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 ית. בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוג .1

"( מלקוחותיו, בעת הבנקנושא התובענה הייצוגית הוא עמלה שגבה המשיב )להלן גם " 

שפרעו פירעון מוקדם הלוואה מובטחת במשכנתא, באמצעות הלוואה אחרת שנטלו מן  

 הבנק )מיחזור הלוואה(.  

נגבתה  ,(העמלה"המבקש טען כי העמלה שנגבתה, עמלת אי הודעה מוקדמת )להלן גם " 

צו )להלן " 2002 –, תשס"ב הבנקאות )עמלות פירעון מוקדם( צולהוראות  בנגוד 

 "(.הבנקאות 
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המבקש טען כי הבנק אינו מוסר ללקוחות הודעות בדבר העמלות שהם משלמים בגין פרעון  .2

אי הודעה מוקדמת כאשר ההלוואה מוקדם, ואינו מציג מידע אודות האיסור לחייב בעמלת 

 נפרעת באמצעות הלוואה אחרת מאת הבנק. 

; אי מסירת הודעות בדבר צו הבנקאותב 3סעיף : גביית העמלה מפרה את עילות התובענה 

הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי  כלליב 26 –ו  12לסעיפים החיוב בעמלה עומדת בנגוד  

; וכן מהווים המעשים הטעיה, הפרת חובה 1992 –נאות ומסירת מסמכים(, תשנ"ב  

 ה, עשיית עושר, היעדר תום לב והפרת חובות בנקאי. חקוקה, הפרת חוז 

: צו המורה לבנק לשלוח לחברי הקבוצה פירוט של העמלות שנגבו בגין הסעדים שנתבקשו

הפירעון המוקדם; לכלול במסמך "נתונים של סילוק מלא של הלוואה בתיק" )או בכל 

תן הבנק לא תיגבה מסמך אחר במקומו( הבהרה כי במקרה של פירעון על ידי הלוואה שנו

מידע מפורט אודות העמלות שנגבו;  –עמלת אי הודעה מוקדמת, ולאחר ביצוע הפירעון 

לחדול מגביית עמלת אי הודעה מוקדמת במקרה של פירעון מוקדם של הלוואה לדיור 

שניתנה על ידי הבנק באמצעות הלוואה אחרת שניתנה על ידו; השבת סכומי הכסף שנגבו 

י הקבוצה בגין עמלת אי הודעה מוקדמת בתוספת הפרשי הצמדה ידי הבנק מחבר על

בבקשת  2וריבית; ולחילופין להורות על סעד אחר לטובת הקבוצה או לטובת הציבור )עמ' 

 האישור(.   

הבנק השיב כי מדובר בטעות בעניינו של המבקש, וכי הנהלים שהוא עובד לפיהם תואמים  .3

וקנה עוד לפני הגשת הבקשה לאישור תובענה . מכל מקום, הטעות תצו הבנקאותאת 

ייצוגית. הבנק הוסיף כי למרות שמדובר במקרה פרטי, ייבדקו המיחזורים שבוצעו בשבע 

השנים האחרונות ויזוכה חשבונם של מי שנמצאו טעויות בחשבונו. לאחר בדיקה, הודיע 

 הבנק כי נמצאה טעות בחשבונות של לקוחות נוספים.

 

 ם הפשרה שהצדדים מבקשים לאשר: אלו הוראות הסכ .4

הקבוצה כוללת את כל לקוחות הבנק אשר פרעו הלוואה לרכישת דירת מגורים או  א.

מישכון של דירת מגורים, לפני מועד הפרעון, באמצעות הלוואה אחרת שניתנה על 

ידי הבנק, וחשבונם חויב בעמלת אי הודעה מוקדמת, בתקופה שהחלה שבע שנים 

 לאישור התביעה כייצוגית.  לפני הגשת הבקשה

 עילות התובענה הן כמפורט בבקשה לאישור תובענה ייצוגית.  ב.

הבנק ישיב לכל חברי הקבוצה את עמלת אי ההודעה המוקדמת שנגבתה מהם  ג.

 במלואה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגבייה. 

הפירעון הבנק ישלח לחברי הקבוצה הודעות בדבר העמלות שנגבו מהם בגין  ד.

 המוקדם. 

הבנק מתחייב לא לגבות עמלת אי הודעה במקרה של מיחזור הלוואה בהתאם  ה.

 . צו הבנקאותב (2)3לסעיף 

בדף המידע של הבנק העוסק בפירעון מוקדם, וכן במסמך "נתונים לסילוק מלא של  ו.

כי עמלת אי הודעה אינה נגבית במקרה של מיחזור; וככל  הלוואה בתיק.." יצוין

 שיש דף באתר האינטרנט של הבנק, הדבר יצוין גם שם. 
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לא היתה הסכמה בין הצדדים בדבר המלצה לגמול ולשכר טרחה, ועל כן הגישו טיעון נפרד  .5

 בעניין זה.

 

התחייבויותיו לפי  הצדדים ביקשו למנות בודק שיהיה אחראי גם לוודא שהבנק מקיים את .6

 הסכם הפשרה. 

מיניתי את רו"ח אריה רפופורט בודק לבדיקת רישומי הבנק, אם  2.1.2011בהחלטה מיום  

הסכומים המגיעים לכל  יש בהם כדי למצוא כל אחד מחברי הקבוצה באופן אישי, ולקביעת 

התבקש  אחד מהם, נומינלית ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית עד יום מתן חוות הדעת. כן

הבודק לקבוע את מספר חברי הקבוצה ואת הסכום הכולל שהם זכאים לו מן הבנק לפי 

 הסכם הפשרה; ללוות את בצוע הסכם הפשרה ולהודיע דבר השלמתו לבית המשפט.

הואיל שהסכם הפשרה עונה על כל הסעדים שביקש המבקש בבקשה לאישור  

  ראוי.   תובענה ייצוגית, לא נתבקש הבודק לבחון אם ההסדר 

  

ההסדר האמור פורסם לצבור ונשלח לעיון היועץ המשפטי לממשלה. לא נתקבלה כל  .7

 התנגדות.   

 

הגיש הבודק את חוות דעתו. חוות הדעת מתייחסת להלוואות שהעמיד  23.8.2011ביום  .8

. אלו הם ממצאי חוות 31.12.2010ועד ליום  7.2.2003הבנק ללקוחותיו בתקופה שמיום 

    הדעת:

הלוואות מחזור שבהן חייב הבנק את הלווים בעת החזר  3,259הבודק איתר  א.

ההלוואות מקוריות בעמלת אי הודעה מוקדמת. לפי בסיס הנתונים של הבנק ניתן 

לזהות את הלווה וכן את סכום העמלה הנומינלית שגבה הבנק. סכום כל העמלות 

 ₪.  937,691 - ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית₪,  734,206 –מגיע ל 

 

לא אותרו ההלוואות המקוריות שהוחזרו באמצעותן.  –הלוואות מחזור  608עבור  ב.

הבודק דחה את טענות הבנק כי הלוואות אלה אינן הלוואות מחזור וכי רק בשל 

טעות אנוש הוקלד למערכת הקוד של הלוואות אלה, וציין כי בהיעדר נתונים 

גבה עמלת אי הודעה מוקדמת מלקוחות  מאומתים, יש לחייב את הבנק כאילו

 שנטלו הלוואה שהוגדרה כהלוואות מחזור )אף אם מדובר בטעות(.  

הבודק העריך כי הבנק גבה עמלה בעת מחזור הלוואות, באותו יחס כפי  

הלוואות בסכום  64(, כלומר 10.5%שנמצא לגבי ההלוואות שאותרו ) 

 ₪(. 31,567ה )וריאלית ליום הבדיק₪  24,300נומינלי של  

 

מוקדמת בעת שסילקו הלוואה או חלק  סה"כ גבה הבנק מלקוחותיו עמלה עבור אי הודעה  

כולל הפרשי הצמדה וריבית עד ליום ₪  969,258ממנה באמצעות הלוואת מחזור סכום של 

31.7.2011. 
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₪  31,567לאחר שהוגשה חוות דעת הבודק הסכימו הצדדים כי הבנק יתרום סכום של  .9

 –שלוש עמותות בחלקים שווים ביניהן )איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל, בית חולים אלין ל

מרכז שיקום ילדים ונוער ועמותת ילדים בסיכון(. כן הוסכם כי חבר קבוצה שיגלה כי נגבתה 

ממנו עמלת אי הודעה וכספו לא הושב לו במסגרת הסדר הפשרה, יהיה זכאי לסעדים 

 "(. התוספת להסדר( )להלן "6.10.2011מיום  שנקבעו בהסדר )ראה בקשה

  

 אישור ההסכם

ולאחר עיון בחוות דעת הבודק וטענות הצדדים, החלטתי  2.1.2011בהמשך להחלטתי מיום  .10

, שזו חוק תובענות ייצוגיותב )א(19, שעונה לדעתי על דרישות סעיף לאשר את ההסדר

 לשונו: 

ר ראוי, הוגן בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסד" 

וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה 

גם כי קיימות, לכאורה, שאלות  –הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית 

או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך מהותיות של עובדה 

 וקת בנסיבות הענין".היעילה וההוגנת להכרעה במחלבהסדר פשרה הוא הדרך 

  

בהתחשב בכך שהסדר הפשרה והתוספת לו עונים על כל הסעדים שבקש המבקש בבקשה  

לאישור תובענה ייצוגית, אני סבורה שההסדר ראוי, הוגן וסביר; כי קיימת שאלה של  

משפט שהיא משותפת לחברי הקבוצה; וכי הסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת  

 להכרעה במחלוקת. 

     

ייתרם לשלוש העמותות ₪  31,567הצדדים הסכימו כאמור, כי סכום של  – הטבת התרומה .11

 בחלקים שווים. 

 חודשים.  3אני קובעת כי התרומות תימסרנה ליעדן תוך  

 

 גמול ושכר טרחה

 הצדדים חלוקים ביניהם באשר לשיעור הגמול ושכר הטרחה.  .12

  ₪. 50,000כולל של רחה בסכום שלא יעלה על סך לטענת הבנק, יש לפסוק גמול ושכר ט 

הבנק טוען כי הגשת בקשת האישור נעשתה ב"שיטת מצליח" וללא עילה אישית: המבקש  

טען בתצהירו כי הבנק גובה את העמלה מכלל לקוחותיו, מבלי שהובאה לכך כל  ראיה. 

אין לגבות עמלת לעומת זאת, הבנק הראה עוד בתשובה לבקשת האישור, כי על פי נוהליו, 

אי הודעה במקרה של מחזור הלוואה, ואף הצהיר כי אם יימצא כי אירעו טעויות נוספות 

כדוגמת זו שאירעה בעניינו של המבקש, הבנק יזכה את החשבונות הרלוונטיים ויעדכן את 

 בית המשפט על כך.  

בעניין הבנק הדגיש כי המבקש הסתיר מבית המשפט כי עובר להגשת הבקשה פנה לבנק  

עמלת אי ההודעה והבנק השיב שמדובר בטעות שתבוא על תיקונה; ושחשבון המבקש אכן 

 זוכה זמן רב טרם הגשת הבקשה. 
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לשיטת הבנק, גם התנהלות המבקש לאחר הגשת התשובה לבקשת האישור קוראת  

להפחתה בגמול ובשכר הטרחה: טענת המבקש כי הבנק שלח אליו המחאה להחזר העמלה 

נתבררה כלא נכונה; ועל אף  –וגשה בקשת האישור בעוד שטען להחזר לפני כן לאחר שה

רצון הבנק להשיב את מלא הכספים שנגבו בטעות ולהודיע לחברי הקבוצה על העמלות 

שנגבו מהם, התנהלות המבקש ובאי כוחו מלמדת כי הם לא היו מעוניינים בסיום מהיר של 

 המחלוקת. 

 

ו ניסו להשפיע על הבודק, בין היתר באמצעות הצגת תמונה כן נטען כי המבקש ובאי כוח 

 מגמתית של ההליכים בתיק.     

 

הבנק הוסיף כי בבקשות לאישור הסדר פשרה שסכום ההטבה בהן דומה לסכום דכאן,  

מסכום ההטבה, אולם בענייננו יש לפסוק  10% -שיעור שכר הטרחה שנפסק עמד על כ  

ר, בשל אופן ניהול ההליך; העובדה שמדובר בבקשה סכום נמוך יותר. זאת בין הית 

בשל קיומו  של  פער בין הסכומים שננקבו  –פשוטה ששווייה  הכספי נמוך; ולבסוף  

 בבקשה לבין סכום ההשבה האמיתי, כפי שעולה מחוות דעת הבודק. 

  

חל(, בתוספת מע"מ )אם ₪  203,401המבקש השיב מנגד, כי יש לפסוק לו גמול בסכום של  13.

 בתוספת מע"מ. ₪  625,851ושכר טרחה לבא כוחו בסכום של 

 

לטענתו, הסכם הפשרה זהה מהותית לפסק דין המעניק לחברי הקבוצה ולציבור את כל  

הסעדים שנתבקשו בבקשה; התובענה והסדר הפשרה בעלי חשיבות ציבורית; וגם התנהלות 

נטען בין היתר, כי הבנק הציג הצדדים תומכת בגמול ושכר הטרחה המבוקשים. בהקשר זה 

לבית המשפט נתונים שאינם נכונים; כי בפועל לא הושבו כספים ללקוחות; וכי הבנק 

המשיך לגבות את העמלה במאות מקרים נוספים גם לאחר שהודיע כי יבצע החזר, ואף 

 לאחר הגשת הסדר הפשרה.

סק, ומכל מקום יש המבקש ציין כי אין חשיבות לפער בין הסעד שנתבע לבין הסעד שנפ 

 מניעת הגשת תביעות סרק או ניפוחן.  –ליישם הוראה זו לאור מטרתה  

 נטען כי טרחתם של המבקש ובא כוחו היתה רבה, וכך גם הסיכון שהם נטלו על עצמם.   

 

המבקש הוסיף כי יש להביא בחשבון בקביעת הגמול ושכר הטרחה גם את ההטבה העתידית  

משוויה.  20%משווי ההטבה, ואת שכר הטרחה על  6.5%ול על לקבוצה, ולהעמיד את הגמ

כשבסכום זה נכללת ₪,  3,129,258לשיטתו, שווין הכולל של ההטבות עומד על סכום של  

 שנים.  7ההטבה העתידית, למשך 

 

שפט לשכר טרחה וגמול את חשיבות מונה בין שיקולי בית המ חוק תובענות ייצוגיות .14

התובענה הייצוגית, התועלת הציבורית שהביאה, וכן שיקולים הנוגעים לאופן הייצוג: 

טרחת עורך הדין והסיכון שנטל על עצמו, מידת המורכבות של ההליך וההוצאות שהוציא 

http://www.nevo.co.il/law/74020
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דים עורך הדין המייצג. כמו כן נשקל הפער בין הסעדים שנתבעו בבקשת האישור לבין הסע

בפסקאות  עזבון המנוח תופיק ראבי ז"למרכז שיתופי נ'  -תנובה  10085/08ע"א שנפסקו )

 ((.4.12.2011)לא פורסם,  61-63

  

התובענה שלפני חשובה, והביאה תועלת ציבורית. נקודת המוצא היא שהתובענה הייצוגית  .15

אה לתיקון התנהלות הבנק. ראוי לזכור גם  כי הסעד שנתקבל הוא הסעד שנדרש היא שהבי

 בתובענה, והוא נתקבל מבלי שההליך נוהל באופן מלא. 

אני סבורה גם כי שכר טרחתו של עורך הדין המייצג את התובעים בתובענה הייצוגית,  

הווה תמריץ להגשת אינו צריך לייצג כיסוי הוצאות בלבד. עליו להותיר למייצג רווח שי 

 תובענות ראויות ומוצדקות, וכך תושגנה מטרות החוק. 

  

בקביעת הגמול ושכר הטרחה יש להביא בחשבון התנהלות מסוימת של הבנק אשר ראוי היה  .16

 להימנע ממנה: 

בענייננו של המבקש אירעה טעות...אולם אין בתשובה לבקשת האישור טען הבנק כי ".. 

 4" )סעיף לגבות עמלת אי הודעה במקרה של מחזור הלוואה של הבנק זה ממנהגו 

במקרה בתשובה, שם צוין כי: " 7א"ש( )וכן ראו: סעיף  –בתשובה( )ההדגשות במקור  

 "(. הפרטי של המבקש אירעה טעות אנוש 

הבנק הוסיף כי יבחן את המחזורים שבוצעו בשבע השנים האחרונות, וככל שיימצא כי  

  ות גם בעניינם של לקוחות אחרים, יזכה את חשבונם. אירעו טעויות נוספ 

רק בהמשך ולאחר בדיקה, הודיע הבנק כי נמצאה טעות בחשבונות של לקוחות נוספים  

 בפרוטוקול(.  10-12, שורות 5)עמ'  

מצופה היה מן הבנק, כבעל הגישה למידע הרלוונטי, לערוך את הבדיקה טרם הגשת  

 ות שגויות.התשובה, ולהימנע מהצגת עובד 

 

חשוב להדגיש שהבנק הסכים לכל הסעדים שנתבקשו בבקשת האישור, ולא עמד על ניהול  

 התובענה.    

 

(, ונותנת לו 11אם כן, אני מאשרת הסדר הפשרה על התיקון שנוסף בו בהחלטה זו )סעיף  .17

 תוקף של פסק דין. 

ובע ולבא כוחו הן לבודק. חדשים. הבנק ידווח על בצועו הן לת 3החזר העמלה יבוצע תוך 

החלטתי להעמיד את  -₪ בשים לב לכל האמור, ובמיוחד לשווי ההטבה המתקרב למיליון 

בתוספת ₪  150,000ואת שכר הטרחה של בא כוח התובע על ₪  20,000הגמול לתובע על 

 מע"מ.

 דין. בפסק ה 2א' לעיל, ועילות התביעה נמנו לעיל  בסעיף  4קבוצת התובעים הוגדרה בסעיף 

חוק תובענות ב (4)א()25יומיים בעלי תפוצה רחבה )סעיף הבנק יפרסם הודעה שני עיתונים 

התובענות (, וישלח העתק פסק הדין למנהל בתי המשפט, לשם רישומו בפנקס ייצוגיות

 הייצוגיות.  

 

http://www.nevo.co.il/case/5612771
http://www.nevo.co.il/law/74020/25.a.4
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74020
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 עם זאת, תפקידו של ב"כ המבקש לא הסתיים, ויהיה עליו לבחון גם את בצועו: .18

, על הבודק ללוות את בצוע הסדר הפשרה, ולהודיע דבר 2.1.2011בהתאם להחלטה מיום  

השלמתו לבית המשפט. היה ומסיבה כלשהיא לא ניתן יהיה להחזיר את הסכומים ללקוח 

יודיע על כך הבנק והסכום יתווסף לתרומות הנזכרות  –גם לאחר שקידה ראויה  זה או אחר,

 לעיל. 

 כמו כן, בתום חצי שנה מהיום על הבנק למסור הודעה בדבר בצוע התרומה. 

יום מקבלת כל אחת מן ההודעות, אם נחה  30ב"כ המבקש יבחן את האמור, ויודיע תוך  

 דעתו כי ההסדר בוצע כהלכתו.  

 קוח על בצוע ההסכם, יפוצל תשלום הגמול ושכר הטרחה לב"כ המבקש:לצורך פ 

הנותרים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית  30%יום, ואילו  30ממנו ישולם תוך  70% 

 חוקית, ישולמו לפי החלטה שתינתן לאחר שתתקבל עמדתו אודות סיום הסדר הפשרה.  

  

 ר הצדדים. , בהעד2012פברואר  12ניתן היום,  י"ט שבט תשע"ב, 
 

5129371 

54678313              
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