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 )שותפות מוגבלת (2001טלקום זהב . 1 
 )שותפות מוגבלת(מפעיל פנים ארצי . 2
 )שותפות מוגבלת (2001ב תשתיות "מת. 3
 הוט טלקום שותפות מוגבלת. 4

 :בעניין

  ד אורי רהט"כ עוה"י ב"ע המבקשות
  

 - ד  ג  נ  -
 

 

 היועץ המשפטי לממשלה. 1 
 קמיניץד ארז "עוה, כ היועץ המשפטי לממשלה"י ב"ע
 
 המועצה הישראלית לצרכנות. 2
 ד זאב פרידמן"עוה, י המחלקה המשפטית"ע
 
 הרשות להגנת הצרכן בהסתדרות. 3

 

    יםמשיבה
 1 

 2 

 3  דיןפסק

 4 

 5-ל עשרא, התקשרות ההסכם בי כאשר לבקשת מוגבלת מותפות שלקום טוטה .1

 6 נאים תיןא, מנוייה לכבלים בהיר מינטרנט אפקי סל אישה גירותי שספקת מיא היופ

 7 חוזים הוקח: הלןל (1982-ג"תשמה, אחידים החוזים החוק במשמעותם כקפחיםמ

 8 ). אחידיםה

 9 

 10 כח מועלתפ, )מבקשתה: הלןל (וגבלת מותפות שלקום טוטה, 4 מבקשתה .2

 11 25.11.03 יום בה לוענק השרא, ייחים נרצייםא-נים פזק בירותי שמתן לללי כשיוןר

 12 ציבור למבקשת הספקתמ, רשיון היפ-לע). רשיוןה: הלןל (תקשורת הר שדיי-לע

 13 ירותי שפקי סל אהיר מקצב בישה גירותי שתןמ, יתר היןב, כוללים הזק בירותיש
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2

 1 יתן נה זירותש. כבלים השת ראמצעות בהיר מינטרנט אירות שבלת קשםל, ינטרנטא

 2ב "תשמה, )שידורים וזקב (תקשורת הוק חל שהוראותיו להתאם במבקשת הלקוחותל

 3 הוראות להתאם בכן ויופ-ל עהותקנו שתקנותה, )תקשורת הוקח: הלןל (1982 -

 4 .רשיוןה

 5 

 6 חידים אוזים חאישור לונות שקשות בלוש שהגשת בה זליך הל שחילתות .3

 7 בקשות השלוש בדיון הי כוחלט ה2.12.02 יוםב. 1-3 בקשות מדיי-לע, הה זעניינןש

 8 זק בירותי שמתן לותישיונ ר1-3 מבקשות הידי ביו הבקשות הגשת העתב. אוחדי

 9 פי לסמכויותיו להתאםב, תקשורת הר שדיי-ל עהן להוענקוש, ייחים נרציים אניםפ

 10 קוחותיהן לם ע1-3 בקשות מתקשרוה, לה ארשיונות להתאםב. תקשורת הוקח

 11 לושת שוחלפו ה2003 ובמבר נחודשב. פרדים נחידים אוזים חלושה שאמצעותב

 12 ליך המסגרת בזאתו, מבקשת להוענק שחד ארשיון ב1-3 בקשות מל שרשיונותה

 13 רשיונות הלושת שת אהחליף ויחד אה זשיוןר. ישראל בכבלים הברות חל שיזוגןמ

 14 התקשרותה לאחיד החוזה הנאי תיכ, צדדים הין בוסכם הדיון המהלךב. מוקדמיםה

 15 . ה זליך הל שגדרו ביבחנו ישר אםה) הסכםה: הלןל (קוחותיה לם עמבקשת הלש

 16 

 17 הסכמות לצדדים הגיעוה, כבלים הברות חל שמיזוגן וקשותב הגשת האחרל .4

 18 נקודות הת אהביא ליקשו בצדדיםה. הסכם הל שעדכני הנוסח בולבו ששרא, לקיותח

 19 יחס ביכומיהם סת אהגישוו, דין הית בל שהכרעתו ליניהם במחלוקת בנותרוש

 20 .   ליהןא

 21 

 22 :צדדים הין במחלוקת בנויים שנותרו שהסכם העיפי סאלהו

 23 

 24 
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3

 1 צה קיודצ – הסכםל) 3(6.1.2.3 ףעיס

 2להשאיל , כי המבקשת רשאית להציע ללקוח לרכוש,  להסכם קובע6.1סעיף  .5

 3שהוא מודם כבלים המתאים לחיבור לרשת הכבלים , או לשכור ממנה את ציוד הקצה

 4זכותה של המבקשת לקבוע את מהות העסקה ביחס לציוד הקצה . ולמחשב הביתי

 5 להסכם קובע ביחס לחלופת השאלת ציוד 6.1.2סעיף .  לרשיון82.4מעוגנת בסעיף 

 6וכי , כי ציוד זה יישאר בבעלות המבקשת גם לאחר התקנתו בחצרי הלקוח, הקצה

 7שלא , המבקשת תעניק ללקוח זכות לשימוש בציוד הקצה כנגד תשלום דמי פיקדון

 8עם הפסקת השירות והחזרת ציוד הקצה . יעלו על שווי ערכו של ציוד הקצה

 9 משווי ציוד 10%בניכוי סכום בשיעור של , יושבו ללקוח דמי הפיקדון, למבקשת

 10 97.2סעיף זה מבוסס על הוראת סעיף . הקצה בגין כל שנה של השאלת ציוד הקצה

 11הלקוח נדרש לשמור על ציוד הקצה ולהחזירו למבקשת כשהוא תקין ובמצב . לרשיון

 12לשאת באחריות לגבי כי הלקוח מתחייב , קובע) 3(ק "ס. למעט בלאי סביר, טוב

 13וכן לפצות ולשפות את המבקשת בגין נזק שנגרם לציוד עקב שימוש בו , ציוד הקצה

 14תקלה ברשת החשמל וכן , רטיבות, נזקי שריפה, שבר, שלא לפי הוראות ההפעלה

 15 .בשל מעשה או מחדל של הלקוח בנסיבות של זדון או רשלנות חמורה

 16 

 17 ת אפוטרת ההוראה במקדתתמ) 3(6.1.2.3 סעיף ליחס במשיב הענתט .6

 18 קלה תעקבות בנגרם שזק נל שמקרה בקצה היוד צתקינות לאחריות ממבקשתה

 19 ספר ממשיב העלהה, "טוב הסדר המעןל"ו, ענותיו טראשית באולםו. חשמל הרשתב

 20 .  כללותו בשאילה ההסדר למתייחסות הערותה

 21 

 22 רותשכי הוקח: "הלןל( 1971-א"שלת, השאילה ושכירות החוק ל26 עיףס .7

 23, צמיתות ללא שו בלהשתמש ונכס בהחזיק לזכותכ" אילהש "גדירמ") השאילהו

 24 שיעור בנתי שכום סיכוינ, משיב הל ששיטתול". תמורה בלא שוקנתה השהזכותכ"

 25 שימוש העד בלקוח הדיי-ל עמשולמתה" מורהת "הווה מפיקדון השווי מ10% לש



 

 
 בתי המשפט

 8006/02א "ח
 8007/02א "ח
 8008/02א "ח

 בירושלים אחידים לחוזים הדין בית

 
 

29/10/2007 

 
 

:תאריך

 כבוד השופטת מרים מזרחי
  חבר-עופר גרוסקופף ' פרופ

  חבר -ר משה גלברד "ד

 :בפני

 
 

 

4

 1 יכוי ניכ, צידה מענה טמבקשתה. אילה שעסקת בדובר מאין שמכאןו, קצה הציודב

 2 משמעהכ, מורה תשלום תגדר ביננו אקצה היוד צל שערכו מ10% ל ששיעור בכוםס

 3 מבקשתה). סיכומיה ל19 עיףס" (חתפ "גדר בוא הלאא, השאילה ושכירות החוקב

 4 צר קוא החשבים מתקשורת ליוד צל שטכנולוגי החיים האורך שיוון כיכ, סבירהה

 5 10% ל שנתי שחתפ, כנולוגיות טרסאות גל שרו דתחלף מנים שספר מכלו, יותרב

 6 .יאלית רמורה תהווה מינוא

 7 

 8 סיווג מגזרת נקצה הציוד לנגרם שנזק ליחס בלקוח הל שחריותו אידתמ .8

 9, כר מעסקת כעסקה הסווג תםא. אילה שו אכירותש, כר מעסקת כליו איחס בעסקהה

 10 עומתל. קצה הודצי לייגרם שנזק לו אאובדן לאחריות המלוא בושא נהלקוח שריה

 11; היינו ד- עלות בכח מלא שךא, דין כקצה הציוד בחזיק מלקוח הו במצבב, אתז

 12 וק חל שהוראותיו מגזרת ננזקים לאחריותו שרי ה- אילה שו אכירות שעסקתב

 13 אחריות הידת מת אטיל מה זוקח). שומרים הוקח: הלןל (1967-ז"שכת, שומריםה

 14 חראי אואלש: "י כובע קשומרים הקחול) ג(2 עיףס. שואל הל עיותר בגבוההה

 15 מורה חהיה תא לאחריותו שבלבדו, היו ישר אורמיהם גהיוי, נזקו לו אנכס האבדןל

 16 24 עיףס: אור (פל טכר שומר שהואש, וכר שלע". דין כלא שנכס בחזיק משלמ

 17) ב(2 עיףס. חותה פרמה בחריות אשומרים הוק חטילמ, )השאילה ושכירות החוקל

 18 זקו נו אנכס הבדן אם אאחריות מטור פפל טכר שומר שיכ, עוב קשומרים החוקל

 19 אחריות לוביל יאילה שעסקת כעסקה היווגס, רגילשב, מכאןו. רשלנותו בלא שגרמונ

 20 שר אורמיהם גהיוי ("קצה הציוד ליגרמו שזקים נו אובדן אגין בלקוח הצד מוגברתמ

 21 יחס בק רלקוח הל שאחריות לוביל יכירות שעסקת כעסקה הסיווג שעודב") היוי

 22 .  צידו מדון זו אשלנות רקב ענגרמו שנזקיםל

 23 
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 1 קצה היוד צתקינות לאחריות ממבקשת הת אפוטרת ההוראה בהדיוןש, רור בכאןמ

 2 מנותק בהיעשות לכול יינוא, חשמל הרשת בקלה תעקבות בנגרם שזק נל שמקרהב

 3 .קצה הציוד למתייחסת העסקה ההות משאלת בהכרעהמ

 4 

 5 יוד צמכר לעסקה בדובר מין אבפנינו שעניין הנסיבות ביכ, ומר לש יחילהת .9

 6 משפט הית בבע ק459) 3(זד מ"פ, פילמןס' מ נ"ע בודהגלס 347/90א "עב. קצהה

 7 אופן בוארהת, גזזה המיכלי לנגעהש, מקרה האותו בהעסקה שף אל עיכ, עליוןה

 8 תיהסודו יתא) תרו סאףו (ילאו מא לתנאיה שכיוון שריה, אילה שעסקת כילולימ

 9 חדא. כר מעסקת בובר די כמסקנה התחייבהה, דין במובנה כאילה של שחיונייםה

 10 יכלי מעלת בי כעובדה היה האמורה המסקנה לובילו השר אמרכזיים הנימוקיםה

 11 מחיר מיכרת נמידה בבוה גשלום תמיכלים המורת תקוחותיה לאת מבתה גהגזזהה

 12 וא הבפנינו שמקרה בדברים הצבמ. כר מבעסקתכ, משי מווח רידה בהותירה ולותםע

 13 קצה היוד צל שרכו על עולים עינם אפיקדון המי די כחלוקת מאין שפנימ, ונהש

 14 בשונהו, וסףבנ. העסקה משיר יספי כווח רפיקה מא למבקשת הלכןו, עסקה היוםב

 15 קום מחר אעקוב לכולתה יל עמבקשת הומרת שעניינינוב, ודהגלס ניין בעהנסיבותמ

 16 קצה הציוד ליחס בעסקה הת אסווג לין אלה אנימוקים מ.קצה היוד צל שימצאוה

 17 .כר מעסקתכ

 18 

 19 י כדעה לוטים ננוא, אילה שעסקת כו אכירות שעסקת כעסקה הסיווג לאשרב .10

 20 עד במשית ממורה תשולמת מעניין הנסיבות בכןש, משיב המדת עת אקבל לשי

 21 קשתהמב שכך בן הגולמת מו זמורהת. לקוח הל ששימושו לקצה היוד צעמדתה

 22 ימוש שדמי בחויבת מאיננה ולקוח הידי בוחזק מהציוד שזמן בפיקדון בחזיקהמ

 23 שווי מ10% ל שנתי שחיקה שיעור שביעת בקהןו, )ריביתב; היינוד (ליו איחסב

 24 כיווןמ, עניין בסמרות מקבוע לנכון לוצאים מיננוא, את זם עחדי. פיקדוןה

 25 יןא, אילה שעסקת כסווג תםא בין וכירות שעסקת כעסקה הסווג תם אין בלשיטתנוש
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 1 נגרם שזק נל שמקרה בקצה היוד צתקינות לאחריות ממבקשת הת אפוטרת ההוראהב

 2 . דברים הובהרו יהלןל. יפוח קשום מחשמל הרשת בקלה תעקבותב

 3 

 4ועל כן רמת האחריות , ף אם נצא מנקודת ההנחה כי מדובר בעסקת שכירותא .11

 5רי ה, וגבלת לרשלנות בלבדמוק השומרים פי חל) הלקוח; קרי(שמוטלת על המחזיק 

 6 14סעיף : ראו(הסכם יכולים להתנות על רמת אחריות זו לשאין חולק כי הצדדים 

 7ויש בה כדי , בחוזה אחיד, כמו בענייננו, כאשר התניה כזו נעשית). לחוק השומרים

 8הרי שיש לבחון בשבע עיניים האם , ל הלקוחעלהעלות את רמת האחריות המוטלת 

 9אשר בין אם הוא חל , לחוק החוזים האחידים) 1(4ראו סעיף  (יה זו מקפחתין תנא

 10, ננו באופן ישיר ובין אם לאו מלמד על הצורך להקפיד עם הספק בעניין זהייבענ

 11 ).  יטב מה ההצדקה העניינית להתניההולדרוש ממנו להבהיר 

 12 

 13 לנו נראה, המיוחדות של ההתקשרות בה עסקינן היחר שבחנו את נסיבותלא .12

 14חשמל השת רשהעברת האחריות ללקוח לשאת באחריות לנזקים שמקורם בתקלה ב

 15מקורם בתקלה ברשת שזקים נ. את האינטרסים של ציבור הלקוחות איננה מקפחת

 16תרחשותם ה. כפי שמשתמע מטענותיו של המשיב', כח עליון'החשמל אינם בגדר 

 17דרך מא מבוטלת לעניין הנגזר במידה , יתיתחשמל הבהשת רתלויה במצבה של 

 18כולתו של הלקוח למנוע נזק מסוג י, זאת ועוד. ל ידי הלקוחועחזוקתה תפעלתה וה

 19ונע מוא הלקוח הכי , זה באמצעות שימוש בהתקני הגנה פשוטים מובילה למסקנה

 20פסק או התקן הגנה אחר מפני עליית מתח איננה -התקנת אל. הזול והיעיל של הנזק

 21אשר יש להניח ,  על המחשב האישי של הלקוחאלא גם, מגינה רק על ציוד הקצה

 22כך שללקוח יש אינטרס חיצוני . שעלותו גבוהה פי כמה מעלותו של ציוד הקצה

 23ל מצבה עא לליטה שלמבקשת אין , מאידך גיסא. להסכם להתקין ציוד הגנה כאמור

 24 הותקנו למניעת נזק מתקלות חשמלשיגון הממצעי אל עולא , חשמלהשת רשל 

 25ינו אפשרי מבחינה אקלות חשמל תפני מלבד ביוד הקצה צל שיגון וזאת בהנחה שמ(
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 1שויה להשתנות עם העהנחה  – קר את עלותו באופן משמעותימייטכנית או 

 2). פני תקלות חשמלמיגון המקדמות הטכנולוגיה וירידה אפשרית בעלויות אמצעי תה

 3הטלת אחריות על המבקשת בגין נזקים שמקורם בתקלה ברשת החשמל , פיכךל

 4 . באופן סביר ין בידה למנועארגע כחושפת אותה לסיכון ש

 5 

 6טלת אחריות על המבקשת לגורמים שאין לה שליטה עליהם מפזרת את ה.  13

 7ע "ו: ראו(הסיכון בין כלל הלקוחות ובכך היא מובילה להעלאת תעריפי השירות 

 8, היועץ המשפטי לממשלה' מ נ"יתוראן איתור ושליטה בעא 2030/01) ירושלים(

 9, אמצעים יעילים שיבודד הלקוח לבנסיבות בהן , וצאה זות). 2466) 1(2004מח -קת

 10ובית הדין צריך , ינה רצויהא, מנוע מעצמו את התרחשות הנזקלזולים ושוטים פ

 11 . להימנע מלהביא להתרחשותה

 12 

 13) 3(6.1.2.3וראת סעיף ה, נסיבותיו של מקרה זהבי כ, פואא, מסקנתנו היא . 14

 14 .  האו לשנותה ין מקום לבטלוא,  תנאי מקפחגדרבלהסכם איננה 

 15 

 16 6.3.6 - ו6.3.5 עיפיםס

 17 י דיןא, אינטרנט הרשת בלישה גיאפשר שאופן בשירות הימוש משםל .15

 Driver (18 (תקן הנהל מוכנת תל שתקנה הף אדרשת נלאא, קצה היוד צהתקנתב

 19 שרא כו אUSB ניסת כלקוח הל שאישי המחשבו בין אאשרכ ,נוסףב. קצה הציודל

 20 נהל מוכנת תשל ושת ררטיס כל שתקנה הף אדרשתנ ,נויה פUSB ניסת כו ביןא

 21 ירותש "הסכם בכונה מלה אשלימות מוכנות תל שתקנתןה. רשת הכרטיס לתקןה

 22 ךא, רשיון הנאי תפי לה זירות שהעניק לחויבת מיננה אמבקשתה". שלים מתקנהה

 23 תוכנות הת אהתקין לביי חינו אלקוחה. וסף נתשלום לתמורה בספקו לוכנה מיאה

 24 אינטרנט הירות שפק סאמצעותב, עצמו בהתקינן לשאי רהוא ומבקשת האמצעותב
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 1 התקנה הירות שת אסדיר מהסכם ל6.3 עיףס. חר אלישי שורם גל כאמצעות בוא

 2 מבקשת האמצעות במשלימות התוכנות ההתקנת בפץ חלקוח האשר כמשליםה

 3 ל שחריותה אהגבלת בוסק ע6.3.5 עיףס. התקנה הת אבצע לסכימה ההמבקשתו

 4 ל שאישי המחשבו במצויים הלתכנים ומידע להיגרם לעלולים הנזקים למבקשתה

 5 : שונו לזוו, משלים ההתקנה הירות שתן מעת בלקוחה

 6 

 7 א לחברהה, הלן ל9.6 ד ע9.1 עיפים סהוראות מגרוע לבלימ

 8 מותקנים הוא/ ומצויים הלתכנים ומידע לקשר באחריות בישאת

 9 לתכנים ומידעל, ייגרם שכלכ, ייגרם שנזקל וא/ ומחשבב

 10 מנוי הלע. משלים ההתקנה הירות שיצוע במהלךב, אמורכ

 11 מידע הל שגיבוי ומירה שצורך לנדרשים האמצעים הכל בנקוטל

 12 .  אמור כהתכניםו

 13 

 14 מתוויםה, הסכם ל9.6 ד ע9.1 סעיפים מורע גיננו אבו שהסדר היכ, ובע ק6.3.5 עיףס

 15 הא תא למבקשת היכ, ובעים ק9.5- ו9.4 עיפיםס. מבקשת הל שחריותה אגבלת התא

 16, שירות הספקת אם עקשר בלקוח ליגרמו שקיפים עו אוצאתיים תנזקים לחראיתא

 17, צדדים הין בוסכם הליוע, לה אעיפים סייפת סל שעדכני הוסחםנ. גבלתו הו איתוקונ

 18 :  יחס בחול יא לפטור הי כקובע ואחריות ממבקשת הטור פת אסייגמ

 19 

 20 נזק לו אגבלתו הו אשירות הפסקת הקב ענגרם ששיר יזקנל"

 21 ו אחברה הל שמורה חרשלנות מו אכוונת מפעולה מנגרםש

 22 ". טעמה מבאיםה

 23 

 24 :ך כקובעתה, תקשורת החוק ל40 עיף סהוראת מגזר נה זייגס
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 1 

 42 עיף סי פל עו להוענקה ששיון רעלב, 41 סעיף באמור לכפוףב

 3 ובדיוע, )סינות חעל ב- ה זפרקב (ה זעיף סענין לסינותח) ו(

 4  - לא אנזיקין באחריות בשאו יאל, טעמו מבאים הכלו

 5 ; פסקתו הו אזק בירות שגבלת הקב ענגרם ששיר ינזקל ) 1(

 6 ל שמורה חרשלנות מו אכוונת מפעולה מנובע הנזקל ) 2(

 7 . טעמו מבאים הו אובדיוע, חסינות העלב

 8 

 9 חוק ל40 סעיף באמור כסינות חיבלה קכן אמבקשתה, משיב הטיעוני מעולהכ

 10 6.3.5 עיף סהכפפת מוצא יכפועלו, פיכךל). 26 סקהפ, משיב היכומיס (תקשורתה

 11 לתכנים ומידע לנזקים לאחריות ממבקשת הכאורה לטורהפ, 9.6 ד ע9.1 סעיפיםל

 12 שלנות רו אכוונת מעולה פשל בנגרם שנזק לחראית איא הךא, שלנות רקב ענגרמוש

 13 .מורהח

 14 

 15 תקשורת הוק חכח מנזיקית החסינות הי כיא המשיב הל שקדמית מענהט .16

 16 יתן נאם הרור בא לכןש, שלים מתקנה הירות שהעניקה במבקשת הל עלה חיננהא

 17. תקשורת החוק ל1 סעיף בהגדרתוכ, "זק בירותש "משלים ההתקנה השירות בראותל

 18 הפניה בי דאין ומבקשת החריות אל שפורשת מגבלה הדרשתנ, משיב הגישתל, כןל

 19 . אחריות מסטטוטורי הטורפל

 20 

 21 יננה א6.3.5 סעיף במבקשת הל שחריותה אהגבלת שכיווןמ: דוייקת מיננה או זענהט

 22 אחריות הסדר הל עלאא, תקשורת הבחוק שאחריות הסדר הל עשיר יאופן בסמכתנ

 23 התקנה הירות שאם היא ההשאלה שריה, הסכם ל9.6 ד ע9.1 סעיפים במעוגן החוזיה

 24 9.5- ו9.4 עיפיםס. הסכם בעוגן מהוא שפיכ, אחריות הגיו סחת תוסה חמשליםה



 

 
 בתי המשפט

 8006/02א "ח
 8007/02א "ח
 8008/02א "ח

 בירושלים אחידים לחוזים הדין בית

 
 

29/10/2007 

 
 

:תאריך

 כבוד השופטת מרים מזרחי
  חבר-עופר גרוסקופף ' פרופ

  חבר -ר משה גלברד "ד

 :בפני

 
 

 

10

 1 ספקת אעת בטעמה מבאים הו אמבקשת הל שפעולה מנגרמו שנזקים לתייחסיםמ

 2 : ך כהסכם ל1 סעיף בוגדרמ" שירותה. "יתוקו נו אגבלתוה, "שירותה"

 3 

 4 ירות שבלת קשם לינטרנט אירות שפק סל אישה גירותש

 5 תקבע שפי כמתכונתב, נוימ הדיי-לע, רשת האמצעות בינטרנטא

 6 ;    עת לעת מחברהה

 7 

 8 שירות הל שמו שםג. משלים ההתקנה הירות שת אהכרח בופסת תיננה או זגדרהה

 9 ם אפק סיכ, כאןמ". שירותה" מינהרנטי אלק חיננו אהוא שך כל עעיד ממשליםה

 10 ל עהסכם ל9.6 - 9.1 סעיפים במותווה האחריות השטר מלח, הסכם השון ליפ-לע

 11 התקנה הירות שתן מעת בלקוח להיגרם לעלולים הנזקים למבקשת הל שחריותהא

 12 עיפים סהוראות מגרוע לבלימ ("6.3.5 עיף סל שיסוחו נאופןמ, את זםע. משליםה

 13 אחריות השטר מת אהחיל ליתה המבקשת הוונת כיכ, ולהע") הלן ל9.6 ד ע9.1

 14 עיף סרישת בבהרה הדרשת נך כשםל, אולםו. משלים ההתקנה הירות של עם גחוזיה

 15. משלים ההתקנה השירות להתייחס בם גלות ח9.6 ד ע9.1 עיפים סוראות היכ, 6.3.5

 16 מותווה האחריות השטר מחלת האם הבחון לשי, וסף תאמור כהבהרה שהנחהב

 17 מבקשת הל שבותה חגבלתה; היינוד, משלים ההתקנה הירות של עהסכם ל9 סעיףב

 18 . קוחות ליפוח קבחינת באיה, רשלנות במקורם שוצאתיים תנזקים ליחסב

 19 

 20 על מסירמ, הסכם באמור כעוגןש, וצאתי תנזק לאחריות מסטטוטורי הפטורה .17

 21 תעוררת מפיכךל. חבות היקף הבחינת מפתחה לרובץ הסיכון הן מלק חמבקשתה

 22 מצומצמת החבות הותה אל עוספת נגבלה הקביעת לצדקה היימת קאםה, שאלהה

 23 יחס בחריות אל עתנאהה, כאורהל. רשלנות בםמקור שוצאתיים תזקים נשל בנותרהש

 24 קוחות למקפחת התנאה היא המבקשת הל ששלנית רפעולה מתוצאה כנגרם שנזקל
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 1 רימת גבהעדרה שפנימ, אחידים החוזים החוקל) 6(4 -ו) 1(4 עיפים סל שמובנםב

 2 וזית חחריות אן הוררת גייתה המבקשת הל ששלנית רתקנה הפעולת מתוצאה כזקנ

 3 ו זקודה נל עלק חא למשיב הגםו, בורים סנו אאת זמרותל. זיקיתנ חריות אהןו

 4 גבלת הת אצדיק ממשלים ההתקנה הירות של שיבו טיכ, )24' ספ, משיב היכומיס(

 5 ם גזאתו, לקוח המחשב במותקנים הלתכנים ומידע לקשר במבקשת הל שחריותהא

 6 . שלנות רל שמקריםב

 7 

 8 חיר מין בגדול הפער הוא האחריות ההגבלת בתומך המרכזי השיקולה .18

 9 קב עהיגרם לעלול הנזק הביןל, פרט במשלים ההתקנה הירות שמחיר וכלל בשירותה

 10 בד כזק נלקוח להיגרם ללולע, משל לךכ. לקוח המחשב בתוכנות ההתקנת בקלהת

 11 מחשב הל עאוחסן מהיה שידע מבד אמשלימות התוכנות התקנת העת בו במקרהב

 12 ידע מל ככן וכתב שירש, רך עקר יסקי עידעמ, ורטוקט דבודת עדוגמתכ, לו שביתיה

 13, ה זסוג מבדים כוצאתיים תזקים ני כביר סה זיןא. יבוי גו לאין שרך עעל בחרא

 14א "חת: אור (שירות הפק סל עוטלוי, שירות העלות לחס יכל בומדים עאינםש

 15, 45) 2(ן "שמ ת"פ, ממשלה למשפטי היועץה' מ נ"ע בילמורג) רושליםי (7,8/86

 16 היום לנכון שכיווןמ)). 1994 (297 חידים אוזיםח פניץ שטנה ווסטהויז לרדהו ;55

 17 גין בשלום תמעטל (משלים ההתקנה הירות שגין בשלום תובה גינה אלל כמבקשתה

 18 נזקים לחריות אהטלת שריה, )תקנתו הנדרשת שמידהב, שת ררטיס כל שלותוע

 19 הוביל ללולהע, בוה גסיכון למבקשת הת אחושפתה, רשלנות במקורם שוצאתייםת

 20 ו זוצאה תם אעינינו בפקס. בוהה געלות בהענקתו ללחילופין ושירות הל שביטולול

 21 .   יטבי מאופן בלקוחות היבור צל שניינם עת אקדמתמ

 22 

 23 מדובר שכלכ. פיזורו ונזק הניעת מקרון עם עחד אקנה בולה עף אה זיתוחנ .19

 24 די יל ענזק הניעת מעלותש, פק סיןא, בתי ררשלנות באף ודונייםז, כוונים ממעשיםב

 25 עניינים המהלך בשולטת הם גהיא ויותר במוכה נ- מבקשת הענייננו ב- צמו עמזיקה
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 1 ם גושג יך ככןש, מלואוב, נזק בשא תיא הלאש, יבה סיןא, פיכךל. מניעה הביכולתו

 2 ירותש' נ) שראל יכבתר (שראל ידינתמ 1439/90א "ע: אור (הרתעה הלמנטא

 3 הם בכרוכה שמעשים בשמדוברכ, יסא גאידךמ. )357-358, 346) 2(זד מ"פ, כבתר

 4 טוב הנזק הונעמ "מבקשת ההא תהכרח באל, טעמה מי מו אמבקשת הל ששלנותר

 5 ל שיום קל עיודעה, לקוח הל עהאחריות מלק חהטיל לכון נלה אמקריםב". יותרב

 6 החליט לכול ילקוחה. יבם טת אכונה נהעריך ליודע ואישי המחשבו בתכנים וידעמ

 7 נוכח לזאתו, מידע הל עשמור לדי כהשקיע לש ישאבים מילו איותר ביעיל האופןב

 8 מחשב הל עמצוי הידע מגיבוי שיווןכ. יניו ענגד לואה רהוא שסובייקטיבי הנזקה

 9 זק נל שהזול ויעיל המונע הוא ההלקוח שריה, זולה ושוטה פעולה פוא האישיה

 10 .       משלים ההתקנה השירות מתוצאה כמידע האותו להיגרם לעלולה

 11 

 12 מידע לייגרם שנזק למבקשת הל שחריותה אהגבלת בומכים תלה איקוליםש .20

 13 י מו אמבקשת השלנות רשלב, משלים ההתקנה הירות שספקת אעת בלתכניםו

 14 קובע שפיכ, אחריות ממוחלט הטור פענקת ההצדיק לדי כהם ביןא, אולםו. טעמהמ

 15 למבקשת שכך לגרום ללול עזה כורף גטור פ.הסכם ל6.3.5 עיף סל שנוכחי הוסחונ

 16 לקוח להעניק לדי כמאמץ ושאבים מהשקיע ליבה סל כהיה תא לטעמה מלמתקיניםו

 17 ת אצמצם ליתןנ, עניין הנסיבותב. יותר בהמקצועי וטוב ההתקנה הירות שתא

 18, נגנון מביעת קאמצעות בלתכנים ומידע לנזקים בכרוך הסיכון למבקשת השיפתח

 19 מידע הגיבוי בצורך הת אלקוח הידיעת להביא למבקשת הת אייבח יחד אצד משרא

 20 מןו, משלים ההתקנה הירות שספקת אטרםב, אישי המחשבו במותקנים ההתכניםו

 21. זק נמקרה בלקוח הכאי זהיה יהם ליצויים פל שרבי מכום הסת אביל יגשני הצדה

 22 עולה פעיצו בעת במבקשת הל עמוטלת הזהירות הובת חין ביזון אשיג מזה כסדרה

 23 ובה גין באפשרי הפרופורציה הוסר חביןל, מקצועית החריותה אתחום במצויהה

 24 .    שירות החיר מבין לנזקה

 25 
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 1 גובה בפיצוי לרבית מקרה תמבקשת הציעהה, אחריות הקרת תגובה לשרא .21

 2 בור עלקוח הדיי-ל עפועל במשולמים החודשי השירות המי דעמים פ60 לש

 3 לאב, "ביר ססכוםב "חריות אקרת תקבוע לסיכומיוב ציע המשיבכ ה"ב. ירותיהש

 4 . סכום הותו אדעתו להו מפירטש

 5 

 6  יא האויה רחריות אקרת תביעתק, כןא. אויה רינה אמוצעת ההתקרה שיא העתנוד

 7 ובייקטיביים אריטריונים קו אדד מגביה לין אכןש, רירותית שביעה קסוימת ממידהב

 8 לפנינו שמקרהב, אמורכ. מתאים הסכום ההו מהכריע ליתן ניהםפ-ל עובהקיםמ

 9. דויק מאופן בהעריך ליתן נא לותוא, צמו עמידע השווי מהיגזר לכול יינו אפיצויה

 10 וא, מידע הל שחזורו שלות עת אפחות לכסות לריכה צאויה רחריות אקרתת, אולםו

 11 פנינו להונח שהחומרמ. קלים שאלפי להגיע לשויה עשרא, שחזורו לניסיונותה

 12 ן כלע. קלים ששרות עכמה במדדים נמבקשת הל שחודשיים המנוי המי דיכ, ולהע

 13 אויה רחריות אקרת תהוות לכולה י100 - בכפלתם מיכ, אומדנא הרך דלע, נו לראהנ

 14 יתוראןא 2030/01) רושליםי(ע "ו: השווו (לקוח הת אקפח לדי כה בהיה ילאש

 15 ).2466) 1(2004 חמ-קת, ממשלה למשפטי היועץה' מ נ"ע בשליטה ויתורא

 16 

 17 מחשבו במאוחסנים הלתכנים ומידע ליחס באחריות השטר מל שאמור כינויש .22

 18 שליךמ, מבקשת הדיי-ל עמשלים ההתקנה הירות שספקת אעת בניזוקו ולקוח הלש

 19 : 6.3.6 עיף סל עםג

 20 

 21 לקוח למאפשר האופן במשלים ההתקנה הירות שיצוע ביכ, רישא בובע ק6.3.6 עיףס

 22 צונו רשביעות לופק סמשלים ההתקנה השירות שכך לאיה רהווהי, שירות הת אקבלל

 23 משלים ההתקנה הירות שתן מעקבות בו במצב ביכ, שתמע מכאןמ. לקוח הלש

 24 לפי כענות טעלאת הפני מלקוח הסוםח, עיקרי השירות הספקת אתאפשרתמ
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 1 תן מעת במחשבו באוחסנים מהיו שלתכנים ומידע לנגרמו שנזקים ליחס במבקשתה

 2 אופן במבקשת הת אפטור ללשהי כצדקה הוצאים מיננוא. משליםה התקנה הירותש

 3 לקוח הל שמחשבו במאוחסנים הלתכנים ומידע לנגרם שנזק לאחריות מוחלטמ

 4 ספקת אתאפשרת מהתקנה העקבות בם איןב, משלימות התוכנות התקנת העקבותב

 5 ת א6.3.6 עיף סרישת להוסיף לקום משי, פיכךל. או לם אביןו, עיקרי השירותה

 6 ".עיל ל6.3.5 עיף סהוראת לכפוףב: "מיליםה

 7 

 8 וסחו נכןש, 6.3.5 עיף סהוראת ל6.3.6 עיף סייפת סת אם גהתאים לשי, ומה דאופןב

 9 ירות שיום סאחר לנגרמה שתקלה לחראית אהא תא למבקשת היכ, ובע קנוכחיה

 10 כוונת מפעולה מנגרם שנזק לוא... ומרה חציוד לשיר ינזק ללאא", משלים ההתקנהה

 11 זק נגרם נאשר כיכ, ובןמ". טעמה מבאים הו אחברה הל שמורה חרשלנות מוא

 12 תן מעת בשלנות רעקבות בלקוח הל שמחשבו באוחסנים מהיו שלתכנים ומידעל

 13 ך כשל בק ראחריות ממבקשת הת אפטור לצדקה הל כיןא, משלים ההתקנה הירותש

 14 נוסחו ב6.3.6 עיףס, פיכךל. משלים ההתקנה הירות שיום סאחר לתגלתה נהתקלהש

 15 .  6.3.5 סעיף בנקבע שהסדר להתאימו לישו, עמוד לכול ייננו אנוכחיה

 16 

 17 שירות הפסקת הל שמקרה בחריות אגבלתה – 9.3 עיףס

 18 ל עיחול שאחריות השטר מתא, אמורכ, ובעות קהסכם ל9 עיף סוראותה .23

 19 אפשרות מהסכם ההוראות ורשיון הוראותה. ירות שמתן לחיוביה ליחס במבקשתה

 20 הדבר שבלימ, סויימות מנסיבות בשירות התן מת אהגביל לו אהפסיק למבקשתל

 21 ת אנתק לשאית רמבקשתה, משל לךכ. רשיון הל שו אהסכם הל שפרה ההווהי

 22 עיףס (קצה הציוד במקורו שרכוש לו אאדם ליכון סתגלה הם איידי מאופן בשירותה

 23 פסקת האשרכ). יוןרש ל69 עיףס (אומי לירום חל שעתות בף אכןו) הסכםל 13.2.5

 24 ל עחריות אהטלת לצדקה היןא, הרשיון והסכם ההוראות להתאם בעשית נשירותה

 25 ו ארישהד, ענה טל כל עוותר מלקוח היכ, קובע ווסיף מ9.3 עיףס, אולםו. מבקשתה
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 1 שירות התן מת אפסיק תמבקשת הו בקרה מכל בטעמה מי מו אמבקשת הגד נביעהת

 2 ". בלעדי העתה דיקול שיפ-לע, ה זהסכם ורשיון ההוראות להתאםב"

 3 

 4 הם במקרים באחריות ממבקשת הת אפטור לצדקה הל כין איכ, וען טמשיבה .24

 5 אפשרים מרישיון הו אהסכם הבהן שנסיבות בעשים נשירות הגבלת הו אניתוקה

 6 . שלני ראופן באת זךא, אתז

 7 

 8 ןרשיו הל שנאיו תפי לנעשה שיתוק נשל באחריות מטור פיכ, סבירה המבקשתה

 9, רשיון התנאי לת עכל בואמת תהא תמבקשת הל שאחריותה שנת מלע, חוץנ

 10 ינו א9.3 עיףס, שיטתהל. תקשורת הר של שחלטותיו הפי לעת לעת ממשתניםה

 11 ק רמבקשת החריות את אמגבילה הלשון בוקט נהוא שכיווןמ, ושי קל כעוררמ

 12 ברור שןמכיווו, "ה זהסכם ורשיון ההוראות להתאםב "עלה פיא ההם במקריםל

 13 סטטוטורי הפטור הת ארחיב מיננו אהסעיף שריה, זו כיננה אשלנית רפעולהש

 14 . שירות התן מפסקת הגב אנגרמים שנזקים למבקשת האחריותמ

 15 

 16 יקף הל שמהותית השאלה ליחס ביניהם בלוקים חינם אצדדיםה, מעשהל .25

 17 יקהפס ההם במקרים באחריות מטורה פהא תמבקשת הי כסכימים מניהםש. פטורה

 18 חריות אי כסכימים מף אניהםש. ההסכם ורשיון התנאי להתאם בשירות התן מתא

 19 פטור ההיקף מיגזר תההסכם ורשיון הנאי תת אואמת תאינה שעולה פגין במבקשתה

 20 צדקה הין אאת זוכחנ. הסכם ב9.5- ו9.4 סעיפים בעוגן מהוא שפיכ, סטטוטוריה

 21 ל עדובר ממנםא: שונית לימותעמ מובל סהיותוב, כונו מל ע9.3 עיף סת אהשאירל

 22 ופיעה מך כחר איד מךא, "ה זהסכם ורשיון ההוראות להתאםב "נעשה היתוקנ

 23 בלעדי הדעת היקול שאשרכ]". מבקשת הלש [בלעדי העתה דיקול שיפ-לע "תיבהה

 24 תוןנ, או לםא, הרשיון והסכם ההוראות להתאם בעשה נניתוק האם השאלה ליחסב
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 1. תקשורת החוק ל41- ו40 סעיפים בקבוע הורפט הורחבמ, מבקשת הל שידיהב

 2 . אחידים החוזים החוקל) 1(4 עיף סמובןב, לקוחות הת אקפחת מזו כרחבהה

 3 

 4 עתה דיקול שי פלע "תוספת הת א9.3 עיף סל שנוסחו מהשמיט לשי, פיכךל

 5 בכפוף ודין כיעשה יהניתוק שבלבדו: "מילים הת אהוסיף לבמקומהו, "בלעדיה

 6 ".הלן ל9.5-ו 9.4 סעיפים באמורל

 7 

 8 שירות הגבלת הו אפסקתה – 13.2.6 עיףס

 9 ה זעיףס. רשיון ל88 סעיף בבועה קשירות הת אספק לרשיון העל בל שובתוח .26

 10 אמור לכפוף בלא אירות שת אהפסיק לו אנתק לשאי רינו אישיון רעל ביכ, ובעק

 11 שעת בירות שהגבלת בעוסקה, 69 סעיף באמור לכפוף בו ארשיון ל89-94 סעיפיםב

 12 תן מת אהפסיק למבקשת השאית רהם במקרים הת אונים מלה אעיפיםס. ירוםח

 13 :ם האלהו, שירותה

 14 

 15 ;)69 עיףס (ין דפי למוסמכים הגורמים החלטת היפ-לע – ירום חשעתב .1

 16 ;)89-91 עיפיםס (ירות שפק סל שו אנוי מל שקשה בפי ליתוקנ .2

 17 ;)92 עיףס (מנוי הדיי-ל עהסכם הפרת השל ביתוקנ .3

 18 ;)93 עיףס (רשת הל שקמה הו אחזוקה תבודות עטרותמ ליתוקנ .4

 19 ;)94 עיףס (קצה הציוד מתוצאה כרכוש לו אאדם לטיחות ביכון סשל ביתוקנ .5

    20 

 21 אותן בשירות התן מת אהפסיק למבקשת הל שכותה זת אעגןמ, הסכם ל13 עיףס

 22 ת אנתק לשאית רמבקשת היכ, ובעת ק13.2.6 עיף סוראתה. רשיון בנזכרות הסיבותנ

 23 : ירותשה

 24 
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 1 כלל לשירות הת אהפסיק לחברה האלצה נגינה ביבה סכלמ

 2 . סויים מאזור בוא, ין דל כהוראות לכפוףב, נוייהמ

 3 

 4 הפסיק לכות זמבקשת למקנה ההוראה הנגד כופנים ממשיב היצי חיקרע .27

 5 ל שיבוט, שיטתול. עתה דיקול שפיל, סויים מאזור במנויים לשירות הת אספקל

 6, ובהר הא לשירות התן מת אהפסיק למבקשת הת אמזכה כףסעי בנזכר האילוץה

 7 קנה בולה עינו אשירות התן מהפסקת לאשר במבקשת לחב רעת דיקול שהענקתו

 8 ה לקנה מינו אסעיף היכ, צידה מסבירה המבקשתה. רשיון ל88 עיף סוראת הם עחדא

 9 וראות הכח מכןש, סויימים מאזורים לשירות האספקת מראש מהימנע לפשרותא

 10 ך אתייחס מסעיףה. רצית אפריסה בירות שלספק ושת רפרוס לחוייבת מיא היוןרשה

 11 ונע מובייקטיבי אילוץ או במצב למכווןו, יימים קמנויים לירות שתן מהפסקת לרקו

 12 מבקשתה. כבר מה זתשתית הותקנה הו בורזא לשירות הת אלספק והמשיך לבעדהמ

 13 : עקבות בתממשה לכול יזה כילוץ איכ, )61 סקהפ (סיכומיה ביינהצ

 14 

 15 יןב, מבקשת הל שלתשתית וכבלים הרשת למשית מתנכלותה"

 16 מנוע למבקשים הינטרסנטים אורמים גל שיומם קשל בםא

 17. שמו לונדליזם ושל בבין וליליות פסיבות מיןב, חרותת

 18, כוונות מבלות חגרימת בלווה מהיות ללולה עאמור כתנגדותה

 19 מנוע לותלול עשר אמבקשת הל שתשתית לנשנות ווזרותח

 20 ".   מנוייה לשירות הספקת את אמנהמ

 
21 

מתן אפשרות בידיה להפסיק את מתן השירות לאזור , סבורה המבקשת, במצב כזה
22 

עם הפסקת השירות מתבטלים גם כל חיוביו של הלקוח כלפי : מסויים היא סבירה
23 
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וכיוון שהמבקשת איננה מונופול בתחום ופתוחה בפני הלקוח האפשרות , המבקשת
1 

 .הרי שהסעיף לא מפר את ההדדיות שבין הצדדים, ת השירות מספק מתחרהלקבל א
2 

 
3 

 4 הוא שירות שנתק לשאי רינו ארישיון העל ביכ, ובע קרשיוןל) 1(88 עיףס .28

 89-5 - ו 69 סעיפים במנויים המקרים החד אהתרחש בלאא, רשיון הפי לספק לייבח

 6 מבקשת לאפשריםמה, ריגים חקרים מל שגורה סשימה רוצרים ילה אעיפיםס. 94

 7 רשיון הבעל לוסף נעת דיקול של כקנה מיננו ארשיוןה. שירות הת אספק להפסיקל

 8. רשיון במנויות הלה אל עחרות או אוספות ננסיבות בשירות היתוק נל עהורותל

 9 רישיון בוזכרות מינן אונדליזם וו אתשתית לבלותח, כבלים הרשת לתנכלותה

 10 סכמית הוראהה, פיכךל. שירות התןמ ת אהפסיק למבקשת למאפשרות הנסיבותכ

 11 דהי-ל עמוגדרותה, אלה כנסיבות בשירות התן מת אהפסיק למבקשת למאפשרתה

 12 . רשיון התנאי מורגתח, "ילוץא" כוא" ורחכ"כ

 13 

 14 סתירה בעמדו יא להתקשרות הסכם הנאי תיכ, ובעת קרשיון ל72.2 עיף סוראתה

 15. לקוח הם עמטיבה ההוראהב דובר מם אלאא, רשיון ההוראות לו אין דל כהוראותל

 16 אינן שנסיבות בשירות הת אספק להפסיק למבקשת למאפשרת הסכמית הוראהה

 17 סלותה פל עהורות לדי ככך בדיו, לקוח הם עמטיבה הוראה היננהא, רשיון בנויותמ

 18 שרא, רשיון הל שמהותו וטרתו מם עחד אקנה בולה עף או זסקנהמ. יפוח קחמתמ

 19 ייתה הא לילו אם גזאת ו- וא הכלל הכןל. וחותלק הל עהגן ליבו טעצם מועדנ

 20 סוטה החיד אחוזה בוראה הי כ- רשיון ל72.2 סעיף בעניין בפורשת מוראה היימתק

 21 ל שמובנו בקפחת מוראה הינהה, לקוח הל שטובתו בלאש, רשיון הל שהוראותיומ

 22 ץיועה'  נקניות הרוץד ע.י.כ 7053/99) רושליםי(ש "ע: אור (אחידים החוזים הוקח

 23 ). 316) 3(2001 חמ-קת, ממשלה למשפטיה

 24 
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 1 ל עהטיל לכול יסויים מאזור בשירות התן ממשך ההם בקרים מתכנוי, מתא .29

 2 מקרי בו אתשתית לנשנות ווזרות חתנכלויות הל שמקרים בךכ. לכלי כטל נמבקשתה

 3 בוא לכול יכך למענהה. תשתית האבטחת בשאבים משקעת המחייביםה, ונדליזםו

 4 ו איתוק נמאפשרת הילה ערישיון בהוסיף לבקשה בתקשורת השר ליהני פאמצעותב

 5 מבקשתה, אמור כינוי שהיעדר בךא. לה אעין ממקרים בשירות התן מל שפסקהה

 6 ירות שתן מל שפסקה הו אניתוקו, סכמיות היתוק נילות עהוסיף לשאית רינהא

 7 . רגילים החוזים היני דיפ-ל עיבחנו יא דגון כמקריםב

 8 

 9 סעיף בראשון המשפט הל שוסחו נת אשנות לש ייכ, מסקנה לגענוה את זל כאורל

 10 כפוףב: "לשונוש, ייג ספני לופיעת" סויים מאזור בוא "התיבה שךכ, הסכם ל13.2.6

 11 ".ין דל כלהוראות ורשיון ההוראותל

 12 

 13 פרטיות הל עהגנה וודיות סמירתש – 15.4 עיףס

 14 ל שרטיותו פגנתה וודיות סל עשמירה לוראות הובע קהסכם ל15 עיףס .30

 15 רשיון העלת בל שמידע המאגרי בנמצא הידע מיכ, לקוח הסכים מ4ק "סב. לקוחה

 16 ברה חהיא ש-) כבלים הברתח: הלןל (ירותיה שת או למספקת הבלים כשידוריל

 17 תן מצורך לימוש שו בעשות לתוכל שנת מלע, מבקשת לועבר י- מבקשת לשורהק

 18 . ין דל כהוראות לכפוף בזאתו, היר מינטרנט אספקי לישה גירותיש

 19 

 20 כך לודעים מהיו ילאש, קוחות לקפח ללולה עו זוראה היכ, בר סמשיבה .31

 21, ידע מודותיהם אהעביר ל- כבלים הברת ח-'  גצד לאפשרת מהסכם הל עהחתימהש

 22 11 סעיף לפנה המשיבה. מבקשתל, הסכם השוא נשירות למישרין בשור קאינוש

 23 יכ, קובעה) פרטיות הגנת הוקח: הלןל( 1981 -א"תשמה, פרטיות הגנת החוקל

 24 למי ומידע הבוקש מלשמה שמטרה הת אמידע המוסר להודיע לייב חידע מבקשמ

 25, ו לודע הבלים כחברת ללקוח הרטי פסירת מעת בי כטען נלא שיווןכ. מידע הימסרי
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 1 ספקי לישה גירותי שתן מ- חרת אמטרה לם גמסר שמידע בהשתמש להיה ייתן ניכ

 2 ידי לבלים כידורי שמטרת לנמסר שמידע ההעברת שרי ה- כבליםב היר מינטרנטא

 3 שיטתל, כןל. פרטיות הגנת החוק ל11 עיף סהוראת לניגוד בומדת עמבקשתה

 4 כבלים החברת מידע מהעברת ללקוח הל שהסכמתו בצורך הת אהבליט לשי, משיבה

 5 .    אמור כידע מהעברת להתנגד לאפשרות הדגשת הוךת, מבקשתל

 6 

 7 ת אמשרתת הכבלים השתית תאמצעות בסופקים מירותיה שיכ, ירהסב המבקשתה

 8 כן וציבוריים השטחים בפרוסה הכבלים הרשת מורכבת מו זשתיתת. כבלים הברתח

 9, כבלים השתית תל שיומה קדבר במידעה. מנוי הל שביתו במותקן הנימי פתיולמ

 10 תשתית ההתקנת לערכת נהיא שעת במבקשת לרוש דמיקומן ושלוחות הספרמ

 11 סעיף בנזכר המידעה, מבקשת הטענתל. היר מינטרנט אספק לגישה הירות שהספקתל

 12 אין שפנימ, פרטיות הגנת החוקל'  בפרקב" ידעמ "הגדרת לונה עינו אהסכםל) 4(15

 13, ריאותו בצבמ, ישותו אנעתצ, אישי העמדומ, דם אל שישיותו אל עתוניםנ" בדוברמ

 14 פגע תא לעברתו הלכןו, "נתואמו ועותיוד, מקצועית הכשרתוה, כלכלי הצבומ

 15 בית בכבלים השתית תודות אמידע ההן בנסיבותב, מבקשת הגישתל. מנוי הפרטיותב

 16 יןא, שירות הספקת אצורך לק רשמש מהוא ולשהו כלישי שצד לועבר מינו אלקוחה

 17 . קוחות ליפוח קשום מכךב

 18 

 19 אמרנ שכלו, הסכם בו ארשיון בצמאי עאופן בוגדר מיננוא" ידעמ "מונחה .32

 20 : וא ההסכם ל15.3 סעיף בגביול

 21 

 22' סמ./ז.ת' סמ, םש: רבותל, "ידעמ "הסכם ל15 עיף סענייןל

 23 וג סעניין ברטיםפ, יבור חטטוסס, נוימ' סמ, תובתכ, אגידת
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 1 פסקתה, ירות שחילת תועדמ, כמותו וביתי הציודה, קצה היודצ

 2 .מנוי ההזמין ששירות המתכונת וירות שניתוקו

 3 

 4. תונים נל שגורה סרשימה במדובר האין ויבוי רל שלשון בטתוק נאמורה ההגדרהה

 5 לשהי כעילות פודות או אלקוח הל שבנק השבון חרטי פודות אנתוניםש, כאןמ

 6 עיף סצורךל" ידעמ" כהיחשב לם הף אכולים יכבלים השת ראמצעות במבוצעתה

 7, פרטיות הגנת הבחוק שהגדרה הדיי-ל עהיתפס לכול יה זסוג מידעמ. הסכם ל15.4

 8 נעתצ" בפגוע ללול עהוא שך כשל בבין ולקוח הל שכלכלי המצבו לגיעתו נשל ביןב

 9 חברת מא דגון כידע מסירתמ, פיכךל. אמונתו ועותיו דודות ארמז לוא" ישותוא

 10 תוביל ופרטיות הגנת החוק ל11 עיף סהוראת לניגוד בעמוד תמבקשת לכבליםה

 11 ק רוא ה15.4 סעיף בנזכר המידע הי כבהרה הדרשתנ, את זאורל. קוחות לקיפוחל

 12, קיפוח הסרת השםל, פיכךל. שירות ללקוח היבור חשם למבקשת לנחוץ הידעמ

 13 : רשם יבמקומה ו15.4 עיף סל שסיפא השונהת

 14 

 15 שיון רעל בל שמידע המאגרי בנמצא שידע מי כסכים ממנויה

 16' סמ, מו שודותא, ירותיו שת או למספק הבלים כשידורי ללליכ

 17 רטיםפ, יבור חטטוסס, נוימ' סמ, תובתכ, אגידת' סמ./ז.ת

 18 ל עחברה לועברי, כמותו וביתי הציודה, קצה היוד צוג סענייןב

 19 סכם הפי לשירותים התן מצורך לימוש שו בעשות לתוכל שנתמ

 20 .דין ההוראות לכפוף בזאת והז

 21 

 22 בר דוףס

 23 הם מחמישהב. קפחים מעיפים סהם שטען נלגביהם שהסכם העיפי סת אחנוב .33

 24. קיפוח ללשהו כסוד יפחות לצאנומ – 15.4- ו13.2.6, 9.3, 6.3.6, 6.3.5 םעיפיס –

 25 צבענו הק ראחר החלקםב. קיפוח הסרת השם ללופי חיסוח נצענו ההסעיפים מחלקב
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 1 לאב, קיפוח הת אבטל לדי כאמורים הסעיפים הת אשנות ליתן נבו שכיוון הלע

 2 ל שחודש מיסוח נל עהידבר לצדדים להותרנוו ,יסוח נל שרטים פפרטי להיכנסל

 3 .סעיפיםה

 4 

 5 ת אתואםה, חוזה הל שתוקן מותק עמים י15 תוך בדין הבית לגישו יצדדיםה

 6 ש יה בדרך ליחס בהסכמה להגיע לצליחו יא להצדדים ויהה. עיל לפורטו שהנחיותה

 7, תואם ההוראה הל שנוסח לשלו מלופה חד צל כציעי, סוימת מוראה התקןל

 8 .אמור הזמן הרק פתוך בתזאו, ויננחיות התא, שיטתול

 9 

 10 סמכותנו להתאםוב, חוזה הפי למסופק השירות הל שמתמשך הופיו אאורל .34

 11 חוזה הנוסח בשינויים הי כורים מנוא, אחידים החוזים החוקל) ב(18 עיף ספיל

 12. מלואם בוצעו ברם טאשר וה זין דסק פתן מועד מפני לנכרתו שוזים חל עם גוחלוי

 13 סק פתן מום יפני לחוזה הפי לבוצע שה מלו עחול יא לאמור כםיינוי שי כובןמ

 14 עיף סל שנוסחומ, ו זאפשרות לפורשות מתייחסו הא להצדדים שף איכ, וערי. דיןה

 15 שרד מיכ "... מנוי לדוע יי כקבע נבוו, מקורית הבקשה לצורף שאחיד החוזה ל5.3

 16 רוךעל] מבקשתה [חברה להורות לוסמכים מחידים אחוזים לדין הבית ותקשורתה

 17 יה האילו כותו אחייב יאמור כשינוי שכך לסכמתו הותן נהואו, ה זהסכם ביקוןת

 18 פתה צמבקשת הי כולהע, ..."תיקון הל שתוקף לניסתו כמועד מחלה, ההסכם מלקח

 19 .  זו כאפשרות לנערכהו

 20 

 21 היו שעניינים המרבית ליחס בשרה פכלל להגיע לצדדים הל שכנים האמציהם מוכחנ

 22 .הוצאות לו ציןא, מחלוקת בנוייםש

 23 

 24 
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 1 .בהעדר הצדדים, )2007 באוקטובר 29(ח "ז בחשון תשס"י, ניתן היום

 2 .כ הצדדים"המזכירות תמציא העתקים לב

 3 

 4 

ר משה גלברד"ד שופטת, מרים מזרחי  עופר גרוסקופף' פרופ 

 5 


