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  1 

 2  מבוא

 3 2006 –תובענות ייצוגיות, התשס"ו לפניי בקשה לאישור תובענה כייצוגית, בהתא� להוראות חוק 

 4לתעריפו� העמלות המלא  4.2.1") שעניינה בשאלת פרשנות סעי! חוק תובענות ייצוגיות(להל�: "

 5", בהתאמה), התעריפו� העסקי" &" והבנקלעסקי� גדולי� של בנק לאומי לישראל בע"מ (להל�: "

 6  "). בקשת האישורל אביב (להל�: "בנוגע לעמלת דמי ניהול פיקדו� ניירות ער
 הנסחרי� בבורסה בת

  7 

 8  תמצית טענות הצדדי! 

  9 

 10 מחזיקה המבקשת. בבנק חשבו� המנהלת עסקית חברה הינה, טק דיאלוג חברת, המבקשת .1

 11 וביו� פירעו� לחדלות נקלעה אשר, מ"בע אמריס חברת של' א מסדרה ח"אג העסקי בחשבונה

 12 11.12.2010 ביו�, האישור מבקשת כעולה. שלה הער
 בניירות המסחר הושעה 21.12.2008

 13 .  אביב בתל בבורסה המסחר מ� מ"בע אמריס חברת של הער
 ניירות נמחקו

  14 

 15 לגבות הבנק המשי
, בבורסה ממסחר מ"בע אמריס חברת של הער
 ניירות מחיקת לאחר .2

 16 המבקשת מנהל שער
 משיחה. החוב אגרות החזקת בגי� פיקדו� ניהול דמי עמלת רבעו� מדי

 17 ניירות עבור ג� פיקדו� ניהול דמי עמלת לגבות היא הבנק מדיניות כי עלה, הבנק נציגי ע�


 18 .     בבורסה ממסחר נמחקו אשר ער

  19 

 20 הער
 ניירות נמחקו בה� במקרי� ניהול דמי עמלת לגבות רשאי אינו הבנק, המבקשת לטענת .3

 21 עמלת לגבות לבנק המתיר, העסקי לתעריפו� 4.2.1 לסעי! בניגוד עומדת זו התנהלות. ממסחר

 22 הוראות, לשיטתה. אביב תל של בבורסה הנסחרי� ער
 ניירות עבור רק פיקדו� ניהול דמי

 23, ירי�סח לא ער
 ניירות עבור ג� פיקדו� ניהול דמי עמלת לגבות המתירות התעריפו�
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 1 או השעייה של במקרי� כגו� למסחר רשומי� עדיי� הער
 ניירות בה� למקרי� מתייחסות

 2   .ממסחר לחלוטי� הער
 ניירות נמחקו בה� למקרי� ולא, ער
 בנייר המסחר הפסקת

  3 

 4 ועסקי� יחידי� לקוחות בש� ג� תחילה הוגשה האישור בקשת כי, יצוי�, הטוב הסדר למע� .4

 5&י לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א9הוראת סעי!  את מפר הבנק כי בטענה, קטני�

 6, האוסרת על תאגיד בנקאי לגבות עמלה מלקוחות פרטיי� ועסקי� קטני� שלא בהתא� 1981

 
 7לתעריפו� העמלות המלא, הקובע כי לא נית� לגבות עמלת דמי ניהול פיקדו� בגי� ניירות ער

 8 כי הובהר ש�, האישור לבקשת קהבנ תגובת קבלת לאחר, אול�שנמחקו ממסחר בבורסה. 

 9 תו
, אלה מטענות המבקשת בה חזרה, דא מסוג במקרי� אלו מלקוחות עמלה גובה לא הבנק

 10 של מחדש והגדרה, בלבד העסקי התעריפו� פרשנות לעניי� הצדדי� בי� המחלוקות צמצו�

 11 הבנק לתשובת 5 סעי!, ראו( גדולי� עסקי� שה� לקוחות רק תכלול שהיא כ
, הקבוצה חברי

 12; הבנק לתשובת המבקשת לתגובת 1 סעי!; הבנק לתצהיר 34 &ו 3 סעיפי�; האישור לבקשת

 13 ). 31.10.2017 מיו� המבקשת והודעת

  14 

 15 . להידחות האישור בקשת די� כי טע� בה, האישור לבקשת תשובה הבנק הגיש 30.8.2017 ביו� .5

  16 

 17 לא ער
 ניירות עבור ניהול דמי עמלת לגבות נית� כי במפורש קובע העסקי התעריפו�, לטענתו

 18, זאת. תהא אשר סחירות� לאי הסיבה תהא, הגבלה כל ללא, בפיקדו� הקיימי� סחירי�

 19 ש�"), המלא התעריפו�: "להל�( קטני� לעסקי� או ליחידי� המלא העמלות מתעריפו�, להבדיל

 20 . ממסחר שנמחקו ער
 ניירות בגי� ניהול דמי עמלת לקבוע אסור כי במפורש נקבע

  21 

 22 ניהול דמי בעמלות שעניינ�, לו הסעיפי� ותתי 4.2 סעי! כי מגלה העסקי התעריפו� בחינת .6

 23 תל של בבורסה הנסחרי� ער
 ניירות, האחד: סוגי� לשני מתחלקי�, ער
 ניירות פיקדו�

 24", נסחרי�" המילה כי, נטע�, כ� על אשר. בעול� בבורסות הנסחרי� ער
 ניירות, והשני; ביבא

 25 בבורסה – הנייר נסחר בו הגיאוגרפי המיקו� של תיאור אלא אינה, המבקשת נתלית עליה

 26 הציבה המבקשת כי, נטע� כ�. הנייר סטטוס על ללמד נועדה ולא בעול� בבורסות או אביב בתל

 27 הדברי� הוצאת תו
", בבורסה למסחר רשומי�" המילי� את" נסחרי�" המילה במקו�

 28 .   הצדקה כל ללא וזאת, ממסחר שנמחקו ער
 ניירות החרגת ותו
 מהקשר�

 29 

 30 וא!, לו הנלוות הזכויות את מבטלת אינה למסחר מרישו� הער
 נייר מחיקת, הבנק לטענת .7

 31 עוד כל, כ� על. הבורסה באמצעות שלא בו לסחור שנית� במוב�, בו הסחירות את מונעת אינה

 32 ניירות בגי� עמלה לגבות הבנק רשאי הער
 נייר יתרות לאיפוס מביאה לא ממסחר המחיקה


 33 .  אלו ער

  34 
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 1 אותו בגי� בנקאיי� שירותי� לית� ממשי
 שהבנק הוא העמלה גביית מאחורי העומד הרציונל .8

 2 את לנהל הבנק ממשי
 עוד כל, משכ
. בבורסה ממסחר מחיקתו לאחר ג� הער
 נייר

 3 בגי� בבורסה המתפרסמות הודעות אחר לעקוב זאת ובכלל, בכ
 הכרו
 כל על, הפיקדו�

 4 . זאת בגי� עמלה לגבות הוא זכאי & בגינ� תקבולי� וקבלת אלו ער
 ניירות

  5 

9. 
 6 שמונה הנאמ� הודיע 19.2.2013 ביו�, הבנק לטענת. עצמה המבקשת של במקרה אירע ג� כ

 7 התקבלו אשר ח"האג למחזיקי כספי� חלוקת ביצוע על, המשפט בית מטע� אמריס לחברת

 8 בגי� 0 215 &כ של ס
 המבקשת של לחשבונה נכנס 4.3.2013 ביו� לכ
 ובהמש
, מהמפרקת

 9 .  הללו החוב אגרות

  10 

 11 שהתביעה הסיכויי� כ� ועל תביעה עילת של קיומה הוכיחה לא המבקשת, הבנק לטענת .10

 12 עמלה גביית המתיר לתעריפו� בהתא� פועל הבנק, שכ�. נמוכי� ה� הקבוצה לטובת תאושר

 13 עוולה או חוזית תביעה עילת לקבוצה קמה לא, משכ
. ממסחר ער
 נייר מחיקת של במקרי�

 14 קיי� הער
 נייר עוד כל כי נטע�, במשפט ולא עושר עשיית בגי� התביעה לעילת באשר. נזיקית

 15 מתקיימת לא ממילא כ� ועל, בגינו בנקאיי� שירותי� לית� הבנק ממשי
 הלקוח בפיקדו�

 16 .   כדי� שאינה כזו שלא ובוודאי, התעשרות

  17 

11. 
 18. כייצוגית התובענה אישור לש� הדרושי� המצטברי� התנאי� יתר מתקיימי� לא ג� כ

 19 אינו בירור� אשר, ועובדה משפט של פרטניות שאלות מעוררת התובענה כי צוי� זה בהקשר

 20 שנגר� הלכאורי הנזק את להערי
 ניסתה לא המבקשת כי; ייצוגית תובענה של בדר
 מתאי�

 21 אשר קבוצה של קיומה הוכיחה לא המבקשת וכי; להערכתו דרכי� הציעה או הקבוצה לחברי

 22 .הומוגנית קבוצה של קיומה הוכחה שלא ובוודאי, לה דומה באופ�" ניזוקו"

  23 

 24 ועסקי� יחידי� ג� בתוכה וכוללת מדי רחבה הינה המבקשת של הקבוצה הגדרת כי, �נטע כ� .12

 25, דואליי� ער
 ניירות מחזיקי וג�, אלו במקרי� ניהול דמי גובה אינו הבנק מה� אשר, קטני�

 26 .   העול� ברחבי בבורסות להיסחר ממשיכי� א
 אביב בתל בבורסה ממסחר נמחקו אשר

  27 

 28 את המשפט מבית שהסתירה מאחר, הולמת מייצגת מהווה אינה המבקשת כי נטע� לבסו! .13

 29 שקיבלה התשלו� את שהסתירה ומאחר העסקי התעריפו� חל עליו גדול עסק היותה דבר

 30 .   ער
 בנייר מאחזקותיה 2013 בשנת

  31 

 32 עמלה לגבות נית� לא כי, האישור בבקשת הנטע� על חזרה בו, תשובה כתב הגישה המבקשת .14

 33 ורק א
 היא האישור בקשת של עניינה כי שהבהירה תו
, ממסחר שנמחקו ער
 ניירות בגי�

 34 . קטני� ועסקי� יחידי� על החל המלא העמלות לתעריפו� ולא העסקי לתעריפו� בנוגע

  35 
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 1 הנסחרי�" ער
 ניירות היא לתעריפו� 4.2.1 בסעי! הראשית ההגדרה, המבקשת לטענת .15

 2", סחירי� לא ע"ני כולל" & קרי, הראשית להגדרה בהמש
 המופיע הפירוט כ� ועל", בבורסה


 3 בי� פנימית סתירה יוצרת הבנק פרשנות, לעמדתה. לה ובהמש
 לה בכפיפות להיקרא צרי

 4 כולל(" בסוגריי� לה בהמש
 המופיע הפירוט לבי�") בבורסה הנסחרי�(" הראשית ההגדרה

 5" סחירי� לא ע"ני" המילי� את לפרש והראויה הנכונה הדר
, לשיטתה"). סחירי� לא ע"ני

 6 באותה סחירי� אינ� כלשהי מסיבה א
, בבורסה למסחר רשומי� הער
 שניירות במוב� היא

 7 . זמנית השעייה של במצבי� כגו�, זמ� נקודת

  8 

 9 בו המקו� בדבר הגיאוגרפי מהתיאור חלק הינה" נסחרי�" המילה כי הבנק לטענת באשר .16

 10 בעוד, כלשהי בבורסה נסחר להיות הער
 נייר על, זו שיטה לפי ג� כי נטע�, הער
 נייר נסחר

 11 .בורסה בשו� נסחר לא הוא מחוק הער
 נייר שא�

 12 

 13 ממסחר שנמחקו ער
 לניירות החיוב מקור את להראות הנטל הבנק על, המבקשת לטענת .17

 14, אחר לתעריפו� השוואה מתו
 העסקי התעריפו� פרשנות על ללמוד נית� לא, לדעתה. בבורסה

 15 התעריפוני� של השוואתי מחקר לערו
 צריכי� לא הבנק של העסקיי� לקוחותיו וממילא

 16 חד באופ� המנוסח, אחיד חוזה הוא העסקי התעריפו� כי נטע�, מקרה בכל. הבנק של השוני�

 17 .  המנסח נגד הפרשנות כלל עליו חל ולכ�, הבנק ידי על צדדי

  18 

 19 כ
 א� ג� כי נטע�, מחוקי� ער
 ניירות בגי� בעמלה לחייב ההיגיו� בדבר הבנק לטענת באשר .18

 20, נטע� עוד. בתעריפו� ברורות ובמילי� מפורשת בצורה זה לחיוב מקור לקבוע שיש הרי הדבר

 21 עמלה גביית על המאסדר אסר קטני� ולעסקי� ליחידי� העמלות בתעריפו� כי, זה בהקשר

 22, שכ�. מזעריי� ה� כזה במצב שניתני� השירותי� שהיק! מאחר וזאת, אלו במצבי�

 23 מחויבי�, אלו בנסיבות. ממנו להיפטר קשה אשר, ער
 חסר נייר הוא מחוק ער
 נייר, לטענתה

 24 למכור יכולי� אינ� א
 להחזיק מעונייני� אינ� שה� ער
 נייר בגי� בעמלה הבנק לקוחות

 25 .     בבורסה המסחר במסגרת

  26 

 27 אשר", המנסח כנגד הפרשנות כלל" בנושא קצרה טיעו� השלמת הבנק הגיש 5.11.2018 ביו� .19

 28 הוא זה פרשנות כלל, הבנק לטענת. המבקשת של התשובה כתב במסגרת לראשונה הועלה

 29 המאזניי� וכפות פרשני ספק קיי� בה� במקרי�, אחרו� מפלט המהווה, משני פרשנות כלל

 30 .    מעוינות

  31 

 32 חולקת אינה כי טענה בה, הבנק מטע� הטיעו� להשלמת המבקשת השיבה 21.11.2017 ביו� .20

 33 בכלי שימוש לעשות מרבי� המשפט שבתי הג�, הבנק מטע� הטיעו� בהשלמת האמור על

 34, פניו על, משכ
. סבירה אינה הבנק פרשנות העניי� בנסיבות, לדידה, מקרה בכל. זה פרשני

 35 . זה פרשני בכלי שימוש לעשות מקו� אי�
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  1 

21. 
 2 של בדר
 ההלי
 את למצות לצדדי� הוצע במהלכ�, דיו� ישיבות שתי התקיימו זה בהלי

 3 להגיע בידיה� עלה לא כי הודיעו יו� של בסופו א
 לדבר שהות ביקשו הצדדי�. הידברות

 4 .האישור בקשת מושא במחלוקת ולהכריע להידרש יש כ� ועל, הסכמה לכדי

  5 

 � 6 והכרעהדיו

 7 

 8. הבנק של העסקי התעריפו� פרשנות שעניינה משפטית שאלה מעלה שלפניי האישור בקשת .22

 9 לגבות רשאי הבנק אות�, ושיעור� העמלות סוגי את המגדיר & בנקאי חוזה הינו הבנק תעריפו�

 10 איפוא מהווה התעריפו�. לה� מספק הוא אות� הבנקאיי� לשירותי� בתמורה, מלקוחותיו

 11 הרגילי� לכללי� בהתא� לפרשו ויש, ללקוחו הבנק בי� העסקית היחסי� ממערכת חלק

 12 של והמשות! הסובייקטיבי דעת� אומד אחר בהתחקות שעיקר�, חוזי� בפרשנות החלי�

 13(א) לחוק 25בהתא� להוראת סעי! , זאת. לו החיצוניות והנסיבות החוזה לשו� פי על, הצדדי�

 14 כ
:, הקובע 1973&החוזי� (חלק כללי), תשל"ג

 15 

 
 16"חוזה יפורש לפי אומד דעת� של הצדדי�, כפי שהוא משתמע מתו

 17החוזה ומנסיבות העניי�, ואול� א� אומד דעת� של הצדדי� 

 18  משתמע במפורש מלשו� החוזה, יפורש החוזה בהתא� ללשונו".

  19 

 20 חוזה של נוסח" המהווה, אחיד חוזה היותו רקע על ג� להיבח� צריכה הבנק תעריפו� פרשנות .23

 21 בינו רבי� לחוזי� תנאי� שישמשו כדי אחד צד בידי מראש נקבעו, מקצת� או כול�, שתנאיו

 22, האחידי� החוזי� לחוק 2 סעי!" (בזהות� או במספר� מסויימי� בלתי אנשי� לבי�

 23, אובייקטיבית תכלית בעיקרה תהא שתיבח� הפרשנית התכלית & דהיינו). 1982&ג"התשמ

 24 ההיגיו� את המגשימה, והגוני� נבוני�, סבירי� צדדי� של והבנת� רצונ� מתו
 המוסקת

 25); 2003( 253 במשפט תכליתית פרשנות, ברק אהר�( החוזה ביסוד המונח מסחרי – הכלכלי

 26 158&159, 145) 4(נב ד"פ, משע� מרכז' נ מילגרו! המנוחה עיזבו� ומנהלי יורשי 1185/97 א"ע

 27 )).   27.3.2012, בנבו פורס�( בינר ר"ד' נ מ"בע לישראל דיסקונט בנק 1062/09 א"ע); 1998(

  28 

 29 לתעריפו� 4.2 סעי! לשו� היא בעניינו התעריפו� לפרשנות המוצא נקודת: להת� ומהכא .24

 30 תובא חשיבותה לאור אשר", ער
 ניירות פיקדו� ניהול דמי" כותרת הנושא, העסקי

 31 :סעיפיה תתי על, בשלמותה

דמי ניהול פקדון   4.2
  ניירות ערך 

  :4.2סעיף                       
. העמלה נגבית בתום 1

כל רבעון: לפי שווי 
ניירות הערך ביום 

האחרון של הרבעון 
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  1 

  2 

 3 עבור ניהול דמי לגבות רשאי הבנק כי קובע, העסקי לתעריפו� 4.2 סעי! כי, רואות עינינו .25

 4 . הצדדי� טענות את לבחו� יש לאורו הכללי העיקרו� זהו. בפקדו� הקיימי� ער
 ניירות

 5 

 6 לגבות נית� לא" לפיו, לתעריפו� 4.2 סעי! של ההערות בעמודת מצוי זה כללי לעיקרו� חריג .26

 7 בנאמנות משותפות השקעות בתקנות כהגדרתה כספית קר� עבור ער
 ניירות פקדו� ניהול דמי

 8 מספר הערה" (1994 &ה"התשנ), המרביי� ושיעוריה� בקר� ולהחזיק לקנות שמותר נכסי�(

ובהתאם למספר ימי 
האחזקה של ניירות 

הערך ברבעון. במקרה 
של מכירה/פדיון/מימוש/ 
המרה/העברה/הקטנת 

יתרת חובה של ני"ע 
העמלה  -במהלך הרבעון

נגבת ביום ביצוע 
הפעולה הנ"ל על פי שווי 

יירות ערך באותו יום נ
ובהתאם למספר ימי 
האחזקה של ניירות 
הערך ברבעון ,לפי 

התעריף השיעורי בלבד. 
. לא ניתן לגבות דמי 2

ניהול פקדון ניירות ערך 
עבור קרן כספית 

כהגדרתה בתקנות 
השקעות משותפות 

בנאמנות(נכסים שמותר 
לקנות ולהחזיק בקרן 

ושיעוריהם 
 -המרביים),התשנ"ה

1994 .  

הנסחרים  4.2.1
בבורסה של ת"א 

(כולל ני"ע לא 
סחירים, תעודות, 

קרנות נאמנות, 
אופציות וחוזים 

עתידיים 
הנסחרים בשוק 

  המעו"ף) 

0.150%  
    לרבעון 

5.50  
    לפקדון  27.00  לני"ע 

סוף    ₪    
רבעון 

  :4.2.1סעיף   
. העמלה לא תעלה על 1

  מתמורת העסקה.  30%
. בשוק המעוף יגבו 2

דמי ניהול גם על יתרות 
  דביטוריות. 

ני"ע הנסחרים  4.2.2
בבורסה בחו"ל 
(כולל ני"ע לא 
סחירים וזהב 

  שהופקד בבנק) 

0.200%  
    לרבעון 

30.00  
    לפקדון  60.00  לני"ע 

30%  
  מהתשלום  

סוף    ₪
רבעון 

  :4.2.2סעיף   
דמי ניהול בגין מטילי 
זהב שהופקדו בעבר 

יגבו בעת מכירת  -בבנק 
הזהב ו/או הוצאתו 

  מהבנק. 
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 1 לגבות נית�, ככלל, העסקי לתעריפו� בהתא� – אחרות במילי�). העסקי לתעריפו� 4.2 לסעי! 2

 2 .כספית קר� עבור ער
 ניירות למעט, בפקדו� המצוי ער
 נייר כל בגי� ניהול דמי עמלת

  3 

 4 שנמחקו ער
 ניירות בעד ניהול דמי עמלת לגבות נית� לא כי, המבקשת שטענות, מכא� .27

 5 נייר כל בעד ניהול דמי עמלת לגבות נית� לפיה, 4.2 סעי! הוראת ע� מתיישבות אינ�, ממסחר


 6 . ממסחר שנמחקו ער
 ניירות זאת ובכלל, כספית קר� שאינו אחר ער

  7 

 8 המילי� על ובפרט, העסקי לתעריפו� 4.2.1 סעי! לשו� על להסתמ
 מנסה המבקשת .28

 9 טענתה. הסעי! בהוראת המופיעות...)", סחירי� לא ע"ני כולל( א"ת של בבורסה הנסחרי�"

 10 בכפיפות להיקרא צריכות, בסוגריי� המופיעות", סחירי� לא ע"ני" שהמילי� היא העיקרית


 11 ראו" (הראשית ההגדרה" מכנה היא אות�", אביב בתל בבורסה הנסחרי�" למילי� ובהמש

 12 עמלה לגבות נית� לא, לטענתה, משכ
). המבקשת מטע� התשובה לכתב 7 &ו 4 סעיפי�, למשל

 13  .בבורסה עוד נסחרי� ואינ� ממסחר כליל נמחקו אשר ער
 ניירות בגי�

  14 

 15 סעי! בהוראת רק בטענותיה התמקדה שהמבקשת בכ
 כי אני סבורה. זו טענה לקבל בידי אי� .29

 16 התעלמות ותו
, בסעי! השלטת" הראשית הגדרה"ל הפיכתה תו
, העסקי לתעריפו� 4.2.1

 17 היא נתפסה – בו הקבוע הכללי ומהעיקרו�, לתעריפו� 4.2 סעי! של הברורה מלשונו מוחלטת

 18  . טעות לכלל

  19 

 20 שיעור בי� להבחי� נועדו הסעי! תתי כי, ברור באופ� עולה 4.2 סעי! בהוראת מעיו� כי, סבורני .30

 21 שיעור לבי� באר2 הנסחרי� ער
 ניירות פקדו� דמי ניהול בגי� לגבות רשאי שהבנק ניהול דמי

 22 סעיפי�( ל"בחו בבורסה הנסחרי� ער
 ניירות פקדו� דמי ניהול בגי� רשאי שהבנק ניהול דמי

 23 מעבר עמלה דמי לגביית נוספת הגבלה או סייג לקבוע נועדו ולא), בהתאמה, 4.2.2 &ו 4.2.1

 24 פרשנות את לדחות מצאתי, לכ�. הכללי 4.2 בסעי! ההערות בעמודת שנקבעו להגבלות

 25 . ולשונה 4.2 סעי! הוראת מבנה ע� מתיישבת אינה שזו מהטע�, המבקשת

  26 

 27 בסעי!" סחירי� לא ער
 ניירות" המלי� צירו! כי שסבורני הרי, אחרת נאמר א� ג�, אול� .31

 28, סחירות� לאי הסיבות בי� מבחי� שאינו באופ�, מסויגת ובלתי דיה רחבה בלשו� מנוסח 4.2.1

 29 מופיעות", סחירי� לא ע"ני" המילי� כי העובדה. ממסחר שנמחקו ער
 ניירות ג� כולל כ� ועל

 30 כי המסקנה את דווקא מחייבת אינה...", בבורסה הנסחרי�" למשפט ובהמש
 בסוגריי�

 31 כי סבורה אינני א!, משכ
. עת בכל בבורסה למסחר רשומי� להיות חייבי� אלו ער
 ניירות

 32 כטענת, לתעריפו� 4.2.1 סעי! של השוני� חלקיו בי�" פנימית סתירה" יוצרת הבנק פרשנות

 33  . המבקשת

  34 
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 1 רשאי הבנק כי הירהנ בלשו� להבהיר נועד בסוגריי� המופיע הפירוט, להשקפתי, אדרבא .32

 2, סחירי� אינ� לחלוטי� אשר ער
 ניירות בעד ג� ער
 ניירות פיקדו� ניהול דמי עמלת לגבות

 3 . בבורסה למסחר רשומי� שלא ער
 ניירות בגי� לרבות, וסייג תנאי כל ללא, שהיא סיבה מכל

  4 

 5 הוראות נקבעו, ש�. קטני� ולעסקי� ליחידי� בתעריפו� ג� למצוא נית� זו למסקנה תימוכי� .33

 6 הסעי! בהוראת במפורש שנקבע תו
, ער
 ניירות פקדו� ניהול דמי תשלו� בעניי� דומות

 7 להוראת בדומה( כספית קר� עבור, הראשו�: האמורה העמלה לגביית חריגי� שני הכללי

 8 לנספח 23&24' עמ ראו( ברישו� ממסחר שנמחקו ער
 ניירות עבור, והשני); העסקי התעריפו�

 9 ככלל כי מלמדת, ליחידי� בתעריפו� המצויה המפורשת שההחרגה, מכא�). האישור לבקשת 2

 10 שנמחק ער
 נייר בעד פיקדו� ניהול דמי עמלת לגבות רשאי בנקאי תאגיד מוצא וכנקודת

 11 .       במפורש כ
 על נאסר בה� במקרי� למעט, מהבורסה

  12 

 13 בתעריפו� המאסדר הוראת מאחורי העומד ההיגיו� את להחיל הראוי מ�, המבקשת לטענת .34

 14 בעד ער
 ניירות פקדו� דמי עמלת תשלו� אי בדבר, קטני� ולעסקי� ליחידי� המלא העמלות

 15 . הבנק של העסקיי� לקוחותיו על ג�  – ממסחר שנמחקו ער
 ניירות

  16 

 17 מי כלומר( עסקיי� לקוחות על חל אינו המלא התעריפו�, "כידוע. זו טענה לקבל בידי אי� .35

 18" כרצונ� תעריפו� לקבוע הבנקי� רשאי� לגביה�), קט� עסק או יחיד בהגדרת נכלל שאינו

 19 פורס�( הפועלי! בנק' נ לפינר 15&02&63162') מר מחוזי( צ"בת גרוסקופ! השופט' כב דברי(

 20 )). 19.6.2017, בנבו

  21 

 22 כתוספת שצור!, המלא העמלות תעריפו� לפרסו� הרקע לאור במיוחד נכוני� הדברי� .36

 23 אחידה רשימה וכולל & 2008 &ח"תשס), עמלות) (ללקוח שירות( הבנקאות לכללי ראשונה

 24 והעסקי� הפרטיי� מלקוחותיה� לגבות הבנקי� רשאי� אות� שרק, עמלות של ומוגדרת

 25 לקוחות הציב אשר, העמלות בתחו� שוק כשל של במצב, זה הסדר של מקורו. הקטני�

 26 מול אל להשוותו וביכולת� בקבלתו הקושי בשל, מידע נחיתות של במצב אלו" קטני�"

 27 . שירות אותו בגי� מתחרי� בנקאיי� תאגידי� ידי על המוצעי� המחירי�

  28 

 29 המתערבת, זו הגנה". קטני�" לקוחות אות� על להג� צור
 המחוקק ראה, אלו בנסיבות .37

 30 לקוחות על להג� שבאה פטרנליסטית תפיסה מבטאה, הצדדי� בי� החוזיי� היחסי� במערכת

 31 לבי� הבנק שבי� החוזיי� ביחסי�שעניינו , שלפניי מקרהשונה מכ
 ה. וקטני� פרטיי�

 32 נהני� אשר, יותר ומתוחכמי� מנוסי� כצדדי� הנחשבי�, הגדולי� העסקיי� לקוחותיו

 33 הגנה ולאותה תנאי� לאות� זכאי� אינ�אשר ו, שונות ומהטבות שוני� כוחות מיחסי

 34להתערבות שיפוטית בהסדר  הצדקה אי�.  הבנק של האחרי� ללקוחותיו די� לפי שניתנת

 35 החוזי שבי� צדדי� אלה.
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  1 

 2, ממסחר שנמחקו ער
 ניירות עבור פקדו� ניהול דמי לגבות רשאי הבנק המסקנה, לפיה .38

 3 לתעריפו� 4.2 סעי! של ביסודו העומדי� הכלכלית והתכלית הרציונל ע� א! מתיישבת

 4  .בפיקדו� הער
 ניירות שמירת בגי� לבנקי� שנגרמות שונות העלויות שה�, העסקי

  5 

 6 הער
 נייר מחיקת, זאת הסותרות ראיות הביאה לא והמבקשת, בתגובתו הבנק שמציי� כפי .39

 7, בו הסחירות את מונעת אינה וא!, לו הנלוות הזכויות את מבטלת אינה למסחר מרישו�

 8 . הבורסה באמצעות שלא בו לסחור שנית� במוב�

  9 

 10 ממסחר שנמחקו הער
 ניירות בגי� בנקאיי� שירותי� לית� ממשי
 הבנק, אלו בנסיבות .40

 11 אלו ער
 ניירות בגי� בבורסה המתפרסמות הודעות אחר מעקב שירותי זאת ובכלל, בבורסה

 12, ריבית תשלו� – כגו�( אלו ער
 ניירות בגי� תקבולי� קבלת; כ
 בגי� ללקוח הודעות ומשלוח

 13, ג� ראו( לצד� כספיות עלויות אשר בנקאיות פעולות ב"וכיו); וכדומה דיבידנדי� חלוקת

 14 ). האישור לבקשת הבנק לתגובת 3 נספח

  15 

 16 בגביית שעניינה, לתעריפו� 4.2 סעי! הוראת מאחורי העומד הכלכלי הרציונל, כ� על אשר .41

 17 ג� מתקיי�, הבנק שמספק הבנקאיי� השירותי� אוס! בשל, ער
 ניירות פקדו� דמי עמלת

 18 . בבורסה ממסחר נמחק הער
 נייר בה� במקרי�

  19 

 20 בנקאיי� שירותי� לקבל מבקשתמשיכה הה, בענייננו ג� כי, עולה לפניי המונחת מהראיות .42

 21 וביו�, אביב בתל בבורסה ממסחר מחיקת� לאחר מ"בע אמריס חברת של החוב אגרות בעד

 22 התקבלו אשר ריבית תשלומי בגי� 0 215 של בסכו� העסקי חשבונה את הבנק זיכה 4.3.2013

 23 ). האישור לבקשת לתגובה 6&7 נספחי�( מ"בע אמריס לחברת שמונתה מהמפרקת

  24 

 25 דבר את לקבוע שיש הרי, דא מסוג במקרי� עמלה בגביית היגיו� יש א� ג�, המבקשת לטענת .43

 26 דעתי, לעיל כאמור. העסקי התעריפו� במסגרת וברורות מפורשות במילי�, בעמלה החיוב

 27 כ�. המבקשת בפרשנות תומכי� אינ� ולשונו הסעי! מבנה כי, סבורה הנני. שונה זה בעניי�

 28, סחירי� לא ער
 ניירות לחיוב הנוגע בכל דיה רחבה בלשו� נוקט 4.2.1 סעי! כי סבורה אני

 29 סחירי� ואינ� ממסחר נמחקו א
 אביב בתל בבורסה נסחרו אשר ער
 ניירות שג� במוב�

 30 . בתשלו� ומחויבי�, הסעי! הגדרת לתו
 נופלי�, אפוא

  31 

44. 
 32 הקושי, בורסאי חו2 מסחר לקיי� הקושי בדבר, המבקשת בטענות ממש מצאתי לא ג� כ

 33. בגינ� לכאורה הניתני� הבנקאיי� השירותי� והיק!, המחוקי� הער
 מניירות" להיפטר"

 34 להידחות דינ� כ� ועל, בה� התומכות לכאורה ראיות שהוצגו מבלי, בעלמא נטענו אלו טענות
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 1 פקיד מציי� ש�, האישור לבקשת 6 ונספח; הבנק לתצהיר 16 &ו 14 סעיפי�, מנגד, למשל וראו(

 2 ).  סחירי� שאינ� ער
 ניירות מחיקת נוהל של קיומו על הבנק

  3 

 4 ג� ער
 ניירות פיקדו� ניהול דמי עמלת לגבות רשאי הבנק לפיה המסקנה, דברי� של סיכומ� .45

 5 הברורה ובלשונה הסעי! הוראת במבנה רק לא נתמכת בבורסה ממסחר שנמחקו ניירות עבור

 6 לגבות רשאי הבנק לפיו, העסקי התעריפו� ביסוד העומד מסחרי & הכלכלי בהיגיו� ג� אלא

 7 . ללקוחותיו מספק הוא אות� בנקאיי� שירותי� בעד ניהול דמי עמלת

  8 

 9 ביסוד העומדת הכלכלית התכלית ע� מתיישבת אינה המבקשת פרשנות בה�, אלו בנסיבות .46

 10 מסויגת והבלתי הגורפת ומלשונה הסעי! הוראת ממבנה ג� משתמעת זו כוונה ואי� התעריפו�

 11, ספק של במקרה רק חל"ה המנסח נגד הפרשנות בכלל שימוש לעשות לנכו� מצאתי לא &

 12 המאזניי� וכפות, סבירי� פירושי� לשני ניתנת אחד צד ידי&על שנוסח ההסכ� לשו� כאשר

 13 )).2004( 136, 106) 4(נח ד"פ, שגב ד"עו' נ מ"בע) 1978( הי! מול 9609/01 א"ע" (מעוינות

  14 

 15אשר על כ�, מצאתי להעדי! את פרשנות הבנק על פני פרשנות המבקשת. לפיכ
, הנני קובעת  .47

 16כי הבנק גובה מלקוחותיו העסקיי�, עמלת דמי פיקדו� ניירות ער
 בעד ניירות שנמחקו 

 17. גביה זו מותרת, לתעריפו� העסקי 4.2המפורשות בסעי!  ממסחר בבורסה, בהתא� להוראות

 18 נעשית כדי�, ועל כ� לא הוכחה עילת תביעה שיש לאשרה בהלי
 זה.

  19 

 20  סו& דבר 

 21 

 22מהנימוקי� שפורטו לעיל, מצאתי כי די� בקשת אישור התובענה כייצוגית להידחות, שכ� לא  .48

 23פו� שאינה נכונה ואינה הוכחה לכאורה עילתה. מצאתי כי עילתה בוססה על פרשנות תערי

 24מתיישבת ע� התכלית הכלכלית העומדת ביסודו, על טענות עובדתיות אשר לא הוכחו א! לא 

 25 לכאורה, ואשר לא שוכנעתי בצדקת� בנסיבות העניי�. 

  26 

 27יו� ממת�  30שישולמו לבנק תו
  0 25,000המבקשת תישא בהוצאות ובשכר טרחה בס
 של  .49

 28 פסק הדי�.

  29 

  30 

 31  זכות ערעור כחוק.

 32  המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדי�.

  33 

 34  , בהעדר הצדדי�.2018יוני  03, כ' סיוו� תשע"חנית� היו�,  

                   35 
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