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 בית המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן: 

 2006-תשס"והלמבקשת להגיש תובענה ייצוגית נגד המשיב, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, לאשר  .א

 )להלן: חוק תובענות ייצוגיות(; 

 ;)ההדגשות והסימונים בנספחים הוספו( 1נספח מצורף לבקשה זו כנוסח התובענה הייצוגית   

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

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

ונגבתה  ,ברשימהמשכורות  תהעבר באמצעות פקיד ובין באמצעות האינטרנט,, בין שביצעו הבנקאות(

כל , עבור הרשימה כולה , גם עמלת פעולה בערוץ ישירמוטב שברשימה, בנוסף על העמלה עבור כל מהם

לחלופין בית הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורה; לפני הגשת בקשה זו ועד  שנים משבע החלזאת 

  . לקבוע הגדרה אחרת לקבוצה המשפט הנכבד מתבקש

 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, תהייצוגי

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

)להלן: חוק  1981-י לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, תשמ"א9-ט)ג( ו9פים הפרת סעיתביעה בגין עילות 

לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[  63; הפרת חובה חקוקה לפי סעיף )ב( לכללי הבנקאות2וכלל  הבנקאות(

)להלן: חוק החוזים(  1973-החוזים )חלק כללי(, תשל"גחוזה לפי חוק הפרת ; )להלן: פקודת הנזיקין(

הפרת החובה  )להלן: חוק החוזים תרופות(; 1970-וחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 35רשלנות לפי סעיף לחוק החוזים;  39-)א( ו12בסעיפים הקבועה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת 

)להלן: חוק עשיית עושר ולא  1979-שר ולא במשפט, תשל"טלפי חוק עשיית עועילה  לפקודת הנזיקין;

וכל עילה אחרת שעולה מן העובדות הפרת חובת האמון המוגברת החלה על תאגיד בנקאי;  במשפט(;

  ;בבקשה זוש

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

בגין שנגבתה  ,ש"ח 1.35של בסכום  ,ערוץ ישירפעולה בעמלת  של לכל אחד מחברי הקבוצה השבה (1)

בנקאית החלה על יתרת החובה בחשבון, חובה , בתוספת ריבית תוכל העברה ברשימה של משכור

 כדין; הפרשי הצמדה וריבית בתוספת  –בנקאית חובה לא חלה ריבית ואם 

ה ברשימה רבגין העב עמלת פעולה בערוץ ישירבחברי הקבוצה  אתעל המשיב לחייב הטלת איסור  (2)

 ;  תושל משכור

 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)

-באופן שייקבע על תפורסםבקשה זו כי ההחלטה בלחוק תובענות ייצוגיות,  25, בהתאם לסעיף הורותל .ו

 ;ת הפרסוםהמשפט הנכבד, לרבות משלוח הודעה אישית לחברי הקבוצה, וכי המשיב יישא בעלו ידי בית

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

המשפט הנכבד ראוי לשם הבטחת -אה בעיני ביתיחליט, הכל כפי שיירהנכבד המשפט -שינוי עליו בית

 וכןניהול הוגן ויעיל של התובענה הייצוגית; 

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

 זה בשירות. ("משכורת)לרבות  ברשימה"העברות  המכונהללקוחותיו העסקיים שירות המשיב מספק  .1

במרוכז, ע העברת כספים מחשבונו למספר חשבונות, שמופיעים ברשימה. ההעברה מבוצעת מבצ הלקוח

 . אופן יעיל ומהירב

ות ברשימה )לרבות העבר שמבצעעסק קטן נקבע כי  ,החל על יחידים ועסקים קטנים המשיבשל בתעריפון  .2

כי  מתחייב המשיב. ש"ח 17בסכום של  עמלהברשימה שמוטב עבור כל ישלם  ,באמצעות פקיד משכורת(

עבור כל  ,בלבד ש"ח 1.35של בסכום תיגבה עמלה מופחתת, כאשר הפעולה מבוצעת באמצעות האינטרנט, 

  . באינטרנט התעריף שהמשיב מציג ללקוח בעת ביצוע הפעולהגם זהו  .מוטב שברשימה

בנוסף , אותו, המשיב מחייב ת משכורות באמצעות רשימההעברעסק קטן מבצע  שהוא כאשר לקוח בפועל, .3

עבור  ,ש"ח 1.35של  בסכום, פעולה בערוץ ישירת בעמלגם , "העברות ברשימה )לרבות משכורת("ת לעמל

תעריפון המלא להוא נעשה בניגוד מנוגד לדין.  ערוץ ישירבגין פעולה בהחיוב הנוסף  .הרשימה כולה

 . ובניגוד לפרסומי המשיב בניגוד להסכמה עם הלקוח בעת מתן השירותשבכללי הבנקאות, 

מן המותר למשיב. על המשיב לחדול ממנה, ולהשיב את הסכומים שהוא גבה שלא בבירור חורגת  גבייה זו .4

 כדין. 

 

 דיןשלא כ עמלת פעולה בערוץ ישירבהעברת משכורות ברשימה בגין  המשיב מחייב עסקים קטנים -חלק שני 

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

שהוא מפרסם, בפרסומים שונים באתר האינטרנט שלו  שונים. הוא מציג את תעריפי העמלות בתעריפונים

 .  במועד מתן השירותכן ו

התעריפון ליחידים ולעסקים קטנים לפי ט לחוק הבנקאות, המשיב מחוייב לערוך את 9בהתאם לסעיף  .6

רק , אשר תעריפון המלא שנקבע בכללי הבנקאות. בתעריפון המלא נקבעה רשימת שירותיםמתכונת ה

 בגינם ניתן לגבות עמלות מלקוחות שהם יחידים ועסקים קטנים, וכן הוראות שונות בנוגע לעמלות.

  המלא, העוסקים בשירותים בחשבון עובר ושב.)ב( לתעריפון 1-ו)א( 1 יםחלקלענייננו רלוונטיים 

 .  2נספח לבקשה זו כמצורפים כללי הבנקאות והתעריפון המלא 

החל על יחידים  2017באוגוסט  3שפורסם ביום תעריפון המשיב מתוך  יםרלוונטיעתק העמודים הה

 .3נספח לבקשה זו כ ףועסקים קטנים מצור

ט)ד( לחוק 9סעיף  -" בעד אותו שירות גביה של עמלות שונותהתעריפון המלא נועד, בין היתר, למנוע " .7

 .  הבנקאות

  לגבות עמלות שלא בהתאם לתעריפון המלא.אוסר על המשיב  לחוק הבנקאות י9סעיף  .8

. זהו תאגיד שטרם חלפה שנה מיום התאגדותו, ותאגיד לכללי הבנקאות נקבעה הגדרת עסק קטן 1כלל ב .9

מיליון ש"ח )זהו תיאור כללי, ההגדרה כוללת  5שמחזור העסקים שלהם לא עולה על שהוא עסק או יחיד 

 פרטים ותנאים נוספים(. 
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( בחלק זה 3)א()1פרט חשבון עובר ושב. בלשירותים הניתנים ללקוח של התעריפון המלא מתייחס  1חלק  .10

באמצעות האינטרנט או העברה לחשבון אחר , כגון , כאחת מעשר פעולותמתייחס לפעולה בערוץ ישיר

", כלומר העברת )לרבות משכורת( ברשימהת והעבר"השירות של  .באמצעות מכשיר אוטומטיהפקדת שיק 

בגין בתעריפון המשיב נקבע כי  .אותן עשר פעולותעם נמנה  ואינ, כספים בין חשבונות באמצעות רשימה

ה החיוב בעמלעוד נקבע, בהתאם לתעריפון המלא, כי  ש"ח. 1.35שיר תיגבה עמלה של פעולה בערוץ י ביצוע

 חודש שקדם לו. פעולות שבוצעו בבוצע בתחילת כל חודש עבור הבגין פעולות בערוץ ישיר י

( 1)ב()1בחשבון עובר ושב. פרט  מתייחס לשירותים מיוחדים או עסקיים של התעריפון המלא )ב(1חלק  .11

בהתאם, גם בתעריפון המשיב . "שכורת()לרבות מהעברות ברשימה " –שירות את הבחלק זה מציג 

  . זהליחידים ולעסקים קטנים מופיע שירות 

עובדים )במקרה של העברת  -מוטבים  שלמוגדרת מראש  ברשימה שימוש עושה העסקי לקוחה זה בשירות .12

אופן יעיל תשלומים למספר מוטבים בת לצורך העבר -ת( או מוטבים אחרים, כגון ספקים משכורו

את הצורך להקליד בכל העברה מחדש את הנתונים של כל קבועה מייתר שימוש ברשימה . המרוכזוב

  תזוהה כל העברה אצל המוטב כהעברה של משכורת.  ,במקרה של העברת משכורות ,כמו כן מוטב.

הלקוח  ,באמצעות פקיד הבנק ברשימה )לרבות משכורת( כספים תהעברכי עבור בתעריפון המשיב נקבע  .13

והחל מיום  - המשיבבאתר האינטרנט של . חש" 17 של כוםבס עמלהכל מוטב המופיע ברשימה בגין ישלם 

נאמר כי עבור העברת משכורות ברשימה באמצעות האינטרנט  - המשיבתעריפון בגם  2017בנובמבר  1

ברשימה חיוב בעמלה בגין העברת משכורות הש"ח בגין כל מוטב.  1.35 לשכום תיגבה עמלה מופחתת, בס

   די, עם השלמת הפעולה.ימבוצע באופן מי

 .4נספח העתק דף הסבר לשירות העברת משכורות המופיע באתר האינטרנט של המשיב מצורף לבקשה זו כ

 בנובמבר 1 מיום החל, קטנים ועסקים יחידים על החל המשיב תעריפון מתוך הרלוונטיים העמודים העתק

 .  5 נספחכ זו לבקשה מצורף, 2017

המשיב גובה ממנו, בנוסף לעמלה ת משכורות ברשימה, עסק קטן מבצע העברשהוא בפועל, כאשר לקוח  .14

 בגין כל מוטב ,באמצעות האינטרנט ש"ח 1.35או על ידי פקיד ש"ח  17בסכום של )בגין השירות 

החיוב הנוסף בעמלת  .עבור הרשימה כולה ,ש"ח 1.35של  כוםת פעולה בערוץ ישיר בסגם עמל ,(שברשימה

ללקוח ניתן שירות של העברות ברשימה )לרבות משכורת( בלבד. לא בניגוד לדין. ערוץ ישיר נעשה פעולה ב

גבה גם עמלת יכי בגין שירות זה תליחידים ועסקים קטנים מצויין בתעריפון המלא או בתעריפון המשיב 

 .ערוץ ישירפעולה ב

-נאות ומסירת מסמכים(, תשנ"בהבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי  א)א( לכללי26בהתאם לסעיף יתרה מכך,  .15

ב להודיע ללקוח את עלות השירות בעת מתן השירות. כאשר השירות ניתן באמצעות י, המשיב מחוי1992

למתן לבקש את הסכמתו על גבי הצג את עלות השירות טרם ביצועו, והמשיב מחויב להודיע ללקוח מחשב, 

כי ודיע ללקוח מהמשיב במעמד מתן השירות באמצעות האינטרנט  גםואכן, . ובעלות שהוצגה ל השירות

. לא מוזכרת עמלה נוספת. בגין כל מוטב שברשימה ש"ח 1.35העמלה עבור השירות תעמוד על סכום של 

 ןבמועד מתנוספת, מעבר לעמלה שהמשיב התחייב לגבות גביית עמלה זוהי התחייבות של המשיב, ו

  חוזה. תמהווה הפר ,השירות

צילום מסך של העמוד הרלוונטי מתוך בקשה לביצוע העברת משכורות באמצעות אתר האינטרנט של 

  .6ח נספהמשיב מצורף לבקשה זו כ
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, ערוץ ישירפעולה בבפעולה נוספת, שכנגדה קם הצורך בחיוב בעמלת , העברת המשכורות אינה כרוכה ועוד .16

מדובר בעמלה שנגבית המשיב כבר חייב בעמלה בגין ביצוע העברה לכל אחד מהמוטבים שברשימה.  שכן

, לחוק הבנקאותי 9-ט ו9נגדה כל שירות. בדיוק לשם מניעת התנהלות מסוג זה נועדו סעיפים כבלא שניתן 

   . שירות, לרבות גביית עמלות שונות בגין אותו ת עמלות בניגוד לתעריפון המלאיהאוסרים על גבי

עבור  עמלה משיב גובה מעסקים קטניםהמביא לכך שערוץ ישיר פעולה בבעמלת חיוב הצורך, למעלה מן ה .17

. בכך מופר מעסקים גדוליםעבור שירות זה שהוא גובה בתעריף גבוה מהתעריף  ,ברשימה העברת משכורות

שירות הכלול בתעריפון עמלה שרשאי תאגיד בנקאי לגבות בעד מורה כי ", ה)ב( לכללי הבנקאות2כלל 

המלא, תחושב באופן שלא תעלה על סכום או שיעור העמלה הנגבית בעד אותו שירות מתאגיד שאינו עסק 

 ".  קטן

ישלם ות ברשימה )לרבות משכורת( העבר שמבצעבתעריפון המשיב לעסקים גדולים נקבע כי עסק גדול  .18

ידי פקיד. המשיב מציג -, כאשר הפעולה מבוצעת עלש"ח 17 של כוםבס עמלהברשימה שבגין כל מוטב 

באתר האינטרנט שלו, כי עבור העברת משכורות ברשימה באמצעות האינטרנט, תיגבה עמלה מופחתת, 

נגבות זהות לעמלות שלה עמלות א(. לבקשה זו 4ש"ח בגין כל מוטב שברשימה )ראו נספח  1.35בסך של 

גובה ממנו עמלה שהיא  הוא ,עמלת פעולה בערוץ ישירן גם בכשהמשיב מחייב עסק קט ,כן-מעסק קטן. על

 . )ב( לכללי הבנקאות2בניגוד לכלל  ,גבוהה מהעמלה הנגבית מעסק גדול עבור אותו שירות

 הטבות" האינטרנט ודף גדולים עסקים על החל המשיב תעריפון מתוך הרלוונטיים העמודים העתק

 .7נספח כ זו לבקשה מצורפים" לעסקים באינטרנט בפועלים ייחודיות

המבקשת היא תאגיד, חברת עורכי דין, בבעלות מלאה של מר יובל לפינר, שהוא גם מורשה החתימה  .19

המשיב אצל היחיד שלה. המבקשת היא עסק קטן, בהתאם להגדרה שבכללי הבנקאות. המבקשת מנהלת 

 (.   610בסניף  682369מס' חשבון חשבון )

 באמצעות האינטרנט, ת משכורות ברשימהעשתה שימוש בשירות העברהמבקשת  2017במרץ  9יום ב .20

שלא המשיב חייב את המבקשת . מוטביםלשני  ,ש"ח כל אחת 7,000בסכום של  לצורך העברת משכורות

תחויב בעמלה היא הודיע למבקשת כי המשיב מתן השירות בעת בעמלת פעולה בערוץ ישיר. גם כדין 

חשבון  בתום ביצוע הפעולה. ש"ח עבור כל מוטב 1.35פי תעריף של -על, בלבדש"ח  2.70בסכום של 

, בתחילת החודש העוקב, 2017באפריל  3ביום , על כך נוסף. ש"ח 2.70 שלבסכום ה בעמלהמבקשת חויב 

זהו חיוב בניגוד לדין. . ש"ח 1.35של  בסכום ,עמלת פעולה בערוץ ישירגם בהמשיב חייב את המבקשת 

"העברה או הפקדה לחשבון אחר" )פרט  מסוגפעולה בערוץ ישיר כהעברת המשכורות זיהה את המשיב 

 ש"ח.   1.35חייב בגין כך בסכום נוסף של , ולבקשה זו( 2( לתעריפון המלא, נספח 5()3)א()1

 2017באפריל  3ועד יום  2017במרץ  1מיום פירוט התנועות בחשבון העובר ושב של המבקשת של תדפיס 

 . 8נספח לבקשה זו כמצורפים  2017פעולות בערוץ ישיר בחודש מרץ עבור עמלות הותדפיס פירוט 
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 –ועדים נוספים אתר האינטרנט של המשיב במבאמצעות  ברשימה של משכורותת והמבקשת ביצעה העבר .21

, 2017באוקטובר  10, ביום 2017ביולי  12ביום  ,)שתי העברות( 2017ביולי  2, ביום 2017 במרץ 23ביום 

בעת ביצוע כל אחת מהעברות אלה, המשיב . 2017בדצמבר  31-ו 26ובימים  2017בנובמבר  21-ו 19מים בי

כל בגין  .שימהבגין כל מוטב שבר בלבד, ש"ח 1.35יב בעמלה בסכום של יתחוהיא הודיע למבקשת כי 

 עמלת פעולה בערוץ ישירבגם  ,בבתחילת החודש העוק ,בניגוד לדין העברות המשיב חייב את המבקשתה

  )עבור כל רשימה שהועברה(.  ש"ח 1.35בסכום של 

לבקשה זו מצורפים  2017 דצמבר-יוליחודשים ל והעברות לחשבון אחרהעברות ברשימה של משכורות  יתדפיס

  . 9ח נספכ

  . 10נספח מצורפים לבקשה זו כברשימה העברת משכורות גובה העמלה בעת צילומי מסך המתעדים את 

מצורפים  2017בחודשים יולי, אוקטובר, נובמבר ודצמבר תדפיסי פירוט העמלות עבור פעולות ערוץ ישיר 

  .11 נספחלבקשה זו כ

שהם הואיל והחיוב מבוצע על ידי המערכות הממוכנות של המשיב, ברור כי הוא נוהג כך כלפי כל הלקוחות  .22

עים העברות ברשימה של משכורות. אין שום סיבה לחשוב שהמשיב פועל כך רק במקרה עסק קטן, המבצ

 של המבקשת. יתרה מכך, לפי בדיקה שהמבקשת ערכה, המשיב נוהג כך גם ביחס ללקוחות אחרים. 

ידי המשיב -שאינם משכורות )המכונה על רשימה של תשלומיםשל העברות בבדיוק שירות לאותו ביחס  .23

 7ביום למשל, ערוץ ישיר. פעולה במשיב פועל כדין ואינו גובה עמלת "העברות במקבץ"(, ה -בשם אחר 

ש"ח  1.35במקבץ באמצעות האינטרנט, וחויבה בעמלה בסכום של  ותהעברהמבקשת ביצעה  2017במאי 

  .עבור הרשימה כולה ערוץ ישירפעולה בללא חיוב נוסף בעמלת עבור כל מוטב, 

  .21נספח המופיע באתר האינטרנט של המשיב מצורף לבקשה זו כ במקבץת והעברדף הסבר לשירות העתק 

 ישיר בערוץ פעולות עבור העמלות פירוט ותדפיס 2017במאי  7במקבץ מיום  ותביצוע העברהמתעד תדפיס 

 . 31נספח לבקשה זו כ מצורפים 2017 מאי בחודש

 ות, הנכלל"העברות ברשימה )לרבות משכורת("משכורות הן פעולות זהות, של  והעברתבמקבץ העברות  .24

בין העמלות להבחנה אין הצדקה  .שירות בתעריפון המשיבאותו , ותחת לתעריפון המלא (1)ב()1פרט תחת 

 במקבץ.  ותהעברלביחס נעשה כפי שרק , בגין העברת משכורותלגבות עמלה החלות בשני המקרים. מותר 

 בניגוד לדין.   ,עמלת פעולה בערוץ ישירגם  ,העברת משכורות ברשימהבגין נגבית, מעסקים קטנים  ,לסיכום .25

 

 עילות התביעה -חלק שלישי 

 ., כולן מבוססות מאדעילות תביעהשלל ולחברי הקבוצה  תמעשי המשיב מקימים למבקש .26

בעד בשתי עמלות שונות , ובכלל זה חיוב המלאשלא בהתאם לתעריפון  ת פעולה בערוץ ישירבעמלחיוב  .27

לחוק הבנקאות. סעיף י 9-( וגט)9פים סעי מקים לחברי הקבוצה עילת תביעה מכח הפרתאותו שירות, 

שהוא  סכומי העמלותהמלא ו ט)ג( לחוק הבנקאות מחייב את המשיב ליידע את הלקוחות בדבר התעריפון9

בהתאם י לחוק הבנקאות אוסר על המשיב לגבות עמלה שלא 9. סעיף גובה בעד השירותים הכלולים בו

שבגינו כאשר הלקוח מבצע העברת משכורות ברשימה זהו השירות היחיד והוראותיו.  המלא לתעריפון

לא מצויין של פעולה בערוץ ישיר. גם נוסף שירות עבור הלקוח . המשיב לא ביצע המשיב רשאי לגבות עמלה

ייעודית עבור שירות בנוסף לעמלה ה גבהיתבגין שירות של העברת משכורות ברשימה בתעריפון המלא כי 

  ערוץ ישיר. פעולה בגם עמלת  זה,
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)ב( לכללי הבנקאות, הקובע כי "עמלה שרשאי תאגיד בנקאי לגבות בעד 2 כללמעשי המשיב מפרים גם את  .28

שירות הכלול בתעריפון המלא, תחושב באופן שלא תעלה על סכום או שיעור העמלה הנגבית בעד אותו 

ת ו". המשיב גובה מלקוח שהוא עסק גדול, המבצע העברת משכור... שירות מתאגיד שאינו עסק קטן

ברשימה, עמלות בתעריפים זהים לתעריפים הנגבים בגין שירות זה מעסקים קטנים. כפי שהראינו, 

מעסקים קטנים המשיב גובה בנוסף לכך גם עמלת פעולה בערוץ ישיר. בכך, המשיב מפר את הוראת 

לי הבנקאות. לצורך יישום הוראת ההשוואה, אין להביא בחשבון עמלות )ב( לכל2ההשוואה הקבועה בכלל 

-63162-02ראו ת"צ )מחוזי מרכז(  -שורה או עמלות רישום פעולה, שבהן ניתן לחייב עסקים גדולים בלבד 

  (. 19.6.2017)פורסם בנבו,  8, פסקה לפינר נ' בנק הפועלים בע"מ 15

שנגרם לאדם על ידי עבירה על הוראות חוק זה, או על כל תקנה  "דין נזקמורה כי לחוק הבנקאות  15סעיף  .29

 . "...]נוסח חדש[ הנזיקיןשניתנה לפיו, כדין נזק שמותר לתבוע עליו פיצויים על פי פקודת 

 מקימה לחברי הקבוצה עילת )ב( לכללי הבנקאות2וכלל לחוק הבנקאות י 9-ו ט)ג(9סעיפים הפרת הוראות  .30

חובה חקוקה הוא מי  מפר"לפקודת הנזיקין מורה כי  )א(63תביעה גם בגין הפרת חובה חקוקה. סעיף 

והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד  -למעט פקודה זו  -שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק 

הנזק שאליו נתכוון לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של 

 לפי, החיקוק אם, זו בפקודה המפורשת לתרופה ההפרה בשל זכאי האחר האדםהחיקוק; אולם אין 

 ."זו תרופה להוציא התכוון, הנכון פירושו

עד שירות הכלול בתעריפון המלא, , לגבות עמלות רק בהבנקאות פר את החובה הקבועה בחוקמהמשיב  .31

פעולה מעסקים קטנים עמלת  הבוג ואה. ההשוואה שבכללי הבנקאות הוראתאת כן ו ובהתאם להוראותיו

ת כנגד שירות אחר שהמשיב מספק, יהעמלה נגב. מקום שלא בוצעה פעולה בערוץ ישירערוץ ישיר, ב

כמו כן, . ה, במועד ביצוע ההעברההמשיב כבר גבה עמלבגין השירות האחר . ברשימה תוהעברת משכור

 עמלה גבוהה מהעמלה שהוא גובה מעסקים גדולים.המשיב גובה מעסקים קטנים 

 המלא, בניגוד להוראות התעריפון ביתר העל לקוחות המשיב מפני גבילהגן  ונועדהוראות אלו אין ספק כי  .32

, וכן חיוב יחידים להוראות התעריפון המלאחיוב בעמלות בניגוד  .)ב( לכללי הבנקאות2ובניגוד לכלל 

הוא הנזק ועסקים קטנים בשיעור או בסכום העולים על אלה שנגבים מלקוחות שהם עסקים גדולים, 

 שאליו התכוון החיקוק. על כן, קמה לחברי הקבוצה עילת תביעה מכח הפרת חובה חקוקה. 

 הלקוחות תא לחייב המשיב עלמעשי המשיב מהווים גם הפרת חוזה, ומקימים עילת תביעה בשל כך.  .33

וכן בהתאם לתעריף שהוא  בתעריפון ,בפרסומים באתר האינטרנט שלו מציג שהוא לתעריפים בהתאם

 שלא חיובכן, -שירות מבוססת על תעריפים אלה. עלההסכמת הלקוחות לקבלת . מועד מתן השירותמציג ב

 מקים ,לתעריפים שהמשיב מפרסםאו שלא בהתאם  ,הסכמה עם הלקוח בעת מתן השירותל בהתאם

( 3א)א()26סעיף הדבר ברור גם נוכח  .תרופות החוזים וחוק החוזים חוק לפי תביעה עילת הקבוצה לחברי

תאגיד בנקאי , המורה כי 1992-נאות ומסירת מסמכים(, תשנ"בלכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי 

  . "ו למתן השירותעו, ויבקש את הסכמתיודיע "... ללקוח על גבי הצג את עלות השירות טרם ביצו

, הקבועות חוזה בקיוםבמשא ומתן ווהחובה לנהוג בדרך מקובלת  הלב תום חובת את פרמ גם המשיב .34

בגין שירות של העברה ערוץ ישיר, פעולה בחיוב בעמלת . בהתאמה החוזים לחוק 39-)א( ו12בסעיפים 

בעמלה בוודאי מהווה הפרה של חובת תום הלב. כך גם חיוב בנוסף לעמלה בגין העברה ברשימה, , ברשימה

  נוספת על העמלה שהמשיב מציג בפני הלקוח במעמד ביצוע הפעולה. 
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לפקודת הנזיקין  35סעיף מעשי המשיב מקימים לחברי הקבוצה גם עילת תביעה מכח עוולת הרשלנות.  .35

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

ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, 

הרי זו התרשלות;  -שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות 

ו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש ל

עבור אותו שירות,  עמלהכפל בנק סביר לא גובה  רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה".

סביר בוודאי לא גובה את העמלה הנוספת בלי . בנק וכללי הבנקאותבניגוד להוראות התעריפון המלא 

 הלקוח. ליידע את 

המשיב מחייב את הלקוחות שהם עושר ולא במשפט על חשבון לקוחותיו חברי הקבוצה.  המשיב גם עושה .36

תעריף שהוא מציג בפניהם , שלא בהתאם לברשימה בגין העברת משכורות עסקים קטנים בעמלה ביתר

. בדרך זו המשיב להוראות התעריפון המלאלכללי הבנקאות ובניגוד כן ו בעת ביצוע הפעולהבפרסומיו ו

על פי זכות שבדין נכס וטובת הנאה, שבאו לו מאדם אחר, ועל כן הוא חייב להשיב לאותו אדם  מקבל שלא

 לחוק עשיית עושר ולא במשפט.  1אחר את הזכיה, כאמור בסעיף 

מעשי המשיב מקימים לחברי הקבוצה גם עילת תביעה מכח הפרת חובת הנאמנות המוגברת המוטלת על  .37

 תאגיד בנקאי.  

 .עילות תביעהשלל מקימים לחברי הקבוצה  משיבהנה, מעשי ה .38

 

    הסעדים –חלק רביעי 

 :כות את חברי הקבוצה בסעדים הבאיםעילות התביעה מז .39

ש"ח, שנגבתה בגין  1.35עמלת פעולה בערוץ ישיר, בסכום של  של לכל אחד מחברי הקבוצה השבה .א

כל העברה ברשימה של משכורות, בתוספת ריבית חובה בנקאית החלה על יתרת החובה בחשבון, 

 ; כדיןהפרשי הצמדה וריבית בתוספת  –ואם לא חלה ריבית חובה בנקאית 

ערוץ ישיר בגין העברה עולה בפ הטלת איסור על המשיב לגבות מלקוחות המוגדרים עסק קטן עמלת .ב

 וכן  ;ברשימה של משכורות

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

בהתאם כל סעד אחר, ציבור, חלקה, או ללחברי הקבוצה, כולה או  לפסוקבית המשפט הנכבד מתבקש אף  .40

  .)ג( לחוק תובענות ייצוגיות20לסעיף 

, יש לציין בבקשת אישור את 2010-לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע( 12)א()2-ו( 11)א()2 ותלתקנ בהתאם .41

, משווי ההטבה לציבור 15% לקבוע גמול בשיעור של המבקשת עותרתהגמול ושכר הטרחה המבוקשים. 

)בתוספת מס ערך מוסף(, ושכר טרחה לפי השיעורים שנקבעו לרבות בגין תיקון התנהלות המשיב בעתיד 

(. באותו ענין נקבע 23.5.2012)פורסם בנבו,  שמש נ' רייכרט 2046/10ן בע"א המשפט העליו בהחלטת בית

הכוח המייצג שכר טרחה בשיעור של -מיליון ש"ח, ייפסק לטובת בא 5-כי "על כל סכום שנגבה בפועל עד ל

מיליון ש"ח ייפסק שכר טרחה בשיעור של  10-מיליון ש"ח עד ל 5; על כל סכום שנגבה בפועל בין 25%

(. 16" )פסקה 15%מיליון ש"ח, ייפסק שכר טרחה בשיעור של  10ועל כל סכום שנגבה בפועל מעל ; 20%

  דיון בבקשת האישור.חיוב שיוטל בהגמול ושכר הטרחה המבוקשים אינם כוללים 
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)ב( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי 4ש"ח. סעיף  9.95 הנזק האישי של המבקשת עומד על סכום נומינלי של .42

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

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

 זו. 

הגדול בנקאי התאגיד ההמבקשת אינה יכולה להעריך את הנזק שנגרם לקבוצה. כידוע, המשיב הוא  .43

. על כן, בוודאי מדובר אם לא למעלה מכך ,"עסק קטן" המוגדרים עשרות אלפי לקוחותמשרת ה בישראל,

 בסכום של מיליוני ש"ח שנגבו מחברי הקבוצה שלא כדין.

 

  מתקיימים כל התנאים לאישור התובענה כייצוגית -חמישי חלק 

, לפי חוק תובענות כתובענה ייצוגיתהתנאים הדרושים לצורך אישורה כל אחר ממלאת זו  תובענה .44

  .ייצוגיות

)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת 3סעיף  .45

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

יעה נגד תאגיד בנקאי, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין אם "תב -השניה נקבעה הקטגוריה הבאה 

  . ניתן להגיש בגין מקרה זה תובענה ייצוגיתכן  על ."ובין אם לאו התקשרו בעסקה

)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה 4סעיף  .46

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

 בשם אותה –מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

. על כן היא ואוחזת בעילת תביעה כלפי היא לקוחה של המשיב, והיא קבוצה". כפי שהראינו, המבקשת

 נגדו.  רשאית להגיש תובענה ייצוגית

)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא 8סעיף  .47

של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי  ( התובענה מעוררת שאלות מהותיות1שהתקיימו כל אלה: )

( תובענה ייצוגית היא הדרך 2, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה; )הקבוצה

( קיים יסוד להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה 3היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין; )

וד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום ( קיים יס4ייוצג וינוהל בדרך הולמת; ... )

 הבקשה ממלאת אחר תנאים אלו. לב". 

היסודות של עילות התביעה משותפים למבקשת ולכל חברי הקבוצה. המשיב פועל באותו אופן כלפי כל  .48

החיוב העברת משכורות ברשימה. בגין  עמלת פעולה בערוץ ישירב חברי הקבוצה. המשיב מחייב אותם

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

  לחברי הקבוצה עילות תביעה משותפות. 

בעניננו ברור כי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה.  .49

האם המשיב רשאי  – לדון ולהכריע בשאלות הבאותיידרש ביעה בית המשפט הנכבד בירור עילת התלשם 

האם החיוב ערוץ ישיר בגין ביצוע העברת משכורות ברשימה, פעולה בבעמלת גם  עסקים קטניםלחייב 

עליה מבוססת  ,המערכת העובדתית והמשפטית. מקים לחברי הקבוצה עילת תביעה, ועוד עמלה זוב

 . על כן, ברור כי שאלות מהותיות של עובדה ומשפטחברי הקבוצה למבקשת ולכלמשותפת  ,הבקשה

 משותפות לכלל חברי הקבוצה. 






