על ידי
חברות השיווק הנ"ל, לאור תלונות רבות המתקבלות אצלן, ודרישות לביטולי חיובים על ידי קשישים ובני
משפחותיהם, כמו גס בשל העובדה שכמפורט לעיל תופעה זו זכתה להד נרחב באמצעי התקשורת. הן גם מודעות
היטב לגילם של לקוחותיהם המחוייבים בגין "עסקאות" אלה. אלא שמשיקולים השמורים עמן המשיכו הן,

במשך שנים, לגבות כספים מהלקוחות עבור חברות השיווק

הישיר, באין מפריע, תוך נטילת עמלת הסליקה שלהן ותוך שהן מסתפקות בשליחת דף פירוט חדשי ללקוח, על
העסקאות שביצע.

כל זאת, כאשר לקוחות רבים, בכלל, ולקוחות קשישים, בפרט, אינם נוהגים לבדוק את הדו"ח החדשי שנשלח
אליהם בסמכם על כך שחברת כרטיסי האשראי שלא תחייבס בסכומים שלא הוסכמו על ידם, כאשר לאור הדיווח
הלקוני בדף החיוב על שמות עסקים שאינם מוכרים להם, מתקשים גם אותם לקוחות שכן מעיינים בדו"ח להבין

בגין מה חוייכו.

30. לא זו אף זו, חזקה על חברות כרטיסי האשראי כי הן מודעות לכך שהיו חברות שיורק ישיר אשר הציגו עצמן כלפי
הלקוחות הטלפוניים כ"קשורות" לחברות כרטיסי האשראי או כפועלות מטעמן, כאשר גם עובדה זו לא גרמה

להן לעצור את פעילותן של חברות השיווק הישיר.

לשם הדוגמא בלבד, מופנה כב' בית המשפט אל שיחה שהושמעה בתכנית "שש עם עודד בן עמי" מיום 4.7.2018
בין מוקדנית של חברת השיווק "הוט דיל" (ר' סע' 23 לעיל), אשר מציגה את עצמה כמנהלת המוקד הארצי לבעלי
זכויות שצברו נקודות בויזה כ.א.ל. ובישראכרט... ומציעה לקשיש "להשתמש בנקודות" ולרכוש את אחד מן
המוצרים הבאים: מחשב נייד, רובוט ניקיון, מערכת סירי ארקוסטיל לשיף אדוני, מכונת קפה אספרסו-קפוצ'ינו

עם לא פחות מ - 60 קפסולות, מיקסר עם מטחנת בשר או כורסת עור אורטופדית רויאל קומפורט...

אלפי קשישים מקבלים שיחות שכאלה מידי יום...
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31. לא זו אף זו, כאמור, חברות כרטיסי האשראי אף מודעות לגילם של הלקוחות, וחזקה עליהן שהצליבו בין היקף
העסקאות שבוצעו על ידי חברות השיווק הישיר לבין גילם של הלקוחות.

32. משפונים הקשישים או בני משפחותיהם אל חברות כרטיסי האשראי, מדווחים על השימוש לרעה שנעשה
בכרטיסם ודורשים לבטל את החיובים, הם נענים על ידי חברות כרטיסי האשראי כי הן מודעות לקיומה של
התופעה, וכי חלק מחברות השיווק הישיר "מוכרות" להן, אך כי "ידיהן כבולות'/ באשר בהתאם להוראות החוק
הן רשאיות, כביכול, לבטל אך ורק "עסקאות" בגין "כישלון תמורה מלא" או עסקאות שנוצרו 3 חדשים קודם
לכן, וכי אין, כביכול, בנמצא דרך בה יוכלו לבטל עסקאות בהן כבר חוייב הלקוח ביותר מ - 3 תשלומים. כמפורט
לעיל ולהלן, לאור כלל הנסיבות שהיו ידועות לחברות כרטיסי האשראי (הן בדבר התנהלותן מפרת החוק של
חברות השיווק הישיר, הן בדבר גילם של הלקוחות והן בדבר סוגי החיובים, שיעורם והצטברותס יחד עם חיובים
נוספים של אותה חברת שיווק וחברות שיווק נוספות), שומה היה על חברת השיווק שלא לדקדק עם הלקוח בדבר

אופן ניסוח תלונתו, ולהסיק כי מדובר בתלונה מוצדקת בדבר שימוש לרעה בכרטיס, ואגב כך, חובה היה עליהן
לבטל את החיובים בגין העתיד, ולבצע השבה של סכומים שכבר נגבו בגין "עסקאות" אלה קודם לכן.

33. ככל שהדבר נוגע לעסקאות בהן טרם חוייבו 3 תשלומים - מגלגלות חברות כרטיסי האשראי את האחריות
לחברות השיווק הישיר ומודיעות כי הן תודענה לחברות השיווק הישיר על אודות הכחשת העסקה ותיתנה להן
אפשרות להציג נתונים המפריכים את טענת הלקוח. בחלק ניכר מן המקרים של הכחשות עסקה, חברות השיווק
הישיר לא מנסות כלל להציג בפני חברות כרטיסי האשראי הוכחות לקיומה של העסקה, תוך שהן מעדיפות
שהעסקה הספציפית תבוטל, ובלבד שלא יפריעו להן להמשיך בהתנהלותו עם "לקוחות" אחרים, ואולי אף עם
אותו ה"לקוח" בעסקאות אחרות. העובדה שחברות השיווק הנ"ל לא ניסו כלל להוכיח את העסקה, לא הדליקה
אצל חברות כרטיסי האשראי שום נורה אדומה ולא הפריע להן להמשיך לסלוק את פעילותן ב"עסקאות" אחרות

מול אותם הלקוחות שהתלוננו ומול לקוחות אחרים.

34. חברות האשראי לא היו זקוקות כמובן לתכניות הצרכנות או לכתבות העיתונאיות כדי לדעת על עצם קיומה של
התופעה או על ממדיה. הן קיבלו, כאמור, במשך השנים אלפי פניות חוזרות ונשנות מצרכנים קשישים ומבני
משפחותיהם בדבר שימוש לרעה בכרטיס, וכן מארגוני הצרכנות השונים, בדרישה לבטל חיובים בכרטיסי

האשראי שנגבו שלא כדין ובאופן המתואר בבקשה זו, על ידי חברות השיווק הישיר.

; ידעו - והמשיכו ליהנות מעמלות סליקה נכבדות, ואולי אף מדמי פרסומן ידעו - ושתקו ,? ידעו - ולא עשו דבר
של חברות השיווק בדיוור שהן מבצעות ללקוחותיהן.

35. למיטב ידיעתי ואמונתי ועל יסוד עצה משפטית שקבלתי, בידיעתן, בשתיקתו ובהעלמת העין מהתנהלות חברות
השיווק הישיר הפרו חברות כרטיסי האשראי את חובות האמון וחובות הזהירות שלהן כלפי לקוחותיהם, הפרו
את החוזה שלהן עמהם והתעשרו על חשבונם שלא במשפט. כך גם הפרו את חובותיהן לביטול עסקאות על פי

חוק כרטיסי חיוב, ומסרו ללקוחות המתלוננים מידע מטעה באשר לזכויותיהם על פי דין.

נוסף על כך, נוכח העובדה שחברות כרטיסי האשראי מהוות בורג מרכזי, חיוני והכרחי, בלתו אין, במכונת העושק
של חברות השיווק הישיר, שבלעדיו לא ניתן להוציא את ה"עסקאות" אל הפועל, הרי שמוטלת עליהן החובה

̂. בתוך כך, הפרו הן אף למנוע את הנזק, בהיותן "מונע הנזק" הטוב ביותר, אף בהתאם לנוסחת 31131101>16ד£31

את דיני הבנקאות ואת הוראות המפקח על הבנקים בכך שלא פעלו לבטל את החוזים עם חברות מרגע שהתברר
להן כי הן עושקות את אוכלוסיית הקשישים.

כאמור לעיל, ככל שיתברר במהלך ניהול התובענה, כי שיתוף הפעולה בין חברות כרטיסי האשראי לבין חברות
השיווק הישיר היה עמוק ואקטיבי יותר, ממילא, יקים הדבר נגדן אף עילות תביעה נוספות וחמורות יותר.
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36. בעת האחרונה, החל מאמצע שנת 2017, החלו חברות כרטיסי האשראי לבחון באופן מתוזמן את התקשרויותיהן
עם חברות שונות העוסקות בתחום השיווק הישיר ואף נקטו במספר מקרים בצעדים של ביטול הסכמי הסליקה
עם חברות אלה. חלק מהמקרים המדוברים אף הגיעו לכדי התדיינויות משפטיות בין חברות כרטיסי האשראי
לבין חברות השיווק הישיר שהתנגדו לביטול הסכמי הסליקה. כפי שנפרט להלן, על רקע זה, הוגשו על ידי ב"כ

המבקשים בקשות לעיון בתיקים הנ"ל, אשר חשפו את העובדות הבאות:

36.1. האחת, כי חברות כרטיסי האשראי היו מודעות, משך שנים, לתופעה של עושק אוכלוסיית הקשישים על
ידי חברות השיווק הישיר.

36.2. השניה, כי הן מודעות לכך, ומודות בכך, שחלה עליהן החובה המשפטית למנוע את המשך הגביה הבלתי
חוקית מן הקשישים - וזו הסיבה להחלטתו לבטל את הסכמי הסליקה.

37. ומכאן, מתעוררות השאלות המתבקשות - אם הן מודעות לתופעה, ואם הן מודעות לחובתן המשפטית למנוע
אותה ולא לאפשר אותה - היכן היו הן עד אזל! ומדוע התעוררו לפתע כולן, בצוותא חדא, רק לאחרונה?!

38. ודוק: כפי שנראה להלן, החלטות חברות כרטיסי האשראי לחסום את שירותי חלק מחברות השיווק התקבלו
באופן מתואם ומתוזמן ממש. השאלה מה הניע את המשיבות לנקוט בצעדים אלה, דווקא כעת, תתברר מן הסתם

במהלך ניהול המשפט.

39. אמנם, מהלך זה הנו הכרחי ומבורך, אולם הוא נעשה מעט מדי ומאוחר מדי ביחס לאלפי קשישים שבמשך שנים
על גבי שנים נעשקו על ידי חברות השיווק הישיר בסיוע חברות כרטיסי האשראי, ואין בו כדי להיטיב את נזקיהם
; וחשוב לא פחות, אין בו כדי ליצור מסגרת אחידה וברורה שתמנע הישנות התופעה הממוניים והבלתי ממוניים
בעתיד - הן לגבי חברות שיווק קיימות והן לגבי חברות שיווק שצפויות לקום בעתיד כ"פטריות אחרי הגשם",

לכשתחסם הפעילות של חברות השיווק הפעילות כיוס.

40. בפרקים א.1.3 -א.3.3 להלן אסקור את עיקרי העובדות בהן מודות המשיבות 3-1, במסגרת ההליכים המשפטיים
המתנהלים בינן לבין חברות השיווק הישיר, כפי שעלה מן העיון בתיקים אלה.

א.1.3. הודאת כ*א.ל - כרטיסי אשראי לישראל בע"מ באחריותה

41. ת.א. 68056-03-17 ביג סייל חברה לשיווק ישיר יהונתן בעי'מ ני כרטיסי אשראי לישראל בע"מ-בעקבות ביטול
הסכם הסליקה עמה, הגישה חברת ביג סייל תביעה למניעת הפסקת ההתקשרות עם חברת כ.א.ל.. בתגובתה

//) טענה חברת כ.א.ל., כך: לבקשה למתן צו מניעה זמני שהוגש נגדה (המצ"ב כנספח //3

"רקע כללי - יעושק הקשישיםי והחלטת 031
1. כאמור, השירותים אותם מספקת המבקשת הינם שירותי ישיווק ישיר באמצעות הטלפון/ או

במילים אחרות - מכירה טלפונית של מוצרים (כלי בית, מוצרי חשמל ותכשיטים).
2. שירותים אלה, כמו גם חברות המספקות אותו, יזכר בעת האחרונה לכתבות בעיתונות ובתכניות

תחקירים בטלויזיה, תחת הכותרת המפוקפקת - יעושק הקשישיםי."

42. בתגובתה, מצטטת חברת כ.א.ל. מקורות מידע שונים הכוללים גם כתבות עיתונאיות ופרסומים של ארגוני
צרכנים המפרטים את שיטות העבודה הנלוזות של חברות השיווק הישיר.

43. לאחר סקירה זו מסכמת חברת כ.א.ל. בפסקה 7 לתגובתה:

"דברים חמורים אלה, כמו גם ריבוי תלונות של לקוחות בנושא וחובותיה של 031 כתאגיד עזר בנקאי,
הובילו להחלטה לא לתת לכן יד ולסיים את ההתקשרות עם כל אותן חברות בתחום שלגביהן קיימת

אינדיקציה לפעילות לא לגיטימית כלפי לקוחות,.." [ההדגשה במקור].
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44. רכן, בפסקה 8:

"בהקשר זה, עמדתו החד משמעית של קצין הציות הראשי של 031 שתצהירו מצ"ב, הנה כי מקום בו
קיים חשש סביר שבמתן שירותי סליקה 031 מאפשרת לעשות שימוש שלא בדין בכרטיסי חיוב (כפי
בענייננו) חובתה של 031 להפסיק את שירותי הסליקה. זאת לאור אמות המידה המצופות ממנה,
לרבות מצד הפיקוח על הבנקים ורשויות האכיפה. כמו כן לאור חובתה של 031 לוודא התנהלות הוגנת
בלפי הלקוחות, המשך מתן שירותי סליקה בנסיבות שכאלה, עולה כדי פעולה לא הוגנת כלפי הלקוחות

וממילא גם להפרת חובת הנאמנות וההוגנות של 031 כלפיהם." [ההדגשה במקור].

45. לאחר שסקרה מספר פניות שקבלה מצרכניס קשישים או באי כוחם, ציינה כ.א.ל. את הנתונים הבאים, אשר
בלשונה הינם "לא פחות ממדהימים'י (פסקה 25 לתגובה):

"25.1, 670/0 מהלקוחות שכרטיסם שהונפק על ידי 031 חויב על ידי המבקשת הם אנשים מבוגרים
כאשר מתוכם 120/0 הם מעל גיל 80. דבר המעלה תמיהה, בוודאי נוכח העובדה שאוכלוסיה

זו פחות נוהגת לפנות בהודעות הכחשה;
25.2. בדיקה שערכה /€3 העלתה כי מספר בלתי סביר של לקוחות פנו ל-031 בהודעה ולפיה

המבקשת חייבה את כרטיסי האשראי שלהם בעסקאות שלא בוצעו על ידם;
25.3. מתחילת שנת 2017 ועד יום 15.3.2017 העבירה המבקשת כמות של 54,581 בקשות אישור;

25.4. סכום בקשות האישור הממוצע ביום עבודה עמד על 853;
25.5. כמות הלקוחות בגינן התבקשו בקשות אישור אלה עומד על 1,634, קרי, בממוצע 33 בקשות

אישור פר לקוח!!!!;
25.6. מתוכם, 70/0 מבקשות האישור אושרו, ואילו 930/0 מבקשות האישור סורבו. על מנת לסבר את

האוזן נבהיר כי שיעור בקשות האישור המאושרות לכלל לקוחות 031 עומד על כ-940/0;
25.7. יתרה מכן, מבדיקה עלה, כי עם 216 לקוחות, שידרה המבקשת יותר 100 בקשות אישור,

כאשר ללקוח אחד שידרה המבקשת 253 בקשות אישור?
25.8. ולמען הבהירות תבהיר 031 - המבקשת ניסתה 253 פעמים לחייב את כרטיס האשראי של

לקוח אחד בודד.
26. ואם לא די בכל המעללים הללו, 031 גם גילתה כי במספר רב של מקרים המבקשת מנסה
בגין אותה עסקה, בסכומים משתנים (יורדים), בכל עת שהיא נתקלת לחייב כרטיסי אשראי,
בסירוב עסקה בשל מסגרת אשראי מוגבלת ועל מנת לאתר את המסגרת המאושרת של

הלקוח עד לאישור העסקה!" [ההדגשה במקור].

46. לקרוא ולא להאמין. הנתונים הללו, אשר חברת כ.א.ל נזכרה לבחון לעומק רק במהלך שנת 2017 - על אף
ש"אלנדיקציה" לכך, כלשונה, היתה גס היתה, שנים רבות קודם לכן - מלמדים על היקף העסקאות העצום
שמבצעות חברות השיווק הישיר באמצעות מערכת הסליקה של חברות כרטיסי האשראי. במקרה זה מדובר

בחברת שיווק ישיר אחת מני רבות ובחברת כרטיסי אשראי אחת מיני כמה.

47. בכתב הגנתה מוסיפה ומתארת כ.א.ל את "שיטת מצליח", כהגדרתה. כך, בפסקאות 48 עד 52 לכתב ההגנה
(המצ"ב כנספח "*") מסבירה כ.א.ל. כיצד חברות השיווק הישיר כלל לא טורחות להגיב לפניית כ.א.ל. לבירור
הכחשת עסקה על ידי לקוח, ומעדיפות להיות מחויבות על לדי חברת האשראי בגין עסקה שהוכחשה. פרקטיקה
זו נובעת, כך עולה מכתב הגנתה של כ.א.ל., מהעובדה שאין באפשרות חברות השיווק הישיר להוכיח את עצם
קיומה של העסקה וכי הן מסתמכות על "שיטת מצליח". ברובם המכריע של המקרים הקשיש המחויב לא יתלונן

על כך והן תצאנה נשברות.

48. שיטות עבודה דומות מתארת חברת כ.א.ל. גס בכתב ההגנה שהגישה בת.א. (ת"א) 35457-03-17 שי קניה יפה
בע"מ ני כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (המצ"ב כנספח "5").

49. לב"כ המבקשים נודע כי חברת כ.א.ל. מנהלת הליכים נוספים דומים גם מול מספר חברות שיווק ישיר נוספות
אשר יש להניח שבכולם מתעוררות אותן הטענות ואותם היקפי גביה, כאשר במסגרת בירור התובענה דכאו,
תדרשנה חברות כרטיסי האשראי (ובהן - כ.א.ל.) להציג את כל ההליכים שהן מנהלות מול חברות השיווק.

המכנה המשותף לכל ההליכים הנ"ל הינו שכולם נפתחו בשנה האחרונה בלבד:
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• ת.א. 9684-04-17 קניה אמינה לצרכן בע"מ ני כרטיסי אשראי לישראל בעי'מ.
• ת.א. 57072-05-17 העסקה של המדינה בע"מ נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ.

• ת.א. 42591-06-17 הלפ פי סי ני כרטיסי אשראי לישראל בע"מ.

50. ודוק: כל המידע, השיטות והנתונים היו מצויים במשך כל השנים, בידיה של חברת כ.א.ל.. תכניות הצרכנות
הטלוויזיוניות והכתבות בעיתונות הכתובה לא גילו לכ.א.ל. דבר מה חדש, אלא רק נתנו פנים, שמות ובת קול
לקשישים שכספם נגזל על בסיס יום יומי בסיועה של כ.א.ל.. כמפורט בתשובת כ.א.ל. לבקשה למתן צו מניעה

היא מודעת לחובתה למנוע היווצרות "עסקאות" ונזקים אלה.

51. חרף זאת, במשך שנים על גבי שנים עצמו חברת כ.א.ל., כמו גם חברות כרטיסי האשראי האחרות, עיניהן
מ"לראות" פרקטיקה זו של ניצול וגזל, ובכך, נתנו למעשה יד וסייעו לעושק הקשישים. למותר יהיה לשוב ולציין,
כי חברות כרטיסי האשראי יצאו גס הן נשכרות מ''שיטת מצליח" המתוארת של חברות השיווק הישיר, שכן הן

נהנו מעמלות סליקה בהיקפים עצומים, ואף יתכן שזכו להטבות נוספות.

א.2.3. הודאת לאומי קארד בע"מ באחריותה

52. באמצע שנת 2017 החליטה חברת לאומי קארד לבטל הסכם סליקה שהיה לה עם חברת צריכה ומיגון בע"מ
שהגישה נגד תביעה במסגרת ת.א. 62364-06-17 (ת"א) צריכה ומיגון בע"מ ני לאומי קארד בע"מ. גם במקרה זה
נתבקש בית המשפט על ידי חברת השיווק הישיר לאכוף את המשך ההתקשרות בינה לבין חברת כרטיסי האשראי

ביחס להסכם הסליקה.

53. בסעיף 6 לכתב הגנתה (המצ"ב כנספח "6") מגוללת לאומי קארד את גרסתה העובדתית, המשפטית והערכית.
בלשון בוטחת, מודה חברת לאומי קארד, כי חברת צריכה ומיגון בע"מ מוכרת לה כמי שבמשך שנים עוסקת

בניצול ובהונאת קשישים ומוגבלים על ידי חיובם - באמצעותה - בסכומי עתק, ללא הסכמתם:

"למעשה, התובעת, בגלגוליה השונים, עוסקת במשך שנים בישיווק ישירי. מדובר בתחום שהחברות
הפועלות בו הו, ברובו המוחלט, חברות מפוקפקות שפועלות תוד ניצול אוכלוסיות חלשות. נציגי
החברות מנסים להשיג בעורמה את מספרי כרטיסי האשראי של קשישים ומוגבלים, ומחייבים אותם
בסכומי עתק, תוד ביצוע של מעשי הונאה חמורים. בהתאם, אחוזי הכחשת העסקאות בבתי העסק

הללו הם אסטרונומיים וכד הוא המצב ביחס לתובעת."

54. בהמשך, בסעיפים 25-23 לכתב ההגנה, מנסה לאומי קארד לתרץ מדוע נזכרה רק בשנת 2017 להפסיק לסייע
לחברת צריכה ומיגון בע"מ להמשיך בהתנהלותה, כך:

"...בעקבות התלונות הרבות, ערכה לאומי קארד בירור, ממנו עלה כי לבית העסק איו כל דוכנים או
חנות אינטרנטית למכירת שירותיו, אלא שבית העסק מוכר את שירותיו באמצעות מוקד מכירה

טלפוני בלבד בדרד של ישיווק ישיר/
תחום זה, של ישיווק ישירי הפד בישראל, למרבה הצער, לכר פורה לניצול אוכלוסיות חלשות, ובראש

ובראשונה לניצולם של קשישים ולמי שהפרוטה אינה מצויה בכיסם.
החברות העוסקות בתחום זה פונות לקבוצות הללו באוכלוסייה, מנצלות את בדידותם ואת קשייהם,
ולא בוחלות בדבר, כדי להשיג מהקורבן את מספר כרטיס האשראי שלו ולהתחיל לחייבו בעסקאות
שונות ומשונות, שכלל לא ביקש. אותו חברות ימוכרותי כביכול לקשישים הללו מוצרים שלא ביקשו

ומבצעות מעשי הטעיה ותרמית של ממש.
התלונות כנגד אותו חברות מסמרות שיער ומכמירות לב. לעיתים חיובם של אותם קשישים בסכומים
שונים ומשונים מתגלה כעבור מספר חודשים על ידי בני משפחה של הקשיש, ולעיתים הדבר מתגלה

ע"י יורשיו של הקורבו, רק לאחר מותו.
ודוק, לו לאומי קארד הייתה מודעת מלכתחילה לכך שבית העסק עוסק בפועל בישיווק ישירי היא

לא הייתה מתקשרת איתו בהסכם למתן שירותי סליקה.
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על כן, משנתגלה ללאומי קארד שבית העסק עוסק בתחום יהשיווק הישירי ולאחר שלאומי קארד
, היא פנתה מיידית לבית העסק והתריעה בפניו התוודעה לאחוז הכחשות העסקאות האסטרונומי

על הפסקת ההתקשרות עמו בתוך 10 ימים."

55. הנה כי כן, מודה לאומי קארד כי בעקבות תלונות "מכמירות לב" של צרכנים קשישים ובני משפחותיהם כנגד
חברת צריכה ומיגון בע"מ, פתחה לאחרונה ממש בבדיקת פעילותה של החברה. בעקבות בדיקה זו התברר לה
"פתאום", כי מדובר בחברת שיווק ישיר וכי אחוזי הכחשת העסקאות שמבצעת חברה זו הנס "אסטרונומיים",

כלשונה.

56. כאמור, התלונות כנגד החברה ופניות שעניינן הכחשת עסקאות אינן עניין חדש. הצרכנים הקשישים מתלוננים
כבר שנים רבות נגד חברות אלו ובהן חברת צריכה ומיגון בע"מ וחזקה על לאומי קארד שהדבר היה ידוע לה
היטב זמן רב לפני שנת 2017, עת נזכרה לעצור את פעילותה של חברה זו, בדיוק באותו המועד בו חברות כרטיסי

אשראי פעלו כך במקביל, ובאופן מתוזמן, מול חברות שיווק אחרות.

57. הסבר מדוע לא נקטה בפעולות אלה קודם לכן, עולה מהדברים הבאים שטענה לאומי קארד בסעיף 12 לכתב

הגנתה:

"ויודגש, חברת כרטיסי אשראי המשמשת כסולקת מעוניינת לסלוק כמה שיותר בתי עסק, משום
שהיא זכאית לעמלות בגיו העסקאות המבוצעות בבתי העסק. משכך, ברי כי בית עסק שפועל בצורה
לגיטימית יקבל שירותי סליקה. רק בתי עסק שפועלים בצורה מפוקפקת לא מקבלים שירותי

סליקה והם אלו שפונים בבקשות לבתי המשפט."

58. לגישת לאומי קארד, בתי עסק שפעילותם "מפוקפקת'/ אינם מקבלים שירותי סליקה. אלא שהעובדות מלמדות
אחרת. חברות השיווק הישיר פועלות מזה שנים רבות בסיוע צמוד של חברות כרטיסי האשראי, הסולקות עבורן
את הכספים מהצרכנים התמימים. נראה, כי במשך שנים רבות העדיפה לאומי קארד לעצום את עיניה מלראות
את הדברים נכוחה, תוך שהיא מעדיפה את טובתה העסקית שלה על פני טובתם של הצרכנים חסרי האונים. בכך
הפקירה לאומי קארד צרכנים קשישים והותירה אותם להתמודד לבדם מול מכונת כסף אכזרית ומשומנת היטב.

59. בת.א. 16815-11-17 (ת"א) הלפ פי סי טכנולוגיות נ' לאומי קארד בע"מ הציגה חברת לאומי קארד את עמדתה
במסגרת התשובה לבקשה לצו מניעה זמני שהגישה הלפ פי סי (המצ"ב כנספח "7"). בתשובתה זו תיארה לאומי

קארד את המידע המצוי ברשותה.

60. כך, לדוגמא, טענה לאומי קארד בסעיף 8 לתשובתה, כי י.

25 ממחזור "אחוז ביטולי העסקאות מכלל מחזור העסקאות הינו עצום ומגיעבשיאו לשיעור של כ-0/ס
העסקאות ואחה בקשות החזרי החיוב עומד על כ-30/0 מהמחזור."

61. ובהמשך בסעיף 10:

"...הקרבנות של שיטת השיווק הישיר (התחום שבו עוסקת המבקשת) הו אוכלוסיות מוחלשות -
קשישים ואנשים שקל לנצלם. כל החלטה לאפשר את המשך פעילות הסליקה - תפגע בראש
ובראשונה באותו אוכלוסיות. ביצוע עסקאות במזומן או בשיקים יספקו מנגנון הגנה לאותו

אוכלוסיות, גם אם יקשה על בתי העסק שעוסקים בביצוע מעשי ההונאה."

62. ועוד בסעיף 25 לתשובה:

"...תחום הישיווק תישירי הפד בישראל, למרבה הצער, לכר פורה לניצול אוכלוסיות חלשות,
ובראש ובראשונה לניצולם של קשישים ולמי שהפרוטה אינה מצויה בכיסם. החברות העוסקות
בתחום זה פונות לקבוצות הללו באוכלוסייה, מנצלות את בדידותם ואת קשייהם, ולא בוחלות בדבר,
כדי להשיג מהקרבו את מספר כרטיס האשראי שלו ולהתחיל לחייבו בעסקאות שונות ומשונות
שכלל לא ביקש. אותו חברית ימוכרותי כביכול לקשישים הללו מוצרים שלא ביקשו ומבצעות מעשי
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הטעיה ותרמית של ממש. התלונות כנגד אותו חברות מסמרות שיעי ומכמירות לב. לעיתים חיובם
של אותם קשישים בסכומים שונים ומשונים מתגלה כעבור מספר חודשים על ידי בני משפחה של

הקשיש, ולעיתים הדבר מתגלה על ידי יורשיו של הקרבו, רק לאחר מותר/

וזוהי כל התורה על רגל אחת - מוכרת וידועה היטב לחברת לאומי קארד (ולכל יתר חברות כרטיסי האשראי)
מימים ימימה.

63. מגדילה לאומי קארד ומדגישה מפורשות את חובתה להגן על ציבור לקוחות העסק ולקוחותיה שלה בפסקה 29
לתשובה:

"ברור שבית העסק שפועל בצורה כזו פוגע גם בחברה הסולקת וגם בציבור הלקוחות, שחובת כולנו
היא לשמור עליהם, החובה להגו על השכבות החלשות היא חובה מוסרית של כולנו משחר

ההיסטוריה, ונדמה שאיו צורד להכביר מילים בעניינה".

64. והנה, על אף שחברת לאומי קארד מודעת היטב לחובתה המשפטית, הערכית והמוסרית להגן על לקוחותיה
(ובעיקר על לקוחותיה הנמנים על האוכלוסיות המוחלשות), ועל אף שלאומי קארד מודעת משך שנים לתחום

עיסוקן של חברות השיווק הישיר ולדרכי פעילותן, הרי שרק לאחרונה, לקראת סוף שנת 2017 - החליטה לעשות

מעשה לשם עצירת ההתקשרות עמן, שתואמה, כאמור עם חברות כרטיסי האשראי האחרות. עד אז, פעלו חברות

השיווק הישיר הללו בסיועה האדיב של חברת לאומי קארד ללא מפריע, תוך שכל המעורבים נהנים ומתעשרים
על גבס של הצרכנים הקשישים.

א.3.3. הודאת ישראכרט בע"מ באחריותו?

65. התנהלות זו לא פסחה גם על חברת ישראכרט.

66. בשנת 2017 ביטלה ישראכרט הסכם סליקה עם החברות א.י. איור בע"מ והר של הצלחה וברכה בע"מ, אשר

הגישו נגדה תביעה בגדר ת.א. (ת"א) 32053-07-17 א.י איור בע"מ ואחי ני ישראכרט בע"מ. בכתב הגנתה (המצ"ב

; כנספח "8") טענה ישראכרט כהאי לישנא

67. בסעי1 לכתב ההגנה:

"ענייננו בבתי עסק אשר מנהלם ובעל השליטה בהם מעורב בפעילויות ענפות הנגועות, לכאורה,
בהטעיית לקוחות, פעילות בלתי חוקית ואף עבירות לפי חוק איסור- הלבנת הוו".

בתוך כך, הפנתה ישראכרט לכתבה ששודרה בתכנית "הכל כלול" בערוץ 10 בחודש פברואר 2017 (ראו לעיל נספח
"23" לבקשה זו).

68. בסעיף 19 לכתב ההגנה מסבירה ישראכרט מדוע יש לה זכות ואף חובה לבטל את הסכמי הסליקה על חברות
השיווק:

"19.1 ההסכם ביל הנתבעת לתובעות קובע זכות ביטול הדדית ללא כל עילה ובכל עת...
19.2 הנתבעת אינה מחויבת להעניק שירותי סליקה לאף בית עסק, לנתבעת שיקול הדעת

הבלעדי האם להתקשר עם בית עסק זה או אחר בהסכם סליקה או לבטלו.
19.3 על אחת כמה וכמה הנתבעת רשאית לבטל את הסכם הסליקה בינה לבין התובעות מקום
בו מנהלן ובעל השליטה בתובעות מעורב, לכאורה/ בפעילות בלתי חוקית ובהטעיית

לקוחות.
19.4 בהתאם להוראות הרגולטור על הנתבעת, הנתבעת אף מחויבת לבטל את הסכם הסליקה
מקום בו בוסס חשש סביר מצידה לחשיפה לסיכוני ציות, לרבות, פגיעה במוניטין של

הנתבעת ו/או פגיעה בלקוחותיה ו/או פגיעה בלקוחות בית העסק..." [ההדגשה במקור].

מלים כדרבנות!
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אך נשאלת, כמובן, השאלה - היכן היתה ישראכרט עד עתהל! ומה גרס לה להיזכר בשנת 2017 לפעול על פי
חובותיה.

69. הנה כי כן, מודה ישראכרט בפה מלא, כי מחובתה להפסיק כל התקשרות בהסכם סליקה עם חברה שפעילותה
פוגעת בלקוחות ישראכרט ובלקוחות החברה עצמה. עוד מציינת ישראכרט כי עומדת לה זכות הביטול וכי אין

היא כבולה להסכמים ארוכי טווח.

70. בהליך נוסף שניהלה ישראכרט, בת.א. (ת"א) 35859-02-17 צריכה ומיגון ישיר בע"מ ני ישראכרט בע"מ - ביטלה
חברת ישראכרט הסכם סליקה בינה לבין חברת צריכה ומיגון ישיר מן הטעמים הבאים, המצוטטים מסיכומי

הנתבעת, כפי שהוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב (המצ"ב כנספח "9") ?.

"1. התובעת לוקה בהיקפי החזרי חיוב גבוהים, חריגים, המעידים על התנהגות אנטי צרכנית
של האחרונה.

2. לקוחות התובעת מבקשים לבטל עסקות עקב מרמה והטעיה מצידה של התובעת,

6. הנתבעת רשאית לבטל את ההסכם בין הצדדים גם ללא עילה כלל ועיקר..,

10. סירוב הנתבעת מלהתקשר עם התובעת בהסכם סליקה מהווה סירוב סביר למתן שירות."

71. ערד פירטה ישראכרט בסיכומיה, כי בין החודשים נובמבר 2016 עד פברואר 2017 הגיעו לידיה 115 פניות של
לקוחות לביטול עסקאות שנערכו מול צריכה ומיגון ישיר בע"מ, מתוך סך של 1,293 עסקאות שבוצעו בתקופה
זו. המדובר בשיעור של -90/0 מכלל העסקאות. מידע זה שופך אור נוסף על היקף העסקאות המבוצעות בתחום.

72. מהתצהיר שצירפה חברת ישראכרט לתגובה שהגישה לבקשה למתן צו עשה זמני (המצ'יב כנספח "10") מצטיירת
תמונה לא פחות ממדהימה, לפיה כבר משנת 2010 חברת ישראכרט מודעת להתנהלותה העבריינית של חברת
צריכה ומיגון ישיר, אולם פעם אחר פעם נתנה לה הזדמנויות נוספות "לשפר את דרכיה". זאת, על חשבון

הצרכנים, כמובן.

73. עוד עולה מן התצהיר (נספח "10"), כי רק בשנה האחרונה ביטלה חברת ישראכרט את הסכמי הסליקה עם 7
חברות שיווק ישיר. לישראכרט הפתרונים מדוע רק עכשיו. מלבד שני ההליכים המובאים לעיל, נמצאו ב"כ
המבקשים למדים כי מתנהלים גם ההליכים הנוספים הבאים, אשר המכנה המשותף לכולם שנפתחו בחודש

אוקטובר 2017:

• ת.א. 10222-10-17 שי קניה יפה בע"מ ני ישראכרט בע"מ.

• ת.א. 10813-10-17 ביג סייל חברה לשיווק ישיר יהונתן בע"מ ני ישראכרט בע"מ.

ב< היקף הנזקים שנגרמו לחברי הקבוצה
ב,1, הנזק שנגרם למבקשים

1. כמפורט בתצהירים שהוגשו על ידי כל אחד מן המבקשים, נזקיהם הממוניים של המבקשים, הינם כדלקמן:

1.1. נזקה של הגב' רבקה קשתן - מוערך בסך של 43,000 ¤.

1.2. נזקה של הגב' גינה אלון - מוערך בסך של 5,500 ¤ (לאחר שנכדה הצליח לבטל חיובים בסך מצטבר של
אלפי ¤ רבים נוספים).

1.3. נזקו של מר דורון גורודצקי - מוערך בהיקף של מאות אלפי ¤ ולכל הפחות עשרות אלפי ¤.
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1.4. ככל שהדבר נוגע לדייר ליליאן ברנע - הודות למאמציו האדירים של בן זוגה של בתה, פרופ' יגאל איל
הושבו לה, ככל הנראה, הנזקים הממוניים שנגרמו לה בסך של כ - 20,000 ¤.

סכום הנזקים המדוייק של כל אחד מן המבקשים ייבדק וייקבע לאחר שיתקבלו נתונים המצויים בידי המשיבות.

2. נוסף על כך, היקף הנזקים הלא ממוניים שנגרמו לכל אחד מן המבקשים הינו גדול ביותר, אך לצרכי תביעה זו,
מעריכים הס אותם, בסך מינימליסטי של 1,000 ¤ בלבד.

ב.2. הערכת נזקי הקבוצה

3. כמפורט בתובענה, כל עוד לא תבוצע בדיקת המומחה, אין ביכולתם של המבקשים להעריך ולכמת את היקף
הנזקים שנגרמו לכל קבוצה (הן בגין כספים שנגבו על ידי חברות השיווק, והן בגיו התעשרות חברות כרטיסי
האשראי), אך בהתחשב בהיקף הנזק שנגרם לכל אחד מיחידי הקבוצה, ובהתחשב בכך שברי כי מדובר בתופעה
רחבה ממנה נפגעו עשרות אלפי קשישים לאורך שנים, יש להעריך כי היקף ההשבה ו/או הפיצוי המצטבר בגין

הנזקים הממוניים שיגיע לכל קבוצה יעמוד על מאות מיליוני שקלים.

4. כמפורט לעיל, מנייר עמדה שהוגש על ידי מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות ליו"ר הועדה לצדק חלוקתי
ולשוויון חברתי ביום ה-4 במאי 2017 (צורף כנספח 1 לבקשה זו), עולה כי להערכת המועצה הישראלית לצרכנות,
בהתבסס על הנתונים שבידיה, הנזק הכולל שנגרם לקשישים או לאזרחים הוותיקים במסגרת עסקאות שיווק
מרחוק מגיע לכדי עשרות מליוני שקלים מדי שנה. המבקשים סבורים כאמור כי מדובר בהערכה שבחסר, וכי

לכשיתקבלו הנתונים המדויקים מחברות כרטיסי האשראי יתחוור כי היקף הנזקים גדול לאין ערוך.

הנני מצהיר כי שמי הוא יוסף דנה, החתימה להלן חתימתי היא וכל האמור בתצהירי זה - אמת.

יוסףעךנה ^

אישור
אני מאשר כי ביום 21.7.2018 הופיע בפני, עו"ד מיכאל בך, יוסף דנה, נושא ת.ז. מסי 7^0586370, ולאחר שהזהרתיו
כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אס לא יעשה כה, א'ושר את נכונות תצהירו דלעיל

1 ( וחתם עליו בפני. 0

בך, עו"ד מי2א^
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