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המשיבה

החלטה
לפניי שתי בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שעניינ $בטענה כי המשיבות מחייבות
.1
את לקוחותיה $לרכוש מכשיר " ," Smart Boxהמהווה ציוד קצה ,כתנאי למת $שירותי
טלפו $קווי )נייח( ,זאת בניגוד לתנאי הרישיו $שנית $לה $ע"י משרד התקשורת האוסר על
התניית מת $השירותי ברכישת "ציוד קצה" מבעל הרישיו $או מי מטעמו.
בקשות האישור הוגשו נגד שתי חברות קשורות ונוסח $זהה .לפיכ ,3התקיי הדיו$
.2
ב עניינ $במאוחד וכ 3תינת $ג החלטה זו.
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מכשיר ה " – " Smart Boxהערה מקדימה
מכשיר ה  Smart Boxהוא מכשיר המורכב ,למעשה ,משלושה מכשירי שוני
.3
המצויי בקופסה אחת :מתא שיחות ,מוד ונתב )ראוטר( .עובדה זו מוסכמת על הצדדי .
המבקשי  ,בבקשותיה  ,טועני כי המשיבות התנו את מת $שירותיה $ברכישת ו
.4
של מכשיר ה  , Smart Boxלגביו נטע $שהוא "ציוד קצה" ואשר כונה בבקשת האישור
"המתא " )ר' הגדרת ה  Smart Boxכ"מתא " בס'  13לבקשות האישור( .מנגד ,בחרו
המשיבות ,בתשובותיה $לבקשת האישור ,לרכז טענותיה $ברכיב אחד בלבד מתו 3שלוש ת
רכיבי המכשיר ,הוא מתא השיחות ,וטענו שאי $מדובר ב"ציוד קצה" )ר' ,למשל ,ס' 4 3
לתשובות לבקשת האישור ש צמצמו המשיבות את "עניינה של הבקשה" לטענה
ש"המשיבה מחייבת את לקוחותיה לרכוש מתא שיחות כתנאי לשימוש בשירותי
הטלפוניה הנייחת שלה" וכ $ס'  21לתשובה( .הדבר תוק $בסיכומיה ,$בה התייחסו
המשיבות למכשיר ה  Smart Boxעל כל רכיביו .מכל מקו  ,החלטה זו מתייחסת למכשיר
ה  Smart Boxעל כל שלושת רכיביו.

תמצית הבקשה לאישור
ניצ $יעקובי ]להל " :המבקש"[ ,טוע $בבקשתו לאישור כי ביו  , 25.8.2015כאשר
.5
פנה ל  012סמייל טלקו בע"מ ]להל " :סמייל טלקו "[  ,בבקשה להתקשר עמה בהסכ
לקבלת שירותי טלפו $קווי ,נאמר לו על ידי נציגת השירות כי כתנאי לקבלת השירות יהיה
עליו לרכוש ממנה את מכשיר ה  Smart Boxבעלות חודשית של  6 12ל מש 36 3חודשי
)ובסה"כ  ,( 6 432מעבר לדמי המנוי החודשיי  .זאת ,על א 7שהוא הבהיר לנציגת השירות
כי ברשותו מכשיר דומה מתוצרת אחרת.
טלי בדרוב ]להל " :המבקשת"[ ,מתארת בבקשתה לאישור נסיבות דומות וטוענת
.6
כי ביו  , 9.12.2014כאשר פנתה לחברת פרטנר תקשורת בע"מ ]להל " :פרטנר"[  ,במטרה
להתקשר עמה בהסכ לקבלת שירותי טלפו $קווי נאמר לה על ידי נציג השירות כי כתנאי
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לקבלת השירות יהא עליה לרכוש את מכשיר ה  Smart Boxבעלות חודשית של 6 16
למש 36 3חודשי )ובסה"כ  ,( 6 576מעבר לדמי המנוי החודשיי  .זאת ,על א 7שהיא
הבהירה לנציג השירות כי ברשותה מכשיר דומה מתוצרת אחרת.
המבקשי טועני כי עלותו של מכשיר דומה ,שלא מתוצרת המשיבה ,נמוכה יותר.
.7
כ , 3למשל ,נטע $ש מחירו של מכשיר דומה של חברת סיסקו הוא  . 6 245כ $נטע $שחברות
תקשורת אחרות מספקות מכשיר דומה בהשאלה וללא תמורה.
טענת המרכזית של המבק שי היא ,כי התניית המשיבות את מת $שירותי הטלפו$
.8
שלה $ברכישת  Smart Boxמנוגדת לסעי 58.4 7לרישיונ $האוסר על בעל הרישיו $להתנות
את מת $שירותיו ברכישת " ציוד קצה " ממנו או ממי מטעמו.
בנוס 7טועני המבקשי כי במכירת ה  Smart Boxכתנאי לקבלת שירותיה,$
.9
הפרו המשיבות את איסור ההטעיה הקבוע בסעי 2 7לחוק הגנת הצרכ ,$תשמ"א 1981
]להל " :חוק הגנת הצרכ "[  .לעניי $זה נטע ,$כי המשיבות הטעו את המבקשי ב"עניי$
מהותי בעסקה" כהגדרתו בסעי) 2 7א()  ( 1לחוק בכ 3שה $מכרו לה את ה Smart Box
בניגוד לתנאי רישיונ $והציגו לה מצג מטעה לפיו ה מחויבי לרכוש אותו כתנאי לקבלת
שירותיה.$
עוד טועני המבקשי כי המשיבות הפרו את חובת הגילוי הקבועה בסעי) 4 7א() ( 1
. 10
לחוק הגנת הצרכ $המחייב עוסק לגלות לצרכ" $כל פג או איכות נחותה או תכונה אחרת
הידועי לו ,המפחיתי באופ $משמעותי מערכו של הנכס" ,ובכ 3ביצעו ע וולה של הפרת
חובה חקוקה לפי סעי 63 7לפקודת הנזיקי] $נוסח חדש[.
לבסו 7טועני המבקשי כי המשיבות הפרו את סעי 1 7לחוק עשיית עושר ולא
. 11
במשפט ,תשל"ט ] 1979להל " :חוק עשיית עושר"[ והתעשרו על חשבו $המבקשי שלא
כדי $בכ 3שאילצו אות לרכוש מה $מכשיר שמחירו גבוה ב אופ $משמעותי ממחיר של
מכשירי אחרי כדוגמתו בשוק.
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הקבוצה אותה כל אחד מהמבקשי חפ #לייצג היא" :כל הצרכני שרכשו שירותי
. 12
טלפו $נייח מהמשיבה והמשיבה חייבה אות לרכוש נתב ו/או מתא שיחות ו/או ציוד
קצה אחר ,כתנאי לשימוש בשירותי הטלפו $של המשיבה ,בשבע השני האחרונות ועד
למועד הגשת הבקשה דנ $לאישור התובענה כתובענה ייצוגית".
הסעדי המבוקשי בתובענות ה  :השבת סכומי הכס 7שהמבקשי וחברי הקבוצה
. 13
שילמו ביתר כתוצאה מרכישת מכשיר ה  Smart Boxמהמשיבות )בהשוואה למכשירי
דומי וזולי יותר שיכלו לרכוש ממקורות חיצוניי (; מת $צו הצהרתי לפיו המשיבות
הפרו את הוראות הדי ;$ו מת $צו עשה להורות למשיבות לאפשר לצרכני לעשות שימוש
במכשיר "חיצוני" או להשאיל לצרכני ללא עלות מכשיר מתוצרת.$
תמצית תשובות המשיבות
המשיבות טוענות שיש לדחות את בקשות האישור על הס 7בשל העדר יריבות
. 14
והעדר עילה .לטענת ,$למשיבות לא נית $רישיו $למת $שירותי בזק פני ארציי נייחי ,
וגופי הקשורי לה $ה בעלי הרישיו $וה אלה המספקי למבקשי את שירותי
הטלפוניה הקווית הנייחת )חברת  012טלקו בע"מ ופרטנר פתרונות תקשורת נייחי
שותפות מוגבלת( .לפיכ ,3למבקשי אי $יריבות ע המשיבות ויש לסלק את התובענה
בעניינ $על הס.7
המשיבות הוסיפו והעלו טענותיה $ג לגו 7העני . $זאת ,לטענת" ,$מטעמי זהירות"
. 15
ובשמ של הגופי הקשורי )ס'  28לתשובותיה .($לגופ של דברי  ,אי  $ה $מכחישות את
תחולתה של הוראת ס'  58.4לרישיו $בכל הקשור למת $שירותי הטלפוניה הנייחת
המסופקי למבקשי .
המשיבות מאשרות כי על פי תנאי הרישיו $נאסר עליה $להתנות את מת $שירותי
. 16
הטלפוניה הנייחת במכירת ציוד קצה .כ $ה $מאשרות כי ה $מתנות את מת $שירותיה$
ברכישת מתא שיחות "שלה ,"$הנמכר כחלק מה  . Smart Boxטענת $היא כי מתא
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שיחות אינו "ציוד קצה" ,הוא אינו מצוי "בקצה השרשרת" ,ולפיכ 3ה $רשאיות להתנות
את מת $שירותיה $ברכישתו .המשיבות מוסיפות וטוענות כי ג לפי עמדת משרד
התקשורת ,מעניק הרישיו ,$מתא שיחות אינו "ציוד קצה ".
המשיבות טוענות כי התניית קבלת השירות הטלפוני שה $מציעות ברכישת מתא
. 17
שיחות שלה $הוא הכרחי שכ $מדובר במתא שיחות ש"נתפר" ספציפית בהתאמה
למערכותיה $ועומד בדרישות האיכות ,האבטחה והבקרה שלה .$נטע $שג חברות אחרות
בשוק הטלפוניה הנייחת מאפשרות קבלת שירותיה $ר ק באמצעות מתאמי שיחות שלה.$
המשיבות מוסיפות ומאשרות ,כאמור ,כי ה  Smart Boxכולל ג מוד ונתב
. 18
בנוס 7למתא שיחות ,אול ה $טוענות כי הדרישה לרכוש את ה " Smart Boxנובעת א3
ורק מהצור 3לרכוש את מתא השיחות" )ס'  44לתשובה(.
באשר לטענת ההטעיה לפי חוק הגנת ה צרכ $טוענות המשיבות כי ג אילו הפרו
. 19
את הוראות הרישיו) $דבר המוכחש על יד ,($אי החוקיות לא הייתה מקימה למבקשי עילת
הטעיה שכ $ה $לא הציגו מצג שקיי פער בינו לבי $המציאות ,והמבקשי לא הוטעו בכל
עני $שהוא .זאת לטענת ,$מאחר שרכישת מתא שיחות שלה $הוא אכ $תנאי ה כרחי לקבלת
שירות טלפו $קווי ,ומאחר שכל תנאיה של העסקה גולו למבקשי  .עוד לטענת ,$ג א
פעלו בניגוד להוראות הדי ,$יש לתור אחר תרופת של המבקשי בגדר $של התוצאות
הנובעות מכ 3ואי $מקו לייחס לה $ג הטעייה.
בנוגע לטענה להפרת חובה חקוקה נטע $כי המשיבות לא הפרו את סעי) 4 7א() ( 1
. 20
לחוק הגנת הצרכ $שכ $הוראה זו עוסק ת במוצרי פגומי  ,ובענייננו לא נפל כל פג
במכשיר ה  , Smart Boxואי $בו כל תכונה העלולה להפחית מערכו.
המשיבות מוסיפות וטוענות שאי $לקבל את טענת המבקשי לעשיית עושר ולא
. 21
במשפט משו שלא נית $לתבוע השבה של טובת הנאה אשר ניתנה על פי חוזה מחייב ,כל
עוד החוזה תק 7ומשמש בסיס משפטי להחזקת טובת הנאה ,כבענייננו .באשר למחיר
 5מתו 20

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת"צ  29836 11 15בדרוב נ' פרטנר תקשורת בע"מ
ת"צ  29821 11 15יעקובי נ'  012סמייל טלקו בע"מ

 13פברואר 2019

המוצר טוענות המשיבות כי המחיר שנמסר למבקשי הוא המחיר הנהוג אצל $וכי מחיר
זה מגל בתוכו ,בי $היתר ,את עלויות הפיתוחי וההתאמות שביצעו במוצר.
לבסו 7נטע $שלא מתקיימי בענייננו התנאי הדרושי לאישור התובענות
. 22
כייצוגיות ,ובכלל זה כי למבקשי אי $עילת תביעה אישית וכי המבקשי חסרי תו לב בי$
היתר מאחר שלא הקדימו פנייה בכתב למשיבות עובר להגשת בקשות האישור.

עמדת משרד התקשורת
לאור טיב המחלוקות שבי $הצדדי  ,סברתי כי בטר הכרעה בבקשות האישור ראוי
. 23
לקבל את עמדתו המקצועית של משרד התקשורת ,כרגולטור המופקד על התחו  ,בשאלות
שלהל:$

א  .הא ה  , Smart Boxאו חלק מרכיביו – מתא שיחות,
ראוטר ומוד – הוא "ציוד קצה" לצור 3סעי58.4 7
לתנאי הרישיו?$
ב  .הא  ,כטענת המשיבות ,מתא השיחות הכלול ב
 Smart Boxאינו "ציוד קצה" ולכ $סעי 58.4 7לתנאי
הרישיו $אינו חל עליו .ככל שמתא השיחות אינו "ציוד
קצה" הא התניית שירותי הטלפו $של ה משיבות
ברכישת ה  Smart Boxכולו ,הכולל ג ראוטר ומוד ,
היא בניגוד לסעי 58.4 7לתנאי הרישיו) $החלטת בית
המשפט מיו .( 18.12.16
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משרד התקשורת הגיש את עמדתו כדלהל:$
"  . 6מכשיר  ,Smart Boxכולל בתוכו את שלושת הרכיבי
כפי שהובאו במסמכי התובענה :מוד  ,מתא טלפוניה
וראוטר )נתב(.
 . 7רכיב המוד הינו ציוד המתחבר לרשת הבזק הציבורית,
בנקודת נס"ר נקודת סיו רשת ,כפי שהיא מוגדרת ברישיו$
המשיבה .קרי ,לשקע הטלפו $המצוי בקיר שדרכו מתבצע
החיבור לרשת הב זק הציבורית ,באמצעות המישק המיועד
לכ .3על כ ,$מדובר בציוד קצה כהגדרתו לעיל.
 . 8רכיב הראוטר ורכיב מתא הטלפוניה ,כשלעצמ ובנפרד,
אינ מתחברי ישירות לשקע הטלפו ,$ולכ $אינ בגדר ציוד
קצה.
 . 9משתי ההגדרות לעיל ,מסקנת משרד התקשורת הינה כי
מכשיר ה  Smart Boxנופל להגדרת המונח ציוד קצה ,כפי
שהיא נמצאת בחוק התקשורת וברישיו $המשיבה ,שכ $הוא
משמש את המנוי ,מאפשר לקבל שירות בזק ומתחבר בחצר
המנוי לרשת בזק ציבורית.
 . 10עוד יצוי ,$כי די בכ 3שמכשיר ה  Smart Boxכולל את
רכיב המוד המהווה כשלעצמו ,ציוד קצה ,ואי $בעובדה כי
המכשיר כולל רכיבי נוספי שאינ בגדר "ציוד קצה" כדי
לגרוע מכ".3

עמדת משרד התקשורת היא ,אפוא ,כי רכיב המוד  ,הנכלל במכשיר ה  Smart Boxהוא "ציוד
קצה" ,ולכ $מכשיר ה  Smart Boxכולו הוא "ציוד קצה" לצור 3ס'  58.4לתנאי הרישיו.$
לאחר שהוגשה עמדת משרד התקשורת קיימו הצדדי הלי 3של גישור שלא צלח.
. 25
ה צדדי הודיעו כי ה מוותרי על חקירת המצהירי  ,ולפיכ 3נשמעו רק סיכומי הצדדי .
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דיו $והכרעה
על פי חוק תובענות ייצוגיות תשס"ו  , 2006יאשר בית המשפט תובענה כייצוגית
. 26
א מצא שהתקיימו התנאי הבאי :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

התביעה נמנית ע התביעות שנית $להגיש בעניינ $תובענה ייצוגית כמפורט
בתוספת השניה לחוק.
התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל
חברי הקבוצה.
יש אפשרות סבירה שהשאלות הנדונות יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה.
תובענה ייצוגית היא הדר 3היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות
העניי.$
קיי יסוד סביר להניח כי עניינ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר3
הולמת ובתו לב.

בענייננו ,אי $חולק בי $הצדדי באשר להתקיימותו של התנאי הראשו .$המשיבות
. 27
לא חלקו על היות התובענה בבחי נת תביעה נגד עוסק ,כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ ,$בקשר
לעניי $שבינו לבי $לקוח )פרט  1לתוספת השנייה( .המחלוקת בי $הצדדי מתייחסת
לסוגיית העילה ,להסתברות שהשאלות המשותפות העולות בתובענה יוכרעו לטובת
הקבוצה ולהתאמת התובענה לבירור כתובענה ייצוגית.
אקדי ואומר כי לאחר שבחנתי את הראיות ושקלתי את טענות הצדדי  ,הגעתי
. 28
למסקנה כי עלה ב יד של המבקשי להראות קיומה של עילת תביעה אישית וייצוגית ,וכי
קיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות העולות בתובענה יוכרעו לטובת הקבוצה.
בטר אבח $את העילות הנטענות ע"י המבקשי  ,יש להקדי די ו $בטענת המשיבות
. 29
להעדר יריבות ע המבקשי .
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טענת העדר היריבות
המשיבות טוענות שיש לדחות את בקשות האישור על הס 7בשל היעדר יריבות בינ$
. 30
לבי $המבקשי  .לטענת ,$למשיבות לא נית $רישיו $למת $שירותי בזק פני ארציי נייחי ,
אלא רישיונות אחרי )רישיו $לאספקת שירותי ת קשורת בינלאומיי ושירותי גישה לרשת
האינטרנט לסמייל טלקו  ,ורישיו $לאספקת שירותי תקשורת רדיו טלפו $בנייד בשיטה
התאית )רט" ($לפרטנר ,ס'  14לתשובות לבקשות האישור( .נטע $שחברת  012טלקו בע"מ
)חברת בת של סמייל טלקו ( ,ופרטנר פתרונות תקשורת נייחי שותפות מוגבלת )בה
פרטנר היא שותפה מוגבלת( ,ה הגופי לה נית $הרישיו $למת $שירותי בזק פני ארציי
נייחי וה הגופי המספקי למבקשי את שירותי הטלפוניה הקווית הנייחת ]להל –
הגופי הקשורי [.

יש לדחות את הטענה להעדר יריבות .החשבוניות החודשיות שהוצגו ע"י המבקשי
.31
נושאות א ת שמ $של המשיבות כספקיות השירותי  ,וה $כוללות את החיובי החודשיי
בגי $שירותי הטלפו $הנייח וכ $בגי $רכישת ה  Smart Boxכנטע $בבקשות )נספחי 8
לבקשות האישור( .החשבוניות לא כוללות כל אזכור לגופי הקשורי  .גב' בדרוב הוסיפה
והציגה מסמ" 3סיכו פרטי עסקה" הנושא את פרטיה של פרטנר כצד להתקשרות עמה.
אמנ מסמ 3זה נושא ג את שמו של הגו 7הקשור" ,פרטנר פתרונות תקשורת נייחי
שותפות מוגבלת" )"אני מבקש להזמי $מחברת פרטנר תקשורת בע"מ ,מפעילת ORANGE
בישראל ,ו/או מפרטנר פתרונות תקשורת נייחי – שותפות מוגבלת )"פרטנר"( שירותי
תקשורת "....ר' תחת הכותרת "טופס הסכ התקשרות פרטי"( ,אול ההרשאה לחיוב חשבו $ניתנה
לפרטנר )ר' פרק "תשלו חודשי"( ,וכאמור ג החשבוניות החודשיות נושאות רק את שמה של
פרטנר.
המשיבות לא הציגו את הרישיו $שנית $לה $ע"י משרד התקשורת ,או את רישיונ
. 32
של הג ופי הקשורי  .לכאורה ,ככל שטענת $נכונה ,המשיבות ,עמ $התקשרו המבקשי ,
מספקות שירותי טלפו $פני ארציי נייחי מבלי שנית $לה $רישיו $לספק  .מכל מקו ,
בשלב זה ,משאי $חולק כי השירותי שניתנו בענייננו ה שירותי בזק פני ארציי נייחי ,
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וא 7נמצא לכאורה כי הגופי ע מ $התקשרו המבקשי לש קבלת ה $המשיבות ,אי $לקבל
את הטענה להעדר יריבות.

הא המשיבות הפרו את תנאי רישיונ?$
בקשות האישור מבוססות בעיקר $על הטענה שהמשיבות הפרו את תנאי סעי58.4 7
. 33
לרישיונ $דאז )שלימי  ,משתוק $הרישיו ,$שינה את מיקומו א 3נותר בעינו( .סעי 7זה קובע
כדלקמ:$
"בעל הרשיו $רשאי ,לפי בקשת מנוי ,למכור ,להשאיל או
להשכיר למנוי ציוד קצה מאושר סוג )להל $בסעי 7קט $זה –
"מכירת ציוד קצה"( ,ובלבד שיתקיימו כל אלה:
) א ( בעל הרשיו $לא יתנה מת $שירותיו במכירת ציוד קצה
או במת $שירותי תחזוקה לציוד קצה ,ממנו או ממי
מטעמו ;
) ב ( בעל הרשיו $יביא לידיעת המנוי כי הוא רשאי לקבל
ציוד קצה או שירותי תחזוקה מאחר".
לש הכרעה בשאלה הא המשיבות הפרו את תנאי רישיונ $א לאו ,יש לבחו ,$אפוא ,הא
מכשיר ה  Smart Boxנכנס בגדרו של המונח "ציוד קצה".
. 34

לעני $הגדרת "ציוד קצה" הפנו המבקשי בסיכומיה לס'  58.6לרישיו $המציי $כי

" לעני סעי

קט זה" :ציוד קצה" – ציוד קצה המשמש לקבלת שירות טלפוניה בידי

המנוי ,לרבות מוד או מתא " ,אלא שבחינת הוראת ס'  58לרישיו $מעלה שהגדרה זו,
שהיא הגדרה מרבה ,היא הגדרה המיוחדת לס'  58.6לרישיו ,$כפי שצוי $בה מפורשות ,
ואי $היא פורשת חסותה ג על הסעי 7שבענייננו  .המבקשי צירפו לבקשות האישור עמוד
אחד בלבד מהוראות הרישיו ,$וא 7המשיבה לא ראתה לצרפו במלואו .עיו $בעמדת משרד
התקשורת ,כמו ג עיו $בהוראות הרישיו $כפי שה $מופיעות באתר משרד התקשורת
במרשתת ,מעלה כי הרישיו $גופו כולל הגדר ה של "ציוד קצה" הדומה בעיקרה להגדרת
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"ציוד קצה" בהוראת ס'  1לחוק התקשורת )בזק ושידורי ( ,תשמ"ב ] 1982להל – חוק

התקשורת [ )אליה הפנו המבקשי בתשובת לתשובת המשיבות(  ,הקובע כדלהל:$
"ציוד קצה נייח" – ציוד בזק לשימושו של מנוי ,המתחבר
או המיועד להתחבר מחצריו של מנוי או מכל מקו אחר,
לרשת בזק ציבורית ,באמצעות המישק המיועד לכ) "3ר' ס'
 5לעמדת משרד התקשורת ,ר' ג ה"ש  2לתשובת
המשיבות(.
איש מ $הצדדי לא הביא ראיות לעני $מאפייני מכשיר ה  Smart Boxורכיביו
. 35
בזיקה להגדרה זו .ואול לצור 3ענייננו נית $להסתפק ,בשלב זה של הדיו ,$בהודאות
המשיבה ובעמדת משרד התקשורת המקובלת  ,עקרונית ,על הצדדי  .כ זכור  ,מכשיר ה
 Smart Boxכולל שלושה רכיבי  :מתא שיחות ,מוד ונתב .בתשובת $לבקשות האישור
טענו המשיבות כי מתא השיחות אינו "ציוד קצה" ,אול במהל 3הדיוני המקדמיי
הסכימו כי הנתב והמוד ה בבחינת "ציוד קצה" )פרוטוקול הדיו $מיו  , 18.12.16בעמ'
 .( 2בעת שמיעת סיכומי הצדדי  ,נתבקשו הצדדי לית $התייחסות לעמדת משרד
התקשורת ולפיה המוד הוא "ציוד קצה" בעוד מתא השיחות והנתב אינ ציוד קצה.
המשיבות הסכימו לעמדה זו )בעמ'  11לפרוטוקול( ואילו המבקשי ציינו כי לשיטת
שלושת רכיבי המכשיר ה בבחינת "ציוד קצה" ,אול "מאחר ומדובר במכלול" ה
"מסתפקי בעמדת משרד התקשורת ...כי מדובר בציוד קצה" )בעמ'  13לפרוטוקול ( .
לנוכח עמדת המשיבות כי המוד הוא בבחינת "ציוד קצה" ,התואמת את עמדת
. 36
משרד התקשורת ,הגור המקצועי ה מופקד על התחו  ,איני רואה צור 3להכריע בשלב
דיוני זה בשאלה הא ג מתא השיחות והנתב ה "ציוד קצה" כטענת המבקשי  ,ובפרט
שמדובר בהכרעה הכרוכה בהיבטי טכניי שלא התבררו עד תו )והשווה :בג"6414/15 #
ענק הבטיחות נ' משרד התקשורת  , 15.8.16 ,בו נדונה ,בהקשר למכשיר א חר ועני $אחר,
הגדרת "ציוד קצה" שבחוק התקשורת(  .לפיכ , 3השאלה הניצבת לפנינו היא ,בהינת $שאחד
מרכיבי ה  Smart Boxהוא בגדר "ציוד קצה"  ,הא ג ה  Smart Boxהוא "ציוד קצה"
לצור 3ס'  58.4לרישיו?$
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בחינת שאלה זו ,בשי לב לתכלית הוראת ס'  58.4לרישיו ,$מובילה למסקנה כי
. 37
מכשיר ה  Smart Boxא 7הוא "ציוד קצה" לצור 3הוראה זו ,כפי שסבר ג משרד
התקשורת )ולמשקל שיש לית $לעמדת משרד התקשורת ,כגור בעל המומחיות לפירוש
הוראות הרישיו $ר' רע"א  7169/17פלאפו תקשורת בע"מ נ' פירט  , 3.2.19 ,פסקה .( 10
תכלית ההוראה האוסרת על התניית מת $השירותי ברכישת "ציוד קצה" היא לנתק את
הזיקה בי $מת $השירותי ובי $מכירת מכשירי הקצה הנדרשי לש מת $השירותי  .זאת
על מנת למנוע מונופול של חברות התקשורת בתחו מכירת ציוד הקצה ,במגמה להגביר
את התחרות בשוק התקשורת ובשוק ציוד הקצה בפרט ,ולהביא להוזלת ציו ד הקצה )ר'
לעני $זה בג" #ענק הבטיחות  ,פסקאות  . 32 , 30כ $ר' סיכומי המשיבות ,בעמ' .( 22
 .38משנמצא כי לכל הפחות המוד הוא ציוד קצה ,אי $המשיבות רשאיות להתנות מת$
שירותיה $ברכישתו ,בי $בנפרד ובי $במאוחד ע רכיבי נוספי  ,שא לא כ ,$תסוכל
תכליתה של הוראה זו ,ו כל בעל רישיו $יהיה רשאי להתנות שירותיו ב רכישת ציוד קצה,
ובלבד שהוא משלבו בציוד אחר שאינו "ציוד קצה" .אוסי 7שעל פי הוראות הרישיו ,$מוטל
על בעל הרישיו $להביא לידיעת המנוי ש"הוא רשאי לקבל ציוד קצה או שירותי תחזוקה
מאחר" )ס' ) 58.4ב( לרישיו .($פרשנות המאפשרת למ שיבות להתנות מת $שירותיה$
ברכישת מכשיר ה  Smart Boxתרוק $את משמעות היידוע מתוכ ,$שכ $קשה יהיה למצוא
מנוי שירכוש רכיבי קצה מקבילי מספק אחר ,כאשר אלה סופקו לו כנגד תשלו נכבד ע"י
בעל הרישיו.$
 .39המשיבות טוענות כי משעה שה $רשאיות להתנות מת $שירותיה $ברכיש ת מתא
שיחות ,וא 7לקבוע לו מחיר לפי שיקול דעת ,$אי $כל רלוונטיות לכ 3שה $מספקות באותה
"קופסה" ג רכיבי קצה .עוד ה $טוענות כי מכירת מתא השיחות ע רכיבי נוספי נעשה
כפועל יוצא של ההתפתחויות הטכנולוגיות בשוק על מנת לספק לצרכ $מכשיר חדיש
ואיכותי יותר ,כפי שע ושות חברות תקשורת נוספות ,ולא נועד לכפות על הצרכ $רכישת
"ציוד קצה" או מכשיר יקר יותר ממתא השיחות .וכדברי ב"כ המשיבות" :אומר הסעי7
שאסור לי להתנות מת $שירות ברכישת ציוד .אני מתנה את קבלת השירות בשימוש במתא
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שלי .את המתא שלי אני נות $ל 3בתו 3קופסא ,ומה יש בקופסא הזאת? תרוויח" )בעמ'
 21לפרוטוקול(.
 .40הנני סבורה כי טיעוני המשיבות כמפורט לעיל אינ רלוונטיי בכל הקשור לטענה
להפרת תנאי הרישיו ,$ועניינ  ,לכל היותר ,ב סוגיית גובה הנזק .המשיבות מודות שלא נית$
לרכוש מה $את מתא השיחות בלבד ,אלא רק את ה  Smart Boxכולו )דיו $מיו
 , 27.10.16בעמ'  2ש'  ,( 21 22וממילא יש בדרישה לרכישתו כדי הפרת תנאי הרישיו.$
המשיבות טוענות כי התנאת מת $שירותיה $ברכישת ה  Smart Boxלא גרמה נזק למנויי
מאחר שמכירתו במשולב ע "ציוד קצה" לא ייקרה את מחירו ,ואול המשיבות לא הביאו
כל ראיות שיש בה $כדי להוכיח טענותיה $אלה ,ויש להותיר $לשלב הדיו $בתובענה לגופה.

הפרת חובה חקוקה
 .41המבקשי טועני כי הפרת הוראת ס'  58.4להוראות הרישיו $מקימה לה עילה
של הפרת חובה חקוקה לפי סעי 63 7לפקודת הנזיקי .$המבקשי נסמכי בעני $זה על
הפרת חובת הגילוי הקבועה בסעי) 4 7א()  ( 1לחוק הגנת הצרכ $המחייב עוסק לגלות לצרכ$
"כל פג

או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועי

לו ,המפחיתי

באופ משמעותי

מערכו של הנכס"  .לעני $זה נטע $כי העובדה שהמנוי אינו חייב לרכוש את מכשיר ה
 , Smart Boxשאי $בו צור ,3היא פרט מהותי שהיה על המשיבות לגלות למבקשי )ס' 43
לבקשות האישור ,וסיכומי המבקשי  ,בעמ'  15לפרוטוקול(.
 .42יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה ה ) :א( קיומה של חובה המוטלת על
המזיק מכוח חיקוק) .ב( החיקוק נועד לטובתו של הניזוק) .ג( המזיק הפר את החובה
המוטלת עליו) .ד( ההפרה גרמה לניזוק נזק) .ה( הנזק אשר נגר הוא מסוג הנזק אליו
נתכוו $החיקוק )ע"א  145/80ועקני נ' המ ועצה המקומית בית שמש  ,פ"ד לז) , 113 ( 1
פסקה .(( 1982 ) 32
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 .43הוראת החיקוק עליה נסמכי המבקשי לצור 3הקמת העילה של הפרת חובה
חקוקה היא מלאכותית ,מאולצת ואינה הולמת את ענייננו .בענייננו אי $מדובר בפג
במכשיר ה  Smart Boxאו באיזה מרכיביו והתניית השירות ברכישתו א ינה משו
"פג " באיכות המוצר .אכ ,$הרישיו $כשלעצמו אינו "חיקוק" אלא "אקט מינהלי של
הענקת רישיו $לפי חוק ומכוח הסמכה מפורשת בו" )בג" 1255/94 #בזק החברה
הישראלית לתקשורת בע"מ נ' שרת התקשורת ,פ"ד מט)  , 661 ( 3בעמ'  , ( 680ואול
הפרת הוראות הרישיו $מקימה למבקשי ע ילה של הפרת חובה חקוקה מכוח $של הוראות
ס' ) 2ב( ו ) 11א( לחוק התקשורת ,המתייחסות ישירות לחובתו של בעל רישיו $לפעול על
פי הרישיו $שהוענק לו ,כפי שיפורט להל.$
 .44רישיונ $של המשיבות למת $שירותי בזק נית $לה $על ידי שר התקשורת מכוח
סמכותו לפי סעי 4 7לחוק התקשור ת .בהתא לכ ,3קובע סעי) 2 7ב( לחוק כדל הל: $
"לא יבצע אד פעולות בזק ולא ית $שירותי בזק אלא א
קיבל מאת השר רישיו $לכ 3לפי חוק זה או מכוח היתר כללי
לכ".3
סעי) 11 7א( לחוק התקשורת מוסי 7וקובע:
"בעל רישיו $יבצע פעולות בזק וית $שירותי בזק באורח תקי$
וסדיר על פי הרישיו $שהוענק לו ועל פי התקנות והכללי
שנקבעו לפי חוק זה".
לפיכ ,3הפרת של תנאי הרישיו $מהווה ג הפרה של סעיפי ) 2ב( ו ) 11א( לחוק
התקשורת המחייבי את המשיבות לפעול רק בהתא להוראות הרישי ו $שנית $לה .$הפרה
זו מהווה בנסיבות העני $עוולה של הפרת חובה חקוקה לפי ס'  63לפקודת הנזיקי) $ור'
ת"צ )מחוזי ת"א(  38194 07 10ספיר נ' פלאפו תקשורת בע"מ ,3.6.2012 ,ת"צ )מחוזי
י (  11630 05 10ז'ני נ' פרטנר תקשורת בע"מ , 25.8.2013 ,ת"צ )מחוזי מרכז( 13624
 03 14עד את ארז בע"מ נ' פלאפו תקשורת בע"מ  .10.2.2016 ,כ $ר' התייחסות לסוגיית
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הרישיו $ג בת"צ )מרכז(  12241 09 10יבלינובי #נ' פרטנר תקשורת בע"מ ,18.12.16 ,פסקה ,23
וכ $בפסק הדי $שנית $ע"י בית המשפט העליו $בערעור על החלטה זו בע"א  578/17יבלינובי #נ'
פרטנר תקשורת בע"מ ,18.11.18 ,פסקאות  .(24 ,22יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה
מתקיימי לכאורה בענייננו .הוראות חוק התקשורת בצירו 7להוראת הרישיו $מטילות
חובה על המשיבות ; ה $נועדו ,בי $היתר ,לטובת ציבור הצרכני של חברות התקשורת ;
והפרת $גורמת לנזק מ $הסוג שאליו נתכוו $החיקוק )ר' עני ספיר  ,פסקה .( 21
 .45אכ ,$המבקשי לא עיגנו בבקשות האישור את טענותיה להפרת חובה חקוקה
בהוראות חוק התקשורת ,ואול מדובר בטענה משפטית ,המצויה בגדרה של התובענה
והנובעת מהנתוני העובדתיי והמשפטיי שהובא ו לפני בית המשפט ,ולפיכ 3אי $מניעה
להתבסס עליה )ראו :ע"א  9803/01תחנת שירות ר"ג בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ פ"ד
נח)  ( 2004 ) 105 ( 3פסקה  ; 13רע"א  9123/05אדמוב פרוייקטי )  ( 89בע"מ נ' סיטי סטייט
מקבוצת אלפו בע"מ , 25.10.07 ,פסקה  , 15ור' ג עמדת פרטנר למשמעות הפרת תנאי
רישיונה כפי שפורטה בעני יבלינובי , #פסקה .( 22
 .46המשיבות טוענות ,כאמור ,כי לא נגר למנוייה $נזק בשל אופ $התנהלות .$בענייננו
מדובר בעסקה אסורה של מכירת מכשיר שמחירו ידוע )  6 432בעניינו של יעקובי ו 576
 6בעניינה של בדרוב( בניגוד לתנאי הרישיו .$די בכ 3כדי להוכיח ,לכאורה ,קיומו של
נזק .טענות המשיבות לפיה $לא נגר למנויי נזק מאחר שהמכשיר כולו נמכר במחירו של
מתא השיחות לא הוכחו ,וה $תיוותרנה לדיו $בהלי 3העיקרי .מטע זה א 7לא ראיתי צור3
להכריע בבקשת המבקשי למחיקת ראיה שהוגשה לאחר השלמת סיכומי הצדדי .

הטעיה ואי גילוי מכוח חוק הגנת הצרכ$
 .47המבקשי מוסיפי וטועני כי התניית מת $שירותיה $של המשיבות ברכישת ה
 Smart Boxבניגוד לתנאי רישיונ $עולה כדי הפרה של איסור ההטעיה הקבוע בס' ) 2א(
לחוק הגנת הצרכ ,$לעני" $הטיב ,המהות הכמות והסוג של נכס או שירות" ולעני$
"המידה ,המשקל ,הצורה והמרכיבי של נכס" )ס' ) 2א()  ( 2 )( 1לחוק הגנת הצרכ ,($וא7
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כדי הפרת חובת הגילוי לפי ס' ) 4א( לחוק הגנת הצרכ .$נטע $שהמשיבות הציגו למנויי
מצג מטעה לפיו ה מחויבי לרכוש את ה  Smart Boxכתנאי לקבלת שירותיה ,$וא7
לא גילו לה שה $פועלות בניגוד להוראות הרישיו $האוסר עליה  $להתנות את מת$
שירותיה $ברכישת ציוד קצה .עוד נטע $כי כל מכירה בניגוד להוראות הדי $מהווה הטעיה
לפי חוק הגנת הצרכ) $סיכומי המבקשי  ,בעמ'  14לפרוטוקול הדיו $מיו .( 15.7.19
 .48לא ראיתי לקבל את טענות המבקשי בכל הקשור לעילת ההטעיה הצרכנית .על פי
ההלכה ,מקו בו הופרו הוראות הדי ,$ואי $בגילוי כדי להכשיר את הפעולה האסורה ,אי$
מקו להעלות במקביל ג טענת הטעיה המבוססת על כ 3שהנתבע לא גילה שהוא פועל
בניגוד להוראות הדי .$במקרה זה יש לתק ו 7את הפעולה האסורה בדר 3המל ,3לפי הדי$
האוסר על הפעולה ,ולא באמצעות עילת ההטעיה .עמד על כ 3בית המשפט העליו $בע"א
 2505/06בקר נ' סלקו ישראל בע"מ ) :( 9.12.2008
"ג בטענה כי עצ גביית המע"מ מהווה הטעייה מצידה של
המשיבה ,המקימה עילה לפי חוק הגנת הצרכ ,$אי $ממש .על
הגיונה המפותל של טענה זו נית $ללמוד א נניח כי המשיבה
היא אכ" $מבטחת" כהגדרתו של חוק הפיקוח וכי גביית
המע"מ נעשית שלא כדי .$לכאורה ,כדי להימנע מהטעיה,
היה על המשיבה לגלות כי היא גובה מע"מ שלא כדי ,$א
כי לא היה עליה לחדול מכ .3אלא שלא לתכלית זו נקב עו
חובות הגילוי בחוק הגנת הצרכ .$מקו שבו לא היה בגילוי
כדי להכשיר פעולה מסוימת ,לא נית $לומר כי קמה עילה של
הטעיה  .כאשר ידוע כי פעולה מסוימת אינה כדי $חובת
הגילוי מתייתרת ואת מקומה תופסת החובה לנהוג כדי.$
משכ ,3יש לתקו 7את הפעולה בדר 3המל – 3לפי הדי$
האוס ר את הפעולה – ולא על פי עילה עקיפה של הטעיה".
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דומי נאמרו בהקשר זה ברע"א  5765/02אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ'

זילברשלג ) :( 26.8.2009
"ככלל ,כאשר נקבע כי מעשה או מחדל לא היה חוקי ,יש
לתור אחר תרופתו של הנפגע בגדר $של התוצאות הנובעות
מ $הפג של אי החוקיות .אי $מקו לייחס למפר ,בכל מקרה
של אי חוקיות ,ג הטעיה הנובעת מכ 3שהוא לא גילה שהוא
פעל שלא במסגרת הדי" .$
וראו ג דברי המלומדי פלינט וויניצקי:
"דוגמה נוספת להעלאת טענות מיותרות היא העלאת טענת
הטעיה במקביל לטענת הפרת חובה חקוקה .תובעי
ייצוגיי רבי המבססי את טענת על התנהלות בלתי
חוקית או הפרת חובה חקוקה זו או אחרת מצד הנתבע,
מעלי לצד טענה זו את הטענה כי הנתבע הטעה אות
כביכול ,בכ 3שלא גילה לה שהוא פועל שלא כדי $או שהוא
לא גילה את דבר קיומו של הדי $שמחייב אותו לפעול אחרת.
בר  ,בית המשפט העליו $חזר והבהיר בהקשר זה כי כאשר
מבוצעת פעולה מסוימת שלא כדי ,$אי $כל מקו לטעו$
טענת הטעיה או עילות צרכניות אחרות ,ויש לתקו 7את
הפעולה א 3ורק בדר 3המל ,3כלומ ר באמצעות הטענה
שמדובר בפעילות בלתי חוקית" )אביאל פלינט וחגי ויניצקי,
תובענות ייצוגיות  ,בעמ ' .(( 2017 ) 348 347
סבורני כי הגיונ של דברי חל ג על עילת עשיית עושר ולא במשפט הנטענת ע"י
המבקשי .
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סיכו ביניי
 .49לסיכו פרק זה ,יש לקבוע כי למבקשי ולחברי הקבוצה עילת תביעה טובה,
לכאורה ,נגד המשיבות בגי $הפרת חובה חקוקה ,בשל הפרת תנאי רישיונ $האוסר על
התניית מת $שירותיה $ברכישה של "ציוד קצה" ,בזיקה לסעיפי ) 2ב( ו ) 11א( לחוק
התקשורת ,וכי יש אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות יוכרעו לטובת הקבוצה.

התובענה מעוררת ש אלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה
.50

השאלה העיקרית הצריכה הכרעה היא :הא עוולו המשיבות כלפי חברי הקבוצה

בהתניית מת $שירותיה $ברכישתו של מכשיר ה  . Smart Boxשאלה זו משותפת לכלל
חברי הקבוצה.

תובענה ייצוגית היא הדר 3היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי$
 .51אני סבורה כי תובענה ייצוגית היא הדר 3היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת
שלפניי .הכרעה בשאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה תחסו 3התדיינויות רבות ,תחסו3
משאבי זמ $וכס 7של חברי הקבוצה ,תקד את האינטרס של מת $סעד הול לנפגעי
מהפרת ה די ,$לרבות אלה שאינ מודעי לפגיעה בזכויותיה  ,ותקד את האינטרס של
אכיפת הדי $והרתעה מפני הפרתו.

עניינ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר 3הולמת ובתו לב
 .52המשיבות טוענות כי לא קיי יסוד סביר להניח שעניינ של כלל חברי הקבוצה
ינוהל על ידי המבקשי בדר 3הולמת ובתו לב .לעניי $זה ה $טוענות בי $היתר כי
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המבקשי נהגו בחוסר תו לב בכ 3שה לא הקדימו פנייה בכתב למשיבות עובר להגשת
בקשות האישור.
 .53בשלב זה ,בטר נקבעה החובה להקדי פניה לנתבע בטר הגשת תובענות ייצוגיות
"אזרחיות" )במובח $מתובענות ייצוגיות המוגשות נגד רשות לבית משפט לעניני
מינהליי  ,ר' עע"מ  2978/13מי הגליל ( תאגיד הביוב האזורי בע"מ נ' יונס( 23.7.15 ,
אי $מקו לדחות את בקשת האישור על בסיס טענה זו )ולדחיית טענה דומה ר' ע"א
 10262/05אביב שירותי משפטיי בע"מ נ' בנק הפועלי בע"מ )  .( 11.12.2008אוסי7
כי לנוכח טענותיה $של המשיבות לגו 7הדברי  ,כפי שהועלו בתשובת $לבקשות האישור,
לא היה בפניה המוקדמת כדי לשנות מאופ $התנהלות $של המשיבות.

סו 7דבר
 .54הוכח ,א כ ,$כי נתקיימו התנאי הדרושי לאישורה של התובענה כייצוגית.
לפיכ 3אני מאשרת את התובענה הייצוגית וקובעת כדלקמ:$
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

הקבוצה בשמה תנוהל התובענה הייצוגית היא :כל מנוייה $של המשיבות אשר
חויבו לרכוש את מכשיר ה  Smart Boxכתנאי לקבלת שירותי טלפו $קווי,
בשבע השני שלפני ה גשת בקשת האישור.
זהות התובעי המייצגי ובאי כוח ה כמפורט בכותרת להחלטה זו.
עילת התביעה היא הפרת חובה חקוקה וזאת בזיקה לס עיפי ) 2ב( ו ) 11א( לחוק
התקשורת במשולב ע הוראות הרישיו.$
השאלה המשותפת לחברי הקבוצה היא :הא עוולו המשיבות כלפי חברי הקבוצה
בהתניי ת מת $שירותיה $ברכישתו של מכשיר ה . Smart Box
הסעד הנתבע הוא השבת סכומי היתר ששילמו חברי הקבוצה למשיבות בגי$
ההתניה האמורה ,מת $צו המונע מ $המשיבות להתנות מת $שירותיה $ברכישת
ציוד קצה והמחייב $להביא לידיעת מנוייה $כי ה רשאי לרכוש ציוד קצה
מאחרי .
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בית המשפט המחוזי בירושלים

ת"צ  29836 11 15בדרוב נ' פרטנר תקשורת בע"מ
ת"צ  29821 11 15יעקובי נ'  012סמייל טלקו בע"מ

 13פברואר 2019

 .55ב"כ הצדדי יפעלו לפרסו הודעה על אישור התובענה הייצוגית ,כאמור בסעי7
 25לחוק התובענות הייצוגיות .ההודעה תכלול את הפרטי הנדרשי על פי סעי) 14 7א(
לחוק ,בהתא להחלטה זו .ההודעה תפורס בשלושה עיתוני יומיי נפוצי  ,שניי מה
בעברית ואחד בשפה הערבית .המשיבות י ישאו בהוצאות הפרסו .
 .56המשיבות יגישו את כתב הגנת) $נית $להגיש כתב הגנה מאו חד בשתי התביעות( עד
ליו . 1.5.19
.5 7

קד משפט בתביעה הייצוגית יתקיי ביו  19.6.19בשעה . 10:00

.58

ה וצאות הבקשה ייפסקו בתו ההלי.3

מזכירות בית המשפט תמציא לב"כ הצדדי העתק החלטה זו.
ניתנה היו  ,ח' אדר א' תשע"ט 13 ,פברואר  ,2019בהעדר הצדדי .
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