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  גונ��מיכל אגמו�  שופטתה כבוד   :פניל

 

 

  :המבקשת
  

  , משרד עורכי די�מיכאל רוז�
 מיכאל רוז� וענבל פרברי ע"י ב"כ עו"ד

  
  נגד

 

  בזק בינלאומי בע"מ :המשיבה
  ואביאל פלינט ע"י ב"כ עוה"ד אייל בליזובסקי

  
 

 החלטה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית

  2 

 3חלק מהחוזי! של חברת בזק בינלאומי בע"מ (להל�: בזק) כוללי! תניית הצמדה חד כיוונית, לפיה 

 4התמורה צמודה למדד כאשר המדד עולה, א% אינה צמודה למדד כאשר המדד יורד. לפניי בקשה 

 5, גיותחוק תובענות ייצושהוגשה כנגד בזק מכוח  ) 10,000,000לאישור תובענה ייצוגית בס% 

 6(להל�: חוק תובענות ייצוגיות), ועניינה בחיובי! שגבתה בזק בגי� הפרשי הצמדה  �2006התשס"ו

 7  למדד, מכוח אותו תנאי.

  8 

 9השאלה המרכזית הנדונה בבקשה זו היא האפשרות לתבוע ביטול תנאי מקפח בחוזה אחיד 

 10ר את חזקת במסגרת תובענה ייצוגית. במסגרת זו תידו� ג! השאלה הא! הצליחה בזק לסתו

 11(להל�: חוק החוזי! האחידי!), לגבי  �1982הקיפוח הקבוע בחוק החוזי! האחידי!, התשמ"ג

 12 תניות עדכו� מחיר חד כיווניות.

  13 

 14  רקע הדברי! וההליכי! שלעניי�. 1

 15  רקע עובדתי ובקשת האישור.א. 1

 16) הינה משרד עורכי די� שהתקשר המבקשת, חברה פרטית, מיכאל רוז� עורכי די� (להל�: המבקשת

 17הינה חברה המספקת ללקוחותיה שירותי תקשורת  בזקע! בזק בהסכ! למת� שירותי תקשורת. 

 18  וגישה לאינטרנט.

   19 

 20במהל� חודש יוני ביקשה המבקשת לצרו� שירותי תקשורת מבזק. נוהלה התכתבות בדוא"ל בי� 

 21מר רועי נפתלי, מנהל תיקי לקוחות עסקיי! בבזק, לבי� עו"ד רוז� מיכאל, מנכ"ל ובעלי! של 

 22בע"מ, ספק המחשבי! הקבוע  2000), ומר רונ� גייגו, מנכ"ל חברת ברונית עו"ד רוז�המבקשת (להל�: 

 23). בהודעה שנשלחה ביו! לבקשת האישור 3העתק התכתובת צור- כנספח נכ"ל המבקשת (של מ

 24אנא שלח לי דחו- הצעה מאת מר רונ� גייגו למר רועי נפתלי פורט השירות המבוקש מבזק: " 24.6.15

 25". ובהודעת מר רועי נפתלי מאותו היו! צוי� sboxמגה ספק ותשתית, כולל החלפת  40 �לשדרוג ל

 26מגה (תשתית+ספק) בעלות חודשית  40סלול מורכב מ: שדרוג לבנדל למהירות של המלאמור: "
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 1חודשי!. סה"כ עלות  X 36לחודש  ) 100בעלות של  680, רכישת אסבוקס חדש מדג! ) 145של 

 2 .שני! 3 �. המחיר כולל התקנה והסכ! שירות מלא ל) 245חודשית של 

  3 

 4הזמנה וסח חוזה לחתימתו, הנושא כותרת "בהמש� להתכתבות זו העביר נציג בזק לעו"ד רוז� נ

 5; העתק החוזה החתו! על ידי עו"ד רוז�, בש! המבקשת, החוזה" (להל�: לשירותי תקשורת

 6  לבקשת האישור). 4צור( כנספח  24.6.15מתארי� 

  7 

 8  החוזה בי� הצדדי!.ב. 1

 9, דע"מגה+ אבטחת מי ADSL 40שירות בנדל בעמוד הראשו� לחוזה פורטו עיקרי ההצעה, ובה! "

 10שהוצג כשירות בחיוב חודשי קבוע וכ� החלפת ציוד יש� בחדש שהוצג כחיוב חד פעמי/בתשלומי! 

 11(ראו בעמ'  , 100, כל תשלו! חודשי בעלות של , 3,600חודשי! בעלות כוללת של  36לתקופה של 

 12 לחוזה). 1

  13 

 14" 0חוזה ישנ! "חודשי!, צויי� בעמ' הראשו� לחוזה כי ב 36 .לצד הקביעה כי תקופת החוזה הינה ל

 15לחוזה, כי המבקשת רשאית לבטל  3חודשי התחייבות (דהיינו נית� לבטלו בכל עת), וכ� צויי� בסעי( 

 16"הביטול ייכנס לתוקפו תו% יו! עסקי! מעת את החוזה באמצעות הודעת דוא"ל לבזק, כאשר 

 17הנה כי -". קבלת ההודעה על ידכ! ולא יחול על חיובי החשבו� שקדמו למועד כניסת הביטול לתוק

 18כ�, בהתא! לסעי( זה, רשאי הלקוח לבטל את ההסכ! בכל עת, ומכל סיבה שהיא, כאשר זכותו 

 19  לעשות כ� לא סוייגה בסייג כלשהוא. 

  20 

 21  לחוזה צויי� לאמור:  7בסעי( 

 22"הח"מ עו"ד אביד� מתחייבי! בזאת לכל ההתניות ומסכימי! לקבל על עצמינו 

 23בהסכ! ההתקשרות לשירותי אינטרנט  את כל ההתחייבויות הכלולות בטופס זה,

 24ובהסכמי!/תנאי!   www.bezeqint.netשל בזק בינלאומי המפורס! בכתובת 

 25כלליי! המתאימי! של בזק בינלאומי לכל אחד מהשירותי! המתאימי! 

 26   המהווי! חלק בלתי נפרד מטופס זה"

  27 

 28בסעי( זה נכתב הש! עו"ד . יש להדגיש כי תניית ההפנייהאו  סעי- ההפנייהסעי( זה יכונה להל�: 

 29  אביד� שאינו קשור לענייננו. הש! נרש! בטעות. על כ� להל�.

  30 

 31  החיוב בהפרשי הצמדה.ג. 1

 32אי� חולק כי בחשבוניות שנשלחו ע"י בזק למבקשת בחודשי! שלאחר חתימת החוזה, חוייבה 

 33לבקשת  5בנספח  2015אוקטובר  .המבקשת בהפרשי הצמדה (צורפו העתקי חשבוניות לחודשי! יולי

 34  האישור).

  35 

 36לאחר שנציג המבקשת, מר ער� משע�, פנה למשיבה, וביקש לברר אודות החיוב בגי� הפרשי 

 37להל� צילו! מס% של : "17.8.15ההצמדה, השיב לו נציג בזק מר איתי כה�, בהודעת דוא"ל מיו! 
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 1 הטופס החתו! שלכ! המסביר את נושא הפרשי ההצמדה (תוכל לבדוק את זה אצלכ! בטופס)"

 2  לבקשת האישור). 6(העתק הודעת הדוא"ל צורפה כנספח 

  3 

 4התמורה תהא צמודה למדד המציי� לאמור: " 4.5.1להודעה זו צור( צילו! מסמ� ובו מופיע סעי( 

 5המחירי! לצרכ�, כפי שמתפרס! מעת לעת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (או כל גו- אחר 

 6למדד אשר יתפרס! לאחרונה לפני ביצוע שיחליפה) (להל�: המדד) החל במועד ההזמנה ועד 

 7  ". לא ברור מהיכ� לקוח צילו! מס� זה ומה מקורו. תשלו! בפועל על פי תנאי! כלליי! אלו

  8 

 9, וביקש כי ישלח לו העתק 17.8.15עו"ד רוז� שב ופנה לנציג בזק מר איתי כה� בהודעת דוא"ל מיו! 

 10בהמש% בהודעת דוא"ל מאותו היו!: "ההסכ! עליו חת!, ובתגובה לכ� השיב לו מר איתי כה� 

 11למייל מטה, מצ"ב טפסי!. אגב, על מנת שתוכלו למצוא את נושא הפרשי ההצמדה יש לגשת 

 12  לבקשת האישור).  7" (תכתובת הדוא"ל צורפה כנספח 7לסעי- 

  13 

 14לבקשת האישור), הנושא כותרת  8בהתא! לצילו! מס� מאתר האינטרנט של בזק (צור( כנספח 

 15הסכמי!  17", מצויי! באתר והסכמי! לאספקת שירותי! ללקוחות עסקיי! תנאי! כלליי!"

 16קטגוריות. באחד מהסכמי! אלה (הנושא ששה עמודי!), אשר כותרתו  7.שוני! המחולקי! ל

 17לאמור  4.4), קובע סעי( הסכ! הציוד", (להל�: תנאי! כלליי! לרכישת/השכרת ולתחזוקת ציוד"

 18ג' לבקשת  9שכרת ולתחזוקת ציוד" צור( כנספח (העתק הסכ! "תנאי! כלליי! לרכישת/ה

 19  האישור):

 20התמורה תוצמד למדד המחירי! לצרכ� כפי שהוא מתפרס! על ידי הלשכה " 

 21התמורה תעודכ� בשיעור בו עלה המדד החדש המרכזית לסטטיסטיקה, כדלהל�: 

 22ככל והמדד החדש הינו שווה או קט� למדד היסודי, לא  לעומת המדד היסודי.

 23  ".י במחיר ולא תבוצע הצמדהיחול שינו

 24  מ' א' ג'). –(הדגשה הוספה 

  25 

 26היינו, מדובר בסעי( הצמדה לא סימטרי או חד כיווני, לפיו המחיר, התמורה החוזית, תעודכ� רק 

 27 4.4סעי- א! המדד יורד. סעי( זה ייקרא להל�:  –לטובת הלקוח  –א! המדד עולה ולא תעודכ� 

 28  . ניתתניית הצמדה חד כיוואו להסכ! הציוד 

  29 

 30  הגישה המבקשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד בזק.  17.11.15ביו! 

  31 

 32       ההלי� לפני.ד. 1

 33להודיע בתו�  התקיי! לפני דיו� מקדמי בבקשת האישור, שבסיומו הוריתי למבקשת 23.3.17ביו! 

 34ימי!, הא! מקבלת את המלצת בית המשפט, לפיה בכפו( לתיקו� ההפניה לתנאי! המופיעי!  7

 35באינטרנט, כ� שההפניה תהיה ספציפית ויהיה אישור של הלקוח לגביה, היא תסתלק מהתובענה, 

 36  ללא צו להוצאות.

  37 
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 1, כי ברצונה להמשי� ציינה היא 29.3.17בהודעה שהגישה עו"ד ענבל פרברי, ב"כ המבקשת, ביו! 

 2בניהול ההלי�, כי אינה רואה צור� בניהול חקירות, וכי מוכנה לכ� שבית המשפט יכריע בבקשה על 

 3 30הוריתי לצדדי! להגיש הודעה משותפת תו�  28.5.17יסוד המסמכי! שהוגשו. בהחלטה מיו! 

 4בכתב. בהודעת!  יו! בה יודיעו הא! ישנה מחלוקת עובדתית, שא! לא כ� אורה על הגשת סיכומי!

 5ציינו הצדדי! כי לא הגיעו להסכמה אודות המחלוקות העובדתיות ביניה!  12.7.17המשותפת מיו! 

 6הא! היות ולא הסכימו על סיווג המחלוקות כעובדתיות או משפטיות, למעט המחלוקת בשאלה 

 7חוזה  הינו) 24.6.15(החוזה עליו חת! עו"ד רוז� ביו!  לבקשת האישור 4החוזה שצור- כנספח 

 8  . אחיד

  9 

 10וכי לא  27.12.17כי חקירות בשאלה זו בלבד תתקיימנה ביו!  17.7.17לפיכ� קבעתי בהחלטה מיו! 

 11תותרנה שאלות בכל עניי� אחר. מי שנחקר מטע! המבקשת היה עו"ד רוז�. בסיו! הדיו� ניתנו 

 12ור קבעתי כי בטר! מת� החלטה ולא 6.12.18הוראות להגשת סיכומי! בכתב. בהחלטה מיו! 

 13לחוק החוזי! האחידי! יועברו  20העובדה שהמבקשת העלתה טענה של חוזה אחיד, אזי על פי סעי( 

 14יו! הא! ברצונו להתייצב בהלי�. היוע2 המשפטי  30כתבי הטענות ליועמ"ש, אשר יודיע תו� 

 15ולפיה ההלי� אינו מעורר מורכבות מיוחדת בשי! לב  16.1.19לממשלה הגיש את עמדתו ביו! 

 16) לחוק החוזי! האחידי!, 11( 4, הקבועה בסעי( כיווניקיפוח, הנוגעת לעדכו� מחיר חד לחזקת ה

 17  , ועל כ� לא מצא מקו! להתייצב בהלי�.1982.תשמ"ג

  18 

 19  הצדדי! יעוניט. 2

 20  המבקשת טיעוני.א. 2

 21, כי בזק גבתה מהמבקשת, שלא כדי�, חיוב בגי� הצמדה למדד, וזאת על א( בבקשת האישור נטע�

 22מפורשת בעניי� זה בהסכ! עליו חת! עימה ובכ� הפרה עמו את החוזה. בבקשה נטע� היעדר תניה 

 23מאת מר איתי כה�, בדק עו"ד  17.8.15כי לאחר שהתקבלה אצל עו"ד רוז� תכתובת הדוא"ל מיו! 

 24לחוזה (סעי( ההפנייה), אשר התברר כסעי( סל. לאור זאת, פנה לאתר האינטרנט  7רוז� את סעי( 

 25קטגוריות שונות.  7 .הסכמי נוסחי! כלליי! ללקוחות עסקיי!, ב 17פורסמי! בו של בזק ומצא כי מ

 26עו"ד רוז� קרא שלושה מתו� ההסכמי! שבאתר, שלמיטב הבנתו הינ! היחידי! העשויי! להיות 

 27תנאי! ", "הסכ! התקשרות לשירותי אינטרנטרלוונטיי! לשירותי! ולציוד שרכש מבזק: "

 28, כאשר מבי� השלושה רק בהסכ! הציוד והסכ! הציוד" תוני!כלליי! לאספקת שירותי תקשורת נ

 29להסכ! הציוד). לטענת המבקשת, ללקוחות  4.4מצויה הוראה בנוגע לתוספת הפרשי הצמדה (סעי( 

 30בזק אי� כל יכולת לדעת הא! ההסכמי! שבאתר היו בתוק( במועד חתימת ההסכ! בי� הלקוח 

 31 לבזק והא! הוכנסו בה! שינויי! לאחר מועד זה. 

  32 

 33עוד נטע�, כי בזק אינה רשאית לגבות הפרשי הצמדה למדד מהמבקשת ומלקוחות נוספי! אשר 

 34הסכמי ההתקשרות עימ! אינ! כוללי! תנייה מפורשת המתייחסת לגביית הפרשי הצמדה למדד 
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 1במישרי�, אלא על דר� הפנייה להסכמי! המצויי! באתר האינטרנט של בזק ושבאחד מה! קיימת 

 2  לגביית הפרשי ריבית והצמדה.תניה המתייחסת 

  3 

 4המבקשת טוענת כי בזק הפרה את התחייבותה כלפיו וכלפי חברי הקבוצה, בכ� שחייבה אות! 

 5בסכו! גבוה מ� התערי( שנקבע בהסכ! בשל הפרשי הצמדה למדד, וזאת על יסוד מסמ� נפרד 

 6  מההסכ! שמעול! לא נקרא ולא נחת! על ידי עו"ד רוז� מטעמה. 

  7 

 8ניית ההצמדה למדד מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד, שכ� מתקיימת ביחס אליה עוד נטע�, כי ת

 9חוק החוזי! (להל�:  1982 .) לחוק החוזי! האחידי!, התשמ"ג11(4חזקת הקיפוח הקבועה בסעי( 

 10), היות ותנייה זו קובעת הצמדה לא סימטרית למדדי! חיוביי! בלבד (ועקב כ� יכול האחידי!

 11ת). לפיכ� נטע� כי יש לבטל את סעי( ההצמדה החד כיווני ולהורות על המחיר לעלות בלבד ולא לרד

 12  השבת כלל הכספי! שנגבו מכוחו.

 13 

 14שמכוח� הוגשה בקשת האישור ה�: הפרת התחייבות חוזית המתבטאת בגביית  עילות התובענה 

 15סכו! גבוה מ� המוסכ! על פי החוזה החתו!; גביית יתר על יסוד תנאי מקפח בחוזה אחיד, ללא 

 16סכמת הלקוחות; הטעיה והפרת חובה חקוקה; עשיית עושר ולא במשפט, בניגוד לחוק עשיית ה

 17; רשלנות לפי פקודת הנזיקי� [נוסח חדש] והפרה של חובת 1979 .עושר ולא במשפט, התשל"ט

 18הזהירות כלפי המבקשת וכלפי חברי הקבוצה (יש לציי� כי בסופו של יו! עמדה המבקשת בסיכומיה 

 19  של הפרת חוזה ותנאי מקפח בחוזה אחיד).רק על העילות 

  20 

 21, סכו! המורכב מס� החיובי! בגי� הפרשי ריבית , 10.16לתובעת הועמד על ס�  הסעד המבוקש

 22. הסעד 2015אוקטובר .והצמדה, בה! חויבה המבקשת, כפי שמופיעי! בחשבוניות לחודשי! יולי

 23 5%ה המבקשת לגמול בשיעור . כ� עתר, 10,000,000המבוקש לכלל חברי הקבוצה הועמד על ס� 

 24  מהסכו! שייפסק לחברי הקבוצה. 15%ושכר טרחת עו"ד בשיעור 

  25 

 26כלל לקוחותיה של בזק אשר התקשרו בהסכ! הגדירה המבקשת כ�: " הקבוצה הייצוגיתאת 

 27לרכישת שירותי תקשורת לעסק לתקופה קצובה ובפועל חויבו במחיר גבוה מ� המוסכ! עקב 

 28, ה� בגי� ציוד תקשורת וה� בגי� שירותי! שוטפי! שאינ! קשורי! הוספת "הפרשי הצמדה למדד"

 29, 2(סעיפי! לציוד", מיו! התחלת הגבייה בגי� הפרשי ההצמדה למדד ועד מועד הגשת בקשה זו"  

 30  לבקשת האישור).  105

  31 

 32המבקשת הוסיפה וטענה כי ישנ� שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכל חברי הקבוצה, 

 33הפרת חוזה וגביית יתר: הראשונה, הא! בזק רשאית לחייב את מי שהתקשרו עמה הנובעות מ

 34בהסכ! לתקופה קצובה בתוספת הפרשי ריבית והצמדה; השנייה, הא! המסמכי! שבאתר 

 35האינטרנט של בזק גוברי! על הוראות בחוזה שנחת! בי� בזק לבי� כל אחד מחברי הקבוצה, ובנוס(, 



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  
                                                          נ' בזק בינלאומי בע"מ די�מיכאל רוז�, משרד עורכי  37311�11�15 ת"צ

  

 48מתו�  6

 1ל בזק, ככל שחלי! על ההתקשרות בי� הצדדי!, מהווי! חוזה הא! המסמכי! שבאתר האינטרנט ש

 2  אחיד הכולל תניה מקפחת. 

 3 

 4כ� נטע� כי קיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשפטיות והעובדתיות המהותיות המשותפות לכלל 

 5לבקשה) וכי גודל הקבוצה, והנזק  111חברי הקבוצה תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה (סעי( 

 6 107.110אחד מחברי הקבוצה מצדיק ניהול התובענה כתובענה ייצוגית (סעיפי! הנמו� יחסית לכל 

 7  לבקשת האישור). 

  8 

 9עוד נטע� כי קיי! יסוד סביר להניח כי עניינ! של כלל חברי הקבוצה מיוצג ומנוהל בדר� הולמת 

 10ובתו! לב, שכ� המבקשת הגישה תביעתה בתו! לב, במטרה להביא להפסקת הפגיעה בחברי 

 11"כ המבקשת כשירי! לייצג את ענייני המבקשת והקבוצה בכללותה בדר� הולמת, והינ! הקבוצה, ב

 12  בעלי ניסיו� מוכח בתובענות ייצוגיות.

  13 

 14  בזק טיעוני .ב.2

 15, כי יש לדחות התובענה בראש ובראשונה כיוו� שלטענתה המבקשת נעדרת עילת בזק מצדה טוענת

 16תביעה אישית שכ� בחוזה עליו חת! עו"ד רוז�, בש! המבקשת, מופיעה תניית הפנייה מפורשת 

 17להסכמי! אשר באתר האינטרנט של בזק, ותנייה זו הינה תקפה ומחייבת את המבקשת ע! חתימת 

 18סיפה וטוענת לעניי� העילה האישית כי המבקשת הינה משרד עורכי עו"ד רוז� על ההסכ!; בזק מו

 19די�, כשמי שחת! בשמה על החוזה הוא עו"ד רוז�, שהסתייע בגור! מקצועי בתחו! התקשורת, 

 20כשמעיו� באתר האינטרנט של בזק עולה באופ� ברור מהו ההסכ! הספציפי האמור לחול על 

 21  ברורה ומפורשת.  המבקשת, ובהסכ! זה מופיעה תניית הצמדה למדד

  22 

 23כי לא הוכח כי מדובר בחוזה אחיד שכ� כלל החוזי! של בזק נתוני! למשא  בזק מוסיפה וטוענת

 24ומת� ע! הלקוחות. לטענת בזק, יש מספר סוגי חוזי! המיועדי! ללקוחות עסקיי!, בהתא! לסוג 

 25דה למדד השירותי! שמבקש הלקוח לצרו�. בחוזי! העסקיי! הסטנדרטיי! של בזק, תניית ההצמ

 26מופיעה בחוזה עצמו. רק כאשר בזק מכינה חוזה ספציפי עבור לקוח הוא עשוי שלא לכלול ישירות 

 27את התניה אלא על דר� ההפניה. מאחר ולקוחותיה העסקיי! של בזק חותמי! על חוזי! 

 28סטנדרטיי!, אזי אי� בפנינו קבוצה אחידה שחתמה על חוזה שבו אי� תניית הצמדה למדד, אלא על 

 29  של הפנייה לחוזה אחר.דר� 

  30 

 31כי המבקשת ביקשה לצרו� מספר שירותי תקשורת שוני! מבזק, ולצור� כ� ניהלה מו"מ  בזק טוענת

 32ע! בזק. בסופו של יו! הוסכ! בי� הצדדי! על מת� מספר שירותי תקשורת למבקשת, ואול! עיקר 

 33השכרת ציוד  השירות המוענק למבקשת הינו שירות של החלפת ציוד התקשורת המצוי ברשותה,

 34תקשורת חדיש ומת� תחזוקה שוטפת לציוד התקשורת. יתר השירותי! שניתנו למבקשת כלולי! 

 35בתו� מחיר ההשכרה והתחזוקה. בהתא!, החוזה שנכרת ע! המבקשת אינו חוזה סטנדרטי, אלא 
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 1", שלא נית� היה לכלול בו את כל התנאי! Taylor Made" .חוזה ספציפי שהוכ� במיוחד עבורו

 2  יפיי! לגבי כל שירות, מבלי לסרבל את החוזה ולכ� חל( זאת נכללה תניית הפנייה.הספצ

  3 

 4, אינו תנייה מקפחת בחוזה חד כיווניכי מכל מקו! סעי( ההצמדה, על א( היותו  עוד טוענת בזק

 5אחיד וזאת נוכח האפשרות שעומדת למבקשת לבטל את החוזה בכל עת. בנוס(, כ� טוענת בזק, 

 6  ומגנה על אינטרס לגיטימי שלה.  התנייה חיונית לה

  7 

 8, שכ� בחוזי! העסקיי! בזק מוסיפה כי המבקשת כשלה מלהוכיח קיומה של קבוצת נפגעי!

 9הסטנדרטיי! של בזק מופיעה תניית הצמדה למדד בחוזה עצמו בעוד שהחוזה שבנדו� הינו חוזה 

 10מיוחד שנתפר בעבור המבקשת עקב דרישותיה המיוחדות. לטענת בזק, המבקשת הניחה כי קיימת 

 11לסוגיית קבוצה של אנשי! שחתמו על חוזה זהה לשלה, ולא היו מודעי! לתניית ההפנייה או 

 12ההצמדה. דא עקא, תובע ייצוגי אינו יכול להניח קיומה של קבוצת נפגעי! אלא מוטל עליו נטל ברור 

 13ומפורש להוכיח קיומה של קבוצה כזו, אשר גודלה מצדיק ניהול התביעה כייצוגית. בזק מוסיפה כי 

 14אותה א( לו הייתה קיימת קבוצה כפי שטוענת המבקשת, אזי המבקשת לא ביססה טענתה כי 

 15קבוצה לא הייתה מתקשרת ע! בזק בהסכ! אילו הייתה יודעת אודות ההצמדה למדד, שהרי 

 16, ומדובר בסכו! , 3,600בלבד בגי� חוזה ששוויו עומד על  , 10המבקשת עצמה טוענת לנזק של 

 17שאינו משמעותי, לא כל שכ� עבור לקוח עסקי. לא הוכח אפוא קיומה של קבוצת לקוחות אשר בגי� 

 18של מספר שקלי! לא הייתה מתקשרת ע! בזק בהסכ!. האמור מקבל משנה תוק( נוכח מחלוקת 

 19  העובדה כי המבקשת עצמה לא ביקשה לבטל החוזה א( לאחר שגילה אודות ההצמדה למדד. 

  20 

 21עוד טוענת בזק כי המבקשת כשלה מלהוכיח כי תובענה ייצוגית הינה הדר% היעילה וההוגנת לדו� 

 22למנגנו� שיאפשר את בירור השאלות הפרטניות השנויות במחלוקת. ולא שטחה תשתית  בתובענה,

 23השאלה הא! ללקוח כזה או אחר יש עילת תביעה, הינה שאלת התלויה בנסיבות המערכת החוזית 

 24הספציפית שבי� בזק לכל לקוח. לגבי כל לקוח עסקי יהיה צור� לברר מה החוזה עליו חת!, מה היו 

 25ייה למדד אלא תניית הפנייה לחוזה אחר יהיה צור� לברר הא! תנאיו, וככל שלא הייתה תניית הפנ

 26  הלקוח היה מודע לתניה זו וכו'. לפיכ�, התביעה אינה ראויה להתברר כתביעה ייצוגית. 

 27 

 28כי המבקשת לא שטחה תשתית ראייתית להוכחת נזק שנגר! לה, שכ� היה עליה  בזק מוסיפה עוד

 29הבסיס שעל יסודו נכרת החוזה, וכ� להראות כי  להראות כי בחודש מסוי! המדד ירד לעומת מדד

 30  התמורה הכספית לא פחתה. בהיעדר תשתית שכזו לא עלה בידיה לבסס נזק. 

  31 

 32, שכ� מי שמבקש לשמש כתובע ייצוגי הינו עוד טענה בזק כי הייצוג בענייננו אינו הול! ואינו ראוי

 33חד ה!. בהתא!  .וב"כ הקבוצה למעשה משרד עורכי די� שבבעלות עו"ד רוז� עצמו, כלומר המבקשת

 34לפסיקה, תובע ייצוגי אינו יכול לשמש ג! כב"כ הקבוצה, ה� משו! שקיי! ניגוד ענייני! בי� שני 

 35  התפקידי!, ה� משו! שעור� די� אינו יכול להעיד לטובת לקוחו. 
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  1 

 2  דיו� והכרעה

 3ההלי� של בקשה לאישור תובענה ייצוגית הוא הלי� מקדמי אשר בית משפט נדרש לו על מנת 

 4להכריע בשאלה, הא! יש מקו! לדו� בתובענה שהוגשה במסגרת ההלי� של תובענה ייצוגית. לש! 

 5לחוק  8 .ו 4כ�, יש לבחו� הא! מתקיימי! התנאי! לאישור התובענה כייצוגית, הקבועי! בסעיפי! 

 6  יצוגיות. תובענות י

  7 

 8  התנאי! לאישור תובענה ייצוגית. 3

 9 התנאי! לאישור הבקשה והבסיס הרעיוני לבקשת האישור.א. 3

 10, יאשר בית המשפט תובענה כייצוגית א! מצא שהתקיימו חוק תובענות ייצוגיותל 8על פי סעי( 

 11רות בחוק כעילות למבקש עילת התביעה נמנית על העילות המוזכ .1חמישה תנאי! מצטברי!: 

 12התובענה מעוררת שאלות . 2); חוק תובענות ייצוגיותל 3סעי( שנית� להגיש בגינ� תובענה ייצוגית (

 13חוק תובענות ל )1(א)(8סעי( מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה (

 14. 4אפשרות סבירה שהשאלות הנדונות יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה (ש!); יש . 3); ייצוגיות

 15חוק ל )2(א)(8סעי( תובענה ייצוגית היא הדר� היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני� (

 16קיי! יסוד סביר להניח, כי עניינ! של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר�  .5); תובענות ייצוגיות

 17  ).חוק תובענות ייצוגיותל )4(א)(8 . )3(א)(8סעי( הולמת ובתו! לב (

  18 

 19יקת ) לחוק, ואשר נדרש קוד! לחק1(א)(4תנאי נוס( לאישור התובענה כייצוגית, שמקורו בסעי( 

 20מג�  2967/95ע"א , הוא קיומה של עילת תביעה אישית לתובע המייצג (ראו חוק תובענות ייצוגיות

 21"קווי!  קלמנט); אלו� 1997( 327.330, 312) 2(, פ"ד נאוקשת בע"מ נ' טמפו תעשיות בירה בע"מ

 22סעי( )). 2007( 136, 131מט  הפרקליט" �2006התשס"והתובענות הייצוגיות,  מנחי! לפרשנות חוק 

 23" רשאי להגיש שיש לו עילה בתביעהקובע, אמנ!, כי רק אד! " חוק תובענות ייצוגיותל )1(א)(4

 24בקשה לאישור תובענה ייצוגית, א� דרישה זו אינה הכרחית עוד לש! אישור התובענה כייצוגית. 

 25, כי א! מתקיימי! כל התנאי! לאישור חוק תובענות ייצוגיותל )2(ג)(8סעי(  תחת זאת, קובע

 26"יאשר בית המשפט את התובענה  תובענה ייצוגית, א� מגיש הבקשה אינו בעל עילת תביעה אישית:

 27, 2458/10רע"א (עוד לעניי� זה ראו:  הייצוגית א% יורה בהחלטתו על החלפת התובע המייצג"

 28בנק הפועלי! בע"מ נ'  2074/11רע"א ); 2012, (פורס! בנבו, לימור פופיק נ' פזגז בע"מ 9321/11

 29עו"ד יובל שטנדל נ' חברת בזק  458/06ע"א  ); 2011(פורס! בנבו,  4, פסקה יצחק פינקלשטיי�

 30  ).עניי� שטנדל, להל�: 2009, (פורס! בנבו, בינלאומי בע"מ

  31 

 32היינו, אי� פירושו של דבר, שאי� צור� בעילת תביעה אישית כלל, אלא שא! מתברר כי למבקש 

 33הספציפי אי� עילה אישית א� קיי! בנמצא תובע חלופי בעל עילה אישית, אזי ככלל שיאשר בית 

 34וק של היעדר עילה אישית (ראה המשפט החלפת התובע המייצג, תחת מחיקת הבקשה רק מנימ

 35, עמיעד (צבי) טאובר נ' קבוצת השומרי! שמירה ובטחו� בע"מ 16808.06.12לדוגמא ע"ע (ארצי) 
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 1הרמ� אברה! נ' המוסד  60765.07.13); ת"צ (מינהליי! נצרת) 2015(פורס! בנבו,  6.5פיסקאות 

 2אופיר ליברמ� נ'  48339.05.11); ת"צ (מינהלי ת"א) 2014(פורס! בנבו,  27, פסקה לביטוח לאומי

 3  ).2013(פורס! בנבו,  6פסקה  עירית רמת ג�

  4 

 5 

 6  רמת ההוכחה הנדרשת להתקיימות התנאי!.ב. 3

 7להראות אפשרות סבירה  היות ועל המבקש להוכיח כי עומדת לו עילת תביעה אישית, והיות ועליו

 8הדיו� בבקשה , אזי כבר בשלב הראשוני של שהשאלות הנדונות תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה

 9לאישור תובענה ייצוגית, נדרש בית המשפט להיכנס לעובי הקורה ולבחו� את התובענה לגופה, הא! 

 10  מגלה היא עילה טובה והא! ישנו סיכוי סביר שתוכרע לטובת המבקש.

 11 

 12 2128/09ע"א בעניי� זה נקבע ברמטרתו של שלב האישור הינה למנוע אישור� של תובענות סרק. 

 13לפסק דינו של כב' המשנה לנשיאה השופט  12, פסקה הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' רחמי! עמוסי

 14  ):2012אליעזר ריבלי� (פורס! בנבו, 

 15בשלב המקדמי של אישור התובענה כייצוגית, נדרש בית המשפט להערי% א! יש " 

 16לטובת קבוצת  אפשרות סבירה כי השאלות העובדתיות והמשפטיות הנדונות יוכרעו

 17התובעי!. הרציונאל המנחה העומד בבסיסה של דרישה זו הוא שתובענה ייצוגית 

 18חושפת את הנתבע לסיכו� כי יידרש לשל! את הסכומי! הנתבעי! בתובענה לקבוצה 

 19רחבה של תובעי!, תו% שהוא נושא בנטל כלכלי רב .... סיכו� זה מלווה בעלויות 

 �20, הצור% בהתאמת הדו"חות החשבונאיי! נוספות לנתבע בדמות פגיעה במוניטי

 21לסיכו� אליו הוא חשו-, הוצאות משפטיות גבוהות וכדומה .... לפיכ%, מקו! שבו אי� 

 22הצדקה לחשיפת נתבעי! לסיכו� זה, לאמור: כאשר לא קיימת אפשרות סבירה לכ% 

 23שקבוצת התובעי! תזכה לבסו- בתביעה, קבע המחוקק כי תביעות אלו כלל לא 

 24יעות ייצוגיות. אשר על כ�, ברי כי תכלית החוק היא להורות לבית יאושרו כתב

 25המשפט לבצע בחינה מקדמית של סיכויי התובענה לש! הגנה מידתית על זכויות 

 26הנתבעי!. לעניי� זה, די לו לבית המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשו� המחוקק 

 27הא, ותו ולראות הא! קיימת 'אפשרות סבירה' להכרעה לטובת קבוצת התובעי!; 

 28לא. החמרת התנאי! לאישור תובענה כייצוגית, ובירור רוב רובה של התביעה כבר 

 29בשלב אישור התובענה כייצוגית, חורגת מהאיזו� שקבע המחוקק, ועל כ� היא אינה 

 30  ".ראויה

 31 

 32עוד נקבע כי התשתית הלכאורית שעל המבקש להציג לביסוס בקשת האישור אינה נבחנת על פי 

 33הנוהגי! לעניי� סילוק תובענה על הס( בהעדר עילה. הכללי! שנקבעו לצור� הכללי! המקלי! 

 34אישור בקשה לניהול תובענה כייצוגית מחמירי! יותר: לא נית� להסתפק בעובדות הנטענות בכתב 

 35 .עובדתי ומשפטי  .התביעה ועל מבקש האישור להציג בטיעוני! ובראיות לכאוריות בסיס ממשי 

 36י כב' השופטת אסתר חיות (כתוארה אז, היו! כב' הנשיאה, להל� כל (ראה דבר התומ� בתביעתו

 37, ארתור פרנק נ' אולסייל 5378/11תארי השופטות והשופטי! כפי שהיו ביו! מת� פסק הדי�) בע"א 

 38, חברת דואר ישראל בע"מ נ' אחמד אבו אל היג'א 3138/17); רע"א 2014(פורס! בנבו,  3פסקה 

 39(פורס! בנבו,  21, פסקה רועי ברנדיס נ' בבילו� בע"מ 7510/15ע"א ); 2017(פורס! בנבו,  8פסקה 

2017 .((  40 

 41 
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 1(פורס! בנבו,  מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' חברת צפוי מתכות עמק זבולו� בע"מ 3489/09ברע"א 

 2ארז לחשיבות ולסכנות שבניהול תובענה ייצוגית וקבעה, .), התייחסה כב' השופטת דפנה ברק2013

 3בו נדרש לעמוד התובע הייצוגי המבקש לאשר את תביעתו כייצוגית (ש!,  בי� היתר, את הר(

 4  ): 59.ו 39.41פסקאות 

 5מטרתו של שלב מקדמי זה היא למנוע אישור� של תובענות סרק, וזאת מבלי "

 6להרתיע תובעי! מהגשת תובענות ייצוגיות צודקות. בפסיקתו של בית משפט זה 

 7חייב לשכנע את בית המשפט במידת  נקבע כי מי שמבקש לאשר תובענה כייצוגית

 8כי הוא עומד בכל  �ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד  �הסבירות הראויה

 9התנאי! לאישור תובענה כייצוגית, ובכלל זה בדרישה לקיו! עילת תביעה ... על 

 10התובע הייצוגי להניח בפני בית המשפט תשתית משפטית וראייתית התומכת 

 �11 התובע בתביעה רגילה, המבקש לאשר תובענה כייצוגית לכאורה בתביעתו. בשונה מ

 12אינו יכול להסתפק בעובדות הנטענות בכתב התביעה, אלא מוטלת עליו החובה 

 13להוכיח� באופ� לכאורי. במקרה הצור%, המבקש צרי% לתמו% את טענותיו בתצהירי! 

 14ובמסמכי! הרלוונטיי!. בית המשפט שד� בבקשה נדרש להיכנס לעובי הקורה, 

 15הא! מתקיימי! התנאי! לאישור התובענה  –משפטית ועובדתית  –בחו� היטב ול

 16כייצוגית ....מבחני! אלה לא נקבעו בעלמא, אלא נועדו להביא לשימוש מושכל בכלי 

 17התובענה הייצוגית, לנוכח השפעתו המכרעת על הנתבעי! ועל התנהלות! העסקית, 

 18בשלב אישורה של התובענה כמוסבר לעיל. ... א- אני סבורה שהבחינה הלכאורית 

 19הייצוגית אינה צריכה להציב מחסו! גבוה בפני תובעי! ייצוגיי!, וכי יש להביא 

 20בחשבו� את פערי המידע הקיימי! בי� הצדדי!. ע! זאת, אי� משמעות הדברי! 

 21שהנטל המוטל על התובעי! הייצוגיי! יהיה קל כנוצה. על התובע הייצוגי להרי! 

 22ת לו משמעות, מבלי שיהיה כבד מנשוא, תו% שבית נטל שיש לת –נטל ראשוני 

 23המשפט נות� דעתו, בכל מקרה ומקרה, לקושי היחסי העומד בפני התובע הייצוגי 

 24  ". כאשר הוא נדרש להוכיח את תביעתו לכאורה

 25 

 26המגמה היא, א! כ�, לבירור מעמיק, בוודאי כ� כאשר מדובר בשאלות משפטיות בעיקר� (ראו עוד: 

 27); 2011(פורס! בנבו,  13, פסקה משרד האוצר �רו"ח עופר מנירב נ' מדינת ישראל  980/08עע"מ 

 28ד�  8268/96); רע"א 2010(פורס! בנבו,  10, פסקה מדינת ישראל נ' קו מחשבה בע"מ 729/04רע"א 

 29, תובענות ייצוגיות בישראל); ד"ר אלעד אופיר 2001( 291, 276) 5, פ"ד נה (רייכרט נ' משה שמש

 30  )). 2017 .(תשע"ז 70.73עמ' 

  31 

 32ת עילות התביעה הנטענות להל�, תעשה על פי קנה מידה זה. היינו מדובר בבירור מעמיק, א� ניבח

 33  לכאורי של העילות.

 34 

 35  קיומה של עילת תביעה אישית לתובעת . 4

 36עילות התובענה שמכוח� הוגשה בקשת האישור הינ�, כאמור לעיל: הפרת התחייבות חוזית 

 37גבוה מ� המוסכ! על פי החוזה שנער� בי� הצדדי!; גביית יתר על יסוד  המתבטאת בגביית סכו!

 38  תנאי מקפח בחוזה אחיד; הטעיה והפרת חובה חקוקה; עשיית עושר ולא במשפט ורשלנות.

  39 

 40אול!, בסיכומי! שהגישה המבקשת, עתרה היא לאישור התובענה כייצוגית רק מכוח שתי העילות 

 41אי מקפח בחוזה אחיד). יתר עילות התובענה אשר נתבקשו הראשונות (הפרת התחייבות חוזית ותנ

 42א!  .נזנחו בסיכומי המבקשת. טענה שנטענה בכתב הטענות א� לא הועלתה בסיכומי!  .בבקשה
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 1חברה פלונית   4250/15ע"א כדי� טענה שנזנחה ובית המשפט לא ישעה לה ( .בשל שגגה, או במכוו� 

 2; 27.5.18,  (פורס! בנבו המשנה לנשיאה השופט חנ� מלצרלפסק דינו של כבוד  36, פסקה נ' פלוני

 3, ר.מ שביט מבני! חברה לבני� השקעות ופיתוח בע"מ נ' פקיד שומה באר שבע 1134/11ע"א 

 4לפסק  28פיסקה  ארנו� נ' חשמל זועבי בע"מ,יאיר  8168/03; ע"א )2013(פורס! בנבו,  29פסקה 

 5כל תארי השופטות והשופטי! להל�, כפי שהיו בעת  –ר (כתארה אז דינה של כב' השופטת מרי! נאו

 6 5, פסקה זאב כה� נ' מנהל מס שבח תל אביב 1501/05); ע"א 2009מת� פסקי הדי�) (פורס! בנבו, 

 7)). משנזנחו טענות אלה בסיכומי!, הרי שאי� מקו! להידרש לה�, ולפיכ� יש 2005(פורס! בנבו, 

 8  לות שפורטו בסיכומי!. לבחו� את הבקשה א� בהתא! לעי

  9 

 10הפרת חוזה ותנאי מקפח בחוזה  –אבח� אפוא להל� א! למבקשת עילה אישית בשתי עילות אלו 

 11  אחיד.

  12 

 13  הפרת חוזה. 5

 14  הצדדי! לעניי� הפרת חוזה טיעוני. 5.1

 15  המבקשת טיעוני.א. 5.1

 16כי בגביית הפרשי הצמדה הפרה  בזק את החוזה עמה, שכ� החוזה לא כלל   טענת המבקשת היא

 17תניית הצמדה כנדרש. לטענתה, החוזה ברור, חד משמעי, ממצה את ההתקשרות בי� הצדדי! 

 18וחזקה עליו כי משק( את אומד דעת הצדדי! במלואה. לטענתה, לא נית� לשנות פרט כה מהותי, 

 19וני להסכ!, מבלי שהצדדי! הסכימו על כ� מפורשות, כמו מחיר העסקה, על יסוד מסמ� חיצ

 20ובהסתמ� על הפנייה גורפת וכוללנית לאתר האינטרנט של בזק. המסמכי! שבאתר האינטרנט 

 21יכולי! לכל היותר להבהיר ענייני! שאינ! באי! לידי ביטוי בחוזה החתו! בי� הצדדי! א� בוודאי 

 22  הצדדי! בחוזה.שלא נית� באמצעות! לשנות את המחיר עליו הסכימו 

  23 

 24המבקשת מוסיפה וטוענת כי הלכה למעשה בזק יכולה בכל רגע נתו� להוסי( מסמכי! כאוות נפשה, 

 25אשר נוסחו על ידה בלבד וללא כל התראה לציבור לקוחותיה חברי הקבוצה. אתר האינטרנט של 

 26המועד בזק נמצא בשליטתה הבלעדית, ולמבקשת כמו ג! ליתר חברי הקבוצה אי� דר� לעקוב אחר 

 27המדויק בו בזק מוסיפה או גורעת הסכמי! ומסמכי! מהאתר. המבקשת מדגישה כי לא ידוע מהו 

 28המועד בו הוסיפה בזק את הסכ! הציוד לאתר האינטרנט שלה, וייתכ� כי הסכ! הציוד התווס( 

 29  .24.6.15לאתר לאחר שנחת! החוזה ביו! 

  30 

 31ביועצי! משפטיי! ומנוסה בניסוח חוזי!, המבקשת מוסיפה וטוענת כי דבר לא מנע מבזק המלווה 

 32כי המחיר יכלול הפרשי הצמדה למדד ככל שהמדד יעלה,  24.6.15לכתוב מפורשות בחוזה מיו! 

 33  ומלא עשתה כ� אי� לאפשר לה לשנות באופ� חד צדדי ולטובתה בלבד את המחיר עליו הוסכ!.

   34 
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 1שבאתר האינטרנט של בזק אזי  לחילופי�, כ� טוענת המבקשת, ככל שייקבע כי יש תוק( למסמכי!

 2רק בהסכ! הציוד קיימת הוראה המאפשרת הצמדה למדד ואילו במסמכי! הנוגעי! לשירותי 

 3ושירותי גישה באמצעות  sboxהאינטרנט השוטפי! שאינ! ציוד (כגו� עדכוני תוכנה עבור מכשיר 

ADSL �4 הפרשי הצמדה לבנדל) אי� כל הוראה המאפשרת הצמדה למדד. לכ�, בכל מקרה, החיוב בגי 

 5אינו חוקי, וודאי לגבי השירותי! שאינ! נכללי! בחוזה הציוד, א( לפי מסמכי בזק. ככל שתתעורר 

 6מחלוקת באשר לפרשנות הנכונה של סוגי שירותי! אלה הרי שיש, לטענת המבקשת, להחיל את 

 7  הכלל בדבר פרשנות נגד המנסח.

  8 

 9  בזק טיעוני.ב. 5.1

 10מבקשת, עו"ד רוז�, חת! בש! המבקשת על חוזה שמיועד טענה לעניי� זה כי מנכ"ל הבזק 

 11ללקוחותיה העסקיי! של בזק בינלאומי, ומצוי� בו במפורש כי תנאי ההתקשרות כפופי! להסכ! 

 12הכללי שמפורס! באתר האינטרנט של בזק. בזק הדגישה כי המבקשת הינה משרד עורכי די� אשר 

 13בע"מ"), חברה המסייעת בפתרונות  2000הסתייע ביוע2 מיוחד בתחו! התקשורת ("ברונית 

 14  תקשורת שוני! לצור� ההתקשרות בהסכ!.

  15 

 16לטענת בזק, חתימת עו"ד רוז� מתנוססת שורה אחת מתחת לסעי( ההפנייה, כאשר לעניי� זה חלה 

 17החזקה ולפיה אד! מוחזק כמודע וכמסכי! לתנאי המסמ� עליו חת!, קל וחומר כאשר עסקינ� 

 18ני עמודי! בלבד, וא! לא טרח עו"ד רוז� לקרוא את החוזה בטר! חת! בעור� די�. החוזה הינו ב� ש

 19  עליו אי� לו להלי� אלא על עצמו בלבד, אול! אי� הדבר מקי! לו עילת תביעה. 

  20 

 21עוד טוענת בזק, כי הפסיקה קבעה מפורשות כי אי� כל פסול בכ� שחוזה מאזכר ומפנה לתניות 

 22סעי( ההפנייה הינו חלק מהחוזה בו התקשרו המצויות במסמ� אחר, וחוזה הציוד אליו מפנה 

 23הצדדי!. בניגוד לטענת המבקשת, כי באתר האינטרנט של בזק ישנ! הסכמי! רבי! ולא ברור 

 24לאיזה הסכ! מפנה החוזה האמור, טוענת בזק כי העסקה בי� הצדדי! הינה עסקה להשכרת ציוד 

 25ו הינה "תנאי! כלליי! תקשורת ותחזוקתו. בהתא! לכ�, באתר בזק ישנו חוזה אחד שכותרת

 26לרכישת/ השכרת ציוד ולתחזוקת ציוד". סעי( ההפניה הינו ברור ופשוט ואי� בו כל עמימות או 

 27חוסר בהירות, הסכ! הציוד אליו מפנה החוזה הינו ברור, וא! דבר כלשהוא לא היה ברור לעו"ד 

 28עמו. לפיכ�, אי� רוז�, פתוחה הייתה בפניו הדר� לפנות בשאלה למשיבה או ליוע2 התקשורת מט

 29  בפנינו הפרת חוזה (וא( לא עילה אחרת מהעילות לה� טענה המבקשת בבקשת האישור).

  30 

 31  תנאי! בחוזה על דר% ההפנייה 5.2

 32צדדי! לחוזה רשאי! לאמ2 לחוזה שביניה! תניות ותנאי! המצויי! במסמ� אחר על ידי אזכור 

 33, הצפו� בע"מ נ' שיכו� עובדי! בע"מברזל  409/76והפנייה לאותו מסמ�. כפי שנקבע בעניי� ע"א 

 34  ):עניי� ברזל הצפו�, להל�: 1977( 125, 119) 2פ"ד לא(

 35ידי צדדי! לחוזה פלוני, �אי� מניעה לכ% שתנאי! כלליי! ואחידי!, יאומצו על" 

 36בדר% האזכור וההפניה, היינו בלי הבאת נוסח! המלא בגו- החוזה, כדי שייהפכו 
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 1כאחת התניות מ� השורה. כ% אי� זה נדיר, בי� היתר, בדר% זו לחלק מהותי מ� החוזה, 

 2שצד המרבה לערו% הסכמי! מסוג פלוני, מתווה מראש ובדר% מפורשת מה התנאי! 

 3ידיו. מקובל �המקובלי! עליו ומבקש לאחר מכ� להפכ! לחלק מכל חוזה, הנכרת על

 4עור  עלינו כי יעשה כ� בדר% ההפניה אליה! בנוסח הוראותיו של החוזה, אשר קור!

 5פי ההצעה והקיבול שבעקבותיה. הווה אומר, אי� מניעה לכ% שהצדדי! �וגידי! על

 6ידי אזכורו של המסמ%, �יאמצו את נוסח התנאי! הכלליי! והיציבי! הללו רק על

 7ידי ההפניה אליו, כי הרי תכנו של חוזה יכול שיהיה ככל �המפרט הוראותיה! ועל

 8צד לחוזה יכול לאחר מכ� להתנער  אשר הסכימו הצדדי!. נהגו הצדדי! כ�, אי�

 9פי החוזה, מתו% טענה כי לא חזרו וכללו את הנוסח המלא של התנאי! �מחיוביו על

 10  " הכלליי! בגו- החוזה

  11 

 12לפסק דינו של כב' השופט  23, פסקה אמנו� מדובר נ' קר� קיימת לישראל 6489/09ראו ג! רע"א 

 13). אול!, הלכה זו לא תחול בהעדר זיהוי מדויק רעניי� מדוב, להל�: 2011יור! דנציגר (פורס! בנבו, 

 14של החוזה אליו הופנו הצדדי!, דהיינו כאשר תניית ההפניה הינה כללית או עמומה וכאשר לא נית� 

 15  להבי� במדויק לאיזו מסמ� היא מפנה.

  16 

 17פי חוזה להקפיד על ניסוח שיהיה בו כדי להבהיר מהות! של החיובי! .על המבקש ליצור חיובי! על

 18הבהירויות והמחלוקות .ת!, לתת לצד השני אפשרות לדעת אות! מראש ולחסו� את איוזהו

 19שתתגלענה בעקבותיה�. תניית הפניה המנוסחת בצורה שאינה ברורה ומפורשת, ועקב כ� מביאה 

 20לחוסר בהירות ועמימות ביחס לחיובי! שיחולו על הצדדי! תאיי� את תוקפו של המסמ� אליו מפנה 

 21משרד  �האחי! ישראל בע"מ נ' מדינת ישראל   2811/08ע"א ; 127, בעמ' הצפו�עניי� ברזל החוזה (

 22הודגש  מדוברבעניי� ). עניי� האחי! ישראל, להל�: 2009(פורס! בנבו,  13, פיסקה הבינוי והשיכו�

 23  כי:

 24"כאשר ההפניה של החוזה המאוחר אל החוזה המוקד! או אזכורו נעשי! באופ�  

 25כוללני כגו�: "מבלי לגרוע מזכויות הצדדי! בהתא! כללי בלבד תו% שימוש בניסוח 

 26לחוזה המוקד!"; או: "על החוזה המאוחר יחולו בנוס- ג! הוראות החוזה המוקד!", 

 27וכאשר החוזה המאוחר עוסק בנושא ספציפי שלא הוסדר בחוזה הראשו�, עשויה 

 28להיווצר אי בהירות באשר לשאלה הא! תניות מסוימות שה� חלק מהחוזה המוקד! 

 29קפות הלכה למעשה ג! בעת יישומו של החוזה השני. דהיינו, בנסיבות כגו� דא ת

 30עשויה להתעורר השאלה "הא! די באזכור שנעשה כדי להפו% את התניה לחלק 

 31). בר! מעיו� בפסיקה ובספרות 31, 29�28מההתקשרות" (לוסטהויז ושפניC, בעמ' 

 32לסייע בהכרעה הא!  עולה כי אי� בנמצא מבחני! אחידי! ומגובשי! אשר עשויי!

 33הפניה כללית בחוזה מאוחר לחוזה מוקד! מביאה בהכרח לתחולת תניות החוזה 

 34המוקד! ג! על מחלוקות הנובעות מהחוזה המאוחר והנוגעות לו. א- על פי שלכאורה 

 35הפניה שכזו אינה נדירה כאמור, הרי שהדיו� המשפטי והאקדמי בסוגיה זו אינו רב. 

 36הדעה המקובלת דני! בעיקר בתוקפה של הפניה שכזו.  הפסיקה והספרות בסוגיה זו

 37היא כי יש לבחו� את הדר% שבה הפנה הצד המעוניי� בהכללת התנאי את תשומת 

 38ליבו של הצד השני לכ% שהתנאי מהווה חלק מהמער% ההסכמי בי� הצדדי!, וכ� את 

 39סבירות התניה אליה מתייחסת ההפניה. בהמש% לכ% נקבע כי ככל שהתניה אליה 

 40ייחסת ההפניה מכבידה יותר כ% נדרש כי ההפניה תתבצע בצורה ברורה מת

 41  " ומפורשת יותר

 42  מ' א' ג').  –(הדגשות הוספו 

 43 

 44נקבע כי לא תיאכפנה הוראות הנספח אליו הפנה החוזה, נוכח העובדה כי לא  ברזל הצפו�בעניי� 

 45נית� היה להגדיר את הנספח כדבעי, שכ� הנספח לא צור( לחוזה, לא נחת! בראשי תיבות ולא סומ� 
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 1בצורה כלשהיא. עקב כ�, לא נית� היה לדעת הא! הנספח שהוגש לבית המשפט הינו הנספח אליו 

 �2 הצדדי!, הא! עמד בתוק( בעת ההתקשרות בי� הצדדי! (ולא נחת! לאחר כיוו� החוזה שנחת! בי

 3  ):126.127עמ' ( ההתקשרות), והא! אליו כיוונו הצדדי! דעת!

 4 

 5משפט קמא, כי לא רק שאינו נושא סימ� �עולה מ� החוזה שהוגש לראשונה לבית"

 6לא רק זיהוי כדי שנית� יהיה לקבוע שזהו הנוסח אליו הפנו הצדדי! לחוזי הבניה ו

 7שאינו נושא תארי% פרסו! כדי שנית� יהיה לקבוע א! היה בכלל בתוק- בעת חתימת 

 8שבו עולה ברורות, כי היתה  4חוזי הבניה, אלא א- יתירה מזו: מ� האמור בעמוד 

 9). לאור 3(39לפחות מהדורה קודמת אחת של החוזה וזו א- כללה נוסח שונה של סעי- 

 10המשפט �שהוגש לבית  , לא נית� לדעת א! החוזההראיות או נכו� יותר, העדר הראיות

 11הוא החוזה התקני שהיה בתוק- בעת חתימת חוזי הבניה ואשר אליו הפנו הצדדי!. 

 12המשפט, קד! בהרבה למועד חתימת חוזי �יתכ� ומועד פרסומו, בנוחו שהוגש לבית

 13הבניה והוא אינו אלא מהדורה מיושנת שכבר הוחלפה באחרת, בטר! נחתמו 

 14! נשוא הדיו� שבפנינו. יתכ�, כמוב�, ג! היפוכו של דבר, היינו שהנוסח החוזי!, שה

 15שבפנינו פורס! מאוחר יותר מ� המועד בו נכרתו חוזי הבניה. כל השאלות הללו 

 16נשארות ללא מענה מאחר והחוזה התקני אינו נושא סימ� זיהוי כלשהו מבחינת 

 17פנינו, באופ� שנית� תאריכו ובעיקר מבחינת זיקתו לחוזי הבניה הקונקרטיי! שב

 18 �יהיה לקשור בי� האזכור וההפניה אשר בחוזי הבניה לבי� המסמ% שהוגש לבית

 19  " המשפט, בהתנגדות הצד שכנגד

 20 

 21  לפסק די�): 127ובסיו! פסק הדי� מסכ! בית המשפט וקובע (עמ' 

  22 

 23פי חוזה, חייב להקפיד על עריכה נאותה של �"מי שמבקש ליצור חיובי! על

 24בה כדי להבהיר מהות! של החיובי! וזהות!, לתת לצד השני המסמכי!, שיהיה 

 25הבהירויות והמחלוקות שתתגלענה �אפשרות לדעת אות! מראש ולחסו% את אי

 26כ�, כי לא הוכח מהו נוסחו ומה ה� הוראותיו של החוזה �בעקבותיה�. הנני סבור על

 27רואה  לחוזי הבניה להפנות. מכא� שאינני �4ו 1התקני, אשר אליו ביקשו סעיפי! 

 28לחוזה התקני  39צור% לדו� בתוצאות המשפטיות הנובעות מקבלת נוסחו של סעי- 

 29  ידי הצדדי! שכרתו את חוזי הבניה".�על

  30 

 31יוער, כי תוצאה זו נובעת א( מהכלל ולפיו ניסוח שאינו ברור ומפורש, ועקב כ� מביא לחוסר בהירות 

 32לרעת המנסח, וזאת בהתא! להלכה ולפיה עשוי לפעול  .ועמימות ביחס לחיובי! שיחולו על הצדדי!

 33מדינת ישראל נ'  191/85ע"א ( חוזה יש לפרש נגד המנסח, וזאת במיוחד כאשר מדובר בחוזה אחיד

 34   ).13, בפיסקה האחי! ישראל עניי�); 1988( 582.581, 573) 1(, פ"ד מבחברת נוה שוסטר בע"מ

  35 

 36  ) 7תניית ההפניה בחוזה (סעי- תוק-  –אופ� ההפניה במקרה שלפניי . 5.3

 37מנוסחת בצורה עמומה וכוללנית שאינה  חוזה בי� הצדדי!ל 7בענייננו, תניית ההפניה שסעי( 

 38מאפשרת להבי� כדבעי מה! אות! תנאי! שיחולו על ההתקשרות בי� הצדדי!. כאמור לעיל קובע 

 39  סעי( זה כי:

 40"הח"מ מתחייבי! בזאת לכל ההתניות ומסכימי! לקבל על עצמינו את כל  

 41ההתחייבויות הכלולות בטופס זה, בהסכ! ההתקשרות לשירותי אינטרנט של 

 42ובהסכמי!/תנאי!   www.bezeqint.netבזק בינלאומי המפורס! בכתובת 

 43כלליי! המתאימי! של בזק בינלאומי לכל אחד מהשירותי! המתאימי! 

 44  ק בלתי נפרד מטופס זה".המהווי! חל

  45 



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  
                                                          נ' בזק בינלאומי בע"מ די�מיכאל רוז�, משרד עורכי  37311�11�15 ת"צ

  

 48מתו�  15

 1לבקשת האישור מטע! המבקשת  8נספח מצילומי המס� שצירפו שני הצדדי! לכתבי טענותיה! (

 2הסכמי! שוני!, הנושאי! כותרות שונות, כאשר על  17)  עלה כי באתר ישנ! לתגובת בזק 5ונספח 

 3  הלקוח מוטל להבי� מהו ההסכ! שיחול עליו מבי� כלל ההסכמי! הכלליי! הללו.

 4 

 5ההסכ! הספציפי שלטענת בזק חל על ההתקשרות ע! המבקשת, ומכוחו לטענתה חוייבה המבקשת 

 6תנאי! כלליי! לרכישת/השכרת ולתחזוקת בהפרשי הצמדה למדד הינו הסכ! אשר כותרתו "

 7הזמנה עליו חת! עו"ד רוז� שהיא: " 24.6.15". כותרת זו אינה זהה לכותרת ההסכ! מיו! ציוד

 8  ".לשירותי תקשורת

 9 

 10הלקוח הסביר, ג! א! הינו לקוח עסקי ואפילו הינו עור� די�, אינו אמור להבי� מתו� עיו� ברשימת 

 11ההסכמי! הכלליי! שבאתר בזק, מהו ההסכ! שאמור לחול עליו. זאת, במיוחד בענייננו, כאשר 

 12וכ� מהתכתבות הדוא"ל בי� הצדדי! כפי  24.6.15ההסכ! בי� הצדדי! (כפי העולה מההסכ! מיו! 

 13הזמנה וטטה לעיל) הינו ה� להשכרת ציוד וה� לקבלת שירותי אינטרנט, כאשר כותרת ההסכ! "שצ

 14" אינה מרמזת דווקא כי השירות העיקרי המוסדר בהסכ! הינו השכרת ציוד. לשירותי תקשורת

 15במאמר מוסגר יצוי�, בהתייחס לטענת בזק כי המבקשת הסתייעה ביוע2 תקשורת (חברת ברונית 

 16  ברר מהות השירות שקיבל המבקשת מחברה זו, ולפיכ� לא נתבררה טענה זו. ) כי לא הו2000

  17 

 18מופיעות מכלול התניות המהותיות בעניי� התמורה, לרבות תנייה  24.6.15עוד יצוי� כי בחוזה מיו! 

 19) וכ� תניה ולפיה בזק תהא רשאית להעלות מחירי!, 5.1ולפיה למחיר המוסכ! יתווס( מע"מ (סעי( 

 20), כ� שהרוש! העולה מנוסח 5.3(סעי(  5%חודשי! בשיעור שלא יעלה על  6תה, מידי על פי שיקול דע

 21ההסכ! הינו כי הוא ממצה בכל הנוגע לשאלת התמורה, ולא ברור מדוע לא צויי� בו ג! סעי( 

 22 ההצמדה למדד. 

  23 

 24עמודי! בעוד  8) הינו ב� 6(נספח  17.4.16זאת ועוד. הסכ! הציוד אשר צור( לתגובת בזק מיו! 

 25עמודי!, כאשר חזותו של המסמ�  6ג') הינו ב� 9שהסכ! הציוד אשר צור( לבקשת האישור (נספח 

 26(עיצוב, סוג אות וכו') הינה שונה (א! כי מספר הסעיפי! בשני ההסכמי! זהה). לא נתברר הא! 

 27שוני תוכני בי� ההסכמי!, והמבקשת לא טענה בעניי� זה, ואול! עצ! העובדה ששני ההסכמי!  קיי!

 28מעוררת תמיהה וספקות בשאלה מהיכ�  .שוני! חזותית האחד מ� השני וכ� שוני! במספר העמודי!

 29נלקח כל אחד מההסכמי!, ומדוע אי� זהות מוחלטת בי� שני ההסכמי!, על א( שלכאורה המקור 

 30ו באתר האינטרנט של בזק. הלכה למעשה, הסכ! הציוד אינו נושא כל סימ� זיהוי ממנו לשניה! הינ

 31  . 24.6.15לחוזה מיו!  7נית� יהיה לקבוע שזהו הנוסח אליו הפנו הצדדי! ואליו התכוונו בסעי( 

  32 

 33אומנ! בד( האחרו� להסכ! הציוד (ה� בנוסח שצור( לבקשת המבקשת, ה� בנוסח שצור( לתגובת 

 34הוא מועד פרסו!  2014, ואול! לא נית� לדעת הא! אכ� נובמבר 2014התארי� נובמבר בזק) מופיע 

 35, אול! הועלה לאתר 2014הסכ! הציוד באתר האינטרנט (או שמא ההסכ! הוכ� ע"י בזק בנובמבר 
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 1) שמא במועד 24.6.15מאוחר יותר) וכ� הא! זהו הנוסח אשר היה בתוק( במועד ההתקשרות (

 2אתר הסכ! אחר, והנוסח שצור( הינו לאחר שהוכנסו שינויי! בנוסח ההתקשרות היה מפורס! ב

 3המקורי. ברי כי אי� לצפות מהלקוח כי יעקוב ויבדוק בכל רגע נתו� מה! המסמכי! וההסכמי! 

 4  המועלי! לאתר האינטרנט של בזק ואמורי! לחול לגביו.

  5 

 6לחוזה מיו!  7- לסיכו!, נראה על פני הדברי! כי לכאורה ניסוחה של תניית ההפניה שבסעי

 7לוקה בעמימות, הינה כללית ומעורפלת ואינה מאפשרת ללקוח לעמוד על מהות החיובי!  24.6.15

 8וזהות!. עקב כ% יש לקבוע כי לא נוצרה התחייבות תקפה בי� המבקשת לבזק ביחס לתניות 

 9 בהסכ! הציוד שבאתר האינטרנט של בזק ככלל ולעניי� ההצמדה בפרט.

  10 

 11, מה! עלה כי לא טרח לקרוא את 27.12.17מעיני דבריו של עו"ד רוז� בדיו� מיו! אדגיש, לא נעלמו 

 12עו"ד גיא לחוזה עליו חת! נרש! הש! " 7ההסכ! כראוי, עד כדי מצב כי לא ש! ליבו לכ� שבסעי( 

 13  ).1.10, שורות 3, עמ' 26.32לפרוטוקול, שורות  2" ולא שמו של עו"ד רוז� (עמ' אביד�

 14לבזק בינלאומי להעלות על פי שיקול דעתה את התמורה  ש. ההוראה שמאפשרת" 

 15   , הא! זה לא הפריע ל%?5%החוזית שלא יעלה על 

 16ת. למיטב זכרוני, אני לא קראתי בעיו� את ההזמנה הזו. זה נראה לי משהו סטנדרטי 

 17שאי� להשיג עליו. מה שעניי� אותי זה המחיר ועל זה התכתבתי ע! רועי. אחרי 

 18ת הראשונה זה לא היה נראה לי בדיוק מה שסיכמנו וביקשתי שקיבלנו את החשבוני

 19ואז ראיתי את החיובי! בגי� ההצמדה  ) 90�80ולמיטב זכרוני הפחיתו  מער� לדבר

 20   וביקשתי ממנו לברר לי ג! את זה.

 21   ?7ש. הא! ראית את סעי- 

 22ת. אני לא יכול לומר א! ראיתי או לא ראיתי, אבל זה כתוב בו. זה נראה לי משהו 

 23זה עו"ד גיא אביד� ואני לא עו"ד גיא אביד� וזה  7טנדרטי. הש! שמופיע בסעי- ס

 24נראה משהו סטנדרטי ששמרו בש!, וכנראה שלא ייחסתי לכ% חשיבות גבוהה. מה 

 25  שעניי� אותי זה המהות, ושהמחיר שסגרנו זה מה שנשל!. 

 26 ש. הא! יכולת להתעניי� ג! בנושאי! אחרי! כמו למשל לתק� את הש! שכתוב

 27  ? 7בטעות בסעי- 

 28  ת. יכול להיות. 

 29ש. הא! אתה נוהג תמיד לחתו! כ% על הסכמי!? מדובר בעמוד ורבע ואתה עור% די�. 

 30ת. יכול להיות שאני צרי% לתק� את דרכיי. בד"כ אני מתייחס לחוזי! ע! חברות בזק 

 31  בינלאומי, הוט וכו', כראה וקדש ומנסה לברר דברי!" 

 32 

 33וז� התרשל ולא קרא ההסכ! כדבעי כדי לשנות מהמסקנה הלכאורית ואול!, אי� בעובדה שעו"ד ר

 34  בדבר היות תניית ההפניה עמומה ובלתי ברורה. 

  35 

 36  לעניי� זה חשיבות רבה שכ� לבזק לקוחות רבי! וראוי כי יהיה לה! ברור מה! התנאי! בה! יחויבו.

 37 

 38של חברת לביא, עלה  קבע בית המשפט כי על א( שמעדותו של מר לביא, מנהלה ברזל הצפו�בעניי� 

 39כי הוא לא קרא כלל את החוזה התקני, ועל א( החזקה כי מי שחת! על חוזה חזקה עליו כי מבי� 

 40ומסכי! לתוכנו, אזי בנסיבות אותו מקרה והיות ותניית ההפניה לא נוסחה כראוי ולא נית� היה 
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 1הוראות חוזי להבי� מה! המסמכי! אליה! היא מפנה, הרי שתניית ההפניה אי� בה להחיל את 

 2  ):125הבניה על ההתקשרות בי� הצדדי! (ש!, בעמ' 

 3"לש! הסרת ספק אוסי-, כי אינני מתייחס כא� לאותו חלק מטענתו של מר לביא,  

 4כ� ער לתכנו ולמשמעותו. לו �שלפיה לא קרא כלל את החוזה התקני וכי לא היה על

 5שחת! על חוזה ולא כלל, כי מי �עמדה בפנינו רק טענה זו, הרי הייתי גורס, בדר%

 6טרח לקרוא את המסמ% עליו חת!, הרי לא תישמע לאחר מכ� טענתו כי לא היה ער 

 7למשמעות מעשיו. הקושיה שבפנינו היא כמוסבר, א! התברר כדבעי מה ה! "תנאי 

 8ידי קבל�" אשר אות! ביקשו הצדדי! להפו% לחלק מחוזי �החוזה לביצוע מבנה על

 9  הבניה".

  10 

 11רועי הררי, "תיקו� אי! חוזי! אחידי! (על המחקרי! והסיבות לכ� ראו: ככלל, צרכני! אינ! קור

 12לחוק החוזי! האחידי!: כוונת המחוקק, התנהגות הצרכ� והפער שבי� הלכה למעשה",  5מספר 

 13). בתיקו� לחוק החוזי! האחידי! א( )5הררי, תיקו� מס' (תשע"ו, להל�:  214, 201נד  הפרקליט

 14". תנאי לפיו נדרש הלקוח לאשר או להצהיר כי קרא את החוזה...שנקבעה חזקת קיפוח של תנאי "

 15 הבנק הבינלאומי הראשו� לישראל בע"מ נ' המפקח על הבנקי! 232/10זה הוס( בעקבות ע"א 

 16), ש! נקבע כי החזקה לפיה אד! קורא חוזה שהוא חות! עליו חלה ג! במקרה 2012(פורס! בנבו, 

 17 שמדובר בחוזה אחיד. 

  18 

 19כדי להשפיע, שכ�, על  .על כ�, אי� בעובדה שהמבקש התרשל ולא קרא את החוזה בטר! חת! עליו

 20לסיכו! פני הדברי!, תניית ההפניה אינה ברורה ולא נית� להבי� ממנה לאילו הסכמי! היא מפנה. 

 21הדיו�, אני רואה לנכו� לקבוע כי גביית הפרשי ההצמדה בוצעה בהיעדר תניה חוזית תקפה בעניי� 

 22  , היינו תו� הפרת החוזה בי� הצדדי!.24.6.15ה בחוזה מיו! ז

   23 

 24  המש% ההתקשרות לאחר החיוב הראשו� בהפרשי הצמדה 5.4

 25האמור לעיל, לעניי� הפרת החוזה נכו� א% ביחס לחיוב הראשו� שחויבה המבקשת בהפרשי 

 26 5כנספח (צורפה  31.7.15, המופיע בחשבונית מיו! 2015הצמדה, שבוצע בחודש הראשו� יולי 

 27לבקשת האישור). זאת, כיו� שהתנהגותו של עו"ד רוז� לאחר שגילה אודות החיוב בו חוייב בגי� 

 28הצמדה למדד, והעובדה שבחר שלא לבטל את ההסכ!, אלא להמשי% ולהיות קשור בו ובחיוב 

 29מביאות למסקנה, בשלב זה, כי עו"ד רוז� הסכי!  �ההצמדה למדד שביצעה בזק מכוחו

 30 . ! המבקשת, להחלת תניית סעי- הצמדה למדד על החוזה שבי� הצדדי!בהתנהגותו, בש

 31 

 32 ניהול סר� אביעד 1740.08 יפו) .צ (מחוזי ת"א "מקרה אשר נסיבותיו דומה לענייננו, נדו� בעניי� ת

 33עניי� אביעד , לפני כב' השופט עמיר! בנימיני, להל�: 2012, (פורס! בנבו, בינלאומי בזק נ' מ"בע

 34כנגד בזק בטענה כי בזק שינתה  ייצוגית תובענה לאישור בקשה המבקשת יי� הגישה). באותו ענסר�

 35 התקשורת שהעניקה לחברי שירותי הדולר של התשלו! אותו גבתה עבור צדדי את שער חד באופ�

 36ובה  2008הקבוצה. ההודעה על השינוי האמור נמסרה ללקוחות במסגרת חשבונית חודש אפריל 

 37  ההצמדה תהייה לשער הדולר החדש.  1.5.08עודכנו כי החל מתארי� 

   38 
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 1 העתק את  לקבל וביקשה למשיבה המבקשת האמורה, פנתה ההודעה ובה החשבונית קבלת ע!

 2הדולר. על א( קבלת ההודעה בדבר השינוי  שער ינויש על בזק וכ� הסבר לבי� בינה שנחת! החוזה

 3בזק,  ע! בהתקשרות המשיכההאמור בתערי( המבקשת לא ביטלה ההסכ! ע! בזק, אלא: "

 4 הייצוגית התובענה לאישור הבקשה .לפסק הדי�) 3" (פיסקה החדש השער לפי משלמת כשהיא

 5  .לפסק הדי�) 4(פיסקה בזק  ידי על השער שינוי לאחר , כחודשיי!6.7.08ביו!  הוגשה

  6 

 7 הצדדי!, ושינוי שני הסכמת את דורש בו שינוי חוזה, כל שנכרת בית המשפט קבע כי ככלל, מעת

 8נקצבה, שאז  לא שתקופת! מתמשכי! של החוזה, אול! שונה הדבר בחוזי! כהפרה יחשב צדדי חד

 9בחוזה  ולהתקשר ההצעה את לקבל יכול האחר ולהבא, והצד מכא� בחוזה שינוי להציע צד כל רשאי

 10מעת ששלחה בזק  .הסכ! לסיו! ולהביא ההצעה את לדחות להצעה, או בהתא! שונו שתנאיו

 11 הלקוחות חדשה, אשר ההודעה משו! הצעה התערי(, כ� נקבע, היוותה שינוי על למבקש הודעה

 12 .)15לדחותה (פיסקה  או יכולי! לקבלה היו

  13 

 14או  החוזה לשינוי הלקוח, כשלעצמה, על הסכמתו משתיקת להסיק נית� לא עוד נקבע כי אומנ!

 15 להיחשב שתיקה עשויה הקוד!, ואול! לעתי! החוזה של מאלו שוני! שתנאיו חדש חוזה לכריתת

 16 מעשה שתיקה לאותה כאשר נלווה וכמה כמה אחת קיבול, ועל על המעידה אחרת כהתנהגות

 17 תעשה החוזה לשינוי שההצעה לקבוע סביר באותו מקרה, כ� נקבע,  .)20החוזה (פיסקה  לביצוע

 18 קיו! דר� על תעשה הלקוח של הקיבול לקוח, בעוד שהודעת לכל בכתב הודעה מת� של דר� על

 19  .)21החדש (פיסקה  לשער ותשלו! בהתא! בזק ע! הקשר ההסכ!, קרי: המש�

  20 

 21יוס- ב� אריה נ' "סהר" חברה  682/82בע"א  בית המשפט באתו עניי� הביא מהדברי! שנאמרו

 22א- א! נראה את הפוליסה כולה כהצעה חדשה, הרי ): "1983( 600.598, 589) 3, פ"ד לז(וחלביט

 23משקיבל אותה המערער לידיו מבלי להגיב על תוכנה ושיל! את דמי הביטוח, יש מקו! לראותו 

 24בהסתמ� על  ".כמי שבהתנהגותו אכ� קיבל את ההצעה החדשה או לפחות כמושתק מלטעו� אחרת

 25, כי משהמשיכה המבקשת באותו עניי� להיות אביעד סר�דברי! אלה קבע בית המשפט בעניי� 

 26הרי שגילתה דעתה כי מסכימה לקבלת השירות שמעניקה בזק  .קשורה בהסכ! ולא בחרה לבטלו

 27לחוק תובענות ייצוגיות (בפסקה  4במחיר החדש, ולפיכ� אינה בעלת תביעה אישית כמתבקש בסעי( 

 28 המחיר את משלמי!  בזק, כשה! ע! בקשר והמשיכו העדכו� הודעת את שקיבלו לקוחות): "21

 29 השער על המבוסס לחוזה בהתנהגות! והסכימו בזק הצעת את קיבלו כי עליה! לומר יש � החדש

 30  .החדש" 

  31 

 32, בסמו� לאחר קבלת חשבונית חודש יולי מבזק, 17.8.15במקרה שלפניי אי� מחלוקת כי כבר ביו! 

 33פנה מר ער� משע� (מטע! המבקשת), למשיבה וביקש לברר אודות חיוב ההפרשה למדד (ראו סעי( 

 34לבקשת האישור), ללמדנו כי לכל הפחות ממועד זה ידע עו"ד רוז�, בש! המבקשת, אודות חיוב  28

 35א( על פי כ�, מטענות הצדדי! עולה כי המבקשת נותרה עד היו! לקוחה של בזק, ובעניי� זה זה. 
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 1לסיכומיה, ש! מצויי� כי עניינה  2, עמ' 1לסיכומי בזק, וכ� טענות המבקשת בסעי( א. 107ראו סעי( 

 2של הבקשה בחיובי הפרשי הצמדה למדד שבזק גבתה ו"עודנה גובה", ללמדנו כי ג! כיו! היא 

 3  של בזק וג! כיו! מחוייבת בחיובי! אלה בגינ! הוגשה בקשת האישור.  לקוחה

  4 

 5על א( שלכל הפחות כבר ממועד זה ידעה המבקשת, באמצעות עו"ד רוז� אודות החיוב האמור, ועל 

 6א( שסעי( ההפנייה שבחוזה לכאורה לא יצר התחייבות חוזית תקפה, נוכח העובדה שהמבקשת 

 7ועד היו!  2015לה עו"ד רוז� מטעמה את חיוב ההצמדה בשנת בחרה שלא לבטל את החוזה מאז גי

 8שני!), אלא להמשי� ולהיות קשורה בחוזה ובתשלו! הפרשי ההצמדה  3 .(למעלה מ 2019בשנת 

 9למדד, הרי שיש לומר כי בהתנהגותה גילתה הסכמה לחיוב הפרשי ההצמדה למדד ולמעשה ביצעה 

 10ו"ד רוז� ידע על כ� שבזק סבורה כי זכותה לגבות קיבול בהתנהגות באמצעות עו"ד רוז�. היינו, ע

 11מהמבקשת הפרשי הצמדה. לאחר שהדברי! הובררו, עמדו לפני המבקשת שתי אפשרויות: 

 12הראשונה, להתנתק מהשירות, דבר שהחוזה בי� הצדדי! אפשר למבקשת לעשות בכל רגע נתו�, או 

 13"ד רוז�, בש! המבקשת, לחלופי�, לקבל על עצמה את החיוב בהפרשי הצמדה. משלא בחר עו

 14באפשרות הראשונה והמבקשת המשיכה את ההתקשרות ע! בזק, היא גילתה דעתה כי היא 

 15 מסכימה לחיובה בהפרשי הצמדה וריבית.

  16 

 17נוכח המסקנה ולפיה יש לראות בעו"ד רוז�, כמי שהסכי! בש! המבקשת להצמדה מכוח העובדה 

 18יוב ההצמדה, אזי המבקשת נעדרת עילת שלא ביטל בשמה את החוזה ע! בזק, עת נודע לו על ח

 19  תביעה אישית בעניי� זה.

  20 

 21כמפורט לעיל, המבקשת טענה בסיכומיה רק בהתייחס לעילות בדבר חיובי הצמדה למדד מכוח 

 22תנייה שאינה תקפה וכ� בגי� עילת תנייה מקפחת בחוזה אחיד, וזנחה את יתר העילות שנטענו 

 23לה מ� הצור� אציי� כי משקבעתי כאמור לעיל, כי בבקשת, כ� שמתייתר הצור� לדו� בה�. למע

 24המבקשת המשיכה ושילמה את חיוב ההצמדה למדד ולא פעלה לביטול החוזה עד לרגע זה, ולמעשה 

 25ברי כי לא תוכל לעמוד למבקשת עילה בדבר  .כי בכ� הביעה הסכמתה בהתנהגות לחיוב האמור

 26  הטעייה. 

 27 

 28  תנאי מקפח בחוזה אחיד. 6

 29השנייה בגינה עליה מבססת המבקשת את התובענה היא כי תניית ההצמדה החד עילת התובענה 

 30כיוונית מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד. המבקשת עותרת לכ� שהתנאי יבוטל וכי הכספי! שנגבו 

 31 מכוחו יושבו ללקוחות.

  32 

 33  לעניי� תנאי מקפח בחוזה אחיד הצדדי! טיעוני. 6.1

 34  המבקשת  טיעוני.א. 6.1
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 1המבקשת טענה כי החוזה הינו חוזה אחיד כהגדרתו בחוק החוזי! האחידי!, שכ� נוסח ע"י בזק 

 2בלבד, ללא כל יכולת השפעה מטע! המבקשת, ונועד לחול על כל חברי הקבוצה המתקשרי! עימה 

 3בהסכמי! לרכישת/השכרת ציוד. המבקשת הפנה לעניי� זה ה� לחוזה שנחת! עימה, ה� לחוזה 

 4תר האינטרנט של בזק, ושמכוחו נגבו מהמבקשת הפרשי הצמדה. לעניי� זה הציוד הנמצא בא

 5הוסיפה המבקשת כי החוזה עליו חת! בשמה עו"ד רוז� אינו ייחודי ולא הוכ� במיוחד עבורה, וא( 

 6לתגובתה), בנוסח זהה במהותו לחוזה עמה,  4הפנתה לנוסח חוזה אותו צרפה בזק עצמה (נספח 

 7הצמדה החד כיוונית. המבקשת הוסיפה כי טרחה ומצאה חברי קבוצה אשר ג! בו מופיעה תניית ה

 8נוספי! החתומי! על חוזה בנוסח זהה לחלוטי� לחוזה עמה: חמי, אלמוג, שפירא ושות', קר� 

 9 5, 3, 1פרידרי� אברט וכ� משרד עו"ד נוס( שביקש להימנע מציו� שמו (החוזי! צורפו כנספחי! 

 10הפרי� את טענת בזק בדבר היות החוזה שבנדו� ייחודי עבור לתגובה). יש בכ�, לטענת המבקשת, ל

 11  המבקשת, וללמד על קיומה של קבוצה בעלת מאפייני! זהי! למאפייני המבקשת. 

 12 

 13הינו חוזה אחיד, כהגדרתו בחוק החוזי!  24.6.15עוד טענה המבקשת, כי הוכח שההסכ! עמה מיו! 

 14רכת את ההסכמי! מראש, טר! ידוע לה האחידי!, שכ� מר פייבושבי2 אישר בחקירתו כי בזק עו

 15מיה! הלקוחות שיחתמו עליה!, וכי ההסכמי! שבאתר האינטרנט של בזק נועדו לחול על לקוחות 

 16בלתי מסויימי!. בנוס(, לא נוהל מו"מ בי� המבקשת (או מי מטעמה) למשיבה ביחס לתנאי כלשהו 

 17  בהסכ! אלא רק ביחס למחיר. 

  18 

 19הסכ! הציוד, סעי( ההצמדה החד כיווני, הינו תנאי מקפח ל 4.4לטענת המבקשת, חזקה שסעי( 

 20) לחוק החוזי! האחידי!, הקובע חזקת קיפוח (ניתנת לסתירה) לגבי סעיפי 11(4בהתא! לסעי( 

 21עדכו� מחיר חד כיווניי!. לטענת המבקשת, בפסיקה הוכרה זה מכבר האפשרות לדו� בסוגיית תנאי 

 22ענה ייצוגית, ג! כאשר מגיש הבקשה הינו בעל עסק מקפח בחוזה אחיד במסגרת בקשה לאישור תוב

 23) 11(4קט� או בינוני כבענייננו.  כמו כ�, טענה המבקשת כי בזק לא סתרה את חזקת הקיפוח שבסעי( 

 24  לחוק החוזי! האחידי!. 

 25 

 26עוד טענה המבקשת בקשר להיות התניה מקפחת, כי השירותי! שמספקת בזק ללקוחותיה הינ! 

 27ל עסקי!, בדומה לחשמל ומי!, שכ� לא נית� לנהל משרד ללא חיבור לרשת שירותי! חיוניי! לניהו

 28האינטרנט, מה ג! שמעבר לספק אחר כרו� בעלויות ובהשקעת משאבי!. לכ�, טענת בזק, לפיה 

 29 .הלקוחות אשר לא מסכימי! לחיוב בהפרשי הצמדה יתנתקו משירותיה עקב חיוב יתר בסכו! פעוט

 30   מהווה ניצול לרעה של כוחה הרב.

  31 

 32  בזק  טיעוני.ב. 6.1

 33כי יש לדחות א( טענה זו של המבקשת. לטענתה, ספק רב א! נית� להידרש לטענה בדבר  בזק טענה

 34תנאי מקפח בחוזה אחיד במסגרת תובענה ייצוגית. לטענת בזק, סמכותו של בית משפט אזרחי 

 35דו�. במסגרת מוגבלת רק להכרעה בנסיבות המקרה הקונקרטי וביחס לחוזה הספציפי שעניינו בנ
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 1תובענה ייצוגית עותרת המבקשת לכ� שבית המשפט ישנה או יבטל כל תניה שהיא מקפחת בכל 

 2החוזי! שנכרתו ע! כל הלקוחות הנמני! על קבוצה זו אול! סמכות זו מסורה לבית הדי� לחוזי! 

 3  אחידי! בלבד.

  4 

 5בש! המבקשת, לרבות  עליו חת! עו"ד רוז� 24.6.15בזק הוסיפה וטענה כי יש לקבוע שהחוזה מיו! 

 6התנאי! הכלליי! ובה! תניית ההצמדה, אינ! בגדר חוזה אחיד. לטענת בזק, המבקשת לא הרימה 

 7את הנטל הרוב2 עליה להוכיח כי החוזה או כי הסכמי התנאי! הכלליי! שבאתר בזק הינ! חוזה 

 8בזק מעמידה  אחיד, שכ� הללו פתוחי! למו"מ ככל שיבקש הלקוח לעשות כ�, ואי� המדובר במצב בו

 9  בפני הלקוח ברירה לחתו! על החוזה כמות שהוא או לוותר. 

  10 

 11בזק הוסיפה כי החוזה שנכרת ע! המבקשת הינו חוזה פרטני, מה ג! שתניית ההצמדה למדד נתונה 

 12למו"מ, פעמי! רבות לקוחות מבקשי! לבטלה, ובמקרי! מתאימי! בזק א( מסכימה לכ�. 

 13בזק אינ! בבחינת חוזה אחיד שכ� ג! ה! פתוחי! למו"מ, לטענתה, א( התנאי! הכלליי! שבאתר 

 14ככל שהלקוח מבקש לעשות כ�. להוכחת טענתה זו, צירפה בזק העתק חוזה עליו חתמה בזק ע! 

 15  לתגובה).  4לקוח ממנו נמחקה תניית ההצמדה (נספח 

  16 

 17לטענת בזק, המבקשת א( לא סתרה את טענתה ולפיה החוזה עמה נתפר והותא! במיוחד  

 18ותיה של המבקשת שכ� החוזה מאגד בתוכו מספר שירותי תקשורת, כפי שביקש עו"ד רוז� למיד

 19מטעמה, ולעו"ד רוז� הייתה יכולת להשפיע על תנאיו. כ�, טוענת בזק, לדוגמא בחוזה שנחת! ע! 

 20). בזק 3.1המבקשת ישנו סעי( שאינו סטנדרטי המאפשר לבטל את העסקה תו� יו! אחד (סעי( 

 21ה כי עו"ד רוז� העיד בחקירתו כי כלל לא ניסה לנהל מו"מ אודות תניות החוזה, מוסיפה לעניי� ז

 22שכ� רק מחיר העסקה עניי� אותו, ואול! העובדה שבחר שלא לנהל מו"מ אינה הופכת את החוזה 

 23  לחוזה אחיד. 

  24 

 25בזק הוסיפה והדגישה כי העובדה שאצל בזק, כגו( גדול, ישנ� טיוטות חוזה שהוכנו מראש אינה 

 26הופכת את חוזיה לאחידי!, שכ� טיוטות אלה, הג! שהוכנו מראש בי� היתר ע"י המחלקה 

 27המשפטית של בזק, משמשות רק כבסיס למו"מ ומותאמות אחר כ� לכל לקוח עסקי בהתא! למו"מ 

 28לה הקובעת ביחס להגדרת החוזה כאחיד הינה לא מה הייתה הטיוטה אלא מה שהתנהל עימו. השא

 29לתגובתה, לאותו  4היה החוזה שנחת! לבסו( לאחר שהתנהל מו"מ. בזק הפנתה בעניי� זה לנספח 

 30  חוזה ממנו נמחקה תניית ההצמדה. 

  31 

 32תי לטענת בזק יש לדחות טענת המבקשת שהועלתה לראשונה בסיכומיה, ולפיה בשל היות שירו

 33התקשורת חיוניי!, אזי אי� זה ישי! לבטל התקשרות ע! ספק בכל עת, בשל ההוצאות שתיגרמנה 

 34ללקוח. המדובר בטענה עובדתית, אשר, לטענתה, היה צור� לשטוח לגביה תשתית ולאפשר למשיבה 

 35  להפריכה, ומשכ� יש לדחות ניסיו� המבקשת להעלותה לראשונה בסיכומיו. 
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  1 

 2א! תתקבל הטענה כי מדובר בחוזה אחיד, הרי שחזקת הקיפוח נסתרת  בזק הוסיפה וטענה כי ג!

 3היות והמבקשת יכולה להתנתק מהחוזה בכל רגע נתו� ומכל סיבה שהיא, וא( עובדת היות 

 4המבקשת לקוח עסקי משפיעה על בחינת טענת הקיפוח. בזק מפנה לפסיקת בית הדי� לחוזי! 

 5ההסכ! בכל עת מאיינת את חזקת הקיפוח אחידי!, שקבעה כי זכותו של הלקוח לסיי! את 

 6הנטענת. הקיפוח נגר! כאשר הלקוח לכוד בהתקשרות לתקופה מוגדרת ע! הספק, ואינו יכול לבטל 

 7ההסכ! בתקופה זו, כאשר לכל אור� התקופה התמורה הכספית מתעדכנת א� ורק לטובת הספק. 

 8עמותת סינגור  90/96!) .י! יבעניי� זה הפנתה בזק לפסק הדי� שנית� בעניי� ע"ש (חוזי! אחיד

 9  ). עניי� עמותת סינגור קהילתי, להל�: 2001, (פורס! בנבו, קהילתי נ' היועC המשפטי לממשלה

  10 

 11בזק מוסיפה לעניי� זה כי תניית ההצמדה החד כיוונית שבהסכ! הציוד הינה חיונית למשיבה שכ� 

 12שתקבל תמורה פחותה על ציוד בזק אינה יצרנית ציוד תקשורת, וירידת המדד עשויה להביא לכ� 

 13שכבר רכשה ושאת תמורתו כבר שילמה במלואה. לטענתה, המבקשת לא התייחסה כלל לטענה זו 

 14ולא חקרה בעניי� את המצהיר מטע! בזק. לפיכ�, יש לקבוע כי בזק סתרה עובדתית את חזקת 

 15  ) לחוק החוזי! האחידי!.11(4הקיפוח שבסעי( 

  16 

  17 

 18  י% תובענה ייצוגיתטענה בדבר חוזה אחיד בהל. 6.2

 19חוק זה מטרתו להג� על לקוחות מפני לחוק החוזי! האחידי! קובע את מטרת החוק: " 1סעי( 

 20". החוק קובע שני מסלולי! לביטול תנאי! מקפחי! בחוזי! תנאי! מקפחי! בחוזי! אחידי!.

 21י. על אחידי!. האחד, לפני בית הדי� לחוזי! אחידי!, והשני לפני בית משפט במהל� סכסו� פרטנ

 22הקשיי! בביטול חוזי! לפני בית הדי� ובאכיפת החלטות בית הדי� לעניי� תנאי! שבוטלו נכתב רבות 

 23): 4משה גלברד ויהודה אדר, "הצעת חוק החוזי! האחידי! (תיקו� מס' (ראו בהרחבה לעניי� זה 

 24, )האחידי! גלברד ואדר, הצעת חוק החוזי!, להל�: 2013( 171, 114, 99, חוקי! ה'עיו� ביקורתי", 

 25  , עליו אעמוד להל�. 4בי� השאר מסיבות אלו תוק� החוק בתיקו� מס' 

  26 

 27, היא להג� על לקוחות מפני תנאי! מקפחי! בחוזי! אחידי!. ובכ�, 1מטרת החוק, כאמור בסעי- 

 28מה טוב יותר לעניי� זה מתובענה ייצוגית, שבמסגרתה, א! יקבע כי תנאי מסוי! הינו תנאי מקפח, 

 29כלל לקוחותיו של העוסק בכלל החוזי!  בה! מופיע אותו תנאי. נראה כי תובענה  הדבר יג� על

 30ייצוגית היא דר% מרכזית להתגבר על הקשיי! שבביטול תנאי! מקפחי! בבית הדי� לחוזי! 

 31תו% מת� הגנה ללקוחות רבי! ככל האפשר. אני סבורה שלא רק שאי� מניעה לעשות אחידי!, 

 32ל תנאי מקפח בחוזה אחיד, אלא כי דר% זו תגשי! באופ� מיטבי שימוש בתובענה ייצוגית לביטו

 33  את מטרות חוק החוזי! האחידי! כמו ג! את מטרות התובענה הייצוגית

  34 
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 1(פורס! בנבו, נ' ב� חמו  .Facebook Inc  5860/16כב' הנשיאה אסתר חיות קבעה ברע"א 

 2  :26.25, פסקאות עניי� פייסבוק, להל�: 31.05.2018

 3להכריע בשאלה הא! תנאי מסוי! בחוזה אחיד הוא מקפח, יש  "לפיכ%, בבואנו

 4לבחו� את יחסי הכוחות בי� הצדדי! במועד שבו התקשרו בחוזה ולא במועד הגשת 

 5  התביעה.

 6מנקודת ראות זו, סוג ההלי% שננקט לצור% בירור שאלת הקיפוח, אינו מעלה ואינו 

 7ובדה שההלי% אשר בו . ואול!, בניגוד לבית המשפט קמא, אני סבורה כי העמוריד

 8עומדת לבירור שאלת הקיפוח הוא הלי% ייצוגי נושאת משקל מסוי! שיש להביאו 

 9בבוא בית המשפט להכריע בסוגיית  בחשבו� בעת שבוחני! את סוגיית הקיפוח .

 10הקיפוח עליו לבחו�, בי� היתר, ג! את פערי הכוחות בי� הצדדי! לחוזה האחיד 

 11עובדה שהנקיטה בהלי% ייצוגי מעצימה את ובענייננו יש להביא בחשבו� את ה

 12 ".הלקוחות, ולו בדיעבד

  13 

 14היה ברור כי נית� לדו� בשאלת הקיפוח בחוזה אחיד במסגרת תובענה  בעניי� פייסבוקהיינו, 

 15ייצוגית, א� יש לקחת בחשבו� את סוג ההלי�, כפי שיובהר בהמש�. לטעמי הדיו� בשאלה הא! תנאי 

 16גלברד ואדר, תובענה ייצוגית הוא ראוי ורצוי (עוד ראו בעניי� זה בחוזה אחיד הינו מקפח במסגרת 

 17יעקב רש- ז"ל נ' כלל חברה  61257.06.13יפו) .ת"צ (מחוזי ת"א ש!;הצעת חוק החוזי! האחידי!, 

 18סולמי לביא, משרד  20119.08.11ת"צ (מחוזי מרכז) ); 06.02.2017(פורס! בנבו,  לביטוח בע"מ

 19עניי� , להל�: 08.12.2013(פורס! בנבו,  19, פסקה הדלק הישראליתעורכי די� נ' "דלק" חברת 

 20(פורס!  8, פסקה ש.א.מ.ג.ר. שירותי אכיפה בע"מ נ' ניו קופל בע"מ 13354.12.08; ת"צ סולמי

 21  ).31.3.2011בנבו, 

  22 

 23  הא! החוזה בי� המבקשת לבזק הינו חוזה אחיד . 6.3

 24  המאפייני! של חוזה אחיד.א. 6.3

 25נוסח של חוזה שתנאיו, כול! או מקצת!, לחוק החוזי! האחידי! כ: " 2בסעי( חוזה אחיד מוגדר 

 26נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאי! לחוזי! רבי! בינו לבי� אנשי! בלתי מסויימי! 

 27 ". במספר! או בזהות!

  28 

 29לחוק חוזי! אחידי!  ככל שמדובר בחוזה אחיד  2" שבסעי( ספקבענייננו עונה על הגדרת "בזק 

 30" לקוח") ואילו המבקשת עונה על הגדרת "מי שמציע שהתקשרות עמו תהיה לפי חוזה אחיד...("

 31על כ� יש לבחו�  ").מי שספק מציע לו שהתקשרות ביניה! תהיה לפי חוזה אחיד...בסעי( זה ("

 32  בתחילה הא! מדובר בחוזה אחיד.

  33 

 34צד אחד שמציע אותו  לחוק החוזי! האחידי! מתייחסת לחוזה המוכתב על ידי 2ההגדרה שבסעי( 

 35למתקשרי! מבלי שמוצעת לה! האפשרות לנהל מו"מ על תנאיו או לשנותו (ראו: ורדה לוסטהויז 

 36 825/88ע"א  עוד ראו:לוסטהויז ושפניC. , להל�: 1994., התשנ"ד23", חוזי! אחידי!וטנה שפני2 "

 37 110, 89) 5'ד מה(, פ'נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל עמותה �ארגו� שחקני הכדורגל בישראל 

)1991.(( 38 

   39 



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  
                                                          נ' בזק בינלאומי בע"מ די�מיכאל רוז�, משרד עורכי  37311�11�15 ת"צ

  

 48מתו�  24

 1אחד המאפייני! העיקריי! של חוזה אחיד הינו מרכיב זה של חוסר ברירה מעשי באשר לבחירת 

 2עומדת הברירה לקבל את ההצעה כמות שהיא או  תניות החוזה. היינו, כאשר לפני הצד לחוזה

 3 " או בעברית: "קח או הנח". take it or leave itלדחותה, בחינת "

  4 

 5להוכיח כי חוזה מסוי! נופל בתחומה של ההגדרה האמורה מוטל על הטוע� לכ�, וככלל יהא הנטל 

 6זה הלקוח. ע! זאת, המבח� לקיו! חוזה אחיד הינו מבח� פורמאלי, וכל שעל הלקוח להוכיח הוא 

 7קר� הגימלאות של חברי  1795/93לחוק (ע"א  2קיומ! של מרכיבי הגדרת "חוזה אחיד" שבסעי( 

 8, בעמ' לוסטהויז ושפניC)). בעניי� זה מציינות 1997( 448, 433) 5, פ"ד נא(יוס- יעקב אגד בע"מ נ'

 9 לספר�:  27

 10כלל, כאשר מדובר בטופס (שבלונה) שרק פרטי! ספורי! בו �... נית� לומר כי בדר%"

 11מולאו באופ� ספציפי, יש להסתפק בכ% לש! הרמת נטל ההוכחה ולראות בטופס 

 12אחריו את תחולת החוק. פרשנות זו עולה בקנה אחד ע! הגורר  –נוסח של החוזה 

 13  ".מטרת החוק, כפי שהיא משתקפת בסעי- המטרה

  14 

 15יכולתו של לקוח להכניס שינויי! בחוזה אינה שוללת את היותו חוזה אחיד, והלקוח אינו נדרש 

 16ו להוכיח כי לא ניתנה לו אפשרות לשאת ולתת על שינוי תנאי! שהוא הראה כי הינ! אחידי!. כמ

 17כ�, לא כל אימת שעלה בידי לקוח אחד מיני רבי! להכניס שינוי באחת מתניותיו של חוזה, נשלל 

 Nantucket Ltd 18 8135/12מעמדו של החוזה כחוזה אחיד, וכל מקרה ייבח� על פי נסיבותיו (רע"א 

 19ק לאומי בנ �) בע"מ 88רדאל (אשדוד  4602/97); ע"א 2013 (פורס! בנבו, 26, פסקה נ' עמיק! דורו�

 20 ). עניי� רדאל), להל�: 1999( 592, 577) 2, נג(לישראל בע"מ

  21 

 22היבט נוס( המאפיי� את החוזה האחיד, הינו שבמועד הכנת החוזה טר! ידע הספק את זהות! של 

 23המתקשרי! העתידיי! ולא נית� לראות בציבור הניצעי! של הספק ציבור מסוי! שכ� הוא מורכב 

 24היא שאי� חשיבות לחוזי! שנכרתו בפועל וא( לא למיהות מגורמי! שוני!. משמעות הדבר 

 25הלקוחות שעמ! נכרתו אות! חוזי!. ההגדרה מתייחסת לפוטנציאל הגלו! בנוסח החוזה לשמש 

 26בהתקשרויות ע! אנשי! מסוימי!. המועד הקובע לבחינת השאלה הא! מדובר בחוזה אחיד הוא 

 27  ). 26, בעמ' לוסטהויז ושפניCמועד הכנת החוזה (

  28 

 29סיקה הוסיפה וקבעה שככלל, אי� לקבל טענה ולפיה אי� מקו! להחיל את חוק החוזי! האחידי! הפ

 30כשמדובר בלקוחות עסקיי! וזאת בשל היעדר פערי כוחות בי� הצדדי!, שכ� התנאי! להחלת חוק 

 31החוזי! האחידי! נוגעי! לאופ� ביצוע ההתקשרות (התקשרות על פי הסכ! אחיד שהכי� הספק), 

 32 י! קיומ! של פערי כוחות כלכליי! בי� הצדדי!.ואינ! מחייב

  33 

 34סוג הלקוח, פרטי או עסקי למשל, הינו שיקול בעל משמעות בעת בחינת הוגנות התניה, בהתחשב 

 35במכלול תנאי החוזה ונסיבותיו ואול!, עובדת היותו של הלקוח עוסק איננה שוללת ככזו את תחולת 

 36! הוא לקוח עסקי לא נלמדת בהכרח המסקנה חוק החוזי! האחידי!. מעצ! העובדה שלקוח מסוי

 37כי הוא בעל כוח שוק המשתווה בעוצמתו לזה של העוסק, מה ג! שחלק מהלקוחות עשויי! להיות 
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 1עסקי! קטני! וזעירי!, שכוח המיקוח שלה! מול הספק איננו עולה באופ� משמעותי (א! בכלל) על 

 2ות� השירות היא בזסק ואלו המבקשת כוח המיקוח של צרכ� פרטי, למשל כמו במקרה שלפניי בו נ

 3היא משרד עורכי די� קט�. לפיכ� לא נית� ללמוד מכ� שהלקוח הינו בית עסק שאי� צור� של ממש 

 4ניר! חומרי  15731.10.11להג� עליה! מפני חוזה אחיד הכולל תניות מקפחות (ת"צ (מחוזי מרכז) 

 5, להל�: 08.12.2013א', 14בו, פיסקה (פורס! בנ גל! וציוד דפוס בע"מ נ' פזומט מקבוצת פז בע"מ

 6 ).עניי� ניר!

  7 

 8  הא! במקרה שלפניי מדובר בחוזה אחיד.ב. 6.3

 9בו הנוגע להצמדה.  4.4השאלה לפניי הייתה הא! הסכ! הציוד הינו חוזה אחיד, ולמעשה סעי( 

 10  מכוח סעי( זה נגבו הפרשי ההצמדה מהמבקשת.

  11 

 12הצדדי! ושמעתי את עדויותיה! בדיו� שהתקיי! לפני, מסקנתי בשלב זה  טיעונילאחר שבחנתי 

 13עונה, על פני הדברי!, על הגדרת חוזה אחיד, בהיותו חוזה שבלוני,  24.6.15הינה כי החוזה מיו! 

 14שנוסח על ידי בזק ושתנאיו נקבעו על ידה מראש, על מנת שישמש לחוזי! רבי! ע! אנשי! בלתי 

 15בנוס(, החוזי!  חשב בשאלה כמה חוזי! מסוג זה אכ� נכרתו בפועל.מסוימי!, וזאת מבלי להת

 16המצויי! באתר האינטרנט של המשיבה, שלטענת בזק נכללי! בהסכ! בינה לבי� המבקשת מכוח 

 17בחוזה ביניה�, שבחלק! נמצאת תניית ההצמדה החד כיוונית, ה! בוודאי  7פסקת ההפניה, בסעי( 

 18 החברה. ואפרט.חוזי! אחידי!, ומופני! לכלל לקוחות 

  19 

 20מר פייבושבי2 מטע! בזק העיד ואישר כי ההסכמי! של בזק נערכי! ע"י בזק מראש לפני שבזק 

 21  ):21.24לפרוטוקול, שורות  5יודעת מי יהיו הלקוחות אליה! תישלח הצעת המחיר (עמ' 

  22 

 23"ש. אני ממקד לשלב בו נערכו ההסכמי!. הא! נכו� שההסכמי! הללו נערכו על ידי 

 24ומי מראש, לפני שהיא ידעה מי יהיה הלקוח שהצעת המחיר תהיה בזק בינלא

 25   מבוססת על ההסכמי! האלה?

 26  ת. כ�" 

 27 

 28כי אי� המדובר בהסכ! שהוא תוצר של משא ומת� בי� הצדדי! לו, אלא במסמ�  בנוס( עלה,

 29  ).9.21לפר' שורות  6 (עמ'  . בעניי� זה העיד מר פייבושבי2סטנדרטי אשר נוסח מראש על ידי בזק

 30לבקשת האישור. איזה חלק בנספח הזה ער% מנהל הלקוחות  4"ש. אני מפנה לנספח  

 31  ואיזה חלק נכתב מראש על ידי הייעוC המשפטי? 

 32ת. אני מניח שהחלק הראשו� שמדבר על הצעת המחיר, מרכיבי העסקה, נער% על 

 33ידי מנהל הלקוחות, ההמש% נער% על ידו או משהו שמפנה אותו למקורות נוספי!. 

 34ת� לקרוא לזה המש% של הצעת המחיר כשמפנה למס' מקומות שמרכיבי! את ני

 35העסקה מאחר שמדובר ג! באינטרנט שזה מתמש% והבטחת מידע שזה משהו אחר 

 36  וזה מאפשר ג! וג!. 

 37למסמ% הזה. הא! נכו� שהחלק הראשו� של ההסכ!  �4ו 2ש. אני מפנה לעמודי! 

 38!" נער% על ידי הייעוC המשפטי תחת הכותבת "טופס תשלו! ותנאי! כללי 2בעמ' 

 39של בזק בינלאומי לפני שבזק בינלאומי ידעה שהמבקשת תתקשר איתה בהסכ! 

 40  הזה? 
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 1ת. הבסיס לסעי- שנקרא "טופס תשלו! ותנאי! כלליי!" נער% על ידי המח' 

 2המשפטית אבל הותא! על ידי מנהל הלקוחות על פי המו"מ שנער%. יש ש! דברי! 

 3, אפשרות לבטל את העסקה תו% יו! אחד, שזה 3.1עי- שאינ! סטנדרטיי! כגו� ס

 4לא סטנדרטי במקרה של בזק בינלאומי ואני מניח שזה בעקבות מו"מ ע! הלקוח 

 5  וגמישות כלפי הלקוח" 

 6 

 7מעדותו של מר פייבושבי2 עולה כי במועד הכנת החוזה טר! ידעה בזק את זהות! של המתקשרי! 

 8יועד להתקשרויות ע! גורמי! שוני! אשר מספר! הפוטנציאליי! העתידיי!, דהיינו ההסכ! מ

 9  וזהות! אינו ידוע מראש. 

 10 

 11אשר נער� על "טופס תשלו! ותנאי! כלליי!" אשר לטענת מר פיישבושבי2 כי הבסיס לחוזה הינו 

 12), טענה 3.1ידי המח' המשפטית והותא! על ידי מנהל הלקוחות על פי המו"מ שנער� (הוס( לו סעי( 

 13הובא בפני "טופס תשלו! ותנאי! כלליי!" אשר נער� על ידי המחלקה  זו לא הוכחה, שכ� לא

 14בטר! בוצע בו השינוי הנטע� (השבלונה בה נוהגת בזק לעשות שימוש). כ�, לא נית� ללמוד  המשפטית

 15מהו הנוסח הרגיל בו עושה בזק שימוש והא! אכ� נעשה שינוי בחוזה עליו חת! עו"ד רוז� מטע! 

 16  המבקשת. 

 17 

 18בנוס(, בחינת תכתובת הדוא"ל אשר צורפה לכתבי הטענות ופורטה לעיל מלמדת כי לא התקיי! 

 19מו"מ אמיתי בי� המבקשת למשיבה אודות תנאי ההסכ!, אלא א� בירורי! מצד עו"ד רוז� ומת� 

 20 2, עמ' 27.12.18(ראה בעניי� זה ג! עדותו של מר רוז� בדיו� מיו! מענה לשאלות מצד נציג בזק 

 21להסכ!, ככל שהינו שונה מהסעי( שבטיוטה  3.1ובזק לא הוכיחה כי סעי( ול), לפרוטוק

 22הסטנדרטית של בזק (וזאת כאמור לא הוכח), הינו תולדה של בקשת עו"ד רוז� ושל מו"מ אשר ניהל 

 23  בש! המבקשת ע! בזק.

  24 

 25תנאי! "טופס תשלו! ולהנה כי כ�, לא הוכח כי הוכנס שינוי כלשהוא בחוזה בי� בזק למבקשת ביחס 

 26  כלליי!" בו עושה בזק שימוש ע! כלל לקוחותיה. 

 27 

 28בנוס(, כאמור, יכולתו של לקוח להכניס שינויי! בחוזה אינה שוללת כשלעצמה את היותו חוזה 

 29אחיד, ולא כל אימת שעלה בידי לקוח אחד מיני רבי! להכניס שינוי באחת מתניותיו של ההסכ!, 

 30שהמבקשת לא נדרשת להוכיח כי לא ניתנה לה אפשרות נשלל מעמדו של החוזה כחוזה אחיד, מה ג! 

 31לתשובת בזק ממנו נמחקה  4לשאת ולתת אודות שינוי ההסכ!. מסיבה זו אי� בחוזה שצור( כנספח 

 32  . חוזה אחיד .כדי לשלול את היות החוזה בי� בזק למבקשת  .תניית ההצמדה 

  33 

 34לב הבקשה, המבקשת הוכיחה לאור האמור לעיל, יש לקבוע כי על פני הדברי! לצור� הדיו� בש

 35הנה חוזה אחיד, כמו ג! החוזי! באתר האינטרנט של  24.6.15שהחוזה עליו חת! עו"ד רוז� ביו! 

 36כעת אפנה לבחו� תניית ההצמדה החד  בזק, שלטענתה מכוח! מחויב המבקש בהפרשי הצמדה.

 37 להסכ! הציוד, מכוחה גבתה בזק הפרשי הצמדה מהמבקשת. 4.4כיוונית שבסעי( 
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  1 

 2  , הינו תנאי מקפח בחוזה אחידכיוונילהסכ! הציוד, סעי- ההצמדה החד  4.4הא! סעי- . 46.

 3לחוזה הציוד, תניית ההצמדה החד כיוונית.  4.4התנאי שבמוקד המחלוקת שבי� הצדדי! הינו סעי( 

 4 הסעי( קובע כי:

 5"התמורה תוצמד למדד המחירי! לצרכ� כפי שהוא מתפרס! על ידי הלשכה 

 6החדש  בו עלה המדדהמרכזית לסטטיסטיקה, כדלהל�: התמורה תעודכ� בשיעור 

 7לעומת המדד היסודי. ככל והמדד החדש הינו שווה או קט� למדד היסודי, לא יחול 

 8  שינוי במחיר ולא תבוצע הצמדה".

 9  מ' א' ג'). –(הדגשה הוספה 

 10 

 11  שתי הערות מקדימות.  –בטר! אבח� תנאי זה לגופו 

  12 

 13. יפי! לעניי� זה דברי! שנאמרו הראשונה, כי שאלת הקיפוח תבח� רק לעניי� תנאי שהינו בתוק-

 14עמותת דיירי הדיור המוג� בישראל נ' היועC המשפטי   15697.01.13!) .בח"א (חוזי! אחידי! י

 15  ): עניי� עמותת דיירי הדיור המוג�להל�:  ,30.12.2014(פורס! בנבו,  21פסקה לממשלה, 

 16כעניי� מושגי, קיפוח יכול שיהיה גלו! בהוראה של חוזה רק כאשר להוראה זו ישנו "

 17תוק- משפטי. הוראה חוזית מחוסרת תוק- בדי� אינה יכולה להיות הוראה 

 18"מקפחת" שכ� אי� היא חלק ממער% החיובי! שבי� הצדדי! לחוזה. התערבותו של 

 19או של בית המשפט בעילה של קיפוח מניחה כי ההסדר החוזי שלגביו  בית הדי�

 20נטענת טענת הקיפוח אינו בטל מעיקרו בשל ניגוד לחוק או לתקנת הציבור. בדומה, 

 21אי� מקו! לביטולה של תניה בעילה של קיפוח, מקו! שהתניה בטלה ממילא מחמת 

 22  ".היותה עומדת בסתירה להוראת חוק כופה...

 23 

 24לאור העובדה שקבעתי לעיל, כי החוזה כלפי המבקשת הופר כיו� שההפניה לתנאי! בחוזה הציוד 

 25לא הייתה ברורה, הרי שתניית ההפנייה לא יצרה חיוב חוזה תק( ביחס להסכ! הציוד ולתניית 

 26ההצמדה למדד שמכוחו, על פניו לא היה מקו! לדו� בשאלת קיפוח התניה. ע! זאת, היות וכאמור 

 27עתי כי בוצע קיבול בהתנהגות ע"י המבקשת ג! ביחס לחיוב זה בהצמדה למדד וזאת משלא לעיל קב

 28אזי בכ� נקלטה  .דאגה המבקשת מש� תקופה ממושכת לבטל ההסכ! והמשיכה לשאת בחיוב זה 

 29למעשה התנייה לתו� ההסכ! התק( שבי� הצדדי!, ולפיכ� יש מקו! לדו� בשאלה הא! הינה 

 30  או. בבחינת תנייה מקפחת, א! ל

  31 

 32בנוס(, כיו� שמדובר בתובענה ייצוגית, וכפי שטענה בזק עצמה, קיימי! לקוחות רבי! שחתמו על 

 33חוזה הציוד עצמו בו כלולה תניית ההצמדה החד כיוונית. במקרי! אלו בוודאי שהתנאי תק(, ולכ� 

 34  יש לדו� בשאלה הא! הינו מקפח. 

  35 

 36ור% חוזה מסוי! לא יהיו כפופות ההערה השניה הינה כי תניות עליה! הסכימו הצדדי! לצ

 37ג! א! הוכיח הלקוח כי החוזה שבינו לבי� הספק הינו חוזה אחיד  . להוראות חוק החוזי! האחידי!

 38בהגדרתו, הרי שתניות מתוכו, שהוסכ! עליה� במיוחד לצור� החוזה המסוי!, לא תהיינה כפופות 

 39לחוק החוזי!  2ת תנאי בסעי( להוראותיו של חוק החוזי! האחידי!. הדבר נובע מהסיפא להגדר
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 1תניה בחוזה אחיד, לרבות תניה המאוזכרת בו וכ� כל תניה אחרת שהיא חלק "האחידי!, וכוללת 

 2עניי� ראו (" ולמעט תניה שספק ולקוח הסכימו עליה במיוחד לצור% חוזה מסויי!מההתקשרות, 

 3ולא למקרה בו הלקוח  הוראה זו מתייחסת למצב בו הוסכ! על נוסח התניה באופ� מיוחד,). רדאל

 4היה מודע לתניה, וא( חת! לידה, אול! לא נוהל איתו כל משא ומת� אמיתי וממשי לגביה, והוא 

 5  ב').14, פיסקה ניר!עניי� ( נאל2 להסכי! לה

  6 

 7במקרה שלפניי התנייה היחידה עליה סוכ! באופ� ייחודי ע! המבקשת, כ� לטענת בזק, היא זו לפיה 

 8שעות מראש. על כ� תנאי זה לא ידו� במסגרת  24כ! בהתראה של המבקשת תוכל לבטל את ההס

 9החוזה האחיד. אני מדגישה עניי� זה כיו� שבזק טענה כי קיומה של תנייה זו מאיי� את הקיפוח ככל 

 10 שזה קיי! בתניית ההצמדה החד כיוונית.

 11 

 12 חזקת הקיפוח. 6.4.1

 13נועד, כאמור, להג� על לקוחות מפני תנאי! מקפחי! בחוזי! אחידי! ולאז�  חוק החוזי! האחידי!

 14חוק ל  5בסעי(   השוויו� שבי� הספק ללקוח. על מנת להגשי! מטרות אלו קבע המחוקק.את אי

 15רשימה של תנאי! שאות! לא נית� לכלול בחוזה אחיד ושא! נכללו בו יהיו  החוזי! האחידי!

 16לחוק כי לבית המשפט ולבית הדי� לחוזי! אחידי! הסמכות  3לי! מעיקר!. כמו כ�, נקבע בסעי( בט

 17לבטל או לשנות תנאי! בחוזי! אחידי!, אשר יש בה! משו! קיפוח לקוחות או אשר עלולי! להביא 

 18 לקיפוח לקוחות. 

  19 

 20! רשימה של תנאי! נפוצי! לחוק החוזי! האחידי  4בסעי(   בנוס( על הוראות אלו קבע המחוקק

 21עניי� בחוזי! אחידי!, אשר לפי מהות! ונוסח! ה! מקפחי!, עד שיוכיח הספק אחרת (ראו: 

 22  לפסק דינה של כב' הנשיאה, השופטת אסתר חיות.  21.22פסקאות   פייסבוק,

  23 

 24 בשלב הראשו�את השאלה הא! תניה בחוזה אחיד הינה מקפחת, יש לבחו� בשני שלבי! נפרדי!: 

 25לחוק, שאז חזקה שהיא מקפחת. ככל  4בחו� הא! התנייה נכללת בגדר אחת החזקות שבסעי( יש ל

 26הא! הצליח הַסGָק לסתור אותה בנסיבות  – בשלב השני –שנקבע כי קמה החזקה דנ�, יש לבחו� 

 27(פורס!  7.6, פסקאות מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ נ' מאיר ברפי 1108/10העניי� (רע"א 

 28 10, פסקה טורו מדיה בע"מ נ' סימו� סיק מו� לוק 30480.07.17יפו) .); ת"א (מחוזי ת"א2010בנבו, 

 29  ).08.05.2018(פורס! בנבו, 

 30 

 31, תיבח� א( היא על פי 4בסעי(   הקבועות  השאלה הא! עלה בידי ספק לסתור את חזקות הקיפוח

 32לחוק החוזי! האחידי!, היינו: בי� א! מדובר בתנאי אשר קמה  3בסעי(   אמות המידה שנקבעו

 33קיפוח לגביו חזקת קיפוח ובי� א! לאו, על בית המשפט לבחו� את התנאי ולקבוע א! יש בו משו! "

 34בסעי( ", כאמור לקוחות או משו! יתרו� בלתי הוג� של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות

 35  .חוק החוזי! האחידי!ל 3
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 1 

 2הנטל הראשוני להוכיח כי תנאי מסוי! בחוזה אחיד נופל לגדר אחת מחזקות הקיפוח 

 3לחוק, מוטל על הלקוח, כאשר ההבדל בי� תנאי שקמה לגביו חזקת קיפוח ותנאי   4בסעי(   הקבועות

 4(דהיינו כאשר קמה  לחוק 4שלא קמה לגביו חזקה כזו נעו2 בנטל ההוכחה. בכל הנוגע לסעי( 

 5בהינת� אמות המידה   מקפח  ולהראות כי התנאי איננו  החזקה  את  לסתור  על הספק  קיפוח)  חזקת

 6, ואילו כאשר מדובר בתנאי שאינו מקי! חזקת קיפוח הנטל הוא על הלקוח 3בסעי(   הקבועות

 7  ).21, פסקה עניי� פייסבוקלהוכיח את הקיפוח (

  8 

 9". בעניי� פרשנותו של מונח זה צויי� קיפוחאינו כולל הגדרה של המושג "חוק החוזי! האחידי! 

 10  לפסק דינה של כב' הנשיאה, השופטת אסתר חיות:  22, בפסקה בעניי� פייסבוקלאמור 

 11המושג "תנאי מקפח" מהווה, כ% נפסק, מעי� קריסטליזציה של תקנת הציבור "

 12בתחו! החוזי! האחידי!...עוד נפסק כי מבח� ההגינות והסבירות הוא המבח� שלפיו 

 13יש להכריע בשאלה הא! תנאי מסוי! בחוזה אחיד הוא מקפח...מה ייחשב, אפוא, 

 14אי� לה תשובה ממצה אחת, תנאי בלתי סביר או בלתי הוג� בחוזה אחיד? שאלה זו 

 15שכ� מושג הקיפוח מתעצב וקור! עור וגידי! ממקרה אחד למשנהו ...ע! זאת, 

 16במהל% השני! התגבשו בפסיקה מבחני עזר שוני! אשר בה! נית� להסתייע. כ%, 

 17למשל, נפסק כי סבירותו של תנאי מסוי! בחוזה אחיד צריכה להיבח� בהתא! 

 18ות בחברה חופשית בעלת משטר חוקתי לתפיסות המוסריות והחברתיות הנוהג

 19וחברתי כשלנו, ובהתא! למה שנתפס כהתנהלות בלתי הוגנת בחברה הישראלית 

 20בזמ� נתו�...עוד נפסק כי לצור% ההכרעה בשאלה הא! תנאי בחוזה אחיד הוא מקפח 

 21יש להתחשב ביחסי הכוחות בי� הצדדי! לאותו חוזה ובאינטרסי! הטיפוסיי! 

 �22 בהקשר זה בי� סוגי! שוני! של ספקי! ולקוחות. כ%, למשל, שלה!, וכי נית� להבחי

 23נית� להבחי� בי� לקוחות צרכניי! הזקוקי! להגנה מוגברת ובי� לקוחות מסחריי! 

 24אשר פערי הכוח בינ! ובי� הספק קטני! יותר. כמו כ� נית� להבחי� בי� ספקי! 

 25פקי! שאינ! מונופוליסטי! אשר יש לפקח על פעילות! בצורה הדוקה יותר ובי� ס

 26חוק החוזי!   מהווי! מונופול ...לבסו- נפסק כי נוכח העובדה שתכליתו של

 27היא לאז� את חוסר השוויו� שבי� הספק והלקוח, תנאי בחוזה אחיד המג�   האחידי!

 28על האינטרסי! של הספק מעבר למה שנתפס כראוי בחברה הישראלית ייחשב 

 29 ".למקפח...

  30 

 31להסכ! הציוד.  מדובר בסעי( הצמדה לא  4.4במחלוקת בענייננו, הינו סעי(  כאמור, הסעי( ששנוי

 32סימטרי, חד כיווני, כ� שעליית המדד מזכה את החברה, ואילו ירידת המדד אינה מזכה את הלקוח. 

 33לחוק החוזי! האחידי! מונה רשימת תנאי! בחוזה אחיד, שחזקה עליה! שה! מקפחי!.  4סעי( 

 34"תנאי הקובע  האחידי! קובע כי חזקה זו תחול, בי� היתר, במקרה של: ) לחוק החוזי!11(4סעי( 

 35הצמדה של מחיר או תשלו! אחר, לפי החוזה, למדד כלשהו, כ% שירידה של המדד או עלייה שלו 

 36  לא תזכה את הלקוח".

  37 

 38. ערב החקיקה נדחו טענות 2012משנת  4) נתווס( לחוק החוזי! האחידי! בתיקו� מס' 11(4סעי( 

 39עיפי הצמדה חד כיווניי! מהווי! תנאי מקפח (לניתוח הפסיקה ערב חקיקת התיקו� ראו: לפיה� ס

 40לחוק  4סימטרי כתנאי מקפח? בעקבות תיקו� מס' .שמואל בכר ומשה גלברד, "מנגנו� הצמדה א

 41). בעקבות בכר וגלברד, מנגנו� הצמדה, להל�: 2013.(תשע"ג 2, 1, חוקי! בקצרההחוזי! האחידי!", 

 42  לו הועלתה הצעת החוק בכוונה לשרש פרקטיקה זו.פסקי די� א



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  
                                                          נ' בזק בינלאומי בע"מ די�מיכאל רוז�, משרד עורכי  37311�11�15 ת"צ

  

 48מתו�  30

  1 

 2שכלל תיקוני!  4(לבסו( נכלל בתיקו�  5בדברי ההסבר להצעת חוק החוזי! האחידי! (תיקו� מס' 

 3, 461ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ), 2012.נוספי!) (קביעת שער מזערי להצמדה כתנאי מקפח), התשע"ב

 4  י:), נאמר כ176, עמ' 2012במאי  7

 5כדי לשמור על ערכ! הריאלי, מקובל להצמיד סכומי! בחוזי! אחידי! למדד " 

 6כלשהו, כגו� מטבע חוC, מדד המחירי! לצרכ� או מדד מחירי תשומה בבנייה 

 7למגורי!. ואול!, בחוזי! אחידי! רבי! המנוסחי! על ידי גופי! הנמצאי! בעמדת 

 8!, מופיע תנאי הקובע שער כוח לעומת הצרכ�, כמו חברות גדולות, בנקי! או קבלני

 9מזערי למדד. משמעות תנאי זה היא שא! חלה חובה על לקוח לשל! לספק שעמו 

 10התקשר בחוזה סכו! כס- הצמוד למדד ושיעורו עלה, יחויב הלקוח בתשלו! סכו! 

 11גבוה יותר, א% א! שיעור המדד ירד, התשלו! יהיה לפי השער המזערי, כ% שהסכו! 

 12יהיה גבוה יותר. כדי להביא להגברת האיזו� בי�  הריאלי שהלקוח ישל! בפועל

 13הצדדי!, מוצע להוסי- חזקה ולפיה תנאי בחוזה אחיד הקובע כי הצמדה של מחיר 

 14או תשלו! אחר לפי החוזה למדד כלשהו כ% שירידה של המדד או עלייה שלו לא 

 15תזכה את הלקוח, ייחשב תנאי מקפח, וכ% לצמצ! את המקרי! שבה! תיכלל תניה 

 16  " זה בחוזי! אחידי!מסוג 

 17 

 18נית� היה לכאורה לטעו� כי מנגנו� ההצמדה הינו חלק מהמחיר החוזי, עליו לא חל חוק החוזי! 

 19האחידי!. אול!, בהצעת החוק הובהר כי חוק החוזי! האחידי! אינו חל על התמורה עצמה, א� 

 20  ).300.299הוא חל על המנגנוני! לעדכו� המחיר (ש! בעמ' 

   21 

 22אשר נית� לאחר  ,עמותת דיירי הדיור המוג� בישראלהתיקו� לחוק השיג את מטרתו. כ�, בעניי� 

 23סימטרי שבחוזה אחיד אשר נער� בי� דיירי ., נדו� מנגנו� הצמדה א4כניסתו לתוק( של תיקו� מס' 

 24תו הדיור המוג� לבתי הדיור המוג�. החוזה קבע כי דמי השימוש יוצמדו למדד, א� בכל מקרה לא יפח

 25מסכו! דמי השימוש היסודיי! שננקבו בחוזה, דהיינו: כי במקרה של עליית המדד מעבר למדד 

 26היסודי, יעודכנו דמי השימוש כלפי מעלה, א� במקרה של ירידת המדד מתחת למדד היסודי לא 

 27לפסק הדי�). בית הדי� קבע בעניי� זה את  57יעודכ� סכו! דמי השימוש כלפי מטה (ראו פסקה 

 28  ):59.57באי! (ש!, בפסקות הדברי! ה

 29שבסעי-   "הוראת ההצמדה כפי שנקבעה בחוזה מקיימת את חזקת הקיפוח 

 30של מחיר או   הצמדה  , באשר היא בגדר "תנאי הקובעחוק החוזי! האחידי!ל  )11(4

 31תשלו! אחר לפי החוזה למדד כלשהו, כ% שירידה של המדד או עליה שלו לא תזכה 

 32הלקוח". נוכח התקיימותה הברורה של חזקת הקיפוח, שלא נסתרה בפנינו,  את

 33כיוונית היא מקפחת. משקבענו כי �קובעי! אנו אפוא, כי הוראת ההצמדה החד

 34לבטל או לשנות  חוק החוזי! האחידי!  הוראת ההצמדה החוזית מקפחת, מסמי% אותנו

 35לחוק).  17סעי- את הקיפוח" (את ההסדר המקפח "במידה הנדרשת כדי לבטל 

 36בנסיבות העניי� שלפנינו, נראה כי למצער מתחייב ביטול של אותו חלק בחוזה המורה 

 37כי בחישוב דמי השימוש לא תובא בחשבו� ירידה של המדד, א! מדובר בירידה 

 38(א) לחוזה, העדכו� 28שלמטה ממדד הבסיס. אנו מורי! אפוא כי ככל שמדובר בסעי- 

 39החודשי של דמי האחזקה בהתא! לשיעור השינוי במדד המחירי! לצרכ� יחול באופ� 

 40מלא, דהיינו, ללא ההגבלה הקובעת כי "דמי השימוש לא יפחתו מהסכומי! 

 41 לחוזה". 25הנקובי! בסעי- 

  42 

 43(פסק  עזבו� המנוחה רות שורC ז"ל נ' מרכז משע� בע"מ (חל"צ)  13743.12.16בת"צ (מחוזי מרכז) 

 44) הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשת בתי 22.7.18ר הסדר פשרה פורס! בנבו, די� המאש
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 1עניינה של בקשת האישור היה, בי� היתר, בטענה כי תניות הצמדה חד כיווניות בהסכמי! דיור מוג�. 

 2שבי� הרשת לבי� דייריה, הינ� תניות מקפחות בחוזי! אחידי!. נטע� כי רשת בתי הדיור המוג� 

 3ה את דמי האחזקה שמשלמי! הדיירי! למדד המחירי! לצרכ� רק למדד עולה ולא למדד הצמיד

 4באופ� שמביא לייקור ריאלי של דמי האחזקה ללא הצדקה ובאופ� המקפח את זכויות יורד, 

 5 2. בסופו של יו! הגישו הצדדי! בקשה לבית המשפט לאישור הסכ! פשרה. בפיסקה הדיירי!

 6בעניי� פרסו! הסדר הפשרה להתייחסויות) תיאר בית המשפט כי ( 4.3.18להחלטה שניתנה ביו! 

 7"על פני הדברי! יש בסיס לכאורי לעילת הביע עמדתו ולפיה:  22.5.17בדיו� שהתקיי! ביו! 

 8, מועד התיקו� 2012התביעה בעניי� מנגנו� ההצמדה החד כיווני וזאת לגבי התקופה מחודש נובמבר 

 9הפסיקה המשיבה [משע�]  2016(בהנחה כי מינואר  2015של חוק החוזי! האחידי!, ועד דצמבר 

 10  להתעל! מהמדדי! השליליי! ככל שהיו)".

   11 

 12אישר בית המשפט המחוזי הסדר פשרה בי� הצדדי!, בו נכללה התחייבות  22.7.18בפסק דינו מיו! 

 13מצד משע� בהתייחס למנגנו� ההצמדה לעתיד ולפיו לא תנהג על פי תנית ההצמדה החד כיוונית 

 14ד בהסכמי! הקיימי!, וככל שתצמיד את הסכומי! הנקובי! באות! הסכמי!, תעשה זאת ה� למד

 15בעליית המדד וה� בירידתו. כ� התחייבה משע� שלא לכלול בהסכמיה האחידי! העתידיי! תניית 

 16נותר בתוקפו   חוק החוזי! האחידי!ל 4הצמדה חד כיוונית של דמי האחזקה, כל עוד תיקו� מס' 

 17). אשר להשבה לעבר הוסכ! בהסדר הפשרה כי משע� תשיב לכלל חברי הקבוצה את 11פיסקה (

 18כיוונית לבי� דמי האחזקה שמחושבי! .ההפרש שבי� דמי האחזקה שנגבו לפי שיטת ההצמדה החד

 19  כיוונית בתקופה הרלבנטית..לפי שיטת הצמדה דו

  20 

 21סימטרי, .ת מנגנו� הצמדה אלהסכ! הציוד, הקובע 4.4הוראת ההצמדה החד כיוונית שבסעי( 

 22תנאי הקובע ) לחוק החוזי! האחידי!, באשר היא בגדר "11(4מקיימת את חזקת הקיפוח שבסעי( 

 23הצמדה של מחיר או תשלו! אחר לפי החוזה למדד כלשהו, כ% שירידה של המדד או עליה שלו לא 

 24 ". תזכה את הלקוח

  25 

 26בהתקיי! האמור לעיל, חזקה היא שתנאי כזה הוא תנאי מקפח, ולפיכ� בשלב השני על בזק הנטל 

 27לחוק.   3בסעי(   ולהראות כי התניה אינה מקפחת בנסיבות העניי�, וזאת לפי הקבועלסתור חזקה זו, 

 28 אבח� האמור. 

  29 

 30  השיקולי! לעניי� סתירת חזקת הקיפוח. 6.4.2

 �31 בשאלה באילו נסיבות יוכל ספק להפרי� את חזקת הקיפוח בנוגע להצמדה חד אפתח חלק זה בדיו

 32, המליצו לתק� את החוק כ� שחזקת הקיפוח בגי� מנגנוני בכר וגלברד, מנגנו� ההצמדה. יווניתכ

 33הצמדה חד כיווניי! לא תחול על כלל החוזי!, והעלו רשימת שיקולי! או מקרי! שא! יתקיימו, 

 34). לטעמי, חלק מאות! שיקולי! יש 8חוזי! מחזקת הקיפוח (ש!, החל בעמ' אזי יש מקו! להחריג 
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 1לקחת בחשבו�, כאשר שוקלי! הא! ספק הפרי� את חזקת הקיפוח. יש להדגיש כי בזק העלתה 

 2  שיקולי! אלו בנוסח זה או אחר בתגובתה ובסיכומיה.

  3 

 4  חוזי! בי� מבחי� נואי האחידי! החוזי! חוק . אמנ!,השיקול הראשו� הוא שמדובר בחוזה מסחרי

 5מסחריי!. אול!, כפי שציינתי לעניי� השאלה הא! מדובר  אחידי! חוזי! לבי� צרכניי! אחידי!

 6בחוזה אחיד, ג! בשאלת סתירת חזקת הקיפוח, כאשר בוחני! הא! תנייה מקפחת, והא! הצליח 

 7שכ� ככל  עוסק להפרי� את חזקת הקיפוח, יש לקחת בחשבו� את העובדה כי מדובר בחוזה מסחרי,

 8שמדובר בחוזה מסחרי שאי� בו פערי כוח וידע או שאלו מצומצמי!, אזי קשה יותר לטעו� כי מדובר 

 9בתנאי מקפח. ע! זאת, יש לבחו� מיהו העוסק ומיהו הצרכ� במקרה זה שכ� פעמי! ג! בחוזה 

 10! כדי מידע, פערי כוחות ומומחיות, שיש בה מסחרי כמו במקרה שלפניי, עדיי� סובל הצרכ� מפערי

 11 ,5הררי, תיקו� מספר להביא למסקנה כי תנייה בחוזה מסחרי הינה תנייה מקפחת (ראו לעניי� זה: 

 12 ).201ש! בעמ' 

  13 

 14כאשר מדובר במוצר או שירות חיוניי!, אזי קשה  – שיקול שני הוא חיוניות המוצר או השירות

 15א! מדובר במוצר  . א(לשיקול התחרותיותר יהיה להפרי� את חזקת הקיפוח. שיקול זה מצטר( 

 16או שירות חיוניי!, א� מדובר בשוק רווי תחרות, אזי תהיה לכ� השפעה על היכולת להפרי� את 

 17  חזקת הקיפוח.

  18 

 19יש לקחת בחשבו� את האפשרות להתיר את החוזה  – שיקול שלישי הוא אפשרות היציאה מהחוזה

 20מינימלית). ע! זאת, עצ! לשיקול דעת הלקוח, באופ� מיידי, וללא עלות כספית (או בעלות כספית 

 21קיומו של תנאי בחוזה לפיו הלקוח יכול להתיר את החוזה בכל עת לי שיקול דעתו לא מאיינת את 

 22  הקיפוח הנטע�.

  23 

 24 ), עומדות המחברות על כ� ש:322בספר� של לוסטהויז ושפני2 (בעמ' 

 25"אחת הדרכי! לאז� בי� האינטרסי! של הספק לבי� אלה של הלקוח, תו%  

 26מכלול השיקולי! שנמנו, היא הסדר שיאפשר ללקוח לבטל את החוזה התחשבות ב

 27א! השינוי יעלה את מחיר הנכס או השירות באופ� משמעותי... בחוזי! מתמשכי! 

 28מתעורר לעיתי! קרובות הצור% בשינוי המחיר. כ%, למשל, בחוזה לשימוש בכרטיס 

 29ה הזכות לשינוי חיוב, הספק רשאי לשנות מדי פע! את גובה דמי השימוש. במקרה ז

 30המחיר שרירה ג! א! השינוי נובע מגורמי! הנמצאי! בשליטת הספק. למעשה, 

 31נוסח ההוראה מקנה לספק שיקול דעת מוחלט לשינוי המחיר, ללא כל מגבלות. 

 32ואול!, הוראה זו אינה כה מקפחת כפי שנדמה במבט ראשו� משו! שהיא מאוזנת 

 33בכל עת. לפיכ%, א! הלקוח אינו  על ידי זכותו של הלקוח להפסיק את ההתקשרות

 34לו סעד מיידי של ביטול החוזה מבלי שהדבר  מסכי! לשינוי דמי השימוש, עומד

 35  .ייחשב כהפרה"

 36 

 37  ):323אול! ה� מסייגות אמירה זו בהמש�, לעניי� סתירת החזקה, ומציינות כי (ש! בעמ' 

 38את  "כאשר זכותו של הספק לשנות את המחיר מאוזנת בזכותו של הלקוח לבטל 

 39החוזה, נית�, מבחינה משפטית, לראות את החוזה כאילו נעשה לתקופה קצרה 

 40וחידושו נער% במקביל לשינוי המחיר. א! הלקוח אינו חפC בהתקשרות במחיר 
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 1הוא רשאי לבטל את  �בחזרה לענייננו  �שונה, אי� הוא חייב להתקשר, או 

 2זה אינו מיטיב ע! אול! לעתי! הסדר ההתקשרות. לכאורה, נמצא האיזו� הראוי; 

 3!. דוגמא למצב כזה הוא החוזה של קופת חולי! מכבי לדיור בבתי אבות. הצדדי

 4מאחר שמדובר בחוזה לטווח ארו%, סביר להניח שהספק ישמור לעצמו זכות לשנות 

 5את המחיר. בנסיבות העניי�, האפשרות לביטול החוזה עלSידי הלקוח עקב שינוי 

 6   וה איזו� ההול! את האינטרס של הלקוח..."המחיר אינה מעשית, וג! אינה מהו

 7  מ' א' ג'). –(הדגשות הוספו 

 8 

 9נדונה טענת חברת "דלק" כי העובדה שללקוח ניתנה אפשרות להשתחרר מהסדר סולמי בעניי� 

 10דלק מאיינת את הסיכו� לניצול לרעה של השליטה על מנגנו� התמחור. דלק הפנתה בעניי� זה, .דלק�

 11. בית עמותת סינגור קהילתיבי� היתר, לפסק הדי� שנית� על ידי בית הדי� לחוזי! אחידי! בעניי� 

 12עצ! העובדה שניתנה ה בעניי� זה וקבע כי העמדה העולה מהפסיקה הינה שהמשפט בח� הפסיק

 13ללקוח אפשרות להפסיק את השירות היא רק אחד השיקולי! אותו יש להביא בחשבו� בעת בחינת 

 14, ואול! אינה מסירה בהכרח את הקיפוח ממנגנו� תמחור המצוי בשליטת היות התניה מקפחת

 15  ): 19הספק (ש!, בפסקה 

 16רת "דלק" שמו יהב! על כ% שללקוח ניתנה אפשרות להשתחרר "באי כוח חב

 17דלק, וראו בכ% ערובה מספקת, המאיינת את הסיכו� לניצול לרעה של �מהסדר דלק�

 18הודגש [ בפסיקת בית הדי� לחוזי! אחידי!] כי  השליטה על מנגנו� התמחור. .....

 19למע�  .... חהדבר תלוי במעשיות של הפסקת השירות, ובעלות שהדבר מטיל על הלקו

 20 עמדת בית הדי� לחוזי! אחידי!, כפי שהיא עולה מפסקי הדי� הללו.....היאהאמת, 

 21עצ! העובדה שניתנה ללקוח אפשרות להפסיק את השירות היא רק אחד ש

 22השיקולי! אותו יש להביא בחשבו�, וכי אי� לראות בה "תרופת פלא" המסירה 

 23 " ספקבהכרח את הקיפוח ממנגנו� תמחור המצוי בשליטת ה

 24  מ' א' ג').  –(הדגשות הוספו           

 25היינו, שיקול  אפשרות היציאה מהחוזה הוא שיקול שיש לקחת בחשבו�, א� אינו שיקול בלעדי 

 26 וודאי לא מכריע.

  27 

 28שיקול זה קשור בשיקול הקוד!. א( א! אי� קנסות  –שיקול רביעי נוגע לקלות המעבר בי� ספקי! 

 29הפסקת החוזה מיידית לפי שיקול דעתו, עדיי� יש לבחו� הא! יציאה והלקוח יכול להחליט על 

 30ההתנתקות מהשירות ע"י ספק אחד ומעבר לספק חילופי מטילה טירחה על הלקוח וכרוכה בעלויות 

 31מצידו. היינו, עצ! העובדה שלקוח רשאי להתנתק מהשירות שנית� לו, אי� בה כשלעצמה, כדי 

 32  . להביא בהכרח למסקנה כי התניה אינה מקפחת

  33 

 34יש לבחו� הא! הספק הציג הצדקה כלכלית  � כיווניתההצדקה לתנייה החד  –שיקול חמישי 

 35, שחזקה כיוונית, צור� שלא נית� לענות עליו אלא באמצעות תנייה חד כיווניתמשכנעת לתנייה החד 

 36שפוגעת בלקוחות. בזק טענה לעניי� זה כי מנגנו� זה מג� עליה מפני התייקרויות ביחסי! בינה לבי� 

 37  ספקי הציוד. טענה זו אבח� להל� במסגרת השאלה הא! נסתרה החזקה במקרה שלפניי. 

 38 

 39  ) לחוק החוזי! האחידי!?11(4הא! סתרה בזק את חזקת הקיפוח שבסעי- . 6.4.3
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 1בזק לא הרימה הנטל הרובC מכלול טענות הצדדי! מסקנתי הינה כי בשלב זה לאחר שעיינתי ב

 2 .)11(4לפיתחה ולא סתרה את חזקת הקיפוח שבסעי- 

  3 

 4  לת קיפוחלאפשרות לסיו! החוזה בכל עת כשו –הטענה המשפטית .א. 6.4.3

 5בזק העלתה לעניי� זה שתי טענות, האחת משפטית והשנייה עובדתית. בזק טענה כי התנאי אינו 

 6. זו הטענה למבקשת ניתנת האפשרות לסיי! את החוזה בכל עת, והיא אינה כבולה בחוזהמקפח שכ� 

 7המשפטית בה דנתי לעיל. כאמור, עצ! העובדה שהמבקשת רשאית להפסיק את השירות בכל נקודת 

 8שיקול דעתה, אי� משמעותה שהתנייה אינה מקפחת. בנוס(, כפי שציינתי תנייה זו היא  זמ� לפי

 9תנייה שלטענת בזק הוכנסה רק לחוזה ע! המבקשת ולבקשתה ולכ� אינה רלבנטית, ואינה שוללת 

 10את חזקת הקיפוח במרבית החוזי! בה! נכללת תניית הצמדה חד כיוונית. ע! זאת אדו� ג! בטענה 

 11  ר שיש מקרי! נוספי! בה! נכללה תנית אפשרות ביטול כאמור.זו, ככל שיתבר

  12 

 13המבקשת בנדו� טענה כי שירותי אינטרנט הינ! בבחינת צור� חיוני, וכי אי� יכולת מעשית להתנתק 

 14ממנו בקלות ולעבור לספק אחר, ולפיכ� העובדה כי יש ביכולתו לבטל החוזה אינה מאיינת את 

 15זאת, כי טענתה זו של המבקשת הועלתה לראשונה רק בסיכומיה הקיפוח הנטע�. בזק טענה לעומת 

 16יש לדחותה.  .ומסיבה זו, וכ� היות ועסקינ� בטענה עובדתית אשר לא צור( תצהיר לתמיכה בה

 17אומנ! נכו� הוא כי טענה זו של המבקשת עלתה רק בסיכומיה; אול!, כיו� שמדובר בסתירת 

 18ק שירות אחר הינו הקל, ע! מיעוט טרחה ועלויות. החזקה, הנטל הוא על בזק להוכיח כי מעבר לספ

 19 מרגע שקרמה החזקה, על בזק הנטל לסתור אותה. זאת לא עשתה בזק בשלב זה.

  20 

 21  לאור האמור איני מקבלת טענה זו של בזק לסתירת החזקה.

  22 

  23 

  24 

 25  קיי! צור� כלכלי מוצדק בבסיס התנייה החד כיוונית –הטענה העובדתית .ב. 6.4.3

 26זה, כי מאחר ומדובר בחוזה לתקופה ארוכה יחסית (היה ולא יבוטל על ידי הלקוח) בזק טענה לעניי� 

 27אזי הצמדה חד כיוונית חיונית מבחינתה של בזק, שכ� בזק אינה יצרנית של ציוד תקשורת אלא 

 28רוכשת אותו מחברות אחרות. לפיכ�, כ� נטע�, ירידת המדד עשויה להוביל לכ� שבזק תקבל תמורה 

 29ר ציוד תקשורת שהיא כבר רכשה ושילמה את מלוא תמורתו, טר! השכרתו פחותה בהרבה עבו

 30למבקשת או ליתר הלקוחות, ולכ� אי� כל סיבה או הצדקה שלא לקבוע מנגנו� בחוזה שימנע זאת 

 31  לתגובה לבקשת האישור).  42 .42(סעיפי! 

  32 

 33!, היא ) לחוק החוזי! האחידי11(4כאמור, נקודת המוצא החלה מכוח החזקה הקבועה בסעי( 

 34שאי� לאפשר לספק יתרו� בלתי הוג� של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות. בספר� של 

C35בחלק מהחוזי! " ) כי:322מתייחסות המחברות לסוגיה זו בציינ� (בעמ'  לוסטהויז ושפני 
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 1האחידי! שהוגשו לאישור ביתSהדי�, הוטל על הלקוח מלוא הסיכו� של שינוי במחיר עקב גור! 

 2, לא די בכ% שהשינוי אינו תלוי בספק כדי להצדיק הטלת תלוי בשליטת הספק. כפי שנאמרשאינו 

 3  מ' א' ג'). .(הדגשות הוספו כל ההפרש שנובע משינוי המחיר על הלקוח"

 4 

 5אמנ!, חקירות הצדדי! לא התמקדו בעניי� זה (כפי שהסכימו ביניה! לשלב בקשת האישור). אול!, 

 6צאי! לכאורה, לא השתכנעתי, מהראיות שהציגה בזק לטענתה כי בשלב זה, בו מדובר בקביעת ממ

 7קיימת הצדקה לאפשר לה לקבוע כי ההצמדה למדד תחול לטובתה בלבד, באופ� שאינו מקיי! זיקה 

 8  הדוקה לשינויי! שחלו בעליות במדד.

 9 

 10בראיות ובנימוקי! של בזק יש אומנ! להסביר את היתרו� הכלכלי הגלו! בתנייה זו עבור בזק. 

 11אול! כאמור הנטל הרוב2 על בזק לצור� סתירת החזקה אינו להסביר מהו היתרו� הכלכלי שמקנה ו

 12לה התנייה, שכ� מטרתה של החזקה הינה הגנה מפני יתרו� בלתי הוג� העלול להביא לקיפוח הלקוח, 

 13. אלא להראות הצדקה וצור% ממשיי! בסעי-, שאי� להשיג! באופ� אחר שאינו פוגע בלקוחות

 14) שכ� 11(4ימוק שהעלתה בזק תביא למעשה לריקו� מתוכ� של החזקה הקבועה בסעי( קבלת הנ

 15מטבע הדברי! בכל עת שמכניס הספק לחוזה תניה מעי� היא באה להג� על הספק. ברי כי אינטרס 

 16  כלכלי של הספק, אשר אי� חולק כי מתקיי! בנדו�, אי די בו כשלעצמו כדי לסתור את חזקת הקיפוח.  

  17 

 18לא הוכיחה בזק כי היתרו� אותו היא מבקשת לשמור לעצמה באמצעות הכנסת סעי(  הלכה למעשה

 19זה מוצדק בנסיבות העניי�, ולא הוכיחה כי התניה אינה מקפחת את הלקוח. בכוחה של בזק להתגבר 

 20על קושי זה שהעלתה כנימוק להכנסת התנייה וזאת באמצעות הכנסת תניות מתאימות שיגנו עליה 

 21 ורכת ע! יצרני הציוד מה! היא רוכשת את הציוד (כ� לטענתה).בחוזי! אשר היא ע

  22 

 23זאת ועוד, בזק צרפה חוזי! נוספי! בה! כלולה תניית ההצמדה , ובה! חוזה למת� שירותי תקשורת 

 24לנספחי הבקשה) וחוזה למת� שירותי אבטחת מידע (תניית  34נתוני! (תניית הצמדה מופיעה בעמ' 

 25הבקשה). ככל שמדובר בשירותי! ולא ברכישת ציוד, ספק א! לנספחי  41הצמדה מופיעה בעמ' 

 26  טענה זו רלבנטית.

  27 

 28היועC המשפטי לממשלה   702/06!) .אשר לפסק הדי� שהובא בסיכומי בזק ח"א (חוזי! אחידי! י

 29באותו מקרה  .) עניי� שיכו� ופיתוח), להל�: 2011, (פורס! בנבו, נ' שיכו� ופיתוח לישראל בע"מ

 30סימטרי החל על תשלומי! המשולמי! על ידי הקונה על חשבו� .הצמדה למדד א סעי( מנגנו�נדו� 

 31, 2012בשנת  לחוק החוזי! האחידי!  4אדגיש כי מקרה זה נדו� בטר! נכנס לתוק- תיקו�  התמורה.

 32). באותה תקופה בה נית� פסק הדי� לא הייתה 11(4אשר בו נתווספה לחוק חזקת הקיפוח שבסעי( 

 �33 אינטואיטיבי, מנגנו� הצמדה באופבית המשפט הדגיש כי "וח זו. בנוס(, אפוא בתוק( חזקת קיפ

 34ע! זאת, באותו מקרה, עקב  ".נחזה כמנגנו� לא הוג�, ויש בו לעורר תחושת חוסר נוחות צדדי�חד

 35לחוק החוזי! האחידי!, נקבע כי הסעי( אינו בא בגדר אחת  4היותו קוד! במועדו לתיקו� 
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 1מבקש רוב2 הנטל להוכיח, בגדרו לחוק החוזי! האחידי! וכי על ה 4מחזקות הקיפוח שבסעי( 

 2פוח הלקוחות. הוג� העלול להביא לקי.לחוק, כי התנאי האמור מקנה לספק יתרו� בלתי 3של סעי( 

 3  בסיומו של דבר נקבע כי לא עלה בידי המבקש בנסיבות אותו מקרה להוכיח זאת.

  4 

 5שכ� כיו! קיימת  שיכו� ופיתוחהנסיבות שבענייננו, שונות מנסיבות המקרה שנדו� בעניי� 

 6 .) לחוק החוזי! האחידי!, בגינה חזקה על תנאי ההצמדה הא11(4חזקת הקיפוח שבסעי( 

 7  מקפח. סימטרית כי הינו 

 8 

 9היועC   901.08ח"א (חוזי! אחידי! ירושלי!)  .א( פסק הדי� הנוס( אליו הפנתה בזק בסיכומיה

 10(פורס! בנבו), נית� ביו!  בע"מ 1998המשפטי לממשלה נ' ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 

 11  כי:  32באותו עניי� נקבע בפיסקה  .4קוד! כניסתו לתוק- של תיקו� מספר , 19.2.12

 12למעשה שאלה זהה לזו שבפנינו כבר נדונה בעניי� שיכו� ופיתוח, והכרעתנו בתיק "

 13כיווני נחזה �שבפנינו לא תהיה שונה. אכ�, באופ� אינטואיטיבי, מנגנו� הצמדה חד

 14כמנגנו� לא הוג�, ויש בו לעורר תחושת חוסר נוחות. יחד ע! זאת, אי� די בכ% על מנת 

 15ומה עלינו לבחו� הא! ההסדר מקנה למשיבה לקבוע כי התנאי האמור הוא מקפח. ש

 16לחוק), ומנגד, עלינו  3הוג� באופ� העלול לקפח את לקוחותיה (סעי- �יתרו� בלתי

 17  ". לבחו� שמא ההסדר החוזי נחוC על מנת להג� על אינטרס לגיטימי של בזק

 18 

 19אינ!  בסופו של יו! הוחלט, כי אי� מקו! לבטל או לשנות את התנייה. כאמור, הדברי! שנאמרו

 20, ומשקמה ועומדת כיו! חזקת הקיפוח 4יפי! עוד למקרה שבנדו�, לאחר כניסתו לתוק( של תיקו� 

 21  סימטרית כמו זו שבפניי..כנגד תניית הצמדה א

  22 

 23 מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד 4.4סעי-  –סיכו! . 6.4.4

 24והיות ולא  ),11(4לסיכו! האמור לעיל, נוכח התקיימותה הברורה של חזקת הקיפוח מכוח סעי( 

 25על  הקיפוח  חזקת  את לסתור  מצאתי בטענות בזק טע! או נימוק שיש בכוח!, בשלב זה של ההלי�,

 26היתרו� הראייתי הבולט והלא מוצדק אותו מבקשת היא להשיג לעצמה באמצעות הוראת סעי( זה 

 27ינה להסכ! הציוד ה 4.4כיוונית שבסעי- �ההצמדה החדהרי שיש לקבוע, כי על פני הדברי! הוראת 

 28  .מקפחת

 29לפיכ� נראה כי בעניי� זה קיימת למבקשת עילת תביעה אישית, המצדיקה על פניו בירורה של הטענה 

 30  במסגרת התובענה גופה. 

  31 

 32לחוק תובענות ייצוגית בה! על המבקשת  8כעת אעבור לבחו� את יתר התנאי!  הקבועי! בסעי( 

 33  .לעמוד כדי שבקשתו לניהול התובענה כתובענה ייצוגית תאושר

  34 

 35  ). חוק תובענות ייצוגיותל 3סעי- ( �התנאי הראשו�: עילת תביעה על פי החוק . 7

 36התנאי הראשו� דורש כי עילת התביעה נמנית על העילות המוזכרות בחוק כעילות שנית� להגיש בגינ� 

 37(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע, שתנאי להגשת תובענה ייצוגיות הוא 3תובענה ייצוגית סעי( 
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 1קיומה של עילת תביעה הנמנית על העילות המפורטות בתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות. 

 2קובעת, כי נית� להגיש בקשה לאישור  חוק תובענות ייצוגיותל בתוספת השנייה 1סעי( הוראת 

 3, בקשר לעני� חוק הגנת הצרכ�תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בתובענה כייצוגית מקו! בו מדובר ב"

 4 ". שבינו לבי� לקוח, בי� א! התקשרו בעסקה ובי� א! לאו

  5 

 6בענייננו, כמפורט בהרחבה לעניי� העילה האישית, מתקיימת עילת תביעה מכוח חוק החוזי! 

 7האחידי!, בשל היותה של תניית ההצמדה החד כיוונית תנאי מקפח בחוזה אחיד, כאשר אי� 

 8מחלוקת בדבר היותה של בזק "עוסק" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, או בהיות המבקשת לקוח 

 9 מוצר והשירותי! נשוא התובענה. בקשר ע! רכישת ה

  10 

 11התנאי השני: התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי . 8

 12חוק תובענות ל )1(א)(8סעי- הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה (

 13  ).ייצוגיות

 14ייצוגי נדרש להוכיח תחילה כי קיימת קבוצה וכי גודלה מצדיק את ניהול במסגרת תנאי זה התובע ה

 15התובענה כייצוגית, ולאחר מכ� עליו להוכיח שישנ� שאלות של עובדה או משפט המשותפות לחבריה, 

 16, הוצאת תובענות ייצוגיותויש אפשרות סבירה שיוכרעו לטובת הקבוצה (אביאל פלינט וחגי וניצקי, 

 17). כאשר מצליח התובע להצביע על עילת פלינט וויניצקי), להל�: 129, בעמ' 2017 .נבו, התשע"ח

 18תביעה אישית זו או אחרת, אול! הנתבע טוע� כי הדבר נובע מנסיבות המיוחדות לתובע הייצוגי 

 19על התובע להוכיח כי לא מדובר במקרה פרטני או חד פעמי  .ומכחיש קיומה של התנהגות שיטתית

 20). להל� 131, בעמ' פלינט וויניצקישנפגעו בדר� דומה לדר� בה הוא נפגע ( וכי ישנה קבוצת נפגעי!

 21  אבח� בתחילה הא! קיימת קבוצה ולאחר מכ� אעמוד על השאלות המשותפות לחבריה.

  22 

  23 

  24 

  25 

 26  הא! קיימת קבוצה המצדיקה ניהול תובענה ייצוגית. 8.1

 27  הוכחת קיומה של קבוצה.א. 8.1

 28ולפיו   )1(א)(8סעי( " בכדי לעמוד ה� בתנאי קבוצהשל "הפסיקה עמדה על הצור� בהוכחת קיומה 

 29התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל "על התובע לשכנע ש

 30סעי(   , ה� בתנאי"חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

 31תובענה ייצוגית היא הדר% היעילה וההוגנת להכרעה "  תאושר א!הקובע שבקשה   )2(א)(8

 32  ."במחלוקת בנסיבות העני�

   33 

 34לפסק דינו של כב' השופט נוע!  28.27פיסקאות  ,אחיאס- גרסט נ' נטוויז'� בע"מ  2112/17בע"א 

 35 ):עניי� אחיאס-, להל�: 2018(פורס! בנבו,  סולברג
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 1גית היא, אפוא, להצביע על מלאכתו הראשונה של המבקש לאשר תובענה ייצו" 

 2קיומה של קבוצת תובעי!, שעניינ! מעורר שאלות מהותיות משותפות, שבעובדה 

 3או שבמשפט; שקיימת אפשרות סבירה לכ% שהשאלות יוכרעו לטובת הקבוצה; 

 4ושהדר% היעילה וההוגנת להכרעה היא באמצעות הלי% ייצוגי... הנטל הבסיסי 

 5ת התביעה האישית שלו, הוא אפוא להוכיח המוטל על המבקש, מעבר להוכחת עיל

 6כי קיימת קבוצת אנשי! שלה! עילת תביעה דומה דיה לשלו. לא די בכ% שהמבקש 

 7יצביע על עילת תביעה נגד העוסק, עליו להצביע ג! על כ% שקבוצה שלמה נפגעה 

 8  ". באופ� דומה

  9 

 10ע כי קיי! מנגנו� בפסיקה נקבע כי על מנת שבית המשפט יאשר תובענה ייצוגית, עליו להשתכנ

 11וכי באמירה סתמית וכוללת כאילו "סביר הדבר" שהספק נהג לאיתור חברי הקבוצה המיוצגת, 

 12על המבקש להצביע על קבוצה שנפגעה באופ� דומה לדר� . אי� די .באופ� דומה כלפי לקוחות אחרי!

 13הבסיסי בו הוא נפגע לפי טענתו. בהעדר קבוצה שלאנשיה אינטרס משות(, לא מתקיי! התנאי 

 14אי� מקו! לאשר תובענה ייצוגית כשבית המשפט לא להכרתה של התביעה כתובענה ייצוגית. 

 15השתכנע כי קיימת קבוצה כנטע� ע"י המבקש, שכ� התובענה הייצוגית אינה אלא מכשיר דיוני 

 16לצירו( תביעות אישיות להלי� אחד ויחיד. לפיכ�, בנסיבות בה� לא הוכח קיומ� של תביעות אישיות 

 17יוס-   5712/01דנ"א ; שטנדלרות זולת זו של המבקש הספציפי, אי� ג! מה לצר( לתביעתו (עניי� אח

 18לפסק דינו של כב' השופט חשי� ופסקה  44, פסקה חברה ישראלית לתקשורת בע"מ �ברזני נ' בזק 

 19אלי  3196.09!) .); בש"א (מחוזי י2003לפסק דינה של כב' השופטת שטרסברג כה�, (פורס! בנבו,  6

 20), פסק די� זה אושר בבית המשפט העליו� 2011(פורס! בנבו,  19, פסקה כה� נ' בזק בינלאומי בע"מ

 21.בש"א (מחוזי ת"א). עוד ראו: 2013(פורס! בנבו,  כה� נ' בזק בינלאומיאלי   6342/11ע"א בעניי� 

 22 ). 2009(פורס! בנבו,  35, פסקה נתנאל כה� נ' רדיוס שידורי! בע"מ 26685/06יפו) 

  23 

 24  על מי הנטל להוכיח קיומה של קבוצה.ב. 8.1

 25ככלל, כאשר הספק מכחיש קיומה של "קבוצה", ומכחיש כי התנהגותו חוזרת על עצמה באופ� 

 26על התובע הנטל להוכיח קיומה של קבוצה מעי� זו (ראה ע"ע (ארצי)  .שיטתי כלפי קבוצה מסוימת

 27  .)18.02.2015(פורס! בנבו,  18.17, פסקאות י נ' ברק גדעו� בע"מאסתר לסר 16988.11.11

  28 

 29ע! זאת, בפסיקה עלתה השאלה על מי מהצדדי! הנטל להוכיח קיומה של קבוצה במקרי! בה! 

 30קיימי! פערי מידע בי� הלקוח לעוסק (שהרי המידע הנוגע לאופ� התנהגותו של העוסק כלפי כל אחד 

 31הא! רוב2 נטל זה על המבקש את אישור  .בידי המבקש)  מלקוחותיו מצוי בידי המעסיק ולא

 32, חגי נ' פרטנר תקשורת בע"מנירה   3948/11ע"א בהתובענה הייצוגית או על המשיב (העוסק). 

 33, קבע בית המשפט כי המבקשת הוכיחה אומנ! כי קיימת לה עילת תביעה )2012, ורס! בנבופ

 34כיח את השיטה הנטענת, חר( החשד כי אכ� היו מקרי! אישית, אול! לא הרימה את הנטל להו

 35 לפסק דינה של כב' המשנה לנשיא, השופטת מרי! נאור): 4נוספי! (פסקה 

 36א- שהמערערת הוכיחה את תביעתה האישית, תמימת דעי! אני ע! בית המשפט "

 37חיובי!  –המחוזי, שהיא לא עמדה במידה מספקת בנטל להוכיח כי מה שארע לגביה 

 38ארע ג! בעניינה של 'קבוצה'  –בתשלו! עבור שירותי תוכ� שלא ביקשה ולא אישרה 

 39עת. לא אכחד: מה שקרה של תובעי! ייצוגיי!, ועל כ� מדובר ב'שיטה' של הנתב

 40בעניינה של התובעת, ובפרט ולאור העובדה שמוקדני השירות של בזק נהני!, כפי 
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 1יש בו כדי לעורר חשד נגד  –שהובהר, מתמריצי! על רישו! לקוחות לשירותי תוכ� 

 2[תובע נוס( בדיעבד, אחרי פסק הדי� בענייננו, להגיע ע! רש-   בזק. ג! הנכונות,

 3נר תקשורת בע"מ וביקש א( הוא לאשרה כייצוגית, באותה שהגיש תביעה נגד פרט

 4לפשרה, יש בה כדי לחזק את התחושה כי יש דברי! בגו וכי אי�   מ' א' ג'] –עילה 

 5המדובר בכשל של נציגת שירות אחת. ע! זאת, אי� לו לדיי� אלא מה שעיניו רואות, 

 6המערערת י כי ואנו מוגבלי! בהלי% זה לעובדות שהוכחו בערכאה הדיונית. נראה ל

 7לא עשתה די כדי לעמוד בנטל הנדרש להוכחת העובדות באופ� שיצדיק אישור 

 8. על כ� לדעתי צדק בית המשפט כשקבע כי לא די במה התובענה בתובענה ייצוגית

 9שהובא לפניו כדי לקבוע שהונחה תשתית ראייתית לכאורה לכ% שבזק נוהגת 

 10חייב את לקוחותיה בחבילות תוכ� כ'שיטה' או כדר% עבודה לעודד מוקדני שירות ל

 11משכ% לא הוכח, א- לא לכאורה, כי קיימת קבוצה שקיימת לה עילת ללא הסכמת!. 

 12בצדק נמנע בית המשפט מלהסתמ% על פרסומי! שוני! באתר האינטרנט  תביעה.

 13או על פרסומי! שוני! של משרד התקשורת. ודוקו: העובדה שהמערערת לא הציגה 

 14ות אי� משמעותה כי אי� בזק נוקטת בשיטה לה טוענת בבית המשפט ראיות מספק

 15המבקשת. פירוש הדברי! הוא, בפשטות, כי לא הונחו בפני בית המשפט ראיות 

 16מספקות להוכחת הטענה. לא על דר% זו מוכיח תובע כי התביעה שהגיש כשירה 

 17 להתברר בתובענה ייצוגית" 

 18  מ' א' ג'). –(הדגשות שלי 

  19 

 20, תשס"ב גיל (בר) טרוי! נ' בנק לאומי לישראל בע"מ  17027/01יפו) .בדומה, בבש"א (מחוזי ת"א

 21חזר בית המשפט על הכלל כי הנטל להוכיח קיומה של קבוצה מוטל על מבקש  (2003), 668, 654) 2(

 22הרי  .האישור, וא! לא הביא מבקש האישור כל אינדיקציה לכ� שמה שאירע לו אירע א( לאחרי!

 23לבצע בדיקה ידנית בכדי לגלות הא! מקרה דומה אירע למי מבי� שאי� להטיל על הספק את הנטל 

 24  מאות אלפי לקוחותיה האחרי!. 

  25 

 26(פורס! בנבו,   ,עו"ד ליאור צמח נ' אל על נתיבי אויר לישראל  7187/12בע"א   גישה שונה מעט הובעה

 27מוטל  נטל השכנוע להוכיח קיומה של קבוצה באופ� לכאורי), ש! נקבע כי: "עניי� צמח, להל�: 2014

 28. ואול! כאשר הנתבע טוע� ל'טעות חוק תובענות ייצוגיות  עדיי� על התובע, בהתא! לדרישת

 29נקודתית', וניכרי! פערי המידע כבענייננו, מוצדק להעביר אל כתפי הנתבע את נטל הבאת 

 30 (פיסקה פה' לפסק דינו של כב' השופט אלייקי! רובינשטיי�). הראיה" 

  31 

 32נחלקו הצדדי! בשאלת קיומה של שיטה בהתנהגותו של הנתבע כלפי ציבור לקוחותיו.  צמחבעניי� 

 33בית המשפט, עמד על הקושי שעומד בפני התובע, המצוי בעמדת נחיתות מובנית, להוכיח קיומה של 

 34קבוצה, והציג את האפשרויות העומדות בפני המבקש להוכיח כי התנהגות הנתבע כלפיו חזרה 

 35קבוצת לקוחות. באותו עניי� סבר בית המשפט העליו� כי גילוי המסמכי! לא בשיטתיות ג! כלפי 

 36(פיסקה פ' לפסק דינו של כב' השופט  ירפא את פערי המידע שבי� הצדדי! והציע פיתרו� ולפיו

 37 :אלייקי! רובינשטיי�)

 38"בית המשפט יוכל להעביר את נטל הבאת הראיה מ� התובע הייצוגי אל הנתבע 

 39דע בעניי� השנוי במחלוקת מצוי ברשות הנתבע, והגיונית יותר הייצוגי, מקו! שהמי

 40הסברה שלפיה הוא נהג באופ� עוולתי כלפי קבוצת אנשי! מאשר המסקנה ההפוכה 

 41(זאת בדומה לאופ� שבו נית� להעביר את נטל הבאת הראיה לנתבע בתביעת נזיקי� 

 42פקודת ל 41מקו! ש'הדבר מעיד על עצמו' או 'הדבר מדבר בעדו' כנחקק בסעי- 

 43  (נוסח חדש) ...." הנזיקי�
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  1 

 2עמד בית המשפט על כ� כי אכ� פערי המידע בי� הצדדי! להלי� של תובענה ייצוגית    עניי� אחיאס-ב

 3צרכנית מעמידי! את המבקש בעמדת נחיתות מובנית ומקשי! עליו מאד להוכיח קיומה של קבוצה, 

 4ה בבחינת 'טעות נקודתית' בלבד אלא כי ברקע הדברי! ולהוכיח כי הדר� בה נהג עימו העוסק אינ

 5עומדת מדיניות מכוונת ושיטת פעולה. ע! זאת, כ� נקבע, אי� בבעיה זו כשלעצמה כדי לאיי� את 

 6הנטל הרוב2 על המבקש, ואי� די לו שיוכיח את נזקו האישי ולצדו יציג את הטענה הסתמית 

 7, וכי קיי! "חשד" או "תחושה" שהעוסק מתנהל והכללית כי אשר אירע לו אירע וודאי ג! לאחרי!

 8  לפסק הדי�). 35באופ� פסול כלפי קבוצה מלקוחותיו (פסקה 

  9 

 10עוד נקבע כי פערי הכוחות שבי� הצדדי! יכול ויצדיקו הצבת ר( ראייתי נמו� והפיכת נטל הראיה 

 11, אל העוסק כאשר א! עמד המבקש בר( זה, מועבר נטל הראיהכלפי העוסק בנוגע לסיכויי התובענה, 

 12. אול! ככלל, למעט במקרי! חריגי!, לא יצדיקו פערי הכוחות היפו� בעניי� צמחוזאת כפי שנקבע 

 13נטל הראיה כאשר עסקינ� בביסוסה של קבוצת נפגעי! והתאמתה לבירור בהלי� ייצוגי. נקבע כי 

 14ור קיי! קושי בלתי מבוטל בהיפו� נטל הראיה כאשר יש לבסס קבוצת נפגעי! המתאימה לביר

 15בהלי� ייצוגי וזאת משו! שקשה לדרוש מהעוסק להוכיח שאי� קבוצה ואי� מדיניות. בנוס(, הנחה 

 16שלפיה קיימת קבוצת נפגעי!, רק על יסוד הימנעותו של העוסק מלהוכיח שקבוצה כזו אי� בנמצא, 

 17מיהי הקבוצה הנפגעת, וכיצד יש לאמוד את היק( הפגיעה  –אינה פותרת את השאלה הפוזיטיבית 

 18 בחבריה. 

 19 

 20ע! זאת, כ� נקבע, אי� לקבוע כלל גור( בעניי� זה. יתכנו מצבי!, שבה! אכ� מצויי! לכאורה בידי 

 21העוסק ראיות בדבר ה'נקודתיות' של ה'תקלה' שהוא טוע� לה, ושבאמצעותו ג! נית� לגבש נוסחה 

 22ייתי על א( שקיומה מבוסס על החסר הרא –בדבר היקפה של הקבוצה המיוצגת ואופ� פיצויה 

 23שנגר! מהימנעות העוסק להוכיח את טענותיו. במצבי! המתאימי! בה! המבקש מציג תשתית 

 24 –ראייתית ראשונית בדבר קיומה של קבוצה, וניכר כי בידי העוסק להפרי� תשתית ראייתית זו 

 25נית� יהיה להסתפק בר( ראייתי נמו� יחסית. בר!, בשי! לב לטיב הדרישות לקיומה של קבוצה 

 26להלי� ייצוגי, מצבי! כאלו יהיו נדירי! וחריגי!, והכלל נותר אפוא כי חר( פערי המידע ולהתאמתה 

 27והקשיי! הראייתיי! הניצבי! בדרכו של המבקש, עליו הראיה בדבר קיומה של הקבוצה ובדבר 

 28(ראו התאמת עניינה להלי� ייצוגי. על מנת להצדיק את העברת נטל הראיה נדרש שהדבר ידבר בעדו 

 29  לפסק הדי�).  42 .37פסקאות 

  30 

 31  הא! הוכח קיומה של קבוצה במקרה שלפניי. 8.2

 32  לעניי� זה יש להבחי� בי� העילה של הפרת חוזה לבי� העילה של תנייה מקפחת בחוזה אחיד. 

  33 

 34  קבוצה לעניי� הפרת חוזה.א. 8.2
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 1אשר להפרת חוזה בעניי� זה לא הוכיחה המבקשת קיומה של קבוצה. כאמור המבקשת הגדירה את 

 2כלל לקוחותיה של בזק אשר התקשרו בהסכ! לרכישת שירותי תקשורת לעסק הקבוצה כ: "

 3עקב הוספת "הפרשי הצמדה למדד", ה�  גבוה מ� המוסכ!לתקופה קצובה ובפועל חויבו במחיר 

 4לבקשת האישור;  2" (סעי( בגי� ציוד תקשורת וה� בגי� שירותי! שוטפי! שאינ! קשורי! לציוד

 5, הקבוצה היא קבוצה כלפיה הופר החוזה. בזק לעומת זאת הכחישה טענת הדגשה הוספה). היינו

 6המבקשת בעניי� קיומה של קבוצה, וטענה כי במרבית החוזי! העסקיי! תניית ההצמדה למדד 

 7  כלולה בחוזה.

  8 

 9ובכ�, כאמור לעיל, המבקשת לא הוכיחה כי הופר עימה החוזה, לאור העובדה שהמשיכה והתקשרה 

 10  � תקופה ארוכה לאחר שחויבה בהפרשי הצמדה.בחוזה ע! בזק במהל

  11 

 12מעבר לכ�, כפי שטענה בזק, המבקשת לא הוכיח כמה מבי� לקוחותיה של בזק חתומי! על חוזה 

 13בדומה לחוזה ע! המבקשת, שבו לא מופיעה תניית הצמדה, והחוזה עצמו א� מפנה לתניית הצמדה, 

 14קשת צירפה שלושה הסכמי! דומי! שכ� במקרי! אלו הגבייה היא בניגוד למוסכ!. אמנ!, המב

 15לאלה עליה! חת! עו"ד רוז�, ואול! יש לציי� כי חוזי! אלה צורפו רק לתשובה לתגובת בזק, על א( 

 16שהיה מקו! להגיש! כבר במסגרת הבקשה לאישור, ומקובלת עלי בעניי� זה טענת בזק כי עקב 

 17 השלב המאוחר בו צורפו ההסכמי! לא נתאפשר לה להשיב לטענה זו.

  18 

 19 לתגובה לתשובה 5נספח כמו כ�, יש לציי� כי לא מתקיימת זהות מוחלטת בי� החוזה אשר צור( כ

 20 27.12.17, ועו"ד רוז� א( נחקר בעניי� זה בדיו� מיו! 24.6.15לבי� החוזה עליו חת! עו"ד רוז� ביו! 

 21 ):22.16לפר' ש'  4(עמ' 

 22וזה האחרו� אל מול הח 4"ש. אני מפנה אות% לחוזה שעליו אתה חתו!, נספח 

 23לתשובה לתגובה ששמו של הגור! נמחק.  אני אומר ל% שבהסכ!   5שצירפת כנספח 

 24שמופיעי! בהסכ!  6.3 – 6.1, 5.8אי� את סעיפי!  5שצור- לכתב התשובה כנספח 

 25  אית%. הא! אתה יודע מה הסיבה? 

 26  ת. לא.  

 27  ש. הא! טרחת לברר את זה? 

 28  ת. לא זכור לי שטרחתי".

   29 

 30למעלה מכ�, המבקשת לא טרחה לצר( תצהירי החתומי! על ההסכ! או חשבוניות מה! נית� 

 31בהפרשי הצמדה למדד, וכאמור עילת התביעה עליה השתית  בפועלללמוד כי הללו אכ� חויבו 

 32" בהפרשי הצמדה למדד בעקבות בפועלהמבקשת תביעתה הינה בהתייחס ללקוחות אשר חוייבו "

 33  ).לבקשת האישור 2 , סעי-1ראה עמ' ההפרה (

  34 

 35הודה עו"ד רוז� כי לא תמ� טענותיו בתצהירי!, וזאת על א( כי  27.12.17בדיו� שהתקיי! ביו! 

 36מדוע הטענות המדובר בטענות עובדתיות הדורשות צירו( תצהיר לתמיכה בה�. כאשר נשאל 

 37מדוע נשמט  " ובהמש� השיב כי אינו זוכראני לא זוכרהשיב " העובדתיות הללו לא נתמכו בתצהיר?

 38 ).1.3, שורות 2, עמ' 24.31לפרוטוקול, שורות  3(עמ' התצהיר 
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   1 

 2לו הייתה המבקשת טורחת ומצרפת תצהירי! מתאימי! או חשבוניות כאמור לתמיכה בטענה בדבר 

 3חיוב בהצמדה למדד של אות! גורמי! אשר צורפו החוזי! לגביה!, ייתכ� ודי היה בכ� כדי להביא 

 4יבה גילוי מסמכי! ובדיקה הא! ישנ! הסכמי! נוספי! שכאלה וחיובי! את ביהמ"ש לדרוש מהמש

 5בפועל של מדד שנעשו מכוח!. ואול!, משלא הציגה המבקשת א( לא תשתית ראייתית ראשונית 

 6בדבר קיומה של "קבוצה" הרי שלא הוכיח כי מוצדק להעביר הנטל לכתפי בזק, כמפורט בפסיקה 

 7  דלעיל. 

  8 

 9 4.4חתמו על הסכ! הציוד שכלל פסקת הצמדה בתוכו (אותו סעי(  בזק טענה כי מרבית הלקוחות

 10, כפי שהגדירה המבקשת את בניגוד למוסכ!לחוזה הציוד). על כ�, במקרי! אלו לא חויבו הלקוחות 

 11  הקבוצה.

  12 

 13הנה כי כ�, המבקשת לא הוכיחה לעניי� ההפרה, כי מה שאירע לה אירע א( ללקוחות נוספי! של 

 14ת שיטתית בהתנהגות בזק בעניי� זה. א( א! הצליחה המבקשת לעורר בזק, וכי קיימת מדיניו

 15"תחושה" או "חשד" בדבר התנהלות שיטתית של בזק, הרי שכאמור אי� בכ� די על מנת לעמוד 

 16לחוק  8בדרישה להוכחת קיומה של "קבוצה", אשר עומדת לה עילת תביעה, כמתבקש בסעי( 

 17  תובענות ייצוגיות. 

  18 

 19  תניה מקפחת בחוזה אחידקבוצה לעניי� .ב. 8.2

 20שוני! ה! פני הדברי! באשר להיות סעי( ההצמדה החד כיווני תנייה מקפחת בחוזה אחיד. בזק 

 21עצמה, כשרצתה להוכיח כי החוזה ע! המבקשת אינו חוזה אחיד, צירפה להוכחת טענתה דוגמאות 

 22 1.3כנספחי!  (ראו החוזי! שצורפו בחוזה עצמו כיווניתחוזי! בה! כלולה תניית ההצמדה החד 

 23לתגובה לבקשת האישור): חוזי! למת� פתרונות תקשורת לעסק (תניות הצמדה מפורשות מופיעות 

 24לנספחי הבקשה); חוזה למת� שירותי תקשורת נתוני! (תניית הצמדה מופיעה בעמ'  29 .ו 13בעמ' 

 25ספחי לנ 41לנספחי הבקשה); חוזה למת� שירותי אבטחת מידע (תניית הצמדה מופיעה בעמ'  34

 26הבקשה). במקרי! אלו חויבו הלקוחות על פי החוזה. מכא�, שכל הלקוחות החתומי! על הסכמי! 

 27אלו חויבו מכוח התנאי המקפח שנכלל בחוזה עמ!. בהחלט ייתכ� כי יש רבי! נוספי! שחויבו, כמו 

 28  המבקשת, בהתא! לסעיפי הפניה.

  29 

 30ופקי! לה!, והחוזי! עליה! ה! לבזק יש את בסיס הנתוני! ובו כלל לקוחותיה, השירותי! המס

 31חתומי!, ועל כ� היא יודעת מי מלקוחותיה חתו! על הסכ! ובו פסקת הצמדה חד כיוונית. כפי 

 32שטענה בזק עצמה תניה זו מופיעה במספר חוזי! אות! צרפה בזק לתגובותיה. כיו� שעל פני הדברי! 

 33קוחות של בזק שבחוזה מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, הרי שקיימת קבוצה והיא קבוצת הל

 34עמ! נכללת תניית הצמדה חד כיוונית (בי� במפורש, בי� א! על דר� ההפנייה), שחויבו בפועל 

 35  בהפרשי הצמדה מכוח פסקת ההצמדה החד כיוונית.



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  
                                                          נ' בזק בינלאומי בע"מ די�מיכאל רוז�, משרד עורכי  37311�11�15 ת"צ

  

 48מתו�  43

  1 

 2  שאלות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה. 8.3

 3ר בתנאי מקפח בחוזה השאלות של עובדה ומשפט המשותפות לחברי הקבוצה ה� הא! אכ� מדוב

 4  אחיד, ומהו הסעד הראוי במקרה זה. 

  5 

 6אשר לשאלת הקיפוח, שאלה זו נדונה לעיל בדיו� בשאלת קיומה של עילת תביעה אישית למבקשת, 

 7א� עילה כאמור מתקיימת לגבי כל הלקוחות שחויבו בהפרשי הצמדה מכוח פסקת הצמדה חד 

 8  ר בתנאי מקפח בחוזה אחיד.כיוונית, ובשלב זה של הבקשה נראה כי אכ� מדוב

  9 

 10אשר לסעד, המבקשת טענה כי יש מקו! לביטול התנאי המקפח ולפסיקת השבה של כל הסכומי! 

 11  ששולמו מכוחו.

  12 

 13חוק החוזי! האחידי! מורה לבית המשפט לשנות או לבטל תנאי! מקפחי! בחוזה אחיד ואמות 

 14לחוק החוזי!   19בסעי(   נקבעוהמידה להתערבות על דר� של שינוי או ביטול כאמור, 

 15  הקובע: האחידי!

 16 "ביטול ושינוי תנאי בבית משפט

 17. (א) מצא בית משפט, בהלי% שבי� ספק ולקוח, שתנאי הוא מקפח, יבטל את 19

 18  התנאי בחוזה שביניה! או ישנה אותו במידה הנדרשת כדי לבטל את הקיפוח.

 19פט במכלול תנאי (ב) בהשתמשו בסמכותו לפי סעי- קט� (א) יתחשב בית המש  

 20  החוזה ובנסיבות האחרות, וכ� בנסיבות המיוחדות של העני� הנדו� לפניו.

  21 

 22בשלב הראשו�, קבעתי כי על פני הדברי! התנאי הנתק( בחוזה האחיד הוא אכ� תנאי מקפח,  כעת 

 23יש להכריע מה דינ! של התנאי! שנמצאו מקפחי! (בטלות, ביטול או שינוי),וזאת בהתא! להוראות 

 24לחוק, בהתאמה. כמוב� שהאמור נכו� לשלב זה של אישור   19  .ו  5בסעיפי!   ות לעניי� זההקבוע

 25  התובענה כתובענה ייצוגית.

  26 

 27לחוק החוזי!   19סעי(   מה נפקותה של הקביעה כי תניית ההצמדה היא מקפחת? כמפורט לעיל,

 28האחידי! מסמי� את בית המשפט לשנות או לבטל תנאי! מקפחי! בחוזה אחיד. החוק מוסי( 

 29וקובע ע! זאת כי התערבותו של בית המשפט בתנאי החוזה האחיד שנמצאו מקפחי! צריכה להיות 

 30לחוק  (א)19.ו (א)17רק "במידה הנדרשת כדי לבטל את הקיפוח" (סעיפי! מתונה ככל האפשר ו

 31החוזי! האחידי!). לפיכ�, אי� הכרח לבטל תנאי מקפח בחוזה אחיד א! נית� להסיר את הקיפוח 

 32לפסק  40, בפסקה עניי� פייסבוקוכ�  174בעמ'  ,לוסטהויז ושפניC הטמו� בו על ידי שינויו (ראו:

 33  תר חיות). דינה של כב' הנשיאה אס

  34 

 35על כ� בהמש� יהיה מקו! לבחו�, ככל שיקבע כי אכ� מדובר בתנאי מקפח, איזה סעד מתאי!. הא! 

 36די בקביעת הצמדה דו כיוונית, או שיש מקו! לבטל את תניית ההצמדה. שאלות אלו נוגעות לכלל 

 37  הצרכני! הקשורי! כיו! בחוזי! ע! בזק ובה! תניית הצמדה חד כיוונית.
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 1 

 2  השלישי: הא! יש אפשרות סבירה שהשאלות יוכרעו לטובת הקבוצההתנאי . 8.4

 3כפי שפירטתי בהרחבה לעיל לעניי� העילה, יש בהחלט אפשרות סבירה  שיקבע כי תניית ההצמדה 

 4החד כיוונית מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד, וכי ינת� סעד לקבוצה לכל הפחות על דר� שינוי 

 5  ומקרה.  ההצמדה החד כיוונית להצמדה בכל מקרה

  6 

 7התנאי השלישי: תובענה ייצוגית היא הדר% היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות . 9

 8  ) לחוק תובענות ייצוגיות)2(א)(8העני� (סעי- 

 9בקשת האישור שלפני הינה דוגמא למקרה קלאסי שלשמו נוצר מנגנו� התובענה הייצוגית; מדובר 

 10שוני! לקבלת שירותי! מבזק, כאשר בחלק  במספר רב של לקוחות, שחתמו על חוזי! מסוגי!

 11מסוגי החוזי!, כפי שפורט לעיל, כלולה תניית הצמדה חד כיוונית, או שה! מפני! לתנייה כזו. 

 12הסכומי! שנגבו מכל אחד מהלקוחות מכוח סעי- ההצמדה החד כיווניה! ככל הנראה סכומי! 

 13י!), א% במצטבר מדובר קטני! (המבקשת שילמה כעשרה שקלי! לאור% תקופה של מספר חודש

 14בסכומי! גבוהי!. לאור האמור, הסבירות שהתובענה תוגש בידי מי מחברי הקבוצה הינה נמוכה 

 15לנוכח המשאבי! הלא מבוטלי! הנדרשי! לניהול התובענה. ג! הפער ביחסי הכוחות בי� הצדדי! 

 16גנת להכרעה מהווה שיקול נוס- התומ% במסקנה, כי התובענה הייצוגית היא הדר% היעילה וההו

 17במחלוקת בנסיבות העניי�. הואיל והדעת נותנת, כי ג! א! מדובר בבתי עסק הנדרשי! לשירותיה 

 18של בזק, מרבית! אינ! עסקי! בסדר הגודל של בזק, כמו במקרה של המבקשת. בנוס-, יתכ� כי 

 19וש חלק! כלל אינ! בתי עסק. במצב דברי! זה אישורה של התובענה כתובענה ייצוגית יביא למימ

 20זכות הגישה לערכאות של כל אחד מחברי הקבוצה ויהא בכ% כדי לאכו- את הדי� על המשיבה 

 21). כ� יביא הדבר להגשמת מטרת 18ולהרתיע אותה לבל תפר אותו (ראו והשוו לעניי� עמוסי, פסקה 

 22  חוק החוזי! האחידי! בצורה מיטבית.

 23 

 24תובענה ייצוגית היא הדר% היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת המשיבה טוענת, כי התנאי שלפיו "

 25אינו מתקיי! בענייננו, מאחר שיש צור� בבירור עובדתי פרטני של החוזי! בנסיבות העניי�" 

 26לא מצאתי שנחתמו, וכ� של השאלה מי מהלקוחות היה מתקשר בעסקה על א( סעי( ההצמדה. 

 27ממילא לא אושרה, ואינ� יפות לעילה של תנאי , טענות אלו יפות לעילת ההפרה, שממש בטענה זו

 28מקפח בחוזה אחיד. כל שנדרש לעניי� זה הוא לבחו�  מי מהלקוחות חתו! על חוזה מול בזק שמכוח 

 29  תניית ההצמדה החד כיוונית מחויב בהפרשי הצמדה למדד.  

  30 

 31שונות רבה בי�  ) נקבע כי2011(פורס! בנבו,  תנובה נ' עזבו� המנוח תופיק ראבי ז"ל 10085/08בע"א 

 32חברי הקבוצה עלולה להביא למסקנה כי העניי� אינו מתאי! להתברר בדר� של תובענה ייצוגית, 

 33עשויה השונות להשלי% על קביעת החבות ועל דבר א� תוצאה זו תתחייב באות! מקרי! שבה! "

 34  ):71). בהמש� נקבע, כי (ש!, בסעי( 55" (ש!, בפסקה קיומה של עילת התביעה

 35"...להבדיל משונות בי� חברי הקבוצה הפוטנציאלית העשויה להשלי% על קיומה של 

 36עילת תביעה ועל עצ! זכותו של כל חבר לקבלת סעד, השונות הנוגעת לגובה הפיצוי 
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 1לחוק תובענות ייצוגיות, באשר  20יש לה מענה במנגנוני! השוני! שנקבעו בסעי- 

 2! של מנגנוני! אלה נועדה להבטיח לסעד אותו מוסמ% בית המשפט להעניק. קביעת

 3כי שונות בי� חברי הקבוצה לעניי� קביעת הסעד כמו ג! קשיי! אחרי! בהוכחת הנזק 

 4הנובעי!, למשל, מחוסר יכולת לזהות את חברי הקבוצה או לאתר!, לא יכשילו על 

 5הס- את בירור העניי� בדר% של תובענה ייצוגית ואת הגשמת התכליות העומדות 

 6לי% זה מבחינת אינטרס הציבור ומבחינת הקבוצה הנוגעת בדבר, עליה� ביסודו של ה

 7עמדנו בהרחבה לעיל. על כ�, שונות לעניי� גובה הנזק אי� בה, ככלל, כדי להכשיל את 

 8בירורה של התובענה כייצוגית ואת מת� הסעד בגדרה, לרבות פיצוי אחיד שייקבע 

 9מקרה נתו� לקבוע פיצוי הול!  על דר% האומדנה, אלא א! כ� לא נית� בנסיבותיו של

 10  ".20פי איזה מ� המנגנוני! הקבועי! בסעי- �על

  11 

 12  ), כי:2014(פורס! בנבו,  ) בע"מ1987שי ברזילי נ' פריניר (הדס  8037/06באופ� דומה, נקבע בע"א 

 13"...החוק כולל הסדר סטטוטורי מקי- ומפורט, לרבות לעניי� דרכי ההוכחה של 

 14אפשר, בי� היתר, פסיקת סעד גמיש "לטובת הזכאות לסעד הנתבע, והוא מ

 15ג! באות! המקרי! שבה! פסיקת פיצוי לחברי  –הקבוצה", או "לטובת הציבור" 

 16הקבוצה האינדיבידואליי! "אינו מעשי בנסיבות העניי�, בי� משו! שלא נית� 

 17לזהות! ולבצע את התשלו! בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרת". "סיבה אחרת" כזו 

 18במקרי! שבה! אי� אפשרות לחשב במדויק את הסכו! הכולל של  עשויה להתקיי!

 19הנזק, משו! שהנתוני! שיש בה! כדי ללמד עליו ה! צבר של נזקי! פרטניי! 

 20שהוכחת! המדויקת תלויה בעדותו של כל אחד מחברי הקבוצה ויש קושי להציג 

 21עדויות אלה, למשל, משו! שחברי הקבוצה אינ! ניתני! לזיהוי, או קיי! קושי 

 22  באיתור!."

  23 

 24בענייננו, כאמור, מדובר בתנייה בחוזה אחיד, שמשמעויותיה ברורות. כפי שציינתי, תובענה ייצוגית 

 25במסגרתה ידו� תנאי בחוזה אחיד הנחזה להיות תנאי מקפח, ויוכרע כי אכ� מדובר בתנאי מקפח 

 26  והוא ישונה או יבוטל, תביא להגשמת מטרת חוק החוזי! האחידי! בצורה מיטבית.

  27 

 28קיי! יסוד סביר להניח כי עניינ! של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר% הולמת ובתו! לב . 10

 29  ) לחוק תובענות ייצוגיות4(�)3(א)(8(סעיפי! 

 30התנאי האחרו� לאישור תובענה ייצוגית על ידי בית המשפט, הינו כי קיי! יסוד סביר להניח כי 

 �31 הולמת ובתו! לב. טענתה של בזק היא כי המבקשת עניינ! של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר

 32אינה עונה על תנאי זה כיו� שהתובע המבקש וב"כ חד ה!. המבקשת השיבה כי קיימת הפרדה בי� 

 33עורכי הדי� המייצגי! ובי� המבקשת עצמה, המהווה אישיות משפטית נפרדת, וקיימת זהות 

 34טענה המבקשת כי ככל שיתעורר פער  אינטרסי! בי� המבקשת לעורכי הדי� המייצגי! אותה. עוד

 35בי� האינטרסי!, כגו� במקרה של מו"מ לפשרה, יש בחוק תובענות ייצוגיות מנגנוני! מתאימי! 

 36  לטפל בכ�.

  37 

 38לעניי� זה הדי� ע! בזק. לא בכדי מבחי� החוק בי� התובע, המבקש, לבי� עור� הדי� המייצג. עור� 

 39  אינטרסי! של הקבוצה.הדי� המייצג מייצג את הקבוצה, ועליו לדאוג ל

  40 
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 1כב' השופטת ט' שטרסברג כה� הדגישה כי תובענה ייצוגית היא סכסו� שאינו בעל צביו� אישי 

 2 236, 220) 3, פ"ד נז (מדינת ישראל נ' א.ש.ת ניהול פרוייקטי! וכוח אד! בע"מ 3126/00ברע"א 

 3  ), קבעה: 2003(

 4צביו� אישי, כאשר  "במרכזה [של התובענה הייצוגית] עומד סכסו% כלכלי, נטול

 5במקומו של העיקרו� המבטיח לכל בעל די� את יומו בבית המשפט, בא עקרו� הייצוג, 

 6שנועד להבטיח כי עניינ! של חברי הקבוצה, שלא נטלו חלק פעיל בהלי% בפני בית 

 7  המשפט, ייוצג באופ� הול!."

  8 

 9, יש 239, 232) 26.7.2005התשס"ה ( 93לחוק תובענות ייצוגיות, ה"ח  17בדברי ההסבר לסעי( 

 10  התייחסות נפרדת לתובע המייצג ולבא הכוח המייצג, שניה! נדרשי! לעמוד בתנאי!:

 11"בתביעה ייצוגית משמשי! התובע המייצג ועור% הדי� המייצג נציגי ציבור המביאי! 

 12את דבר! של כלל חברי הקבוצה בפני בית המשפט, ומייצגי! את עניינ! בפניו. 

 �13 המייצג נוטלי! אחריות לרכוש! של אחרי! וה! עושי! התובע המייצג ועור% הדי

 14זאת על פי רוב בשל התמריC הכלכלי הקיי! בצד תובענות אלה. האחריות המוגברת 

 15מחד, והחשש לניגוד ענייני! ולניצול לרעה מאיד%, מצדיקי! קביעת חובות נאמנות 

 16  שיחולו ה� על עור% הדי� וה� על התובע המייצג...".ומסירות מוגברות 

  17 

 18 כב' השופטת ענת ברו�, עוד בשבתה בבית המשפט המחוזי, התייחסה לעניי� זה בת"צ (מחוזי ת"א)

 19לפסק  14בפסקה , )18.02.2013(פורס! בנבו, עו"ד צבי שילה נ' ספרינט מוטורס בע"מ  2728/07

 20  דינה:

  21 

 22"בניגוד לתובענה רגילה, חוק תובענות ייצוגיות מורה כי תובענה ייצוגית תנוהל ה� 

 23ידי תובע מייצג וה� על ידי בא כוח מייצג: התובע המייצג הוא בעל עילת התביעה  על

 24לחוק), ובא הכוח  4האישית המשמשת יסוד לתובענה הייצוגית כולה (ראו סעי- 

 25המייצג הוא בעל המקצוע האמו� על ייצוג האינטרסי! של כלל חברי הקבוצה (ראו 

 26 –י! לתובע מייצג ולבא כוח מייצג החוק לא רק קובע תפקידי! שונלחוק).  17סעי- 

 27(ראו סעי-  אלא א- מחייב כי כל אחד מה! יאושר באופ� פרטני על ידי בית המשפט

 28לחוק), ומורה  16לחוק), מאפשר הסתלקות של רק אחד מה! מההלי% (ראו סעי-  8

 29לפסוק שכר שונה לכל אחד (גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבא הכוח המייצג, ראו 

 30הדרישה כי תובענה ייצוגית תנוהל ה� על ידי תובע לחוק). ודוק:  22�23סעיפי! 

 31מייצג וה� על ידי בא כוח מייצג אינה פורמאלית גרידא. היא נחוצה על מנת להג� על 

 32עניינה של הקבוצה, ובכדי להבטיח כי חבריה לא ייפגעו מניגוד ענייני! שעלול 

 33. כ%, למשל, במקרה שבו הקבוצהלהתעורר בי� טובתו של התובע המייצג לבי� טובת 

 34עולה הצעת פשרה או הסתלקות הרצויה לתובע המייצג א% פוגעת בעניינה של 

 35הקבוצה. או כאשר לפי שיקול דעתו של בא הכוח המייצג רצוי להוסי- תובעי! 

 36דבר שאינו רצוי לתובע המייצג הקיי!.... ג!  –מייצגי! על מנת לחזק את התובענה 

 37בא הכוח המייצג יהיה גור! עצמאי ובלתי תלוי בתובע  מטע! זה ראוי אפוא כי

 38המייצג, על מנת שיפעל כראוי לטובת הקבוצה... לנוכח האמור, דומה שככלל חוק 

 39תובענות ייצוגיות אינו מאפשר לאד! אחד לשמש ה� כתובע מייצג וה� כבא כוח 

 40  מייצג, ג! א! הלה הוא עור% די� בהכשרתו."

 41 

 42עופר גרוסקופ(, ג! הוא עוד בשבתו בבית המשפט המחוזי בת"צ  דברי! דומי! ציי� כב' השופט

 43), ש! קבע כי 2012(פורס! בנבו,  אשל היאור בע"מ נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ 4263.03.11

 44הודעת התובע המייצג על הפסקת ייצוגו ע"י עוה"ד מפסיקה את יחסי ההרשאה הקיימי! ביניה! 
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 1טול מעמדו של בא הכוח המייצג במסגרת התובענה מכוח הסכ! ההתקשרות, א� לא מובילה לבי

 2  הייצוגית. קביעה זו לא נית� היה לקבוע לו היו התובע ובא כוחו אד! אחד. 

  3 

 4דעה דומה הביע ג! כבוד השופט עמיר! בנימיני, שבשתי החלטות שונות ציי� כי אי� זה ראוי שעור� 

 5לדבריו הקושי שבמצב כזה הופ� די� ישמש ג! כתובע המייצג וג! כבא כוחו בתובענה ייצוגית. 

 6למוחשי לא רק במצב של ניגוד ענייני!, אלא אפילו במצב שבו התובע המייצג נחקר על תצהיר שנית� 

 7ובה בעת מעלה התנגדויות משפטיות לשאלות שנשאל, כבא כוח הקבוצה  –בתמיכה לבקשת אישור 

 8; ת"צ (ת"א) 2012ורס! בנבו, (פ עו"ד סהר פלד נ' אול יו ניד בע"מ 1437/09(ראו: ת.א. (ת"א) 

 9). בבית 2012(פורס! בנבו,  עו"ד חנו% גולדברג נ' אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ 1934/09

 10עו"ד יוגב חלפו� נ' שמ� משאבי גז  9169/16המשפט העליו� הושארה שאלה זו בצרח� עיו� ברע"א 

 11  ! הנשיאה, אסתר חיות, כי:), ש! קבעה כב' השופטת, לימי26.03.2017(פורס! בנבו,  ונפט בע"מ

 12"לא נמצא לקבוע מסמרות בשאלה הא! תובע מייצג רשאי לשמש ג! כבא כוח מייצג. 

 13סוגיה זו טר! הוכרעה בבימ"ש זה, א% בפסיקת בתי המשפט המחוזיי! נית� ביטוי 

 14מובהק לגישה התואמת את גישת בימ"ש קמא בענייננו. ע"פ גישה זו אי� לאפשר 

 15עור% די� לשמש כבא כוח מייצג וזאת, בי� היתר, בשל חשש לתובע מייצג שהוא ג! 

 16לניגוד ענייני! ובשל קשיי! אתיי! המתעוררי! בעקבות כפל התפקידי! האמור. 

 17  גישה זו טעמיה עמה, א- שחוק תובענות ייצוגיות אינו אוסר על כ%."

 18 

 19על זהות האינטרסי! ביחסי התובע המייצג ובא כוחו, ועל הדרכי! לפתרונ� ראו ג!: רועי פדל, 

 20"אחריות! של שני אדוני! מודלי! לחלוקת אחריות אופקית בי� התובע הייצוגי לבי� עור� הדי� 

 21כג',  המשפטהמייצג, ככלי לצמצו! חוסר האיזו� הכפול בתמריצי! להגשת תובענות ייצוגיות", 

 22  ).250, בעמ' בויניצקי ופלינט). עוד ראו דיו� בסוגיה 2017( 266, 263

  23 

 24במקרה שלפניי, מדובר במבקשת שהינה חברה: "מיכאל רוז� עורכי די�", ובבא כוחה: עו"ד מיכאל 

 25רוז� ועל כ� מפריד ביניה! מס� ההתאגדות של החברה. אול!, כפי שעולה ה� מהתובענה, ה� 

 26פועל יש זהות בי� המבקשת לעו"ד רוז�, שא( נחקר במסגרת מהבקשה מדובר במשרד קט�, כאשר ב

 27הלי� בקשת האישור. אמנ! המבקשת היא אישיות משפטית נפרדת, אול! בפועל, על זהות 

 28האינטרסי! בי� השניי! הצהירה המבקשת בסיכומיה. עוד נית� ללמוד על הזהות בי� המבקשת 

 29מכנה את עו"ד רוז� "המבקש" או  לעו"ד רוז� מכ�, שהמבקשת עצמה, לאור� כתבי בי הדי�,

 30"התובע" תחת החברה כמבקשת או תובעת. כ�, כבר בכתב התביעה, על א( שבכותרת מצוי� שמה 

 31של המבקשת, ההתיחסות היא לעו"ד רוז� כתובע (ראו לעניי� זה את אחת העילות להרמת מס� 

 32, 242, כר� א' החברות חוקכאשר הבעלי! לא מבחי� בינו לבי� החברה בספרו של פרופ' יוס( גרוס, 

 33  )..2016.(מהד' חמישית מורחבת, התשע"ז 8.ו 6ה"ש  

  34 

  35 

 36לאור האמור, יפי! הדברי! שנאמרו לעיל על תובע ייצוגי המשמש ג! כבא כוח הקבוצה המיוצגת, 

 37  ג! במקרה שלפניי. 
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  1 

 2על כ� אני מאשרת את התובענה ובלבד שהמבקשת תחלי( את באי כוחה למשרד עצמאי ונפרד, 

 3לחוק  8קשור ע! המבקשת, ותצר( תצהיר בו תפרט מדוע באי הכוח עוני! לדרישות סעי(  שאינו

 4  תובענות ייצוגיות. לאחר מכ� אאפשר למשיבה להגיב לעניי� תנאי זה של הולמות הייצוג.

  5 

 6  סו- דבר

 7גית בעילה של היות תניית ההצמדה החד כיוונית תנאי מקפח ואני מאשרת את התובענה הייצ

 8  בחוזה אחיד.

  9 

 10הקבוצה היא כלל לקוחות בזק שבחוזה עמ! נכללה תניית הצמדה חד כיוונית במפורש או על דר% 

 11ההפנייה, ושחויבו בפועל בתשלו! הפרשי הצמדה. כיו� שאחת השאלות המתעוררות ה� ממתי יש 

 12להורות על ביטול התנייה, ומה בדבר הפרשי הצמדה שנגבו, הקבוצה תוגדר ככל מי שנגבו ממנו 

 13  מדה מכוח תניית הצמדה חד כיוונית, במהל% שבע שני! שקדמו ליו! הגשת התביעה.הפרשי הצ

  14 

 15כייו� שאחת העילות אושרה והשנייה נדחתה, ולאור הצור% בהחלפת ב"כ המייצג, איני עושה צו 

 16  להוצאות.

  17 

 18  העתק ההחלטה יועבר למנהל בתי המשפט לש! רישומה בפנקס התובענות הייצוגיות.

  19 

 20לפרסו! הודעה בדבר אישור הבקשה ובה יכללו הפרטי! לעיל, בארבעה המשיבה, בזק, תדאג 

 21עיתוני! יומיי!, שניי! בעברית, אחד מה! המחולק בחינ!, אחד בשפה הרוסית, ואחד בשפה 

 22הערבית, במש% ארבעה שבועות רצופי!, לסירוגי�, פע! באמצע השבוע ופע! ביו! ששי. בנוס-, 

 23  ע! הפניה מהעמוד הראשי. תפורס! ההודעה באתר האינטרנט של בזק,

  24 

 25  ימי! מהיו!. 14נוסח המודעה ואופ� הפרסו! יועברו לאישורי בתו% 

  26 

  27 

 28  .2019מר2  13, ו' אדר ב' תשע"טהיו!, והודעה לצדדי!,  נהנית

       29 

                 30 
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