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 סלעעופר פליישר ועו"ד טל על ידי ב"כ עו"ד 
 

 פסק דין
 1 

 2 בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. 

 3 

 4עניינה של בקשת האישור בעמלת חליפין בגין מכירה ורכישה של מטבע חוץ. הטיעון העיקרי  .1

 5"( מתחייב לגבות מיחידים ועסקים קטנים שיבצעו את פעולת הבנקבבקשה הוא כי המשיב )"

 6מהעמלה הרגילה, אולם בפועל מחייב  05%עמלת חליפין בשיעור  ההמרה באמצעות האינטרנט,

 7 עסקים קטנים במלוא העמלה.

   8 

 9הבנק טען כי המבקשת לא היתה זכאית להטבה שכן התחייב לתת אותה ליחידים ולעסקים  .2

 10" בעוד שהמבקשת היתה מנויה על ערוץ פועלים באינטרנטקטנים שמנויים על ערוץ שירות "

 11 ". באינטרנט לעסקיםפועלים אחר, "

 12הבנק הציג מסמכים שונים שמצביעים על ההבחנה בין ערוצי השירות וטען כי לקוחות הבנק 

 13נדרשו לבחור ערוץ שירות יחיד לכל חשבון; כי המבקשת ידעה שאינה מנויה על ערוץ שירות 

 14"פועלים באינטרנט" שכן מעולם לא ביקשה זאת;  כי אי מתן ההטבה לא הוסתר מהמבקשת 

 15חברי הקבוצה בעת ביצוע הפעולה; כי לא הובאו ראיות לכך שהבנק גבה מעסקים קטנים ומ

 16אשר ממירים מטבע באמצעות האינטרנט את העמלה המלאה הקבועה בתעריפון; וכי בירור 

 17 מעמיק של העובדות ופניה מקדימה לבנק היו עשויים לחסוך את הגשת בקשת האישור. 

 18אם לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( )תיקון(, , ובהת1.11.2517 -מכל מקום, החל מ

 19מעניק הבנק הנחה בעמלה לכל העסקים הקטנים בעד שירות שניתן להם  2517 –התשע"ז 

 20 ב"ערוץ ישיר" )"בלא ממשק ישיר עם פקיד"(. 

 21 
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 1וטענה בעיקר כי התחייבות הבנק להעניק את ההנחה  ,מבקשת השיבה לתגובת הבנקה .3

 2התייחסה לכל לקוחותיו שהם עסקים קטנים; כי "פועלים באינטרנט" ו"פועלים באינטרנט 

 3 לעסקים" אינם מסלולים שונים; וכי יש לדחות את פרשנות הבנק למסמכים שהוצגו. 

    4 

 5מן קדראי, ולאחר השלמת לאחר שתי ישיבות קדם משפט שהתקיימו לפני כב' השופטת ד' בלט .4

 6הוגש הסדר  21.11.2512טיעונים, פנו הצדדים לגישור לפני עו"ד יגאל בורוכובסקי. ביום 

 7 שהושג במסגרת הגישור, והבקשה הועברה לטיפולי. הפשרה,

 8כאמור בבקשה לאישור הסדר הפשרה, הבנק קיבל את המלצת המגשר שלפיה קיימים שיקולים 

 9שרה: בעקבות שינוי רגולטורי )שאינו קשור לתביעה( הטענות משמעותיים לסיים את התיק בפ

 10ואילך; הערכה ראשונית מעמידה את ההנחה  2517אינן רלוונטיות לתקופה שמחודש נובמבר 

 11בשנה; והמשאבים הנדרשים לצורך איתור לקוחות  ₪נשוא התביעה על סכום של מאות אלפי 

 12בנק מפני התביעה, גבוהים משמעותית עבר, לחישוב ריבית פרטני לכל תובע, ולצורך הגנת ה

 13 ביחס לסכום הנתבע. 

 14 

 15 עיקרי הסכם הפשרה 

 16החזר לצרכי  75%מסכום התביעה הנומינלי, שחושב לפי   72.4%תבוצע השבה בשיעור של  .0

 17אשר משקפת הפרשי הצמדה וריבית, והשבה בגין ריבית בנקאית שנגבתה  2.4%פשרה, בתוספת 

 18 היו, בדרך של חישוב ממוצע. מלקוחות שהיו ביתרת חובה, ככל ש

 19יום ממועד אישור ההסדר יצהיר הבנק על היקף ההנחה המלא שחברי הקבוצה היו  35תוך 

 20מקבלים לו היתה התביעה מתקבלת במלואה, בחישוב נומינאלי. מסכום זה ייגזר סכום ההשבה 

 21 לחברי הקבוצה. 

 22 
 23 ההשבה תבוצע באופן הבא: .6

 24 "(. סכום הזכאותהמגיע לכל חבר קבוצה )"הבנק יערוך חישוב פרטני של הסכום  .א

 25 15הבנק ישיב לחברי הקבוצה שמחזיקים אצלו חשבונות פתוחים את סכום הפיצוי תוך  .ב

 26 ימים ממועד אישור ההסדר. 

 27ישלח הבנק המחאה לפי הכתובת  ₪ 05 –ללקוחות עבר שההחזר המגיע להם גדול מ  .ג

 28חודשים. לקוחות עבר  12האחרונה הרשומה אצלו. ההמחאות תהיינה בתוקף למשך 

 29יוכלו לפנות לב"כ הקבוצה ולקבל את הסכום  ₪ 05 –שסכום ההחזר המגיע להם קטן מ 

 30 המגיע להם. 

 31סכומי היתרה שלא ישולמו לחברי הקבוצה יועברו לקרן לניהול כספים שנפסקו כסעד לפי 

 32 .  2556 –א בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו 27סעיף 

 33 
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 1( בדבר זכאותם, יודגש ₪ 05 -)שסכום ההחזר המגיע להם קטן מעל מנת ליידע לקוחות עבר  .7

 2 ההסדר המתייחס אליהם בפרסום באותיות מודגשות ובמסגרת נפרדת.   

 3 

 4, יהיה ממונה על ביצוע רו"ח גולן עוז, ממשרד רו"ח זיו האפט, המבקר החיצוני של הבנק .2

 5 יגיש לבית המשפט דין וחשבון מפורט. ההסדר, ו

 6 
 7הבנק סבור שאין צורך במינוי בודק משום שיעור ההשבה הגבוה; משום שההסדר אינו מעורר  .1

 8שאלות המחייבות מומחיות מלבד זו של בית המשפט; משום שההסדר התגבש במסגרת הליך 

 9גישור; משום שהצדדים הסכימו על מינוי רו"ח שיפקח על ביצוע ההסכם; ומשום שמינוי בודק 

 10 הצדדים ויעכב את ביצוע ההסדר.  ישית הוצאות נוספות על

 11 המבקשת לא התנגדה לכך שלא ימונה בודק. 

 12 
 13מסכום ההטבה לקבוצה בתוספת מע"מ  0%הצדדים המליצו לשלם למבקשת גמול בשיעור  .15

 14 מסכום ההטבה לקבוצה בתוספת מע"מ. 10%ושכר טרחה לבאי כוחה בשיעור 

  15 

 16קשתי מן הצדדים להבהיר את לאחר עיון בכתבי בי דין ובבקשה לאישור הסדר פשרה, ב .11

 17 הדברים הבאים:

 18 )ב( בהסדר הפשרה(?2מנין נובעת הערכת הצדדים את שוויה של התביעה )סעיף  .א

 19הואיל ומדובר בהשבה חלקית נומינלית, מדוע לא תינתן הערכה כספית של הבנק לפני הדיון  .ב

 20 (?4בהסדר הפשרה )סעיף 

 21קוחות העבר שההחזר המגיע ל בהתאמה, יש להוסיף בתצהיר תחשיב הבנק בדבר מספר .ג

 22 , ומהו סכום ההחזר לפי ההסדר אם יפנו כולם לקבלו. ₪ 05 -להם קטן מ

 23לכתובת הידועה האחרונה של  ₪ 05 –בהסדר הפשרה, שמתייחס להחזר גבוה מ  7סעיף  .ד

 24)ב( בתקנות התובענות 13לקוחות העבר, לכאורה אינו עולה בקנה אחד עם דרישת תקנה 

 25 . 2515 –הייצוגיות, תשס"ע 

 26 

 27בהודעת הבהרה  שהוגשה בהסכמת ב"כ המבקשת, ונתמכה  25.3.2511הבנק השיב ביום  .12

 28"(, המועסק ביחידה למט"ח בחטיבה הקמעונאית התצהירבתצהירו של מר יורם גדעוני )"

 29 בבנק. אלו פרטיה: 

 30)ב( בהסדר( נובעת מבדיקה פנימית שערך הבנק ביחס 2הערכת שוויה של התביעה )סעיף  .א

 31 הרלוונטיות שעשו חברי הקבוצה.לפעולות 

 32הבנק העריך כי סכום התביעה הייצוגי כמשמעותו בהסדר )סכום התביעה הכולל, לפני  .ב

 33 . ₪מיליון  4 –(  עומד על כ 72.0%מקדם הפשרה, בסך 

 34, וסכום ההחזר 4,255 –הוא כ  ₪ 05 –מספר לקוחות העבר שההחזר המגיע להם קטן מ  .ג

 35 . ₪ 77,555 –ת ההחזר, הוא כ הכולל עבורם, אם יפנו כולם לקבל
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 1ג' נתונים לביקורת רואה חשבון שיפקח על ביצוע -הבנק הבהיר כי הנתונים שבסעיפים ב' ו

 2 ההסדר. 

 3 05בהסדר הפשרה, שעניינו חשבונות עבר שסכום הפשרה הפרטני שלהם עולה על  7סעיף  .ד

 4, שכן 2515-"ע)ב( בתקנות תובענות ייצוגיות, תש13, עולה בקנה אחד עם הוראות תקנה ₪

 5הוא מתייחס ללקוחות עבר שלבנק יש נתונים אודות מענם. הבנק הבהיר כי מדובר 

 6בכתובות האחרונות שנמסרו לו על ידי הלקוחות; כי לבנק אין סיבה לסבור כי כתובות אלו 

 7שרשומה  אינן עדכניות; כי ניתן להניח שיש לקוחות שבחרו לקבל דואר בכתובת שונה מזו

 8ן; כי הסדר הפשרה כולל מתכונת פרסום מקיפה, כך שמי שכתובתו אינה במרשם האוכלוסי

 9מעודכנת בבנק, יוכל לפנות לב"כ הקבוצה או לבנק ולהודיע על הכתובת המעודכנת; וכי גם 

 10( אושר כי ההמחאות 12.2.2512) יובל לפינר נ' בנק מזרחי טפחות בע"מבת"צ )מחוזי מרכז( 

 11 הבנק.  תישלחנה על פי הכתובת המעודכנת אצל

 12ההודעה תתפרסם גם באתר הבנק, בגישה ישירה מדף הבית, כאמור בהחלטה מיום  .ה

12.2.2511 . 13 

 14 
 15לאחר שעיינתי בבקשה לאישור הסדר פשרה שהגישו הצדדים, וקיבלתי הסבר מהבנק לשאלות  .13

 16לרבות תוספת פרסום של ההסדר באתר האינטרנט של הבנק, לא ראיתי טעם לדחותה  נ"ל,ה

 17על הסף, והיא פורסמה לעיון הציבור, ונמסרה לעיון המפקחת על הבנקים והיועץ המשפטי 

 18 לממשלה. 

 19לא התקבלו התנגדויות. היועץ המשפטי לממשלה הגיש "הודעה על אי התנגדות להסדר 

 20 הפשרה". 

 21 

 22 דיון 

 23 
 24החלטתי לאשר את ההסכם  –עיון בהסדר הפשרה ובהודעת ההבהרה מטעם הבנק לאחר  .14

 25המוצע. אני סבורה כי הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, 

 26 )א( בחוק תובענות ייצוגיות שזו לשונו:11ועונה לדעתי על דרישות סעיף 

 27 

 28י ההסדר ראוי, הוגן בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כ"

 29וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר 

 30גם כי קיימות, לכאורה,  –הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית 

 31שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי 

 32במחלוקת סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה 

 33 ".בנסיבות הענין

 34 
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 1ההסדר שגובש על ידי הצדדים נותן מענה לנושא התובענה הייצוגית. ההסדר מפצה את חברי  .10

 2מן הנזק שנגרם להם. כפי שהוסבר בבקשה לאישור ההסדר, שיעור ההשבה  72.4% –הקבוצה ב

 3המשקפים הפרשי  2.4%מסכום התביעה הנומינאלי בתוספת  75%מורכב משיעור בסיס של 

 4הצמדה וריבית וכן השבה בגין ריבית בנקאית שנגבתה מלקוחות שהיו ביתרת חובה )בדרך של 

 5 חישוב ממוצע(.

 6 

 7 : איתור לקוחות עבר .16

 8הוא  ₪ 05 –החזר המגיע להם קטן מ בהתאם לתצהיר מר גדעוני, מספר לקוחות העבר שה

 9 .₪ 77,555-וסכום ההחזר עבורם )אם יפנו כולם לקבלו( עומד על כ 4,255

 10אני מאשרת את לנוכח סכום הפיצוי הנמוך יחסית, ומנגד עלויות איתור צפויות גבוהות, 

 11יועבר  ₪ 05 –שלפיה הפיצוי לחשבונות סגורים שסכום ההחזר בהן קטן מ  ,הסכמת הצדדים

 12. החשיבות חוק תובענות ייצוגיותב א27סעיף וחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי לקרן לניהול 

 13העיקרית היא בהסדרה לעתיד ובהרתעה, וזו תושג על ידי תשלום הפיצוי שהוסכם עליו, בין 

 14 לחברי הקבוצה, בין לקרן. 

 15 

 16: לפי ההסדר, ההמחאות ₪ 05לו עולה על שהם זכאים אשר ללקוחות עבר שסכום ההחזר 

 17פרענה תוך לאותם לקוחות תישלחנה על פי הכתובת המעודכנת אצל הבנק. המחאות שלא תי

 18חודשים, תתווספנה לסכום שיועבר לקרן. הבנק הבהיר כי החיסכון הנובע מהיעדר הצורך  12

 19להשקיע משאבי איתור באשר לחשבונות העבר הוא אחד מעיקרי הסדר הפשרה, וסייע לבנק 

 20לקבל את המלצת המגשר במקדם פשרה גבוה באופן יחסי להערכת הבנק את הסיכון הטמון 

 21 בתביעה. 

 22 מד על עמדתו זו גם לאחר שאלה מפורשת של בית המשפט. הבנק ע

 23 

 24יום  15, ככל שכעבור תקנות תובענות ייצוגיותב )ב( 13תקנה למרות האמור, ולפי דרישת 

 25ממשלוח ההמחאות הן לא תיפרענה, יהיה על הבנק לפנות למרשם האוכלוסין לבירור מענם של 

 26את הכספים המגיעים לבעלי חשבונות  אותם לקוחות. רק לאחר בדיקה זו ניתן יהיה להעביר

 27 אלו לקרן. מנגנון זה יטייב את העברת הסכום המגיע ללקוחות העבר. 

 28אין צורך בהסדר עתידית, לנוכח התיקון בכללי הבנקאות הנזכר לעיל, שלפיו פועל הבנק החל 

 29 . 1.11.2517מ 

 30 ויש לאשרו. –לאור האמור, אני סבורה כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר 

 31 

 32 
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 7מתוך  6

 1 

 2 מינוי בודק 

 3העניין לא ראיתי לנכון למנות בודק, ולהכביר הוצאות. השבת הסכומים היא בשיעור  נסיבות .17

 4 ראוי להסדר פשרה, ותפוקח על ידי רו"ח החיצוני של הבנק. 

 5רו"ח גולן עוז, ממשרד רו"ח זיו האפט, המבקר החיצוני של הבנק, ימונה לפי הסכמת הצדדים, 

 6 .  ההסדר ממונה לצורך פיקוח על ביצוע

 7 גמול ושכר טרחה 

 8מסכום ההטבה בתוספת מע"מ ושכר טרחה  0%הצדדים המליצו לשלם למבקשת גמול בשיעור  .12

 9 מסכום ההטבה בתוספת מע"מ.  10%לבאי כוחה בשיעור 

 10בהתחשב  בשיעור ההשבה ובכך שההסדר הושג ללא דיון בבקשת האישור, אני סבורה כי שיעור 

 11עזבון המנוח משה  2546415)ע"א  אחד עם המקובל בפסקההגמול ושכר הטרחה עולים בקנה 

 12 ((. 23.0.2512) שמש נ' רייכרט

 13 

 14וב"כ נדרשים לפקח על ביצוע הסדר הפשרה. על כן ישולם למבקשת ולבאי כוחה  המבקשת .11

 15סכום המשקף את מחצית הגמול ושכר הטרחה הצפויים מן הסכום שחושב לטובת הקבוצה, 

 16יום. יתרת הגמול ושכר הטרחה  תשולם לפי החלטה נוספת שתינתן, לאחר שב"כ  35תוך 

 17, בחן אותם, ומצאם מתאימים להסדר הפשרההמבקשת יודיע כי קיבל את נתוני התשלום, 

 18  ולאחר שתחושב אותה תוספת לפי הסכומים שישולמו בפועל.

 19  הבנק יודיע על ביצוע הסדר הפשרה, בלווית תצהיר רו"ח הממונה. 

 20 

 21 סיכום  

 22לחוק תובענות ייצוגיות: ההסדר ראוי, הוגן וסביר  11, ענייננו עומד בדרישות סעיף כןאם  .25

 23של חברי הקבוצה. התובענה עומדת לכאורה בתנאים לאישור תובענה ייצוגית בהתחשב בעניינם 

 24א לחוק תובענות ייצוגיות, והסדר הפשרה הוא הדרך היעילה 2 -ו 3,4הקבועים בסעיפים 

 25 וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.

 26לו תוקף  לעיל( , ונותנת 16על כן אני מאשרת את הסכם הפשרה, על התיקון שערכתי בו )סעיף 

 27 של פסק דין.

 28 בהסדר(.  9הסכום שיועבר לקרן ייועד לסיוע לעסקים קטנים )סעיף 

 29 

 30כל לקוחות הבנק, המוגדרים עסק קטן לפי כללי הבנקאות )שירות "היא:  התובעים קבוצת .21

 31)להלן: כללי הבנקאות(, שביצעו באמצעות רשת האינטרנט  2552 –ללקוח( )עמלות(, תשס"ח 
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 7מתוך  7

 1ומון של המשיב שמותקן במכשירים ניידים( המרת מטבע בשווי העולה )לרבות באמצעות היש

 2דולר ארה"ב, בדרך של מכירת מטבע חוץ, רכישתו או המרת מטבע חוץ אחד באחר, וכן  05על 

 3מי שרכש מטבע חוץ לצורך איסופו בנמל התעופה בן גוריון )בכל סכום(, ונגבתה מהם עמלה 

 4של המשיב ליחידים ועסקים קטנים, כל זאת החל מהעמלה שקבועה בתעריפון  05%העולה על 

 5 משבע שנים לפני הגשת הבקשה".  

 6הם: עו"ד גיל רון ועו"ד אהרן . באי כוחה חברת יובל לפינר, משרד עורכי דין היאהמבקשת 

 7 רבינוביץ. 

 8 –הן, כנטען בבקשת האישור: הפרת חוזה לפי חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  עילות התביעה

 9; הפרת חובת תום הלב; הפרת 1175 –וחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א  1173

 10 חובת האמון המוגברת החלה על תאגיד; רשלנות; ועשיית עושר ולא במשפט.

 11פת ריבית בנקאית החלה על יתרת ו: השבת הסכום שנגבה ביתר בתוסהסעדים שנתבקש

 12בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין; וצו להורות לבנק לחדול  -החובה בחשבון, ואם לא חלה 

 13 מהתנהלותו.  

 14 

 15כמוסכם על הצדדים, הבנק יפרסם את ההודעה שצורפה לבקשה לאישור הסדר פשרה בעתונים  .22

 16ידיעות אחרונות ודה מרקר, וכן בעתון יומי בשפה הערבית ובעתון יומי בשפה הרוסית. גודל 

 17מ"מ. כמו כן יפורסם ההסדר באתר האינטרנט של הבנק, למשך  3-האותיות בפרסום לא יפחת מ

 18 ם בעיתונות. יום מיום הפרסו 40

 19 

 20המזכירות תואיל לשלוח עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט, לשם רישומו בפנקס התובענות  .23

 21 .הייצוגיות

 22 . 4.11.2020 נקבעת תזכורת פנימית לבחינת בצוע ההסכם, ליום

     23 

 24 , בהעדר הצדדים.2511יולי  21ניתן היום,  י"ח תמוז תשע"ט, 

 25 

 26 

 27 

 
 

 שופטת, שטמר אסתר


