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  נגד

 

  סלקו� ישראל בע"מ המשיבה
  

  
  

 החלטה
  

  
 מ"בע ישראל סלקו�, המשיבה כנגד הוגשה אשר, שבכותרת האישור בבקשת משלימה החלטה זו

  ").סלקו�: "להל!(

  

1.  �הודיעה סלקו� ללקוחותיה, בד) החשבונית החודשית, כי בכוונתה  2006�2004בי! השני

"), אשר עד אז השירותלהתחיל לגבות תשלו� עבור משלוח דפי פירוט שיחות בדואר (להל!: "

   .� נית! על ידה בחינ

 

2.  ��1018�03הוגשה בקשת אישור להגשת תובענה כייצוגית לבית משפט זה (ת"צ  3.6.2008ביו

)), בטענה כי סלקו� אינה רשאית 17.8.2009(פורס� בנבו,  פתאל נ' סלקו� ישראל בע"מ 08

להתחיל לגבות מלקוחותיה תשלו� בגי! השירות באופ! חד צדדי על ידי מת! הודעה (להל!: 

 "). � פתאלבקשת האישור בעניי"

  

3.  �קיבל בית המשפט המחוזי (כב' השופטת שטמר), את הבקשה ואישר הגשת  17.8.2009ביו

התובענה כייצוגית. בית המשפט קבע כי המבקשי� עמדו בנטל להוכיח כי אי! עיגו! בדי! 

 .� ובחוזה המתיר לסלקו� לגבות תשלו� עבור שירות שנית! בעבר בחינ

  

צדדי� הביאה לשינוי החוזה ביניה�, וקבע כי סלקו� לא בית המשפט בח! הא� התנהגות ה .4

הייתה רשאית לגבות עבור השירות יותר ממה שהוסכ� והותר לה בחוזה שביניה�; ובנסיבות 

העניי! אי! בהתנהגות לקוחות החברה, בכ� ששילמו את החיובי� החדשי� או בכ� שלא 

רת חוזה בשל השתת חיוב לא כדי לשלול קיומה של עילת תביעה בגי! הפ –התנגדו לגבייה 

 לבקשת האישור בעניי! פתאל:  13�12חוקי. וראו, פסקאות 
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"בה במידה שלא נית� לחייב במת� השירות ולא נית� לחייב בתשלו� 

כ# מותר לצדדי� להסכ�, סלקו� ולקוחותיה, להסכי� הדדית  –בעבורו 

  לשינוי הסעיפי� בו.

ללקוחותיה, ואת אישור� של הללו באור זה יש לבחו� את הודעת סלקו� 

  לגביית התשלו�, או את העדר התנגדות� לגבייה.

לכאורה עני� לנו בחוזה לטווח ארו#, שבו מבקש הספק להעלות את מחיר 

  המוצר, מודיע לצרכ�, ורואה בשתיקתו הסכמה. (...).

למעשה בתביעה זו אי� צור# לקבוע מסמרות בשאלת אופ� קבלת הסכמת 

יבה הפשוטה שאי� המדובר בהעלאת מחיר אלא בקביעתו הצרכ�, מ� הס

לאחר שעד אותה עת נית� חינ�. וכבר נאמר לעיל שלא היה בסיס חוקי 

  לעצ� קביעת המחיר."

  

 בית המשפט סיכ� את הכרעתו בעניי! עילת התביעה, בלשו! זו:  .5

  
  סיכו� עילת התביעה"

  
השירותי� שירות פירוט השיחות שנתנה סלקו� ללקוחותיה הוא ממי� 

שהיתה רשאית להעניק בתשלו�. סלקו� העניקה את השירות ללקוחות 

המעונייני� בכ# חינ� אי� כס). נסיונה לחייב את הלקוחות חד צדדית 

בתשלו� עבור השירות לא צלח, משו� שאי� בהסכ� שבי� סלקו� לבי� 

לקוחותיה, או בתנאי הרישיו� שלה, או בדי�, כל הוראה המאפשרת 

חיל לגבות תשלו� שלא גבתה קוד� לכ� ואינו נזכר בהסכ� לסלקו� להת

בינה לבי� לקוחותיה. כ#, בנגוד לעדכו� סכומי� אחרי� שיכולה היתה 

לגבות וגבתה. אי� לראות בחיוב הלקוחות לראשונה משו� "עדכו� תערי)", 

והנסיו� לעשות כ� הוא בבחינת הפרת ההסכ� שבי� סלקו� לבי� 

  לקוחותיה.

[...]  

  

אלו, בה� אי� בסיס חוקי לתחילת הגביה, אי� לספק ברירה כי א�  בתנאי�

  לקבל את הסכמת הצרכ� לשינוי החוזה.

  
הפיצוי המבוקש הוא הסכומי� ששולמו ע"י הלקוחות עבור שירות פירוט 

השיחות עד הגשת התביעה, שהוא הנזק שגרמה הפרת החוזה ע"י סלקו�. 



  
  לוד�בית המשפט המחוזי מרכז

    

  גרינברג נ' סלקו� ישראל בע"מ 55006�04�15 ת"צ
  

                                                                    
     תיק חיצוני מספרתיק חיצוני: 

   

 17מתו�  3

, אול� יש לומר כבר כא� כי עניי� זה יתברר, כמוב�, בתובענה הייצוגית

לצור# קביעת הסכו� יש להתחשב בכ# שסלקו� איפשרה למי שטרח 

לברר זאת, להודיע שהוא מבקש להתנתק מ� השירות, שנית� היה בקלות 

לקבל אותו שירות דר# אתר האינטרנט של הקבוצה, וכ� שחברי הקבוצה  

  צרכו את השירות, ונהנו ממנו." 

  
  האישור בעניי! פתאל] להחלטה בבקשת 17[פסקה 

  

סלקו� ישראל בע"מ נ'  8761/09לאחר שבקשת רשות ערעור שהגישה סלקו� נדחתה (רע"א  .6

)), ופרסומי� בנוגע לאישור התובענה כייצוגית פורסמו ה! 6.5.2010(פורס� בנבו,  פתאל

בעיתונות הכתובה וה! בדר� של הודעה אישית שנשלחה בדואר לחברי הקבוצה, ד! בית 

פתאל נ'  1018�03�08המשפט המחוזי בתובענה הייצוגית עצמה ומצא לנכו! לקבלה (ת"צ 

 ")). פסק הדי� בעניי� פתאל) (להל!: "7.12.2011(פורס� בנבו,  סלקו� ישראל בע"מ

 

בפסק הדי! בעניי! פתאל, ובהתא� להסכמת הצדדי�, לא ד! בית המשפט שוב בעילת התביעה,  .7

גדר בקשת האישור בעניי! פתאל, לפיה סלקו� אינה רשאית לגבות תשלו� בגי! אשר הוכרעה ב

ת הצדדי� בעניינ! תשמרנה לה� השירות. קביעות אלה אומצו לתו� פסק הדי!, והוסכ� שטענו

 לפסק הדי! בעניי! פתאל).  19�18(פסקאות  בהלי� הערעור

  

בהעדר סמכות מכח די! או חוזה לתק! את מעבר לנדרש, הוסי) והבהיר בית המשפט, כי " .8

 � –ההסכ� חד צדדית, או להשית על הלקוחות תשלו� שלא היו חייבי� בו לפי תנאי ההסכ

�הצעה שללא קבול מפורש לא הפכה להסכ� מתוק!,  אלא משו� אי! לראות בהודעת סלקו

"� לפסק הדי! בעניי! פתאל). 19(פסקה  או הפרת החוזה הקוד

  

לאחר דברי� אלה, התמקד הדיו! בסוגיית כימות הנזק שנגר� לחברי הקבוצה ובטענות הגנה  .9

י עד כדי שונות שהעלתה סלקו�, כגו! אש� תור�, הקטנת נזק וכיו"ב טענות להפחתת הפיצו

 איונו. 

 

בגדר טענות ההגנה בדבר הפחתת הנזק, ולצור� קביעת גובה הפיצוי, נבחנה שוב שאלת  .10

התנהגות לקוחות סלקו� ומודעת� לגביית התשלו� בגי! השירות. בהקשר זה, מצא בית 

המשפט, כי בנסיבות העניי! אי! לראות בהתנהגות חברי הקבוצה משו� אש� תור� וכי אי! 

 את חובת הקטנת הנזק על כתפיה�. ובלשונו:מקו� להטיל 

  



  
  לוד�בית המשפט המחוזי מרכז

    

  גרינברג נ' סלקו� ישראל בע"מ 55006�04�15 ת"צ
  

                                                                    
     תיק חיצוני מספרתיק חיצוני: 

   

 17מתו�  4

"כאמור לעיל אני סבורה שבחוזה צרכני כמו בענינו, הדי� אינו מטיל חובה 

על הנפגע לפעול להקטנת הנזק. הנסיבות הרלוונטיות לבחינת הנושא ה�, 

לדעתי, החיוב הנמו# בחשבונות החדשיי�, שרבי� אינ� מעייני� בה� 

חות שבנקיטת פעולה. יש לזכור כי לא היתה כלל, אל מול הטרדה ואי הנו

בהודעת סלקו� הפניה למספר טלפו� כלשהו לביטול השירות, א� כי כל 

  נענה בחיוב. –מי שפנה לשירות הלקוחות הרגיל ובקש זאת 

[...]  

הטלת הנטל על הלקוח להודיע על התנתקות עומדת בנגוד לכוונת דיני 

צרכניי� ברורי�. שהרי ככל שער# החוזי� א# ג� בנגוד לקידו� אינטרסי� 

השירות נמו# יותר ועלות ההתנתקות (ולו מבחינת הזמ� שיש להקדיש 

קֵט� התמרי+ לנקוט עמדה  –לכ#) גבוהה יותר באופ� יחסי לשירות הזול 

ולהודיע על התנתקות. דרישה מ� הצרכני� לנקוט עמדה, לבדוק חשבונות, 

טה חד צדדית להפר אותו להשיב את הסדר על כנו א� הספק החליט החל

 �בבחינת "ייזהר הקונה" תֵרע את מצב� של הצרכני� עד מאוד וזאת 

במקו� שאי� דופי בפעולת� והמצב המשפטי נוצר ב"אשמת" הספק באופ� 

בלעדי, יתרה מזו, קביעת אש� תור� ביחסי� צרכניי� כדוגמת הנושא 

ב והטלת שלפני עלולה להרחיק את השגת המטרה של קיו� חוזי� בתו� ל

  האחריות על מונע הנזק היעיל והזול"

 

  לפסק הדי! בעניי! פתאל] 38 � 36[פסקאות           
  

11.  �"משלוח ההודעה ללקוחות וכ! משלוח חשבו! חדשי שכולל את בית המשפט הוסי) ובח! הא

החיוב החדשי מלמדי� על כ� שהלקוחות ידעו אודות החיוב? או שהיה עליה� לדעת עליו, 

ה אובייקטיבית שצריכה לחול בשעה שהספק שולח מכתבי� לצרכני� רבי�? בבחינת אמת מיד

בהתחשב בסכו� הנמו� לתשלו�, בטרחה ומצא כי " או אולי בבחינת 'ייזהר הקונה?'"

קשה לקבוע כי חלה על הלקוחות חובה  �האפשרית שמזמנת התקשרות למוקד שירות לקוחות 

קו�, אי! לקבוע כי בכל מקרה של סֵפק לקרא את החשבונות, לרבות הודעות הספק, ומכל מ

לפסק הדי!  22או של אי התאמה על הלקוח מוטלת החובה להתקשר לספק ולברר" (פסקה 

 , ש�).35בעניי! פתאל; וראו ג�, פסקה 

  

בית המשפט אמנ� העלה תהייה "הא� לנצח (או לפחות לתקופת ההתיישנות) יוכל הלקוח  .12

ולדרוש את השבת הסכומי� ששל�, בדיעבד, ולאחר לטעו! שלא הסכי� לקבל את השירות 

, א� הערתו בעניי! זה נותרה בגדר תהייה בלבד, לאחר שמצא כי סלקו� שקבל את השירות?"
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לא הביאה ראיות מספקות בהקשר זה, והורה אפוא על השבת מלוא הסכומי� ששולמו עבור 

 לפסק הדי! בעניי! פתאל: 44השירות. וכ� נקבע בפסקה 

  
המתבקשת היא שלמרות התקופה הארוכה (התקופה "המסקנה 

שני� שבי� ההודעה הראשונה ועד אישור התובענה  5המירבית היא בי� 

הייצוגית) אי� להפחית את מספר הלקוחות ששלמו עבור השירות או את 

הסכו� שנאלצו לשל�, ע"ח דוקטרינות של אש� תור� או חובת הקטנת 

בה המלאה של כל הסכומי� הנזק. לפיכ# לא מצאתי להפחית מ� ההש

 "ששלמו הלקוחות לסלקו� על חשבו� שירות פירוט השיחות

  

13.  �התקיי� דיו! בבית המשפט העליו!,  29.1.2014סלקו� ערערה על פסק הדי! בעניי! פתאל. ביו

בו הסכימו הצדדי� לפשרה, שהוצעה על ידי בית המשפט העליו!, לפיה חל) פסק דינו של בית 

מסכו�  2.5%והגמול לתובעות יעמוד על  50% �תו הסכומי� שנקבעו בהמשפט המחוזי, יופח

 "). פסק הדי� של בית המשפט העליו�ההשבה בפועל (להל!: "

 

בהמש� לכ�, נשלחו לחברי הקבוצה הודעות אישיות בדבר הסכ� הפשרה, ובהתא� לפסק הדי!  .14

מהסכומי�  50%ה הושבו לחשבונ� של חברי הקבוצ 2014של בית המשפט העליו!, בחודש יולי 

 שגבתה המשיבה.

  

15.  �, 30.4.2015בי! לבי!, המשיכה סלקו� לגבות תשלו� בגי! השירות. בנסיבות אלו, הוגשה ביו

 �בקשת האישור דנ!, בה נטע! בי! היתר כי על סלקו� להשיב לחברי הקבוצה את סכומי התשלו

ר בעניי! פתאל ועד שנגבו בגי! השירות שנית! בעבר בחינ�, וזאת ממועד קבלת בקשת האישו

 יו� אישור תובענה זו. 

 

כי בהתא� לנקבע בפסק הדי! בעניי! פתאל, היא טענת המבקשי� בבקשת אישור חדשה זו,  .16

סלקו� אינה רשאית לגבות תשלו� כספי עבור השירות. לטענת�, פסק הדי! של בית המשפט 

מסלקו� להמשי�  העליו!, לא שינה מקביעות אלו; ומשו� כ�, קיי� מעשה בית די! המונע

 ולגבות כספי� בגי! שירות זה, ומחייב קבלת התובענה.    

  

סלקו� מנגד דחתה את הטענה בדבר קיומו של מעשה בית די! וטענה כי פסק הדי! בעניי! פתאל  .17

בוטל בפסק הדי! של בית המשפט העליו!. משכ�, טענה כי מותר לה לטעו! שהגבייה נעשתה 

י העובדה שבמש� שני� קיבלו חברי הקבוצה את השירות כדי!. סלקו� הוסיפה וטענה, כ

התנהגות זו יוצרת מניעות, השתק, וויתור  �בתשלו�, מהווה הסכמה שבהתנהגות; ולחילופי! 
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מהעלאת טענות אלו בשלב זה, ויש בה כדי להוות אש� תור� או הפרת החובה להקטי! את 

 פיצויי�.   הנזק, באופ! אשר מאיי! לחלוטי! את זכות הלקוחות לקבלת

  

18.  �הכרעתי בבקשת האישור, ואישרתי לנהל תובענה ייצוגית נגד סלקו� בגי! הפרת  4.8.2016ביו

חוזה, בשל העדר הרשאה להשית חיוב באופ! חד צדדי עבור השירות שנית! בחינ�, וזאת 

 ").     ההחלטהמטעמי� של השתק פלוגתא ומעשה בית די! (להל!: "

 

בהחלטתי קבעתי כי עילת התביעה החוזית שעניינה בשאלת חוקיות גביית התשלו� בגי!  .19

השירות בהעדר הסכמה פוזיטיבית, הוכרעה במפורש בפסק הדי! בעניי! פתאל, בו נקבע כי אי! 

 � , ש�).38(פסקה עיגו! בחוזה המתיר לסלקו� להתחיל לגבות תשלו� עבור שירות שנית! בחינ

 

כי פסק הדי! בעליו! לא שינה מקביעותיו המשפטיות של פסק הדי! בעניי!  כ! קבעתי בהחלטתי .20

לה כי פסק הדי! של בית המשפט העליו! לא להחלטה). מתו� כ�, א) ע 45(פסקה פתאל במחוזי 

ותיה� לאור� זמ!,  נשינה את הקביעה כי אי! בהתנהגות לקוחות סלקו�, אשר שילמו חשבו

ולכל היותר יש בה כדי להוות הצדקה להפחתת גובה  כדי לשלול קיומה של עילת התביעה,

הפיצוי, דבר אשר אמור להיבח! בשלב התובענה הייצוגית עצמה ולא בשלב ההכרעה בבקשת 

 האישור.   

  

אשר על כ!, ועל א) שכשלעצמי סברתי, כפי שציינתי ג� בהחלטתי, כי "בנסיבות הייחודיות  .21

חברי הקבוצה כי ה� מחויבי� בתשלו� בגי! בה! במש� כעשור ידעו  �המתקיימות במקרה זה 

השירות, לא הביעו כל התנגדות או התנערות ממנו, וא) שילמו בגינו כל חודש בחודשו" (פסקה 

היה מקו� לבחו! הא� יש בהתנהגות זו כדי לשלול קיומה של עילת תביעה,  –להחלטה)  48

בהכרעה זו" (ש�),  הרי "שנוכח השתק הפלוגתא שחל, לא ראיתי מקו� להידרש לכל אלה

ואישרתי את הגשת התביעה הייצוגית בעילה זו. התנהגות הצדדי� הייתה אמורה אפוא 

 להיבח! בשלב התובענה הייצוגית עצמה, כפי שנעשה בפסק הדי! בעניי! פתאל.

  

סלקו�  7602/16על החלטתי זו הגישה סלקו� בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליו! (רע"א  .22

")). ההחלטה בבקשת רשות ערעור) (להל!: "11.1.2017(פורס� בנבו,  ינברגישראל בע"מ נ' גר

כב' השופטת (כתוארה אז) חיות שדנה בבקשה, קבעה כי פסק הדי! של בית המשפט העליו! 

שינה רק את הסעד האופרטיבי ולא את יתר הקביעות שהוכרעו בעניי! פתאל, עליה! חלות 

פלוגתא זה אינו חל על אירועי� שהתרחשו לאחר  השתק פלוגתא, א� הוסיפה וקבעה כי השתק

 אישור התובענה הייצוגית בעניי! פתאל.  
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בהקשר זה נקבע, כי אי! בקביעותיו של בית המשפט בעניי! פתאל "משו� הכרעה פוזיטיבית,  .23

א) לא במשתמע, בשאלה הא� אי! לראות במי שהמשיכו לשל� בגי! השירות ג� בשני� שחלפו 

ה הייצוגית הראשונה וכ! לאחר שפורסמו ונשלחו על ידי סלקו� הודעות מאז אישור התובענ

נוספות בנושא, כמי שהסכימו לחיוב ולמצער, כמי שמנועי� מלהעלות טענות נגדו. הקביעות 

בהלי� הייצוגי הראשו! א) אינ! מכריעות בשאלה הא� התקופה הנוספת שחלפה מאז אישור 

בות העניי! הפחתה של סכו� ההשבה הנתבע בהלי� התובענה הייצוגית הראשונה מצדיקה בנסי

להחלטה בבקשת רשות ערעור). בית המשפט העליו! הורה על החזרת התיק  11הנוכחי" (פסקה 

 ,�לבית משפט זה על מנת שידו! בטענות סלקו� לגופ!, ככל שה! נסמכות על הטעמי� המפורטי

  , ש�).12ויכריע בעקבות כ� בגורלה של בקשת האישור (פסקה 

  

24.  �, בניסיו! להביא את 14.5.2017 �ו 15.1.2017בהמש� לכ�, זומנו ב"כ הצדדי� לדיוני� בימי

 �הצדדי� לכדי פתרו! מוסכ�, אלא שזה לא הסתייע. על כ! השלימו הצדדי� את טיעוניה

 .בכתב בסוגיות אלו, ויש להכריע באלה כא!

  

האישור בעניי! פתאל, טיעוני הצדדי� מתמקדי� באירועי� שהתרחשו לאחר קבלת בקשת  .25

אשר לטענת סלקו� מלמדי� על הסכמה וידיעה על גביית התשלו� מצד חברי הקבוצה, כמו 

טענות ג� על ויתור, השתק, אש� תור�, נטל הקטנת הנזק והשבה בלתי צודקת (להל!: "

 "), ואלו ה� בתמצית:סלקו� מסדר שני

  

25.1  �על בקשת האישור בעניי! נדחתה בקשת רשות הערעור שהגישה סלקו�  6.5.2010ביו

 פתאל, והתיק הוחזר לבית המשפט המחוזי כדי שידו! בתובענה הייצוגית עצמה.

 

, שלחה סלקו� הודעות אישיות בדואר לחברי 2010ספטמבר  –בחודשי אוגוסט  25.2

 הקבוצה בדבר אישור התובענה הייצוגית.

 

25.3  �ות בעניי! אישור פורסמו בעיתוני� מעריב וגלובס הודע 12.8.2010 – 11.8.2010בימי

התובענה כייצוגית. בגדר ההודעות שפורסמו צוי! בי! היתר כי התביעה עוסקת בכ� 

"שסלקו� הודיעה ללקוחותיה כי מחודש מסוי� היא תחל לגבות סכו� מסוי� עבור 

שירות פירוט שיחות. היו לקוחות שלא השיבו להודעה או לא ביקשו לבטל את שירות 

ה לדיו! היא הא� בהתרחשות המתוארת לעיל נית! פירוט השיחות. השאלה שעמד

לראות את סלקו� כמי שגבתה עבור פירוט שיחות כדי!. בית המשפט קבע כי במעשה 

זה הפרה סלקו� את ההסכ� שבינה ובי! הלקוחות" [נספח ד' לתגובה לבקשת 

 האישור]. 
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כתוצאה מהפרסומי� האמורי� הודיע חלק מחברי הקבוצה על רצונ� לפרוש  25.4

 בוצה [נספח ז לתגובה לבקשת האישור].  מהק

  

25.5  �נשלחה חשבונית לחברי הקבוצה, בה ניתנה הודעה על העלאת תערי)  12.9.2010ביו

 [נספח יב' לתגובה לבקשת האישור].  6 12.9של השירות לסכו� של 

 

25.6  �נית! פסק הדי! בעניי! פתאל, בו קיבל בית המשפט המחוזי את  7.12.2011ביו

 ת והורה על השבת מלוא הסכומי� ששולמו. התובענה הייצוגי

 

25.7  �נית! פסק הדי! של בית המשפט העליו!, בגדרו הושגה פשרה, לפיה  2.2.2014ביו

והגמול לתובעות יעמוד על  50% �הסכומי� שנקבעו בפסק הדי! בעניי! פתאל ביופחתו 

 . מסכו� ההשבה בפועל 2.5%

  

ליה הגיעו בתובענה הייצוגית פורסמה הודעה בעיתונות בדבר הפשרה א 2014במאי  25.8

אוגוסט נשלחו הודעות אישיות בדואר בעניי! זה לחברי הקבוצה,  –ובמהל� חודשי יוני 

 ובמקביל א) נית! החזר כספי לחברי הקבוצה. 

  

25.9  �במהל� כל התקופה האמורה, ממועד קבלת בקשת האישור בעניי! פתאל ועד לימי

אלו, צרכו חברי הקבוצה את השירות, ובגי! זאת נגבה תשלו� חודשי. החיוב עבור 

 �השירות צוי! כחיוב נפרד בחשבונית החודשית. חשבוניות אלה המשיכו להישלח ג

 לאחר מת! ההחלטה בבקשת האישור בעניי! פתאל.  

  

שני הצדדי� מעלי� טענות שונות באשר למשמעות קביעותיו של פסק הדי! בעניי! פתאל בהלי�  .26

זה וחלוקי� בי! היתר בשאלה הא� יש להחיל את הקביעות העקרוניות שהוכרעו בו, ואשר לא 

שונו בפסק הדי! של בית המשפט העליו!, ג� על האירועי� האמורי� שהתרחשו לאחר מת! 

 פסק הדי!.

  

וע! כי יש לבחו! את טענות סלקו� מסדר שני תו� יישו� הקביעות העקרוניות המבקש ט .27

שנפסקו בעניי! פתאל, ובכלל זאת הקביעה כי גבייה החורגת מהמוסכ� בחוזה אפשרית רק 

באמצעות הסכמה מפורשת וכי בהסכמי� מסוג זה, אי! להטיל על הצרכ! אש� תור� וחובת 

ות אלו, עליה! חל השתק פלוגתא, ג� על התקופה הקטנת הנזק. לשיטת המבקש, יישו� קביע

 תחייב קבלת התובענה הייצוגית במלואה. �המאוחרת לפסק הדי! 
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רשות אי! לקבל את טענות המבקש בעניי! זה, אשר אינה מתיישבת א) ע� ההחלטה בבקשת  .28

 �ערעור. הממצאי� והקביעות המשפטיות שניתנו בעניי! פתאל בטענות סלקו� מסדר שני הינ

מחייבי� את בית אינ� תוצאה של עובדות וראיות שהוגשו בהלי� ש�. על כ! ממצאי� אלו 

לעיל, לא עמדו לנגד עיני בית המשפט כאשר נת!  25משפט זה. האירועי� שפורטו בפסקה 

כ! יש לבחו! השפעת� של אלו על טענות סלקו� בתובענה הייצוגית  הכרעתו בעניי! פתאל, ועל

 דנ!. 

  

לנוכח האמור נפנה לבחו! הא� בנסיבות העניי! התנהגות הצדדי� בתקופה שלאחר קבלת  .29

בקשת האישור מלמדת על שינוי חוזה בדר� של התנהגות או מקימה השתק דיוני מלטעו! כנגד 

.� התשלו

  

הקבוצה לאור� השני�, במהלכ� שילמו תשלו� חודשי עבור לטענת סלקו�, התנהגות חברי  .30

 קבלת השירות, מבלי שהביעו התנגדות לכ�, מלמדת על שינוי ההסכ� בדר� של התנהגות. 

  
  לאחר ששקלתי טענה זו, הגעתי למסקנה כי דינה להידחות.   

  
דעתי בעניי! זה, כדעתו של בית המשפט בפסק הדי! בעניי! פתאל, לפיה ספק אינו רשאי לגבות 

תשלו� החורג מתנאי החוזה ללא קבלת הסכמה מפורשת מצד הלקוח. כמו בית המשפט 

המחוזי בעניי! פתאל ג� אני סבורה כי אי! די במת! הודעה בדבר גביית תשלו� וא) בחיוב 

התשלו� שהופקד מראש ובנאמנות בידי הספק לטובת קיו� החוזה  חודשי תו� שימוש באמצעי

, כדי ללמד על הסכמה לא משמעותיי�מקו� בו מדובר בחיוב סכומי� על פי תנאיו, ובפרט 

לשינוי תנאי החוזה. שתיקה והעדר מחאה על גבייה בנסיבות אלה אינ� בגדר הסכמה, ובוודאי 

יב עבור שירות שהוסכ� כי יינת! בחינ�. אינ� בגדר הסכמה מפורשת המתירה לסלקו� לחי

 �על כ!, ג� לשיטתי, אי! לראות בהתנהגות לקוחות סלקו�, לרבות זו הנלמדת מהאירועי

 לעיל, כמבססת שינוי חוזה בדר� של התנהגות.  25המפורטי� בפסקה 

  

מסקנה זו היא פרי מדיניות שיפוטית המבקשת לבסס סטנדרט ההתנהגות ורמת אחריות  .31

מסחרית אצל ספקי�, דוגמת חברות התקשורת, בהיות! הצד החזק לחוזה, אשר נהנה והגינות 

מעדיפות ברורה מבחינת המידע שברשותו ומיכולת הגבייה שבידו. עמדה דומה הביע ג� כב' 

 153, פסקה יצחקי נ' מגדל חברה לביטוח 30028�04�11השופט גרוסקופ) בת"צ (מחוזי מר') 

 ):21.11.2016(פורס� בנבו, 

  
"תזה לפיה חברת ביטוח, כמו ג� בנקי�, חברות תקשורת, ספקיות 

אנרגיה וכיו"ב גורמי� הקושרי� חוזי� לאספקת שירותי� לטווח ארו# 
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ע� עשרות ומאות אלפי לקוחות יכולות לשנות כרצונ� את תנאי 

ההתקשרות, על דר# של הוספת שורת גביה או הגדלת סכו� הגביה 

על הדעת, וראוי אחת ולתמיד להביא בדיווח ללקוח, אינה מתקבלת 

להפסקת ההסתמכות עליה. אומר זאת בלשו� ברורה: עוסק מהסוג בו 

עסקינ� אינו יכול להצדיק גביה החורגת מהמותר לו על פי החוזה בכ# 

שנית� היה לגלותה בדפי החשבו� התקופתיי� ששלח ללקוח. לשיטת 

ת בעבור שירותיו "מצליח" שכזו, אי� לאפשר להצליח. העוסק רשאי לגבו

רק את שמתיר לו החוזה בינו לבי� הלקוח. זהו הכלל, ואי� הופעת חיוב 

 בדיווח ללקוח יוצרת לו חריג." 

  

הנה כי כ!, ספק המבקש לשנות באופ! חד צדדי את תנאי ההתקשרות ע� לקוחותיו, באופ! של  .32

ו להסכ�. גביית תשלו� החורגת מתנאי החוזה, נדרש לקבל הסכמה מפורשת של לקוחותי

הסכמה מפורשת משמעה קבלת הסכמה אקטיבית לדבר השינוי ואי! די בשתיקה והעדר 

התנגדות. לא מ! הנמנע, כטענת סלקו�, כי שינוי חד צדדי בחוזה ההתקשרות אשר יש לבססו 

בהסכמה מפורשת, יהיה כרו� בעלויות כספיות נוספות, אשר סופ! להתגלגל אל הלקוחות 

ה� בתהלי� קבלת הסכמת� הפוזיטיבית. ואול�, אי! באמור כדי ולהביא א) להכבדה עלי

 �לגרוע ממסקנתי. נקודת המוצא היא שחברי הקבוצה אינ� "כבולי�" בחוזה ההתקשרות ע

סלקו�, ורשאי� ה� בכל עת לבקש לבטל את ההתקשרות ולעבור לחברת תקשורת אחרת, 

ליה� הוצאות מיותרות. בכ� ככל שסבורי� ה� כי התנהגות סלקו� מכבידה וכי זו מטילה ע

מתקיי� איזו! בי! מכלול האינטרסי� של הצדדי�, אשר יחייב כל ספק לשקול היטב את דבר 

 הצור� בשינוי חד צדדי בהסכ� בטר� יבחר לעשות כ!.

  

כי חברי הקבוצה לא הסכימו לשינוי החוזה ולגביית החיוב נשוא בקשת האישור. אפוא מצאתי  .33

הפרת החוזה ושלא כדי!, ועל כ! עומדת לחברי הקבוצה עילת תביעה על כ! גבייתו נעשתה תו� 

בגי! הפרה זו נגד סלקו�. בהמש� לכ� יש לבחו! הא� "יש לראות במי שהמשיכו לשל� בגי! 

השירות ג� בשני� שחלפו מאז אישור התובענה הייצוגית הראשונה וכ! לאחר שפורסמו 

סקה כמי שמנועי� מלהעלות טענות נגדו" (פ ונשלחו על ידי סלקו� הודעות נוספות בנושא, ...

 להחלטתי בבקשת האישור). 48וראה ג� פסקה  ;להחלטה בבקשת רשות הערעור 11

  

דוקטרינת המניעות, אשר מקורה בדיני היושר, "נועדה למנוע תוצאות בלתי צודקות במשפט  .34

" (ע"א על ידי השתקת מתדייני� מהעלאת טענות מסוימות, ג� א� טענות אלה ה! נכונות

  )). 08.04.2010(פורס� בנבו,  ענבר רו� נ' בנק לאומי לישראל בע"מ 314/07
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כדברי כב' השופטת פרוקצ'יה "לטענת המניעות הדיונית הרבה פני�, והיא עשויה ללבוש צורות  .35

(פורס�  דקל נ' דקל 3640/03שונות בהתא� לנסיבות המיוחדות של העני! העולה לדיו!" (רע"א 

 ). 16.12.2007בנבו, 

 

טענה בדבר מניעות והשתק נית! להעלות, בי! היתר, במקו� בו השתהה בעל די!, המודע  .36

לזכויותיו, מלהעלות את טענותיו ולהפעיל את כוח התביעה, תו� יצירת מצג מסוי� כלפי הצד 

שכנגד, וזה הסתמ� עליו בתו� לב ובאופ! סביר, וכתוצאה מכ� שינה את מצבו לרעה (ראו 

(פורס�  32, פסקה שלומובי+ נ' בית חנניה מושב עובדי� להתיישבות 2483/14למשל, ע"א 

 "), והאסמכתאות המופיעות ש�). עניי� שלומובי+) (להל!: "14.07.2016בנבו, 

  

בית חנניה מושב עובדי� להתיישבות שיתופית  84/64על כ� עמד כב' השופט ברנזו! בע"א  .37

 בקובעו כ�:), 1964) (20, פ"ד יח (בע"מ נ' פרידמ�

  
"הימנעות מנקיטת צעדי� או פעולות, אשר הדבר היה מחוייב המציאות 

תו# ידיעת מצב הדברי�, עשויה להתפרש כאודאה שבשתיקה או כקבלת 

הדי� המונעת מהצד הנוגע בדבר לטעו� כעבור זמ� את ההיפ# מזה. מניעות 

ק הנוצרת עקב שתיקה תו# ידיעת מהל# העניני� מוצאת את ביטויה בפס

 .Evans v. Smallcombe; (1868 ,(L.Rהדי� של בית הלורדי� בעני� : 

3 H.L. 249' [4 נקבע ש�, כי בעלי מניות בחברה היודעי� על [

השתלשלות ענינה ושותקי�, מנועי� מלתקו) את המצב שנוצר לאחר 

שלא עשו כ� המש# הזמ� שבו אירעו הדברי�. וכ# אומר הלורד צ'נסלור, 

: "רבותי הלורדי�, אני חושש כי הדבר יהיה בניגוד  לורד קירנס (...)

לעקרונות היושר בצורה חמורה ביותר להרשות לאנשי� בעלי ידיעה 

זאת, אשר לדעתי יש לייחס לה� במקרה זה, ואשר לא נקטו בשו� צעד 

להפסיק אותה דר# פעולה אשר ידעו שהיא נמשכת, לבוא אחרי עבור זמ� 

יו את אופ� ניהול העניני� שהיה כא�, כזה כפי שקרה כא� ולהפו# על פ

ואשר על פיו שול� סכו� כס) כה גדול והוצאו לפועל סידורי� כה 

 נרחבי�.""

 

על המבסס הגנתו על טענות השתק או מניעות מוטל נטל כבד להוכחת!, וזאת לנוכח השלכות  .38

לעניי! שלומובי7). בענייננו, לש� הוכחת  42טענות אלו על זכות הגישה של תובע (ראו: פסקה 

טענת אלו, יהיה על סלקו� להוכיח כי חברי הקבוצה הציגו לפניה מצג ברור; כי פעלה על פי 
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, נחמני נ' נחמני 5587/93בעקבות כ� שינתה את מצבה לרעה (ראו למשל, ע"א  מצג זה; וכי

 )). 1995( 517, 485) 1פ"ד מט(

 

העולה לכדי מניעות, תיבח!  גר עולה טענה לפיה שתיקה יוצרת מצעוד נקבע בפסיקה, כי כאש .39

י מה�. טענה זו על פי מיהות הצדדי�, טיב היחסי� ביניה� ובא� מטילי� ה� חובת גילוי על מ

 לפסק הדי! בעניי! שלומובי7: 32ארז בפסקה  �ובלשונה של כב' השופטת ברק

  
"במקרי� מסוימי�, המצג שעליו מבוסס ההשתק יכול להיעשות בדר# 

של שתיקה. מדובר במצב שבו צד אחד פועל על יסוד הנחה מוטעית, 

בנסיבות שבה� מוטל על הצד האחר להבהיר לו את העובדות לאמית�. 

לבחו� הא� להכיר בטענת מניעות במצבי� מסוג זה, ובמסגרת כ# בבואו 

ג� הא� הייתה מוטלת "חובת גילוי" על מי מ� הצדדי�, בית המשפט 

 ישקול, בי� היתר, את מיהות הצדדי� ואת היחסי� ביניה�".

  

40. .�  על רקע האמור נפנה לבחו! את טענות סלקו

  
נסיבות בה! פורסמו ונשלחו הודעות אודות התביעה  –לטענת סלקו�, יש בנסיבות המקרה דנ! 

הייצוגית בעניי! פתאל, ה! לאחר קבלת בקשת האישור וה! לאחר פסק הדי! בבית המשפט 

העליו!, ה! בעיתו! וה! באופ! פרטני לחברי הקבוצה, אשר ציינו במפורש כי הממועני� לה! 

צה בתביעה הייצוגית בעניי! פתאל, ושתביעה זו הוגשה בטענה שלא היה נמני� על חברי הקבו

נסיבות בה! צרכו חברי הקבוצה במש� בצידוק חוקי לגבות תשלו� עבור השירות ללא הסכמה; 

כל התקופה האמורה את השירות ובגינו נגבו מדי חודש סכומי� חודשיי�, אשר פורטו במפורש 

נסיבות בה! הוחזר תשלו� בלו במהל� תקופה זו; ובמסגרת החשבונית החודשית, וא) הוע

כדי להשתיק את חברי הקבוצה, ולראות� כמי שידעו על  �כספי לחשבונ� של חברי הקבוצה 

קיומה של זכות תביעה וויתרו על זכות� בה. לטענת סלקו�, אי! לאפשר לחברי הקבוצה אשר 

� עבורו, ונמנעי� במודע "ישבו על הגדר" במש� שני�, תו� שה� נהני� מהשירות, משלמי

לטעו! כנגדו. על כ!, נטע! כי יש לדחות את התביעה על יסוד עקרונות של  �ובמתכוו! מביטולו 

 מניעות והשתק. 

  

לכל אור� התקופה הנטענת המשיכו לקוחות סלקו� חברי הקבוצה מהראיות שלפניי עולה כי  .41

 .דשיות שנשלחו אליה�והח י! בנפרד בחשבוניותאת השירות ולשלמו, תו� שהחיוב צולקבל 

ואול� במהל� תקופה זו חלו מספר תמורות בנסיבות הפרסומי� ובידיעת חברי הקבוצה 

 לשאלת חוקיות הגבייה, באופ! שנית! לחלק את התקופה הכוללת לשלוש תקופות עיקריות: 
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41.1  �התקופה הראשונה, ראשיתה במועד קבלת בקשת האישור בעניי! פתאל ביו

על בקשת האישור בעניי! פתאל לאחר דחיית בקשת רשות הערעור  וסיומה 17.8.2009

 והחזרת התיק לבית המשפט המחוזי כדי שידו! בתובענה הייצוגית עצמה; 

 

, אז פורסמו הודעות 2010ספטמבר  –התקופה השנייה, ראשיתה בחודש אוגוסט  41.2

רי בעיתונות הכתובה בדבר קבלת בקשת האישור ונשלחו הודעות אישיות בדואר לחב

הקבוצה בדבר אישור התובענה הייצוגית וכ! נשלחה הודעה בחשבונית החודשית על 

, בו הודיעו חלק מחברי 2010העלאת התערי) של השירות; המשכה בחודש אוקטובר 

, בו נית! פסק הדי! של בית 2011הקבוצה על רצונ� לפרוש ממנה ובחודש דצמבר 

אז נית! פסק הדי! של  2014ואר המשפט המחוזי בעניי! פתאל; וסיומה בחודש פבר

 בית המשפט העליו! בתובענה הייצוגית עניי! פתאל;  

  

אז פרסמו הצדדי� הודעה בדבר פסק  2014התקופה השלישית ראשיתה מחודש מאי  41.3

אז נשלחו הודעות  2014דינו של בית המשפט העליו! בעניי! פתאל; המשכה בחודש יוני 

אישיות בדואר בעניי! זה לחברי הקבוצה ונית! החזר כספי לחברי הקבוצה; וסיומה 

 במועד מת! ההכרעה בבקשת האישור דנ!. 

  

לאחר שבחנתי את הראיות שהוצגו לפניי בשלב זה של ההלי�, לא מצאתי כי בנסיבות העניי!  .42

הצליחה סלקו� להרי� את נטל ההוכחה המוטל עליה ביחס לשתי התקופות הראשונות, באופ! 

 אשר יערער את צדקת תביעת חברי הקבוצה וימנע אישור תביעת�, כפי שיוסבר להל!. 

 

בלת בקשת האישור ועד לדחיית בקשת רשות הערעור בדבר התקופה הראשונה, ממועד ק .43

אישורה, אינה שונה, פרט לגור� חלו) זמ! נוס), מהתקופה שקדמה להחלטה בבקשת האישור 

בעניי! פתאל. לא אירעו במהלכה נסיבות חדשות המלמדות על קיומו של מצג מצד חברי 

פרק זמ! זה המשיכו חברי הקבוצה בדבר ויתור זכות�. אכ!, כפי שטוענת סלקו�, במהל� 

הקבוצה לצרו� את השירות ובשל כ� חויבו במסגרת החשבונית החודשית, א� כפי שנקבע 

בפסק הדי! בעניי! פתאל, בנסיבות דומות לענייננו, מדובר היה בחיוב שורה של סכומי� לא 

משמעותיי�. כ�, שאי! בהמש� התנהלות הלקוחות למש� פחות משנה אחת מאז מת! ההחלטה 

ל אישור התובענה בפתאל, כדי ללמד שחברי הקבוצה ויתרו על זכות� או בכדי להציג מצג ע

 �שכ� היה. משכ�, ומאחר שנטל ההוכחה מוטל על סלקו�, מצאתי כי אלה אינ� מושתקי

  .� מלהמשי� בתביעת
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באשר לתקופה השנייה שממועד שליחת ההודעות לחברי הקבוצה בדבר קבלת בקשת האישור  .44

מחומר הראיות שלפניי עולה כי מדובר בפרק זמ!  –סק הדי! של בית המשפט העליו! ועד מת! פ

ארו�, של כארבע שני� נוספת, בו קיבלו חברי הקבוצה את השירות ושילמו עבורו מדי חודש, 

 �כי במהל� את סכו� החיוב עבור השירות; באופ! משמעותי ובמהלכו א) העלתה סלקו

בר קיומה של התובענה הייצוגית; ופרסומי� אלו נשלחו בוצעו פרסומי� שוני� בדתקופה ה

 �לחברי הקבוצה, ועקב כ� חלק� א) ביקש לפרוש ממנה, דבר המלמד על אפקטיביות הפרסו

 ועל מודעות חברי הקבוצה על דבר עצ� התשלו� ועל קיומה של עילת תביעה. 

 

ת ה! לגבייה וה! לזכות הנה כי כ!, לפנינו מצויות נסיבות חדשות, המלמדות לכאורה על מודעו .45

התביעה. ואול�, הא� הנסיבות החדשות הטילו חובת פעולה על חברי הקבוצה והא� השתיקה 

בנסיבות אלה עולה לכדי מצג של ויתור או ציפיה היוצרת מניעות. לדעתי, התשובה לכ� 

 שלילית. ואסביר: 

  

התשלו� באופ! , תו� עדכו! סכו� המש� תשלו� ללא מחאה על פני שני� רבות נוספות .46

אמנ� עשוי היה להקי� מצג היוצר הסתמכות לפיה משלימי� חברי הקבוצה ע�  משמעותי,

הגבייה ואי! בכוונת� לדרוש השבה בגינ�. ואול�, דווקא הפרסומי� המיוחדי� בתקופה זו 

�הנחה משתמעת זו. מודעות� הנחזית של חברי הקבוצה בתקופה השניה הינה לכ�  סותרי

ייצוגית בגי! טענה לגבייה לא חוקית בגי! השירות, וכי תובענה זו מתבררת שאושרה תובענה 

וטר� הוכרעה. הפרסומי� בשלב זה מעודדי� חברי קבוצה המבקשי� לוותר על תביעת� בגדר 

התובענה הייצוגית לנקוט במעשה אקטיבי ולבקש יציאה מהקבוצה. אלה המעונייני� בשמירה 

 �הקבוע  "opt out"נדרשי� לכל מעשה, זאת על פי מנגנו! ה על זכויותיה� כחברי קבוצה, אינ

בחוק תובענות ייצוגיות. בנסיבות אלה, הימנעות חברי הקבוצה בתקופה השניה, נחזית דווקא 

.�    כהודעה על שמירת זכות התביעה, ואי! לפרשה כהסכמה או ויתור על תביעת� נגד סלקו

 

ה טר� הוכרעה עילת התביעה בעניי! פתאל כ� א) מתקבל על הדעת, כי במהל� תקופה זו, ב .47

ובה עניינ� של חברי הקבוצה התברר בבתי המשפט השוני�, לא היה זה נדרש כי מי מחברי 

הקבצה ינקוט בהלי� מיוחד מטעמו בכדי לדרוש השבת כספי� שנגבו שלא כדי! או יבקש את 

 הפסקת השירות, אשר מלכתחילה ביקש לקבלו שלא בתמורה. 

  

כי סלקו� שינתה את מצבה לרעה בהסתמ� על מצג לקוחותיה בתקופה השניה.  א) אי! לומר .48

מהראיות שלפניי עולה כי סלקו� בחרה משיקוליה ומטעמיה להמשי� לגבות תשלו� עבור 

השירות במהל� כל התקופה בה התנהלה התובענה הייצוגית בעניי! פתאל. סלקו� לא הוכיחה, 
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מצג מוטעה שהוצג לפניה על ידי חברי הקבוצה. סלקו� בשלב זה, בראיות, כי החלטה זו נבעה מ

הרי הכירה את החלטת בית המשפט לפיה גבייה זו מפירה  לכאורה את החוזה ע� לקוחותיה, 

הג� שהמשיכו במש� שני� לשל� עבור השירות, ובחרה להמשי� להפר לכאורה את החוזה, 

עות שיפוטיות אלה. התנהלות תו� נטילת סיכו! מחושב וכנראה בתקווה כי תצליח לשנות קבי

.� זו אינה נחזית כהתנהלות מתו� הסתמכות על מצגי� כלשה� מאת לקוחות סלקו

  
אשר על כ!, לא מצאתי כי סלקו� העמידה תשתית ראייתית מספקת בשלב זה להוכחת טענת 

 המניעות בגי! המש� תשלו� על השירות שעשו חברי הקבוצה בתקופה השניה.   

 

ברי� ביחס לתקופה השלישית. דומה כי בשלב זה, הצטברות הנסיבות כבר לא כ� ה� פני הד .49

שונה, ויש בה כדי לבסס את טענת המניעות. בשלב זה כבר נית! פסק די! חלוט של בית המשפט 

העליו!, אשר בקשר אליו פורסמו הודעות בעיתו! ונשלחו הודעות אישיות לחברי הקבוצה, 

הפרטי של כל אחד מחברי הקבוצה. הבנק חשבו! ובמקביל סכו� כספי לא מבוטל הושב ל

לנסיבות ייחודיות אלה, מצטרפות ג� העובדה שבמש� תקופה ממושכת של כעשור צרכו חברי 

הקבוצה את השירות, שילמו עבורו ונמנעו מלבטלו. א� בתקופות הקודמות, נסיבת חלו) הזמ! 

הנסיבות הייחודיות בעניינו כשלעצמה לא הקימה מצגי� בדבר ויתור על זכות, הרי שהצטברות 

 והמש� השתיקה לציד! כבר עולי� לגדר מצג בשלב מתקד� זה. 

 

מכח בתקופה השלישית ידיעת� של חברי הקבוצה אינה רק לכאורית ופרי חזקת הידיעה ש .50

בזיכוי שנעשה לחשבו! הבנק הפרטי של כל לקוח. הציפיה כי פרסו�, אלא ג� מוכחת לכאורה 

צד פרסומי�, תגביר מודעות ותחייב בפעולה צרכנית להפסקת תשלו� קבלת תשלו� לחשבו!, ל

בגי! חיוב שלא כדי!. על כ!, שתיקת חברי הקבוצה בשלב זה יכולה לבסס ציפיה לגיטימית של 

סלקו� לפיה לקוחותיה מסכימי� להמש� שירות בתשלו� ומכל מקו� אינ� מתכווני� להגיש 

בשלב זה נעשה על כ!, כטענת סלקו�, א)  תביעה בגי! גבייה זו. המש� הספקת השירות

בהתאמה לציפייה לגיטימית זו, תו� שינוי מצבה לרעה, בכ� שהמשיכה לספק את השירות 

 ללקוחותיה תו� נשיאה בעלויות הכרוכות בכ�. 

  

, שתיקת חברי הקבוצה והימנעות� 2014מחודש מאי  –אשר על כ!, בתקופה השלישית, קרי  .51

מנקיטת פעולות אקטיביות במטרה להבהיר לסלקו� כי ה� אינ� מעונייני� לשל� עבור 

השירות (אשר יכולה היתה להסתכ� בבקשה טלפונית להפסקת השירות והחיוב), ייצרה מצג 

ימי� לשל� עבורו, באופ! המונע מה� מלטעו! כנגד זה, כלפיה על פיו ה� משלימי� ומסכ

 ובאופ! ההופ� את תביעת� להשבת סכומי� אשר המשיכו לשל� לבלתי צודקת.      
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מסקנתי, אפוא, שיש לקבל כבר בשלב זה, את טענת המניעות שהעלתה סלקו�, ולקבוע כי  .52

רות החל מחודש מאי חברי הקבוצה מושתקי� מלטעו! בדבר השתת חיוב בלתי חוקי בשל השי

 ואיל�. 2014

 

לעיל, שעניינ!  25סלקו� מעלה טענות הגנה נוספות הקשורות לאירועי� שפורטו בפסקה  .53

 �בהפחתת גובה הנזק הלכאורי. לטענתה, בנסיבות העניי! יש מקו� להחיל את דוקטרינת אש

 תור� וחובת הקטנת הנזק המצדיקות הפחתת סכו� ההשבה עד כדי איונו. 

 

בשלב זה של בקשת האישור, נבחנת עילת התביעה במישור הלכאורי בלבד, ובתו� כ�  כידוע, .54

נדרש המבקש להוכיח קיומו של נזק לכאורי, אשר נגר� כתוצאה מהתנהלותה המעוולת של 

ב 4); סעי) 4.9.2014(פורס� בנבו,  ) בע"מ1987ברזילי נ' פריניר (הדס  8037/06המשיבה (ע"א 

. כמפורט בהחלטתי ובהחלטה דנ!, המבקש הוכיח קיומו של נזק לחוק תובענות ייצוגיות)

ודאי לעניי! הנזק, נית! ולכאורי בשל השתת חיוב שלא כדי!. בשלב זה, בו טר� נשמעו ראיות, ב

 לקבוע לכאורה כי הנזק הוא בגובה החיוב.   

 

לשיטתי, טענות סלקו� בדבר אש� תור� ואי הקטנת הנזק, אינ! נוגעות לשאלת קיומו של נזק  .55

לכאורי אלא בטענות המצדיקות הפחתתו. אשר על כ!, לא ראיתי מקו� לדו! בטענות אלו בשלב 

זה של ההלי�, שהינו "רק בבחינת 'פרוזדור באמצעותו נית! להיכנס לטרקלי!', ולפיכ� זוהי 

 אברה� נ' עיריית טבריה 6192/13לבירורה של התביעה עד תו�" (עע"מ  איננה המסגרת

)). לדעתי, ראוי שטענות אלו יבחנו לגופ! בגדר התובענה הייצוגית, כפי 26.2.2017(פורס� בנבו, 

שא) נעשה בפסק הדי! בעניי! פתאל. ראוי עוד לציי! בהקשר זה, כי הטענה בדבר חובת הקטנת 

בראיות מתאימות, אשר נית! ללמוד מתוכ! אודות שיעור הנזק  הנזק ואש� תור� לא גובתה

שיש לייחס להתנהלות הלקוחות, או איזה מה�. ככל שתבחר סלקו� להוכיח טענותיה אלה, 

 תהא רשאית היא להשלי� את החסר בגדר התובענה הייצוגית עצמה.       

  
 סו) דבר

 
 לעילת נוגעת שהיא ככל ורהאיש בקשתממכלול הטעמי� שפורטו לעיל, מצאתי לקבל את  .56

 מיו� האישור בקשת מושא השירות בגי! כדי! שלא חיוב השתת בשל חוזה הפרת של התביעה

 . 2014 מאי לחודש ועד 18.8.2009

  
57. � ליו� עד, ישיר לדיוור וה! לעיתו! ה!, המשפט בית לאישור לפרסו� הודעה נוסח יגישו הצדדי

14.1.2018 . 
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58.  � .8:30, בשעה 8.4.2018משפט ליו� התובענה נקבעת לדיו! קד

 

59.  �יה הנפסקו כבר הוצאות ב"כ המבקש. טענות נוספות להוצאות נית! י 4.8.2016בהחלטתי מיו

  להעלות בהמש� ההלי�.

 

  1 

 2  , בהעדר הצדדי�.2017דצמבר  31, י"ג טבת תשע"חהיו�,  נהנית

       3 

                 4 
  5 




