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  המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן: בית

(להלן:  2006-בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו, משיבלהגיש תובענה ייצוגית נגד ה מבקשללאשר  .א

 חוק תובענות ייצוגיות); 

 ;1נספח לבקשה זו כמצורף  נוסח התובענה הייצוגית  

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

לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות),  1יחיד או עסק קטן, לפי ההגדרות של מונחים אלה בכלל  המוגדרים

בארץ או  מחשבון( לחשבונםהעברת מטבע חוץ  של שירות שקיבלו(להלן: כללי הבנקאות),  2008-תשס"ח

 והשירות, )לארץ חוץמבארץ או  יםרשנסח(ערך שירות של פדיון ניירות  ולאו שקיב )לארץ מחוץש מחשבון

הגבוהה מהעמלה הקבועה  בעמלה השירות בגין, והם חויבו באמצעות פקיד לאש , כלומרבערוץ ישיר ניתן

 1 , כל זאת החל מיוםהמשיב תעריפוןשב ישירים בערוצים לפעילות הטבותהבנספח עבור פעולה בערוץ ישיר 

הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורה; לחלופין בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע  ועד 2017בנובמבר 

 הגדרה אחרת לקבוצה;  

וכי , הייצוגי תובעהה ייה מבקש) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ה2(א)(14-) ו1(א)(4לקבוע, בהתאם לסעיפים  .ג

 ח המייצגים;והכ-החתומים על בקשה זו יהיו באיכוחו -באי

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

 סעיף הפרת בגין), הבנקאות חוק(להלן:  1981-"אתשמ), ללקוח(שירות  הבנקאות לחוק 15 סעיף לפי תביעה

(להלן: חוק החוזים) וחוק  1973-הפרת חוזה לפי חוק החוזים (חלק כללי), תשל"גבגין לחוק הבנקאות;  'י9

הפרת החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת בקיום בגין ; 1970-החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א

(להלן: חוק  1979-לחוק החוזים; עילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט 39 ףלפי סעיחיוב חוזי 

הפרת חובת האמון החלה על תאגיד בנקאי; וכל עילה אחרת שעולה מן עילה בגין עשיית עושר ולא במשפט); 

 בבקשה זו; שהעובדות 

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

העברת מטבע חוץ לחשבון הלקוח בגין  ,התשנגבהעמלה של ההפרש בין סכום השבה לחברי הקבוצה  )1(

נספח ב בערוץ ישירלאותו שירות  השקבועהעמלה , לבין בערוץ ישירשבוצעו  ,פדיון ניירות ערךובגין 

, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועדי החיוב ועד ההשבה בפועל ההטבות לפעילות בערוצים ישירים

 ; בגין סכום זה, בחשבונות שנמצאו ביתרת חובה) (ובתוספת ריבית בנקאית שחוייבה

פדיון ניירות ערך, העברת מטבע חוץ לחשבון הלקוח ובגין לגבות, בגין  משיבאיסור על ההטלת  )2(

 ;  ההטבות לפעילות בערוצים ישיריםמהעמלה שקבועה בנספח , עמלה הגבוהה בערוץ ישירהמבוצעים 

 ן; וכןתפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדי מינוי בעל )3(

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

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

, וכי משיבלכתובותיהם הרשומות אצל ה, לרבות משלוח הודעה אישית לחברי הקבוצה המשפט הנכבד בית

  ישא בעלות הפרסום; משיבה

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

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

 התובענה הייצוגית; וכןהוגן ויעיל של 

 .ובשכר טרחת עורכי הדין בהוצאות משיבאת הלחייב  .ח
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   מבוא - חלק ראשון

ים שונים. בין היתר, נקבעו עמלות בגין שירות נקבעו ,בתעריפון של המשיב החל על יחידים ועסקים קטנים .1

, ובגין פדיון )לארץחוץ חשבון בבארץ או מאחר מחשבון (הלקוח  ןלחשבוהעברת מטבע חוץ עמלות עבור 

  מחוצה לה).שנסחרים בארץ או ( ערך ניירות

, "לות בערוצים ישיריםיהטבות לפע" -תעריפון המכונה לבנספח , המשיב מציג 2017בנובמבר  1החל מיום  .2

 עם פקידשל הלקוח שלא באמצעות ממשק ישיר  פעולותמופחת לביצוע פעולות בערוץ ישיר, כלומר  ףתערי

פדיון בגין העברת מטבע חוץ לחשבון הלקוח ונקבעו בנספח זה תעריפים מופחתים בגין  ,היתר. בין הבנק

 .   כאשר השירות ניתן בערוץ ישיר ניירות ערך,

 . שהוא מפרסם למשיב מותר לגבות עמלות רק בהתאם לתעריפון .3

ופדיון ניירות ערך, אשר העברת מטבע חוץ לחשבון הלקוח שירותים של בהתייחס לחובתו, את מפר המשיב  .4

שנקבע לפעולה באמצעות זה  -יותר  תעריף גבוההמשיב גובה עבור שירותים אלה . מבוצעים בערוץ ישיר

  פקיד. 

 לקוחה לחשבוןשל הלקוח אחר מחשבון בבנק העברת מטבע חוץ קבועה עמלה עבור ההטבות בנספח לדוגמה,  .5

בערוץ ישיר. מבוצעת הפעולה כאשר דולר  8-ת פקיד, וכאשר הפעולה מבוצעת באמצעודולר  10 -אצל המשיב 

המשיב זהו חיוב ביתר. בערוץ ישיר.  מבוצעת, גם כאשר הפעולה דולר 10הסכום הגבוה, גובה את המשיב 

 פועל באופן דומה ביחס לפדיון ניירות ערך. 

 ולהשיב את הכספים שהוא גבה שלא כדין.  ,התביעה הייצוגית נועדה לגרום למשיב לחדול מהחיוב ביתר .6

 

  קבלת מטבע חוץ ופדיון ניירות ערך בערוץ ישירלתת הנחה בגין מפר את התחייבותו המשיב  -חלק שני 

התאגיד הבנקאי הגדול בישראל. המשיב מחייב את הלקוחות בעמלות בגין שירותים שונים,  ואהמשיב ה .7

 מפרסם.  ואבהתאם לתעריפונים שה

לחוק הבנקאות, המשיב מחויב לערוך את התעריפון החל על יחידים ועסקים קטנים  'ט9בהתאם לסעיף  .8

בתעריפון המלא יפון המלא. התער –מכונה . תעריפון זה במתכונת הקבועה בתוספת לכללי הבנקאות

התעריפון המלא רשימת השירותים בגינם ניתן לגבות עמלה, וכן הוראות שונות בקשר לכך. מופיעה ובנספחיו 

לכללי הבנקאות  1בכלל ופעולות בערוץ ישיר. הבנק פעולות באמצעות פקיד  –מתייחס לשני ערוצי שירות 

 ".  ממשק ישיר עם הפקידבלא " -נקבעה הגדרה לפעולה בערוץ ישיר 

 .2נספח כללי הבנקאות והתעריפון המלא מצורפים לבקשה זו כ

, בגין פעולות המבוצעות בערוץ ישירמופחתים תעריפים המשיב מחוייב להציג  2017בנובמבר  1החל מיום  .9

להציג את המשיב מחוייב כאשר הפעולות מבוצעות באמצעות פקיד.  הגבוהים יותר,לצד התעריפים 

(ג) 2כלל בהוספת חובה זו הוטלה על המשיב בנספח הטבות לפעולות בערוצים ישירים. המופחתים התעריפים 

 . )7854, ק"ת 2017-כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) (תיקון), התשע"ז( הבנקאות ילכלל

על הנספחים ההוראות החלות על התעריפון.  ותנספחי התעריפון המלא הם חלק בלתי נפרד מהתעריפון, וחל .10

(פורסם בנבו,  8פסקה  מוגרבי נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ 39507-07-14מרכז) מחוזי צ ("ת ראו

   .)מוגרבי(הליך שהמבקש יזם והוא מופיע בו כאחד הצדדים; להלן: עניין  )9.11.2016

3



 

 

לחוק הבנקאות מורה כי "תאגיד בנקאי לא יגבה מלקוחותיו עמלה אלא בעד שירות הכלול  'י9סעיף   .11

 מציג שהמשיב ותהעמל תעריפי לפי לגבותהחובה  כלולהזו  הוראהב בתעריפון המלא ובהתאם להוראותיו".

 שהוא מפרסם.  בתעריפון

המשיב לפעילות בערוצים ישירים. בנספח ההטבות  נספחאת מפרסם המשיב  2017בנובמבר  1 החל מיום .12

שירות של פדיון ו )כלומר קבלת מטבע חוץ( ת מטבע חוץ לחשבון לקוחרשירות של העבהיתר,  , ביןמציג

  –) ההוספ ה(ההדגשכך מוצגים הדברים בנספח  .בגין פעולות אלהוכן את התעריפים  ,ניירות ערך

 פקיד "יע פעולה ישירים ערוציםל מחיר השירות שם

 הנסחרים "עני של פדיוןוקניה/מכירה 
 ... ל אביבת של בבורסה

 0.4%שיעור 
 ש"ח 20מינ. 

 ₪ 7,000מקס. 

 0.6%שיעור 
 ש"ח 26מינ. 

 ש"ח 7,500מקס. 

 של פדיוןוקניה ומכירה (כולל הנפקה) 
 ...  מועד קצר מלווה

 0.1%שיעור 
 ש"ח 15מינ. 

 ₪ 7,000מקס. 

 0.11%שיעור 
 ש"ח 19מינ. 

 ש"ח 7,500מקס. 

 הנסחרים "עני של פדיוןוקניה מכירה 
 ... הנסחרות בארה"בבחו"ל 

 0.3%שיעור 
 $ 20מינ. 

 $ 7,000מקס. 

 0.9%שיעור 
 $ 25מינ. 

 $ 7,500מקס. 

 הנסחרים "עני של ופדיוןקניה מכירה 
 בחו"ל ... הנסחרות למעט ארה"ב

 0.5%שיעור 
 $ 20מינ. 

 $ 7,000מקס. 

 0.9%שיעור 
 $ 25מינ. 

 $ 7,500מקס. 
 מחוץולחוץ לארץ העברת מטבע חוץ 

  – לארץ
 העברה חד פעמית

  

 $ 100עד 
 $ 200עד 

 $ 200מעל 
 
 

 $ 2.80סכום 
 $ 6.80סכום 
 0.152%שיעור 

 $  24מינ. 
 $ 136מקס. 

 $ 3.5סכום 
 $ 8.5סכום 
 0.19%שיעור 

 $  30מינ. 
 $ 170מקס. 

 בארץ העברת מטבע חוץ 
 לחשבון בארץ אחר מבנקו

 אותו לקוחאו מחשבון 
 $ 10סכום  $ 8סכום 

 בארץהעברת מטבע חוץ 
   לחשבון לקוח אחר בארץ אחר מבנקו

 $ 100עד 
 $ 200עד 

 $ 200מעל 
 
 

 $ 1.75סכום 
 $ 4.25סכום 
 0.095%שיעור 

 $  12.5מינ. 
 $ 32.5מקס. 

 $ 3.5סכום 
 $ 8.5סכום 
 0.19%שיעור 

 $  25מינ. 
 $ 65מקס. 

 

  2017בנובמבר  1ימים מההטבות  ינספחו 2017באוקטובר  31תעריפון המשיב מיום הדפים הרלוונטים מ

 .3 נספחלבקשה זו כ פיםמצור 2018יוני ב 1-ו

שלא באמצעות  , וכן פדיון ניירות ערך, מבוצעים)כלומר קבלת מטבע חוץ( העברת מטבע חוץ לחשבון לקוח .13

שהוא  ,התעריף המופחתלגבות את משיב מותר לת אלה ופעולבגין בהתאם לכך, . בנק פקידממשק ישיר עם 

, הקבוע בגין ביצוע פעולות הגבוה יותרהתעריף גובה את מפר חובה זו. הוא . המשיב ההטבות בנספחקבע 

4 אלה באמצעות פקיד.



 

 

בדצמבר  20). ביום 610בסניף  485867המבקש מנהל אצל המשיב חשבון עובר ושב (חשבון מס' אירע למבקש.  כך .14

 סכוםאביב. -בורסה בתלבוצע בחשבון המבקש פדיון אגרות חוב של פועלים הנפקות סדרה ט', הנסחרות ב 2017

פי לעל כן, זוהי פעולה בערוץ ישיר. . פקיד באמצעותשלא למבקש השירות ניתן  ש"ח. 9,550.78עמד על  הפדיון

מסכום הפדיון. היה על  0.5%עמלה בשיעור של המשיב רשאי לגבות  , בגין פעולה זו בערוץ ישירנספח ההטבות

פעולה באמצעות פקיד, הלפי התעריף לביצוע חוייב המבקש . בלבד ש"ח 47.75סכום של בה עמלהמשיב לגבות 

 זהו חיוב ביתר.. ש"ח 57.30החשבון חוייב בסכום של , מסכום הפדיון. בהתאם 0.6%בשיעור של 

 .  4 נספחכ זו לבקשה מצורף 2017 בדצמבר 20 מיום החוב אגרות פדיון ביצוע אישור העתק

בבנק מזרחי טפחות בע"מ על מחשבון דולר ארה"ב  4,997.50של סכום הועבר לחשבון המבקש  2018ביוני  14ביום  .15

פי לפעולה בערוץ ישיר. . על כן, זוהי פקיד עם ישיר ממשקללא למבקש . השירות ניתן שם מיטב דש השקעות בע"מ

. המשיב חייב את בלבד דולר 12.5בסכום של  עמלה לגבותרשאי המשיב פעולה זו בערוץ ישיר , בגין נספח ההטבות

 זהו חיוב ביתר.. דולר 25של בסכום  לפי התעריף הקבוע לביצוע פעולה זו באמצעות פקיד,המבקש 

 .5נספח מצורף לבקשה זו כ 2018ביוני  14העברת מטבע חוץ לחשבון המבקש מיום העתק אישור 

המבקש בבנק של דולר ארה"ב מחשבון  1,778.50הועבר לחשבון המבקש סכום של  2018 ביולי 12ביום  .16

. על כן, זוהי פעולה בערוץ פקיד עם ישיר ממשק ללא למבקש יתן. השירות נהבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

המשיב דולר בלבד.  8של בסכום עמלה המשיב רשאי לגבות פעולה זו בערוץ ישיר בגין נספח ההטבות לפי ישיר. 

 זהו חיוב ביתר.. דולר 10בסכום של לפי התעריף הקבוע לביצוע פעולה זו באמצעות פקיד, המבקש חייב את 

 .6נספח מצורף לבקשה זו כ 2018 ביולי 12העברת מטבע חוץ לחשבון המבקש מיום העתק אישור 

 עם כולם באופן שווה.  פעולות מבוצעות באמצעות מערכת ממוחשבת, שנוהגת הכך המשיב נוהג כלפי כל לקוחותיו.  .17

לחשבונם ופידיון לסיכום חלק זה, המשיב מחוייב לגבות מלקוחותיו המקבלים שירות של העברת מטבע חוץ  .18

ין פעולות בערוץ ישיר. המשיב מפר חובה זו וגובה את גניירות ערך, את התעריף הקבוע בנספח לתעריפון, ב

 הקבוע בגין פעולות אלה באמצעות פקיד. הגבוה, התעריף 

 

 עילות התביעה - שלישיחלק 

 .היטב בוססותמ מקימים לחברי הקבוצה עילות תביעה משיבה מעשי .19

את , בערוץ ישיר, מטבע חוץ ופדיון ניירות ערךקבלת מלקוחותיו המקבלים שירות של הראינו כי המשיב גובה  .20

 חיוב זה מנוגד להוראות התעריפון של המשיב. פעולה באמצעות פקיד. העמלה החלה על 

הוראה זו . נספחיווהמלא לתעריפון לגבות עמלה שלא בהתאם  משיבאוסר על הלחוק הבנקאות  'י9ף סעי .21

כך קבעה המפקחת כוללת את החובה לגבות עמלה בהתאם לתעריפים שהמשיב מפרסם בתעריפון ובנספחיו. 

צד לו). הליך שהמבקש ( לפינר נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ 10031/16ע"א על הבנקים בעמדה שהוגשה ב

 ובהתאם לתעריפון בהתאם שלא עמלות גביית על האוסר, הבנקאות לחוקי 9סעיף ... "כי שם נאמר 

-על שנקבעו מאלה גבוה בסכום או בשיעור עמלות מלקוחותיו לגבות בנקאי לתאגיד מאפשר אינו, להוראותיו

 הנכלל מלקוח לגבות ניתן לא כי היא הדבר משמעות ... לו הנלווה ההטבות נספח לרבות, בתעריפוןידו 

לעמדה, כן ראו  2" (סעיף עליו החל ההטבות בנספח שנקבעו מאלה גבוהות עמלות להטבות הזכאית בקבוצה

בוודאי לכל . הדברים נכונים )לתעריפון המלא נספח א'( ). באותו עניין דובר על נספח הטבות אחר19סעיף 

 . )לתעריפון המלא (נספח ה' נספח ההטבות לפעילות בערוצים ישירים, לרבות הטבותנספח 

 . 7נספח זו כ לבקשהמצורף  10031/16בע"א  2018ביוני  13העתק עמדת המפקחת על הבנקים מיום 
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"דין נזק שנגרם לאדם על ידי עבירה על הוראות חוק זה, או על כל תקנה מורה כי לחוק הבנקאות  15סעיף  .22

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

  בשל החיוב ביתר.  לחוק הבנקאות מקימה עילת תביעה, ומזכה בפיצוי בגין הנזק שנגרם להם 'י9

על המשיב לגבות את העמלות שהוא מציג בתעריפון ובנספחיו גם מכח הפרת חוזה. גם מהווים  משיבהמעשי  .23

 )1.8.2013(פורסם בנבו,  "מבע הפועלים בנק' נ אגרט 3179-09-10חובה חוזית. ראו ת"צ (מחוזי תל אביב) 

  .)אגרט(להלן: עניין 

 39בסעיף  הובדרך מקובלת בקיום חוזה, הקבועתום לב ה לנהוג בחובהפר את מהמשיב גם בהתנהלות זו  .24

 החוזים.  לחוק

שלא  חברי הקבוצהחברי הקבוצה. המשיב מחייב את  ,המשיב גם עושה עושר ולא במשפט על חשבון לקוחותיו .25

פי זכות שבדין נכס וטובת הנאה, שבאו לו מאדם אחר,  . בדרך זו המשיב מקבל שלא עללנספח ההטבותבהתאם 

 לחוק עשיית עושר ולא במשפט.  1כאמור בסעיף  להשיב לאותו אדם אחר את הזכיה, ועל כן הוא חייב

 בנקאי. מכח הפרת חובת הנאמנות המוגברת החלה על תאגידה מעשי המשיב מקימים לחברי הקבוצה גם עיל .26

 עילות תביעה.שלל מקימים לחברי הקבוצה  משיבהנה, מעשי ה .27

 

 הסעדים - רביעיחלק 

 :הבאיםבסעדים עילות התביעה מזכות את חברי הקבוצה  .28

השבה לחברי הקבוצה של ההפרש בין סכום העמלה שנגבתה, בגין העברת מטבע חוץ לחשבון הלקוח  28.1     

ובגין פדיון ניירות ערך, שבוצעו בערוץ ישיר, לבין העמלה שקבועה לאותו שירות בערוץ ישיר בנספח 

פת הפרשי הצמדה וריבית ממועדי החיוב ועד ההשבה בפועל ההטבות לפעילות בערוצים ישירים, בתוס

 (ובתוספת ריבית בנקאית שחוייבה בגין סכום זה, בחשבונות שנמצאו ביתרת חובה); 

הטלת איסור על המשיב לגבות, בגין העברת מטבע חוץ לחשבון הלקוח ובגין פדיון ניירות ערך,  28.2     

 בנספח ההטבות לפעילות בערוצים ישירים;  המבוצעים בערוץ ישיר, עמלה הגבוהה מהעמלה שקבועה 

 מינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין; וכן 28.3     

 (ג) לחוק תובענות ייצוגיות; 20כל סעד אחר לטובת הקבוצה, חלקה, או הציבור, בהתאם לסעיף  28.4     

בבקשת אישור את , יש לציין 2010-) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע12(א)(2-) ו11(א)(2בהתאם לתקנות  .29

בתוספת ( משווי ההטבה לציבור 15%עותר לקבוע גמול בשיעור של  מבקשהגמול ושכר הטרחה המבוקשים. ה

, ושכר טרחה לפי השיעורים שנקבעו בהחלטת בית בעתיד משיב, לרבות בגין תיקון התנהלות ה)מס ערך מוסף

נקבע כי "על כל סכום שנגבה שם ). 23.5.2012(פורסם בנבו,  שמש נ' רייכרט 2046/10המשפט העליון בע"א 

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

; ועל כל סכום שנגבה בפועל 20%מיליון ש"ח ייפסק שכר טרחה בשיעור של  10-למיליון ש"ח עד  5בפועל בין 

). הגמול ושכר הטרחה המבוקשים אינם 16" (פסקה 15%מיליון ש"ח, ייפסק שכר טרחה בשיעור של  10מעל 

 דיון בבקשת האישור. ב חיוב שיוטלכוללים 

 הרב של המספרנוכח . להעריך את הסכום המדויק שנגבה שלא כדין מכל חברי הקבוצה יכול ואינ מבקשה .30

 ואולי אף למעלה מכך.  קלים חדשים, ליוני שימ, בהיקף של מדובר בסכום גבוהברור כי  ,משיבלקוחות ה
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  כל התנאים לאישור התובענה כייצוגיתמתקיימים  - חמישיחלק 

 . , לפי חוק תובענות ייצוגיותכתובענה ייצוגיתתובענה זו ממלאת אחר כל התנאים הדרושים לצורך אישורה  .31

(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה 3סעיף  .32

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

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

   ת.ניתן להגיש בגין מקרה זה תביעה ייצוגיכן  על. אם לאו"

(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית 4סעיף  .33

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

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

  .משיבאוחז בעילת תביעה אישית כלפי ה מבקשה

 שהתקיימו(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא 8סעיף  .34

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

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

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

תנאים ) קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב". 4בדרך הולמת; ... (

 אלה מתקיימים. 

כלפי כל חברי תו אופן באופועל  משיבה. הקבוצהולכל חברי  מבקששל עילת התביעה משותפים להיסודות  .35

. על כן, לחברי הקבוצה עילות תביעה בניגוד לנספח ההטבות ,שלא כדיןבעמלות אותם הוא מחייב הקבוצה. 

 משותפות.

רשאי  משיבההאם  – לדון ולהכריע בשאלות הבאותיידרש בירור עילת התביעה בית המשפט הנכבד לשם  .36

 פקידעל ידי בגין פעולה שנקבעה בנספח ההטבות בעמלה  ,שלא באמצעות פקיד בגין שירות שניתן ,לחייב

 ;מקים לחברי הקבוצה עילת תביעה בעמלה זוהאם החיוב ; בעמלה המופחתת בגין פעולה בערוץ ישירבמקום 

  . חברי הקבוצהולכל  מבקשמשותפת ל ,עליה מבוססת הבקשה ,המערכת העובדתית והמשפטית ועוד.

השאלות המשותפות יוכרעו ש, ואף למעלה מכך ,ברור כי קיימת אפשרות סבירההטענות שהצגנו, נוכח  .37

 הקבוצה.חברי לטובת 

הנזק שנגרם לכל אחד מחברי  .להכרעה במחלוקתהדרך היעילה וההוגנת מעמידה את תובענה ייצוגית  .38

הקבוצה,  גודלגם . משיברב עצמה כמו ה ףהקבוצה קטן ואינו מתאים לניהול הליך משפטי, בוודאי לא נגד גו

 ת אישור התובענה כייצוגית. , מצדיק אמשיבאת ה תובע מבקשבשמה ה

על מנת לתקן את הליקויים פועל  מבקשהעניינם של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב.  .39

זהים לאלה של כלל  מבקשה. האינטרסים של , ולהשיג סעד הולם עבור חברי הקבוצהמשיבה שלבהתנהלות 

 חברי הקבוצה.  

כאשר אחד ... (ב) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "4סעיף . ש"ח 61.66ל למבקש נגרם נזק נומינלי בסכום ש .40

די בכך  –) 1) בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן (א)(1( –מיסודות העילה הוא נזק 

 עומד בדרישה זו.  מבקשהשהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזק". 

 לסיכום, כל הדרוש לשם אישור התובענה כייצוגית מתקיים בבירור.  .41
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