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  המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן: בית

בהתאם לחוק תובענות , הלהגיש תובענה ייצוגית נגד המשיב)להלן: המבקשת והמבקש(  יםלמבקשלאשר  .א

  ;)להלן: חוק תובענות ייצוגיות( 2006-ייצוגיות, תשס"ו

 ;1נספח לבקשה זו כשאת הגשתה מבוקש לאשר מצורף  נוסח התובענה הייצוגית  

רכישה מי שביצע כל התובענה תוגש בשם כי ות ייצוגיות, לחוק תובענ( 1)א()14-ו 10, בהתאם לסעיפים לקבוע .ב

כרטיסי המשיבה שידרה את העסקה לחברת באמצעות שירותי התשלום של המשיבה, מטבע ישראלי ב

הלקוח חוייב ו ,ת מטבעהמרביצעו  האשראי או הבנקכרטיסי חברת  ,במטבע זרכעסקה האשראי או לבנק 

החל משבע שנים לפני הגשת כל זאת עמלת המרה, שער ההמרה ובגין סכום העסקה, בגין גבוה מבסכום 

לקבוע הגדרה  מתבקשלחלופין בית המשפט הנכבד ; הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורהזו ועד  הבקש

  אחרת לקבוצה; 

, יםהייצוגי יםהתובעיהיו  יםק תובענות ייצוגיות, כי המבקש( לחו2)א()14-ו (1)א()4לקבוע, בהתאם לסעיפים  .ג

 הכח המייצגים;-החתומים על בקשה זו יהיו באי םכוח-וכי באי

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

)להלן: חוק החוזים( וחוק החוזים  1973-הפרת חוזה לפי חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"גתביעה בגין 

חוסר תום לב בקיום חוזה לפי ; )להלן: חוק החוזים תרופות( 1970-תשל"א)תרופות בשל הפרת חוזה(, 

)להלן: חוק הגנת  1981-לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 2הטעיה לפי סעיף )ב( לחוק החוזים; 61-ו 39סעיפים 

   ;בבקשה זושוכל עילה אחרת שעולה מן העובדות  הצרכן(;

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

ובין במועד ביצוע העסקה בשקלים שנקבע ההפרש בין סכום העסקה חברי הקבוצה בגין מפיצוי כל אחד  (1)

  ;ההשבהועד  ממועדי החיוב תוספת הפרשי הצמדה וריביתבהסכום שנגבה בפועל, 

כרטיסי לחברת את החיוב לשדר , מטבע ישראלי, בעסקאות המבוצעות בהצו האוסר על המשיב (2)

 במטבע אחר; האשראי או לבנק 

 בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין; וכן מינוי (3)

  ;)ג( לחוק תובענות ייצוגיות20עיף הציבור, בהתאם לס חלקה, אוכל סעד אחר לטובת הקבוצה,  (4)

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

  הפרסום;בעלות ה תישא , לרבות משלוח הודעה אישית לחברי הקבוצה, וכי המשיבהמשפט הנכבד בית

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

המשפט הנכבד ראוי לשם הבטחת ניהול -ני ביתיחליט, הכל כפי שייראה בעי הנכבד המשפט-שינוי עליו בית

 הוגן ויעיל של התובענה הייצוגית; וכן

  . ובשכר טרחת עורכי הדין בהוצאות ההמשיבאת לחייב  .ח
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   מבוא - חלק ראשון

שמבקש להירשם לשירות, מוסר המשיבה מספקת שירות לביצוע תשלומים באמצעות האינטרנט. הלקוח  .1

 משלמת לספקהמשיבה הוא מבצע רכישה, כאשר . או חשבון הבנק שלוכרטיס האשראי פרטי למשיבה את 

ניתן לבצע תשלום באמצעות . או הבנק האשראיכרטיסי חברת באמצעות  ,מהלקוחגובה את התשלום ו

 .שקלים חדשים –או במטבע ישראלי המשיבה במטבע זר 

 האשראי יכרטיסחברת אשראי במטבע זר. ה יכרטיסהחיוב משודר לחברת  ,כאשר העסקה מבוצעת במטבע זר .2

הלקוח . לכן מבצעת המרה של שקלים מחשבון הלקוח לאותו מטבע זר, כדי לשלם את הסכום במטבע הזר

לחברת  רעל המשיבה לשד ,כאשר העסקה מבוצעת בשקליםלעומת זאת, מחוייב בעמלת המרת מטבע חוץ. 

התשלום למשיבה מבוצע בשקלים ת מטבעות. המראין צורך בהאשראי חיוב בשקלים. במקרה כזה  יכרטיס

ההסכמה לבצע עסקה בשקלים משמעות  היזו. האשראי יכרטיסאצל חברת  מהחשבון השקלי של הלקוח

 באמצעות שירות התשלום של המשיבה.

 PayPal התשלום עבור מוצרים ושירותים בשקלים באמצעות" - המשיבהמאתר האינטרנט של גם כך עולה  .3

 ". ייתכן שיחולו עמלות המרת מטבע עבור קניות בינלאומיות במטבע זר הוא ללא עלות.

העסקה  –. הסיבה לכך ברורה ת המרת מטבעעמלצריכה להיגבות , לא במטבע ישראליכאשר העסקה מבוצעת  .4

הסכום לכן,  מבוצעת בשקלים, החשבון ממנו מבוצעת הגביה בישראל מתנהל בשקלים, ואין צורך לבצע המרה.

   ., ולא מצויינת עמלה כלשהיבביצוע העסקה הוא סכום העסקה הסופיהמוצג 

האשראי כרטיסי י המשיבה לחברות . עסקאות שמבוצעות בשקלים משודרות על ידהסכמה זוהמשיבה מפרה  .5

חשבון הלהמיר שקלים מעל ידי המשיבה האשראי נדרשת כרטיסי דולרים. כלומר, חברת  -מטבע אמריקאי ב

האשראי. כתוצאה  יכרטיסעל פי שער ההמרה הנוהג אצל חברת ההמרה מבוצעת הלקוח לדולרים. השקלי של 

האשראי מחייבת כרטיסי נוסף על כך, חברת מסכום העסקה בשקלים. מכך נגבה בגין העסקה סכום גבוה 

  בעמלת המרה.  

הוצגה . העסקה nextהמבקשת רכשה בגדים באתר האינטרנט של חברת  2018בפברואר  21לדוגמה, ביום  .6

לא . התשלום בוצע באמצעות שירות התשלום של המשיבה. ש"ח 106, בסכום של בשקלים חדשיםובוצעה 

דולרי. כתוצאה מכך מטבע האשראי בכרטיסי המשיבה שידרה את העסקה לחברת צויין דבר אודות המרה. 

שקלים לדולרים כדי לבצע את המירה האשראי כרטיסי חברת בוצע חיוב בכרטיס האשראי בסכום גבוה יותר. 

ולכך נוסף , כמחיר הבגדים ש"ח 109.11הנהוג אצלה. המבקשת חוייבה בסכום של , לפי שער ההמרה התשלום

  ש"ח.  111.62ש"ח, המבקשת חוייבה בסכום של  106במקום לשלם  .ש"ח 2.51עמלת המרה בסכום של חיוב ב

ה עם נציגת המשיבה עולה כי המשיבה מודעת לכך שיחהמהמבקשת פנתה אל המשיבה כדי לברר את הענין.  .7

נציגת המשיבה מסרה נגרם חיוב ביתר. , וכי כתוצאה מכך בדולריםששידור העסקה לחברות האשראי מבוצע 

היתה אי התאמה בין ... ההסכם תנאים בין פייפאל ובין חברות האשראי ... מהכרטיס אשראי למבקשת כי "

לשקלים, ועל זה שילמת משהו כמו עשרה שקל יותר ... אני אעשה לך תיקון על שלך נלקחו דולרים ... המירו 

 ."העסקה ואת תקבלי את הסכום הזה שגבינו יותר

קשת בגין בהסכימה לפצות את המהודתה בתקלה, והמשיבה ברור למשיבה כי היא גורמת לחיוב ביתר.  .8

אך המשיבה אינה מבצעת פיצוי יזום . ביחס למקרה אחדההפרש בין סכום העסקה ובין סכום החיוב בפועל, 

 לכל חברי הקבוצה. לשם כך נדרשת התביעה הייצוגית שמבוקש לאשר. 
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 ביתר בעסקאות שבוצעו בשקלים  חיוב להם גורמת מפרה את ההסכם עם הלקוחות והמשיבה  -חלק שני 

האינטרנט. שירות התשלום של המשיבה רשת המשיבה היא חברה זרה, המתמחה במתן שירותי תשלום ב .9

בלי לחשוף את פרטי כרטיס האשראי בפני הצד השני לעסקה. הלקוח  ,האינטרנטברשת מאפשר לבצע תשלום 

 לספק. משלמת מספק את פרטי כרטיס האשראי שלו למשיבה, והמשיבה גובה את התשלום מחשבון האשראי ו

. כך לדוגמה, במטבע ישראלייבה הן במטבע זר והן ניתן לבצע עסקאות באמצעות שירות התשלום של המש .10

, nextשל חברת בעברית באתר האינטרנט  ,לבצע רכישה בשקלים, באמצעות שירות התשלום של המשיבהניתן 

 ובאתרים רבים אחרים.  

בדבר רשימת עסקים בהם ניתן לרכוש באמצעות שירות התשלום  ,ס מתוך אתר האינטרנט של המשיבהיתדפ

 .2נספח לבקשה זו כמצורף  ,של המשיבה

כרטיסי חברת , והאשראי חיוב במטבע זרכרטיסי כאשר העסקה מבוצעת במטבע זר, המשיבה משדרת לחברת  .11

כרטיסי בגין כך חברת שקלים למטבע הזר כדי לבצע את התשלום במטבע הזר. האשראי מבצעת המרה של 

 עמלת המרת מטבע חוץ, בהתאם לתעריפון שלה.  גובה האשראי 

, האשראי חיוב בשקליםכרטיסי על המשיבה לשדר לחברת אין צורך בהמרה. כאשר עסקה מבוצעת בשקלים,  .12

 ת מטבעהאשראי אינה צריכה לבצע המרכרטיסי חברת עסקה משודרת בשקלים, שכ. בהתאם למחיר העסקה

     מהחשבון השקלי של הלקוח. ,מבצעת את התשלום בשקליםהיא ולא לגבות עמלה בגין כך. 

התשלום עבור "כי המשיבה מודיעה בעמוד האינטרנט המתייחס לעמלות, אליו מפנה הסכם המשתמש, אכן, ו .13

הוא ללא עלות. ייתכן שיחולו עמלות המרת מטבע עבור קניות  PayPal מוצרים ושירותים בשקלים באמצעות

המבוצעות במטבע זר. רק ברכישות בינלאומיות נדרשת המרה  –". המשמעות ברורה בינלאומיות במטבע זר

, אין צורך לבצע המרה. האשראיכרטיסי חברת אצל ללקוח חשבון שקלי כאשר העסקה מבוצעת בשקלים, ו

   והוא משמש ישירות לביצוע עסקת הרכישה. התשלום נגבה בשקלים

 .3נספח מצורפים לבקשה זו כ ,האינטרנט אודות העמלות, אליו מפנה ההסכם עמודהסכם המשתמש, ו

. , לצורך ביצוע תשלומים באמצעות שירות התשלום שלהלמבקש חשבון אצל המשיבההמבקשים הם בני זוג.  .14

המבקש החשבון רשום על שם המבקש, ולצורך גביית התשלום הוזנו פרטי כרטיס האשראי של המבקשת. 

  והמבקשת מבצעים עסקאות באמצעות חשבון זה. 

(. www.mezuzah4u.co.il)"מכון סת"ם מהודר" באתר האינטרנט  רכשה מזוזותהמבקשת  2018בפברואר  8ביום  .15

במהלך ביצוע העסקה לא ש"ח, באמצעות שירות התשלום של המשיבה.  379העסקה בוצעה בשקלים בסכום של 

 379כי סכום העסקה הוא הוצג  ,לאחר ביצוע העסקה, במסמך אישור העסקה של המשיבהנזכר סכום בדולרים. רק 

חישוב לפי סכום דולרי הוצג ה ש"ח לדולר. 3.4שער המרה של בארה"ב  דולר 111.57חושב לפי  הסכום, וכי ש"ח

גם במסמך זה נאמר כי סכום העסקה הסופי הוא בשקלים, והוא תואם את . לראשונה במסמך אישור העסקה

 הסכום שהוצג באתר האינטרנט. בשום שלב לא צויין דבר אודות עמלה או תשלום נוסף אחר.  

אצל המשיבה הוא הספק )הכינוי של  4נספח מצורף לבקשה זו כ 2018בפברואר  8יס אישור העסקה מיום תדפ

  "שיינע אלוני"(.

ות שירות אמצעשל שלבי רכישת מוצר בשקלים ב "מכון סת"ם מהודר"תדפיס לדוגמה מאתר האינטרנט 

 . 5נספח התשלום של המשיבה מצורף לבקשה זו כ
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. סכום מסכום העסקה בשקלים בסכום גבוה יותרחוייב , MasterCard, המבקשתהאשראי של  סכרטי ,בפועל .16

האשראי ביצעה המרה לפי שער של כרטיסי . חברת דולר 111.57 –בדולרים לחברת כרטיסי האשראי העסקה שודר 

ש"ח. לסכום זה נוספה עמלת המרה  392.28על הועמד סכום העסקה בהתאם, . , הנהוג אצלהש"ח לדולר 3.516

 ש"ח.   379במקום  ,ש"ח 401.3מסכום העסקה. כך, המבקשת שילמה  2.3%ש"ח, שיעור של  9.02בסכום של 

  .6נספח תדפיס החיוב בכרטיס האשראי מצורף לבקשה זו כ

. העסקה בוצעה nextשל חברת בעברית המבקשת רכשה בגדים באתר האינטרנט  2018בפברואר  21ביום  .17

העסקה של אישור ש"ח, באמצעות שירות התשלום של המשיבה. במסמך  106בשקלים חדשים, בסכום של 

ש"ח  3.4שער המרה של בדולר,  31.20הסכום חושב לפי , וכי ש"ח 106העסקה הוא סכום כי הוצג המשיבה, 

  עמלה או תשלום נוסף אחר.  במהלך ביצוע העסקה לא נזכר הסכום בדולרים, ולא הוצג כי תיגבהלדולר. 

 . 7נספח מצורף לבקשה זו כ 2018בפברואר  21תדפיס אישור העסקה מיום 

 .8נספח של שלבי רכישת מוצר בשקלים מצורף לבקשה זו כ nextתדפיס לדוגמה מאתר האינטרנט של חברת 

 31.20 –סכום העסקה שודר בדולרים בוצע חיוב בסכום גבוה יותר. , בכרטיס האשראי של המבקשת בפועל .18

הועמד כך סכום העסקה בהתאם לש"ח לדולר.  3.497האשראי ביצעה המרה לפי שער של כרטיסי דולר. חברת 

מסכום העסקה. כך,  2.3%ש"ח, שיעור של  2.51ש"ח. לסכום זה נוספה עמלת המרה בסכום של  109.11על 

 ש"ח.   106ש"ח, במקום  111.62המבקשת שילמה 

 .9נספח דפיס החיוב בכרטיס האשראי מצורף לבקשה זו כת

 CAMDEN and SHOESחברת המבקשת רכשה נעליים באתר האינטרנט של  2018במרץ  12ביום  .19

(www.camden.co.il העסקה בוצעה בשקלים, בסכום של .)ש"ח, באמצעות שירות התשלום של המשיבה.  350

הסכום , וכי ש"ח 350כי סכום העסקה הוא הוצג  המשיבההעסקה של במסמך אישור  ,לאחר ביצוע ההעסקה

במהלך ביצוע העסקה לא נזכר הסכום בדולרים, ולא ש"ח לדולר.  3.35של המרה שער בדולר  104.5חושב לפי 

   הוצג כי תיגבה עמלה או תשלום נוסף אחר. 

 . 10נספח מצורף לבקשה זו כ 2018במרץ  12תדפיס אישור העסקה מיום 

של שלבי רכישת מוצר בשקלים מצורף  CAMDEN and SHOESתדפיס לדוגמה מאתר האינטרנט של חברת 

 .11נספח לבקשה זו כ

האשראי כרטיסי דולר. חברת  104.5 – בדולרים ההעסקה שודרבסכום גבוה יותר. חוייב בפועל, כרטיס האשראי  .20

ה ש"ח. לסכום זה נוספה עמל 358.54העסקה על סכום הועמד . כך ש"ח לדולר 3.431המרה לפי שער של ביצעה 

 ש"ח.  350ש"ח, במקום  366.79למה מסכום העסקה. כך המבקשת שי 2.3%ש"ח, שיעור של  8.25של 

 .12נספח תדפיס החיוב בכרטיס האשראי מצורף לבקשה זו כ

וביקשה לברר את הסיבה לחיוב בעמלת  האשראיכרטיסי המבקשת פנתה לחברת  2018באפריל  12ביום  .21

לכך בוצעה המרת בדולרים, בהתאם לחברת כרטיסי האשראי . הנציגה הסבירה לה כי העסקה שודרה ההמרה

  בעמלת המרה. והמבקשת חוייבה  מטבע,

וכן , 2018באפריל  12המבקשת עם נציגת חברת כרטיסי האשראי, מיום הקלטה של קובץ תקליטור הכולל 

  . 31נספח השיחה, מצורפים לבקשה זו כתמלול של 
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ביתר בגין רכישת  בנוגע לחיובאל המוקד הטלפוני של המשיבה, המבקשת פנתה  2018באפריל  15ביום  .22

יא אי ו שהחודש שעבר היתה איזלצערי . נציגת המשיבה מסרה כי "CAMDEN and SHOES הנעליים מחברת

. הנציגה הודיעה כי היא תזכה )כך במקור( בתנאים" התאמה, היתה אי התאמה בין חברות האשראי ... ואיתנו

פברואר מרץ היתה אי התאמה בין ... ההסכם  שאת הסכום שחוייב ביתר. לאחר מכן הנציגה אמרה כי "בחוד

במטבע שהיה מקודם ... ... הכרטיסי אשראי עברו להיות אז תנאים בין פייפאל ובין חברות האשראי. 

... אני  עשרה שקל יותרמשהו כמו דולרים ... המירו לשקלים, ועל זה שילמת  מהכרטיס אשראי שלך נלקחו

. לשאלת המבקשת מה )כך במקור( שגבינו יותר ..."את תקבלי את הסכום הזה אעשה לך תיקון על העסקה ו

"אני לא יכולה לדעת על שאר העסקאות. אם את רוצה לדעת אני בנוגע לשאר העסקאות, השיבה הנציגה 

המבקשת שאלה האם עליה לבדוק את כל טעות אנחנו נזכה אותך". ך אותן ... אם יש איזו שהיא אבדוק ל

העסקאות שהיא ביצעה כדי לאתר מקרים נוספים ולפנות לקבלת הזיכוי. נציגת המשיבה השיבה בחיוב. מובן 

 שתשובה זו לא יכולה להתקבל. על המשיבה לבצע זיכוי לחברי הקבוצה, באופן יזום. 

 14נספח מצורף לבקשה זו כ 2018באפריל  15מיום של שיחת הטלפון של המבקשת עם נציגת המשיבה  תמלול

  (.13שצורף כנספח  בתקליטורמופיע )קובץ ההקלטה 

 מודעת לכך שהיא נוהגת שלא כדין, וכי עליה להשיב את הסכומים שנגבו ביתר כתוצאה מכך.  המשיבה  .23

אם המבקשת היתה מודעת לחיוב ביתר היא היתה מבצעת את העסקה שלא באמצעות המשיבה, אלא  .24

 . כך היא היתה משלמת את סכום העסקה בשקלים, ללא תוספות. בשקליםהאשראי, כרטיסי באמצעות חברת 

ב ביתר. ומבוצע חיונמשכת התקלה, מועבר חיוב דולרי ולא שקלי. לא ברור מדברי הנציגה במשך איזו תקופה  .25

אחרון, ולאחר מכן היא אמרה שהדבר אירע בחודשים פברואר הבתחילה הנציגה אמרה שהדבר אירע בחודש 

 ומרץ. נראה כי לנציגה לא היו פרטים נכונים אודות התקופה בה מדובר. 

מי מזכה את כל היא אינה יודעת שהיא נוהגת שלא כדין, וגורמת לחיוב ביתר של הלקוחות, למרות שהמשיבה  .26

המשיבה על אך ברור כי לא די בכך. . לקוחות שפונים אליההיא מזכה  ככל הנראה . שבוצעה ממנו גביה ביתר

לפצות את כל הלקוחות שנגרם להם חיוב ביתר, ולא להמתין לפניות של הלקוחות. בוודאי שחלק גדול לדאוג 

 את התשלום.   מהלקוחות לא הבחינו בחיוב ביתר, או לא טרחו ליצור קשר עם המשיבה לדרוש

נוטלת חלק בביצוע עסקאות שקליות, אך בלי שום סיבה מבצעת עבורן רכישה של לסיכום חלק זה, המשיבה  .27

 מטבע חוץ. הדבר מייקר את העסקה ומביא לחיוב הלקוח בעמלת המרת מטבע. 

 

 עילות התביעה - שלישיחלק 

 .הנגד המשיב היטב בוססותמ מקימים לחברי הקבוצה עילות תביעה ההמשיב מעשי .28

מבצעים את העסקה בשקלים. מהווים הפרת חוזה, ומקימים עילת תביעה בשל כך. הלקוחות  המעשי המשיב .29

בשקלים ולא יהיו עלויות נוספות. לא נאמר כי נדרשת המרת מטבע סכום משמעות הדבר היא כי יגבה מהם 

נאמר כי  אליו מפנה הסכם המשתמש,, באתר האינטרנט של המשיבה ,שהראינו כפיועלויות נוספות בגין כך. 

על בסיס מצג זה מבוצעת ". הוא ללא עלות PayPal עבור מוצרים ושירותים בשקלים באמצעותהתשלום "

 עמוד האינטרנט(.  , מוצג א' להסכם מפנה ל3)ראו נספח  העסקה באמצעות שירות התשלום של המשיבה
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הפרת החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת מכח מים לחברי הקבוצה עילה נוסף על כך, מעשי המשיבה מקי .30

 . שידור העסקה בדולרים במקום בשקלים אינה התנהגות בתום לב ובדרך מקובלת.  בביצוע חיוב חוזי

לא יעשה לחוק הגנת הצרכן, המורה כי " 2אוחזים גם בעילת תביעה מכח הטעיה לפי סעיף  חברי הקבוצה .31

 –בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה במעשה או במחדל, בכתב או  –עוסק דבר 

בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים ...  העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה

 ".המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר, לרבות תנאי האשראי ושיעור הריבית( 13... ) בעסקה

פן ברור כי העסקה מבוצעת בשקלים, וכי לא תיגבה עמלה או תשלום נוסף אחר. זהו מצג ציגה באומהמשיבה 

כדין עוולה  1דין מעשה או מחדל בניגוד לפרקים ב', ג', ד' או ד')א( לחוק הגנת הצרכן קובע כי "31מטעה. סעיף 

הם היו מבצעים את אם הלקוחות היו יודעים כי ייגבה מהם תשלום נוסף  ".לפי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[

התשלום באמצעות כרטיס אשראי, ולא באמצעות המשיבה. כך הם היו משלמים את סכום העסקה ללא שום 

 תוספת. על כן, התשלום הנוסף, מעבר למחיר העסקה בשקלים, הוא הנזק שנגרם כתוצאה מהמצג המטעה. 

 עילות תביעה.שלל מקימים לחברי הקבוצה המשיבה הנה, מעשי  .32

  

 הסעדים - רביעיחלק 

 :  בסעדים הבאיםעילות התביעה מזכות את חברי הקבוצה  .33

פיצוי כל אחד מחברי הקבוצה בגין ההפרש בין סכום העסקה שנקבע בשקלים במועד ביצוע  33.1     

 העסקה ובין הסכום שנגבה בפועל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועדי החיוב ועד ההשבה; 

כרטיסי צו האוסר על המשיבה, בעסקאות המבוצעות במטבע ישראלי, לשדר את החיוב לחברת  33.2     

 וכןהאשראי או לבנק במטבע אחר; 

 .מינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין 33.3     

בית המשפט הנכבד מתבקש אף לפסוק לחברי הקבוצה, כולה או חלקה, או לציבור, כל סעד אחר, בהתאם  .34

 תובענות ייצוגיות.  )ג( לחוק20לסעיף 

לקבוע גמול בשיעור מבוקש , 2010-( לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע12)א()2-( ו11)א()2בהתאם לתקנות  .35

, ושכר (בתוספת מס ערך מוסףבעתיד ) ה, לרבות בגין תיקון התנהלות המשיבמשווי ההטבה לציבור 15%של 

 16, פיסקה שמש נ' רייכרט 2046/10טרחה לפי השיעורים שנקבעו בהחלטת בית המשפט העליון בע"א 

-מיליון ש"ח, ייפסק לטובת בא 5-נקבע כי "על כל סכום שנגבה בפועל עד לשם (. 23.5.2012)פורסם בנבו, 

מיליון ש"ח  10-ון ש"ח עד למילי 5; על כל סכום שנגבה בפועל בין 25%הכוח המייצג שכר טרחה בשיעור של 

מיליון ש"ח, ייפסק שכר טרחה  10; ועל כל סכום שנגבה בפועל מעל 20%ייפסק שכר טרחה בשיעור של 

 דיון בבקשת האישור. ב חיוב שיוטל". הגמול ושכר הטרחה המבוקשים אינם כוללים 15%בשיעור של 

)ב( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "לענין סעיף 4סעיף  ש"ח. 28.01בסכום של נומינלי נגרם נזק  יםלמבקש .36

( 1( בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן )א()1) –זה, כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק 

 די בכך שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזק". הראינו כי הבקשה עומדת בדרישה זו.   –
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הרב  המספרנוכח . סכום המדויק שנגבה שלא כדין מכל חברי הקבוצהלהעריך את ה ים אינם יכוליםהמבקש .37

מדובר ברור כי המשיבה ושל העסקאות המבוצעות באמצעות שירות התשלום של המשיבה, לקוחות  של

 ואולי אף למעלה מכך.  קלים חדשים, ליוני שימ, בהיקף של בסכום גבוה

 

  כייצוגיתכל התנאים לאישור התובענה מתקיימים  - חמישיחלק 

 . , לפי חוק תובענות ייצוגיותכתובענה ייצוגיתתובענה זו ממלאת אחר כל התנאים הדרושים לצורך אישורה  .38

)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה 3סעיף  .39

נקבעה השניה לתוספת  1 פרטבייצוגית...".  שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענהאו בענין 

תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין אם " -הקטגוריה הבאה 

ניתן להגיש בגין כן  על ". המשיבה היא עוסק, וחברי הקבוצה הם לקוחותיה.התקשרו בעסקה ובין אם לאו

 .  מקרה זה תביעה ייצוגית

)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה 4סעיף  .40

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

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

. על כן הם רשאים להגיש תובענה ייצוגית ההמבקשים אוחזים בעילת תביעה אישית כלפי המשיבהראינו כי  .41

 . הנגד

 שהתקיימו)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא 8סעיף  .42

( 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 תו אופן באו תפועל ההמשיב. הקבוצהולכל חברי  יםת התביעה משותפים למבקשושל עילהיסודות  .43

בסכום העולה על סכום העסקה, כתוצאה משידור העסקה בדולרים לחייב אותם היא גורמת חברי הקבוצה. 

   על כן, לחברי הקבוצה עילות תביעה משותפות. במקום בשקלים. 

בירור לשם ברור כי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה.  .44

 רהמשיבה רשאית לשדהאם  – הבאותלדון ולהכריע בשאלות יידרש עילת התביעה בית המשפט הנכבד 

כאשר סוכם שהעסקה תבוצע בשקלים; האם שידור העסקה באופן שגורם לחיוב ביתר, עסקה בדולרים, 

באופן זה מקים לחברי הקבוצה עילות תביעה; האם על המשיבה לפצות את חברי הקבוצה בגין הסכום 

משותפת  ,עליה מבוססת הבקשה ,יתהמערכת העובדתית והמשפטועוד.  שנגבה מהם ביתר כתוצאה מכך;

  התובעים. ולכל קבוצת  ,יםלמבקש

כי לא נדרשת זהות מוחלטת של כל השאלות הטעונות הכרעה, העובדתיות  ,למען הזהירות נוסיףמעבר לכך ו .45

, פסקה הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' עמוסי 2128/09רע"א ראו  – , ביחס לכל חברי הקבוצהוהמשפטיות

 (. 5.7.2012לפסק הדין של כבוד השופט ריבלין )פורסם בנבו,  10




