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המשיב 

בקשה לאישור תובענה כייצוגית

2006-לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ובהתאם 



בית המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן: 

)להלן:  2006-למבקשת להגיש תובענה ייצוגית נגד המשיב, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ולאשר  .א

חוק תובענות ייצוגיות(; 

;1נספח נוסח התובענה הייצוגית מצורף לבקשה זו כ 

לקוחות המשיב, כל  התובענה תוגש בשםכי ( לחוק תובענות ייצוגיות, 1)א()14-ו 10, בהתאם לסעיפים לקבוע .ב

 ,)להלן: כללי הבנקאות( 2008-לפי כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, תשס"ח עסק קטןהמוגדרים 

 (במכשירים ניידיםשמותקן  של המשיבישומון יה)לרבות באמצעות  האינטרנטרשת שביצעו באמצעות 

מטבע חוץ או המרת תו רכישת מטבע חוץ, מכיר, בדרך של ארה"ב דולר 50העולה על שווי בהמרת מטבע 

ונגבתה מהם עמלה )בכל סכום(,  בנמל התעופה בן גוריוןאיסופו וכן מי שרכש מטבע חוץ לצורך  אחד באחר,

 שנים משבע החלכל זאת של המשיב ליחידים ועסקים קטנים, מהעמלה שקבועה בתעריפון  50%העולה על 

לחלופין בית המשפט הנכבד מתבקש הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורה; לפני הגשת בקשה זו ועד 

 לקבוע הגדרה אחרת לקבוצה;

, תהייצוגי תהיה התובעת ת( לחוק תובענות ייצוגיות, כי המבקש2)א()14-( ו1)א()4לקבוע, בהתאם לסעיפים  .ג

;םיהכח המייצג-יבא יועל בקשה זו יה מיםהחתו הכוח-יוכי בא

עילות המעשים המתוארים בבקשה זו מקימים  לחוק תובענות ייצוגיות, כי (3)א()14לקבוע, בהתאם לסעיף  .ד

)להלן: חוק החוזים( וחוק החוזים  1973-חוזה לפי חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"גהפרת תביעה בגין 

ובדרך תום לב נהוג בהפרת החובה ל )להלן: חוק החוזים תרופות(; 1970-)תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

]נוסח חדש[ )להלן: פקודת  לפקודת הנזיקין 35רשלנות לפי סעיף לחוק החוזים;  39בסעיף מקובלת הקבועה 

)להלן: חוק עשיית עושר ולא במשפט(;  1979-לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"טעילה  ;הנזיקין(

; בבקשה זושאחרת שעולה מן העובדות  וכל עילההפרת חובת האמון המוגברת החלה על תאגיד בנקאי; 

אלה יהיו הסעדים בתובענה הייצוגית: כי  ( לחוק תובענות ייצוגיות,4)א()14, בהתאם לסעיף קבועל .ה

מעמלת  50%-למעבר ש ,באמצעות האינטרנטהמרת מטבע שנגבה בגין  עמלת החליפין ל סכוםשהשבה  (1)

, בתוספת ריבית בנקאית החלה עסקים קטניםיחידים ושל המשיב החל על  בתעריפון החליפין הקבועה

 ; בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין –על יתרת החובה בחשבון, ואם לא חלה ריבית בנקאית 

באמצעות המבצעים המרת מטבע עסק קטן המוגדרים לקוחות הטלת איסור על המשיב לגבות מ (2)

בתעריפון של המשיב מעמלת החליפין הקבועה  50%העולה על בשיעור עמלת חליפין  ,האינטרנט

 ;  ניםקט יםעסקל

וכן מינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין; (3)

)ג( לחוק תובענות ייצוגיות; 20כל סעד אחר לטובת הקבוצה, חלקה, או הציבור, בהתאם לסעיף  (4)

ידי -באופן שייקבע על תפורסםכי ההחלטה בבקשה זו לחוק תובענות ייצוגיות,  25, בהתאם לסעיף הורותל .ו

;תיוהמשפט הנכבד, לרבות משלוח הודעה אישית לחברי הקבוצה, וכי המשיב יישא בעלו בית

לחוק תובענות ייצוגיות, את התובענה כתובענה ייצוגית, בנוסח המוצע או בכל  13לאשר, בהתאם לסעיף  .ז

הנכבד ראוי לשם הבטחת ניהול הוגן המשפט -המשפט יחליט, הכל כפי שייראה בעיני בית-שינוי עליו בית

וכןויעיל של התובענה הייצוגית; 

ובשכר טרחת עורכי הדין.  את המשיב בהוצאותלחייב  .ח
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  מבוא - חלק ראשון

בגין מכירה ורכישה של מטבע חוץ. ת חליפין, עסקים קטנים נקבעה עמליחידים ובתעריפון של המשיב החל על  .1

עסקה גין ב, דולר 3.3דולר תיגבה עמלה בסכום של  49עד של בשווי  בגין עסקההמשיב קבע בתעריפון כי 

עמלה בשיעור תיגבה דולר  99מעל בגין עסקה ששווייה דולר, ו 5.5דולר תיגבה עמלה בסכום של  99עד ששווייה 

בגין המרה בין שני מטבעות זרים נקבעה עמלה בשיעור בנוסף, דולר.  6.7ולפחות  ,משווי העסקה 0.19%של 

  .דולר 13.4משווי העסקה, ולפחות  0.38%של 

 תשיבצעו את פעול ,לקוחות שהם יחידים ועסקים קטניםמכי מתחייב ומציג המשיב , ובאתר האינטרנט של .2

מהעמלה הרגילה.  50%שיעור של תגבה עמלת חליפין בבאמצעות האינטרנט, ההמרה 

  - ים הדבריםוצגמכך  .3

בריביות/הטבות בעמלות הנחותהפעולה תאור

 באינטרנט"ח מט לעסקות חליפין תלבעמ 50% של הנחהחוץ מטבע המרת
 ומעלה 50$ של בסכומים ובאפליקציה

בעמלת חליפין  50%של  הנחה "גבנתב וקבלתו באתר"ח מט הזמנת

הפעולה מבוצעת שהוא מחייב עסקים קטנים במלוא העמלה, גם כלא מקיים את התחייבותו. המשיב  .4

ומעלה דולר  100בשווי של המרה מלקוח יחיד או עסק קטן שמבצע כך לדוגמה, באמצעות האינטרנט. 

 דולר 3.35ולפחות משווי העסקה,  0.095%של  בשיעורהמשיב צריך לגבות עמלת חליפין  ,באמצעות האינטרנט

 .דולר 6.7ולפחות משווי העסקה,  0.19%, של עמלה בשיעור מלאמעסק קטן בפועל המשיב גובה  .בלבד

 המשיב מתחייב לתת לעסקים קטנים הנחה בגין המרת מטבע באינטרנט ומפר את התחייבותו -חלק שני 

המשיב מחייב את לקוחותיו בעמלות בגין שירותים שונים. הוא הגדול בישראל. הבנקאי המשיב הוא התאגיד  .5

יב מפרסם תעריפון החל על לקוחות שהם שבפרסומים שונים. הממציג את תעריפי העמלות בתעריפונים וכן 

ט לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, 9בהתאם לסעיף . לעסקים גדוליםיחידים ועסקים קטנים ותעריפון אחר 

תעריפון המלא מתכונת הלפי ם ולעסקים קטנים יליחידתעריפון האת המשיב מחוייב לערוך , 1981-תשמ"א

שהם בתעריפון המלא נקבעה רשימת שירותים בגינם ניתן לגבות עמלות מלקוחות . כללי הבנקאותשנקבע ב

יחידים ועסקים קטנים, וכן הוראות שונות בנוגע לעמלות. 

.2נספח כמצורפים לבקשה זו החל על יחידים ועסקים קטנים המשיב תעריפון של רלוונטים עמודים 

 - עסק קטן תלכללי הבנקאות נקבעה הגדר 1בסעיף  .6

... כל אחד מאלה: – 'עסק קטן"'

 תאגיד שטרם חלפה שנה מיום התאגדותו;   (2)

תאגיד שמסר לתאגיד הבנקאי דוח שנתי, על פיו מחזור העסקים שלו בשנה שקדמה למועד    (3)

מסירתו, אינו עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים; מסר תאגיד לתאגיד הבנקאי דוח שנתי כאמור, 

בחודש העוקב לחודש שבו נמסר הדוח השנתי והתאגיד  1-הבנקאי כעסק קטן החל מהיסווגו התאגיד 

לא יידרש למסור דוח שנתי נוסף; היה לתאגיד הבנקאי יסוד סביר להניח כי מחזור העסקים של אותו 

תאגיד בשנה האחרונה עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים, רשאי הוא לדרוש בכתב מאותו תאגיד 

שנתי; לא נענתה דרישתו זו, רשאי התאגיד הבנקאי לסווג את אותו תאגיד כעסק  למסור לו דוח

 בחודש השני שלאחר משלוח הדרישה; 1-שאינו עסק קטן החל ב
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יחיד שהוא עסק, ובלבד שלא מצא התאגיד הבנקאי כי מחזור העסקים של אותו יחיד בשנה    (4)

גיד הבנקאי יסוד סביר להניח כי מחזור האחרונה עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים; היה לתא

העסקים של יחיד כאמור בשנה האחרונה עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים, רשאי הוא לדרוש 

בכתב מאותו יחיד למסור לו דוח שנתי; לא נענתה דרישתו זו, רשאי התאגיד הבנקאי לסווגו כעסק 

 וח הדרישה;בחודש שלאחר החודש העוקב למשל 1-שאינו עסק קטן, החל מ

לתוספת הראשונה יראו כעסק  13-ו 12(, לעניין חלקים 4( עד )2על אף האמור בפסקאות )   (5)

קטן עסק של יחיד או של תאגיד שטרם חלפה שנה מיום תחילת פעילותו או התאגדותו, בהתאמה, 

י או שמחזור הסליקה השנתי של עסקאות בכרטיסי חיוב שנעשית בעבורו על ידי התאגיד הבנקא

אינו עולה על שלושה מיליון שקלים חדשים בשנה; לעניין פסקה זו, בדיקת מחזור הסליקה 

 ...".  השנתי תיעשה על פי הנתונים המצויים בידי התאגיד הבנקאי;

בהתאם,  עמלת חליפין.של חלק זה מופיעה  1בפרט לפעולות במטבע חוץ. מתייחס  המלאשל התעריפון  5חלק  .7

עמלה ", כלומר בקניה/מכירה "עמלת חליפין שירות של מוצג ליחידים ועסקים קטנים גם בתעריפון המשיב

 .   בין שני מטבעות זרים ההמרורכישה , מכירה –בגין המרה של מטבע הנגבית 

דולר, תיגבה עמלה  49עד  ששווייהבגין עסקה כי המשיב בקניה/מכירה" נקבע בתעריפון  ן"עמלת חליפיבגין  .8

דולר, ובגין עסקה ששווייה  5.5דולר תיגבה עמלה בסכום של  99דולר, בגין עסקה ששווייה עד  3.3בסכום של 

בגין המרה  לבקשה זו(.  2)נספח  דולר 6.7ולפחות משווי העסקה,  0.19%דולר תיגבה עמלה בשיעור של  99מעל 

 לבקשה זו(.  2דולר )נספח  13.4לפחות משווי העסקה, ו 0.38%של  בין שני מטבעות זרים נקבעה עמלה בשיעור

מנויי פועלים באינטרנט ", בחלק ששמו "הטבות ויתרונות", הוא מכריז כי המשיבבאתר האינטרנט של  .9

המשיב תחת כותרת זו ". מרוויחים יותר ונהנים מהטבות בנקאיות, הנחות ויתרונות במגוון תחומי פעילות

המשיב  בנוגע לעמלת חליפיןללקוחות שמבצעים פעולות באמצעות האינטרנט.  ,יםמופחת עמלותמציג תעריפי 

    :מצהיר ומתחייב כך

 

כפי שהם אינטרנט באמצעות ההמבוצעות פעולות לללקוחות יחידים ועסקים קטנים תדפיס תעריפים מופחתים 

 .3נספח זו כ מצורפים לבקשהבמועד הגשת הבקשה של המשיב מוצגים באתר האינטרנט 
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ועד מועד הגשת בקשה זו, הופיעה באתר האינטרנט  2008משנת עולה כי לפחות  תהמבקששערכה מבדיקה  .10

  .באמצעות האינטרנט מטבעבעת ביצוע המרת  בעמלת החליפין 50%של של המשיב ההתחייבות לתת הנחה 

 .4 נספחלבקשה זו כמצורפים  2013אוקטובר ב 10-ו 2008 במרץ 7מימים מאתר האינטרנט של המשיב  יםתדפיס

באמצעות גובה מעסקים קטנים המבצעים המרת מטבע ביחס לעסקים קטנים. הוא זו,  המשיב מפר התחייבות .11

משיב , כפי שה50% של הנחה בשיעור. לא ניתנת להם במלואה את העמלה הקבועה בתעריפוןהאינטרנט 

 .  מתחייב לעשות

גם מורשה החתימה היחיד , שהוא מר יובל לפינר, בבעלות מלאה של חברת עורכי דין, תאגידהיא  תהמבקש .12

של  610מנהלת בסניף מס' המבקשת המבקשת היא עסק קטן, בהתאם להגדרה שבכללי הבנקאות. שלה. 

    .(682369)מס'  עסק קטןחשבון המוגדר המשיב 

במטבע ישראלי, דולר. הרכישה בוצעה  5,000 שלסכום בחשבונה רכשה  המבקשת 2017במרץ  14 ביום .13

בהתאם לשיעור הקבוע  עמלת חליפיןזו המשיב גבה מהמבקשת המרה  תבגין פעולאינטרנט. הבאמצעות 

היה על המשיב לחייב רק  ,. כפי שהראינוש"ח 35.06סכום של  - משווי העסקה 0.19% -בתעריפון של המשיב 

  בלבד.  ש"ח 17.53 –מעמלה זו  50%-בסכום השווה ל

 .5 נספחכמצורפים לבקשה זו  2017במרץ  14תדפיסי העסקה מיום 

)לפני  ש"ח 6,564.64ם תמורתוקיבלה דולר,  1,815.14המבקשת מכרה בחשבונה סכום של  2017במרץ  23ביום  .14

המבקשת גבה מהמשיב פעולת המרה זו בגין גם אינטרנט. הבאמצעות בוצעה המכירה . ניכוי עמלת החליפין(

היה על המשיב  ,(. כפי שהראינוש"ח באותו מועד 24.5דולר ) 6.7 –ת המינימום הקבועה בתעריפון לאת עמ

 .ש"ח באותו מועד( 12.25דולר ) 3.35 –מעמלה זו  50%-לחייב רק בסכום השווה ל

   .6 נספחכמצורפים לבקשה זו  2017במרץ  23תדפיסי העסקה מיום 

בדלפק של המשיב בנמל קבלתם דולר, לצורך  300המבקשת רכשה בחשבונה סכום של  2017באפריל  5 ביום .15

את גבה מהמבקשת המשיב המרה זו בגין פעולת גם הרכישה בוצעה באמצעות האינטרנט. התעופה בן גוריון. 

חייב יה על המשיב לה ,(. כפי שהראינוש"ח באותו מועד 24.43דולר ) 6.7 -הקבועה בתעריפון מינימום העמלת 

 ש"ח באותו מועד(.   12.22דולר ) 3.35 -מעמלה זו  50%-בסכום השווה ל

   .7 נספחלבקשה זו כמצורפים  2017באפריל  5תדפיסי העסקה מיום 

וקיבלה עבורו תמורה במטבע  ,דולר 10,000סכום של בחשבונה מכרה  תהמבקש 2017באפריל  13 ביום .16

לפי  עמלת חליפיןגבה מהמבקשת המשיב זו בגין פעולת המרה המכירה בוצעה באמצעות האינטרנט.  .ישראלי

 50%-בסכום השווה להיה על המשיב לחייב  ,. כפי שהראינוש"ח 68.86 - משווי העסקה 0.19%שיעור של 

 . ש"ח 34.43 -מעמלה זו 

  .8 נספחלבקשה זו כמצורפים  2017באפריל  13תדפיסי העסקה מיום 

הואיל ומדובר בפעולה המבוצעת על ידי המערכות הממוכנות של המשיב, ברור כי הוא נוהג כך כלפי כל  .17

הלקוחות שהם עסק קטן. אין שום סיבה לחשוב שהמשיב פועל כך רק במקרה של המבקשת. יתרה מכך, לפי 

  בדיקה שהמבקשת ערכה, המשיב נוהג כך גם ביחס ללקוחות אחרים.
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לתת התחייבות את המקיים דווקא המשיב  כלפי לקוחות שהם יחידיםעולה, כי  תהמבקששערכה מבדיקה  .18

אצל המשיב  . מר לפינר, הבעלים של המבקשת, מנהל חשבון פרטיבגין המרת מטבע באינטרנט 50%הנחה של 

דולר  2,210מר לפינר ביצע מכירה של  2010בדצמבר  30ביום (. 610, בסניף מספר 485867)חשבון מספר 

מעמלת  50%-דולר(, השווה ל 3.35ש"ח ) 11.93ות האינטרנט. בגין פעולה זו הוא חוייב בסכום של באמצע

 בהתאם להתחייבות שלו.גם כלפי עסקים קטנים, כך על המשיב לנהוג בדיוק דולר(.  6.7המינימום הרגילה )

עמלת מ 50%מר לפינר חוייב בשיעור של ותדפיסי עסקאות נוספות בהן  2010בדצמבר  30תדפיסי העסקה מיום 

 .9נספח החליפין הרגילה בגין ביצוע המרת מטבע באמצעות האינטרנט מצורפים לבקשה זו כ

, עבור פעולות המבוצעות הרגילה חליפיןהמעמלת  50%מתחייב לגבות מיחידים ועסקים קטנים הנה, המשיב  .19

 אינטרנט, ומפר את התחייבותו כלפי עסקים קטנים. האמצעות ב

 

 עילות התביעה -חלק שלישי 

 ולחברי הקבוצה עילות תביעה. תמעשי המשיב מקימים למבקש .20

הדבר ברור. תעריפים שהוא מציג. בהתאם ללחייב את הלקוחות המשיב על מהווים הפרת חוזה. מעשי המשיב  .21

לפי חוק החוזים וחוק מקים לחברי הקבוצה עילת תביעה מפרסם להתחייבות שהמשיב חיוב שלא בהתאם 

 החוזים תרופות.

 לחוק 39 סעיףב ותהקבוע ,חוזה בקיוםוהחובה לנהוג בדרך מקובלת  הלב תום חובת את הפר גם המשיב .22

 בוודאי מהווה הפרה של חובת תום הלב. שלא בהתאם לתעריפים שהמשיב מציג חיוב . החוזים

"עשה מורה כי לפקודת הנזיקין  35רשלנות. סעיף בגין מעשי המשיב מקימים לחברי הקבוצה עילת תביעה  .23

אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה 

שאדם סביר ונבון  באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות,

הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור  -וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות 

ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו 

מציג התעריפים שהוא סכום העולים על בר או בנק סביר לא גובה עמלה בשיעו נזק לזולתו עושה עוולה".

 ללקוחותיו. על כן, החיוב ביתר מקים עילת תביעה מכח עוולת הרשלנות. 

הלקוחות שהם המשיב גם עושה עושר ולא במשפט על חשבון לקוחותיו חברי הקבוצה. המשיב מחייב את  .24

רך זו המשיב מקבל שלא על . בדשהוא מציג ללקוחותשלא בהתאם לתעריפים עסקים קטנים בעמלה ביתר, 

פי זכות שבדין נכס וטובת הנאה, שבאו לו מאדם אחר, ועל כן הוא חייב להשיב לאותו אדם אחר את הזכיה, 

 לחוק עשיית עושר ולא במשפט.  1כאמור בסעיף 

מעשי המשיב מקימים לחברי הקבוצה גם עילת תביעה מכח הפרת חובת הנאמנות המוגברת החלה על תאגיד  .25

  בנקאי. 

 .  מקימים לחברי הקבוצה עילות תביעה משיבהנה, מעשי ה .26
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   הסעדים -חלק רביעי 

 :כות את חברי הקבוצה בסעדים הבאיםעילות התביעה מז .27

מעמלת  50%-של סכום עמלת החליפין שנגבה בגין המרת מטבע באמצעות האינטרנט, שמעבר להשבה  .27.1

החליפין הקבועה בתעריפון של המשיב החל על יחידים ועסקים קטנים, בתוספת ריבית בנקאית החלה 

 ; כדיןהפרשי הצמדה וריבית בתוספת  –על יתרת החובה בחשבון, ואם לא חלה ריבית בנקאית 

על המשיב לגבות מלקוחות המוגדרים עסק קטן המבצעים המרת מטבע באמצעות הטלת איסור  .27.2

מעמלת החליפין הקבועה בתעריפון של המשיב  50%האינטרנט, עמלת חליפין בשיעור העולה על 

 וכן ;  לעסקים קטנים

 . הדין פסק ביצוע על יפקח אשר תפקיד בעל מינוי .27.3

בהתאם כל סעד אחר, חלקה, או הציבור, , כולה או בית המשפט הנכבד מתבקש אף להושיט לחברי הקבוצה .28

  . )ג( לחוק תובענות ייצוגיות20לסעיף 

, יש לציין בבקשת אישור את 2010-( לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע12)א()2-ו( 11)א()2 ותלתקנ בהתאם .29

משווי ההטבה לציבור  15%לקבוע גמול בשיעור של  עותרת המבקשתהגמול ושכר הטרחה המבוקשים. 

)בתוספת מס ערך מוסף, אם חל(, ושכר טרחה לפי השיעורים שנקבעו בהחלטת בית המשפט העליון בע"א 

 5-(. באותו ענין נקבע כי "על כל סכום שנגבה בפועל עד ל23.5.2012)פורסם בנבו,  שמש נ' רייכרט 2046/10

 5; על כל סכום שנגבה בפועל בין 25%הכוח המייצג שכר טרחה בשיעור של -מיליון ש"ח, ייפסק לטובת בא

 10; ועל כל סכום שנגבה בפועל מעל 20%מיליון ש"ח ייפסק שכר טרחה בשיעור של  10-מיליון ש"ח עד ל

שווי ההטבה לציבור יש להביא בחשבון  לענין(. 16" )פסקה 15%מיליון ש"ח, ייפסק שכר טרחה בשיעור של 

דיון בבקשת ב שיוטל חיובהגמול ושכר הטרחה המבוקשים אינם כוללים העתידית.  ההטבה שוויגם את 

  האישור. 

)ב( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי 4ש"ח. סעיף  76.43הנזק האישי של המבקשת עומד על סכום נומינלי של  .30

( בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף 1) –"לענין סעיף זה, כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק 

 די בכך שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזק". הראינו כי הבקשה עומדת בדרישה זו.  –( 1קטן )א()

המשרת  הגדול בישראל,בנקאי התאגיד ההמבקשת אינה יכולה להעריך את הנזק שנגרם לקבוצה. המשיב הוא  .31

. על כן, בוודאי מדובר בסכום של מיליוני ש"ח שנגבו מחברי למעלה מכך אם לאעסקים קטנים, עשרות אלפי 

 הקבוצה שלא כדין.

 

  מתקיימים כל התנאים לאישור התובענה כייצוגית -חמישי חלק 

  ., לפי חוק תובענות ייצוגיותהתנאים הדרושים לצורך אישורה כתובענה ייצוגיתכל אחר ממלאת זו  תובענה .32

ייצוגיות קובע כי "לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה  )א( לחוק תובענות3סעיף  .33

לתוספת השניה נקבעה  3או בענין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית...". בסעיף 

ובין אם  ה"תביעה נגד תאגיד בנקאי, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסק -הקטגוריה הבאה 

 .  ניתן להגיש בגין מקרה זה תובענה ייצוגיתכן  על ."לאו
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)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית 4סעיף  .34

)א(, המעוררת שאלות מהותיות של 3( אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף 1כמפורט להלן: )

היא  קבוצה". המבקשת בשם אותה –עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

 נגדו.  . על כן היא רשאית להגיש תובענה ייצוגיתואוחזת בעילת תביעה כלפי לקוחה של המשיב, והיא

)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו 8סעיף  .35

, ויש משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה( התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או 1כל אלה: )

( תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת 2אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה; )

( קיים יסוד להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך 3להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין; )

הבקשה ממלאת כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב".  ( קיים יסוד סביר להניח4הולמת; ... )

 אחר תנאים אלו. 

היסודות של עילות התביעה משותפים למבקשת ולכל חברי הקבוצה. המשיב פועל באותו אופן כלפי כל חברי  .36

. החיוב באמצעות האינטרנטהמבוצעת המרת מטבע , בגין חליפין ביתרהקבוצה. המשיב מחייב אותם בעמלת 

על כן, לחברי מבוצע באמצעות מערכת המחשוב של המשיב, הפועלת באופן אחיד וזהה כלפי כל חברי הקבוצה. 

  הקבוצה עילות תביעה משותפות. 

בירור ברור כי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה. לשם  .37

עסקים האם המשיב רשאי לחייב  – דון ולהכריע בשאלות הבאותליידרש עילת התביעה בית המשפט הנכבד 

האם עליו  ,, אם לאבשיעור מלאת חליפין בעמלהאינטרנט המבוצעת באמצעות בגין המרת מטבע קטנים 

משותפת  ,עליה מבוססת הבקשה ,המערכת העובדתית והמשפטיתועוד.  ,להשיב את העמלה שנגבתה ביתר

משותפות לכלל חברי  כן, ברור כי שאלות מהותיות של עובדה ומשפט. על חברי הקבוצה למבקשת ולכל

 הקבוצה. 

מעבר לכך ולמען הזהירות נוסיף, כי לא נדרשת זהות מוחלטת של כל השאלות הטעונות הכרעה, העובדתיות  .38

, פסקה הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' עמוסי 2128/09רע"א ראו  –והמשפטיות, ביחס לכל חברי הקבוצה 

 (. 5.7.2012של כבוד השופט ריבלין )פורסם בנבו, ות הדעת לחו 10

נוכח הנימוקים שהצגנו גם ברור כי קיימת אפשרות סבירה ואף למעלה מכך, שהשאלות המשותפות יוכרעו  .39

   הקבוצה. לטובת

תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. הנזק שנגרם לכל אחד מחברי הקבוצה קטן  .40

את  מתאים לניהול הליך משפטי, בוודאי לא נגד גוף רב עצמה כמו המשיב. לכן, הדרך הנכונה לערוך ואינו

 הבירור היא ניהול תובענה ייצוגית.

עניינם של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב. המבקשת פועלת על מנת לתקן את הליקויים  .41

כלל  הקבוצה. האינטרסים של המבקשת זהים לאלה של בהתנהלות המשיב, ולהשיג סעד הולם עבור חברי

 חברי הקבוצה.

 הדרוש לשם אישור התובענה כייצוגית מתקיים בבירור.  לסיכום, כל .42
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