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 צבי ויצמן  שופטה כבוד בפני 

 
 1 

 2 אביב קרן - המבקשת

 3 רון גיל ד"עו "כב י"ע   

 4   רבינוביץ אהרון ד"ועו

 5  נגד    

 6  מ"בע טפחות מזרחי בנק  המשיב  

 7 'ושות לוינבוק. ב"כ עו"ד ב ידי על    

 
 8  החלטה     

 9  האישור בקשת

 10 הנגבית עמלה של כדין שלא בגבייה שעניינה ייצוגית תביעה לאישור בקשה

 11 .  המשיב לקוחות של הבנק בחשבון אשראי ממסגרת חריגה על התראה בגין

 12 כל בגין ראשונה הודעה על גם עמלה גוֶבה זה כי המשיב על מלינה המבקשת

 13 שמפרסם שבתעריפון אף על וזאת, אצלו המנוהל בחשבון לקוח של חריגה

 14 ויתרת בתשלום פיגור על הודעה בגין בעמלה חיוב כי מפורשות מצוין המשיב

 15    ".השנייה מההודעה החל" יעשה חריגה

 16  לנדון הנדרש

 17 הגדולים הבנקים מתאגידי אחד שהוא, המשיב של לקוחה היא המבקשת .1

 18 בהתאם שונים שירותים בגין בעמלות לקוחותיו את מחייב המשיב.  בישראל

 19 .  הדין להוראות הכפופים מפרסם שהוא לתעריפונים

 20 

 21 – א"התשמ  (ללקוח שירות) הבנקאות לחוק( א) ט 9' סע להוראת בהתאם .2

 22 ביחס פיקוח סמכויות ישראל בנק לנגיד המקנה(, הבנקאות חוק – להלן) 1991

 23, 2009 – ח"תשס (עמלות()ללקוח שירות) הבנקאות כללי נקבעו, הבנקים לעמלות

 24 (. הבנקאות כללי -להלן) 09...1 ביום לתוקף נכנסו אשר
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 1 בגינם הסגורה השירותים רשימת את המכיל תעריפון צורף הבנקאות לכללי

 2 המלא התעריפון פ"ע(. המלא התעריפון - להלן) עמלות לגבות הבנקים רשאים

 3 ממסגרת חריגה על התראה או הודעה בגין עמלה לגבות הבנקים רשאים

 4 . הלוואה בהחזר פיגור או ללקוח שנקבעה האשראי

 5(, הבנק תעריפון -להלן) ללקוחותיו המשיב מפרסם אותו בתעריפון, זה בצד

 6 עם, לכאורה, יבט  לה   בה יש אשר הערה, אלו לעמלות ביחס הערה מופיעה

 7  – הלשון בזו, המלא התעריפון להוראות ביחס המשיב לקוחות

 8 

 9 מההודעה החל: חריגה ויתרה בתשלום פיגור על הודעה"

 10 "השניה

 11 

 12 לגבות רשאי אינו המשיב - הבא באופן זו הערה ומפרשת מבינה המבקשת

 13 יתרה או בתשלום פיגור בדבר ללקוח הנשלחת הראשונה ההודעה בגין עמלה

 14 להבדיל זאת, חריגה אותה או פיגור אותו על השנייה מההודעה רק אלא חריגה

 15 מתוך. /חריגהפיגור באותו מדובר האם קשר כל ללא בחשבון ראשונה מהודעה

 16 נוכח וזאת, הבנק בתעריפון להתחייבותו בניגוד פועל שהמשיב טוענת היא שכך

 17 .   להלן שיפורטו הנסיבות

 18 

 19  – המשיב של מחדלו על, המבקשת לטענת, המלמדות הנסיבות ואלו .3

 20 

 21כהגדרת , ראשונה הודעה למבקשת המשיב שלח, לכך בסמוך או, 19.... ביום

 22( האישור לבקשת 6 נספח) שלה האשראי ממסגרת חריגתה בדבר המבקשת,

 23 (.  האישור לבקשת . נספח) ₪ . של בעמלה חויבה היא שכך אף על ואולם

 24 הודעות חריגה אותה של בגינה נשלחו ולא החריגה הוסדרה 19...9 ביום כבר

 25 .למבקשת נוספות

 26,  אחרת, נוספת חריגה על למבקשת הודעה נשלחה 19...6 ביום, כן לאחרי, והנה

 27 19...16 ביום.  ₪ . - ב המבקשת של חשבונה חויב ושוב החשבון ממסגרת

 28, עצמו על חזר זה עניין.  נוספות הודעות בגינה נשלחו ולא הוסדרה החריגה

 29 כאשר 11.19.. – ו 19.10.19, 10.19.., 6.9.19, 9.19..  ביום גם,  המבקשת לטענת
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 1 כעבור, והמבקשת, עמלה נגבתה חדשה חריגה בגין ראשונית הודעה כל אחר

 2 .  נוספות הודעות אליה שנשלחו מבלי, החריגה את כיסתה קצר זמן

 3 

 4 חייבה, הבנק בתעריפון למפורט בניגוד, המשיב כי המבקשת, אפוא, טוענת

 5 לה שנשלחו" ראשונות הודעות" בגין, הכול בסך פעמים שבע, פעם אחר פעם

 6 שבע) כדין שלא ₪ .3 ב חויבה וכך, בחשבונה האשראי ממסגרת חריגותיה בגין

 7 (. ₪ חמישה של בעמלה פעמים

 8 

 9  הנטענות התביעה עילות

 10 

 11, הבנק בתעריפון המשיב של התחייבותו נוכח כי, אפוא, טוענת המבקשת .4

 12 הריאלא רק החל מ"הודעה שניה" " ראשונה הודעה" בגין עמלה יגבה לא כי

 13 להתחייבותו מפורש בניגוד היא הנזכרות מההודעות אחת בכל העמלה שגביית

 14 מכוח תביעה עילת לייצג תמבקשיא ה אותה ולקבוצה הל המעמיד עניין, זו

 15 עמלה קטנים ומעסקים מיחידים לגבות למעשה האוסר הבנקאות לחוק' י 9' סע

 16 לתעריפים בהתאם עמלה לגבות חובה זה ובכלל המלא התעריפון פ"ע שלא

 17 הבנקאות לחוק .1' סע  מכוח עילהוכן . ונספחיו עצמו הבנק בתעריפון המוצגים

 18 לתבוע שמותר נזק כדין הוא זה חוק הוראות פ"ע שנגרם נזק דין כי המורה

 19 בין ההסכם הפרת בגין חוזית עילה (,ח"נ)הנזיקין פקודת פ"ע פיצויים עליו

 20 עושר עשיית, החוזים לחוק 39' סע פ"ע הלב תום חובת הפרת, ללקוח המשיב

 21 . בנקאי תאגיד על המוטלת המוגברת הנאמנות חובת והפרת, במשפט ולא

 22 

 23 בבקשה המבוקשת הקבוצה הגדרת

 24  –הבא באופן התובענה תוגש בשמה הקבוצה את להגדיר מבקש המבקש ..

 25 ראשונה הודעה בגין בעמלה שחויבו,  המשיב לקוחות כל"

 26 משבע החל זאת כל,  חריגה יתרה או בתשלום פיגור בדבר

 27 התביעה הגשת ועד האישור בקשת הגשת לפני שנים

 28 " אישורה לאחר הייצוגית
 29 

 30 

 31 
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 1 כייצוגית תאושר שהתביעה ככל המבוקשים הסעדים

 2 

 3 ככל, הייצוגית בתביעתה המבקשת מבקשת אותם הסעדים אלו .6

 4   -שתאושר

 5 

 6 בדבר ראשונה הודעה משלוח בגין שנגבתה העמלה של השבה .א

 7 ממועד וריבית הצמדה הפרשי בתוספת חריגה יתרה או בתשלום פיגור

 8 הבנקאית הריבית בתוספת וכן,  בפועל השבתה ועד בעמלה החיוב

 9 ;זה סכום בגין שחויבה

 10 הודעה משלוח בגין, עמלה לגבות המשיב על איסור הטלת .ב

 11 ; חריגה יתרה או בתשלום פיגור בדבר ראשונה

 12 . הדין פסק ביצוע על שיפקח תפקיד בעל מינוי .ג

 13 בהתאם,  הציבור או חלקה, הקבוצה לטובת אחר חלופי סעד כל .ד

 14 .לחוק( ג) 20' לסע

 15 

 16  המשיב טענות תמצית

 17 שלא ובוודאי הבנק תעריפון מהוראות כלל חרג לא הוא המשיב לטענת ..

 18 נעשה המבקשת חויבה בהן העמלות חיוב וכי המלא התעריפון מהוראות חרג

 19 המסכת כלל את המשפט מבית מסתירה המבקשת המשיב לטענת.  כדין

 20 התראות/הודעות בגין בעמלות חויבה לא אכן כי העובדה ובכללה העובדתית

 21   - המשיב טענת לב וכאן.  אליה שנשלחו ראשונות

 22 

 23 עמלה יגבה לא שהמשיב לכך מכוונת התעריפון הוראת המשיב לטענת

 24 פעם – אחרות מילים. לקוח היותו מעת ללקוח שנשלחה ראשונה הודעה בגין

 25 מעמלה פטור הלקוח יהא לקוח הבנק שירותי מתן תקופת במהלך בלבד אחת

 26 הוראת של פשטה המשיב לגרסת זו – אליו שנשלחה חריגה הודעת בגין

 27 ההודעות את למנות יש לפיה המבקשת פרשנות את לדידו לקבל ואין התעריפון

 28 .  בחשבון חדשה חריגה נוצרת כאשר מחדש פעם כל

 29 
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 1 הן האישור בבקשת המבקשת התייחסה להן ההודעות המשיב לטענת

 2 ממסגרת השונות חריגותיה בגין אליה שנשלחו ההודעות מקצת ורק אך

 3 ההודעות מכלל 19 עד 13 הודעות  הן דיוק וליתר, לה שנקצבה האשראי

 4 כבר נשלחה בחשבונה חריגה בעניין הראשונה ההודעה כאשר, אליה שנשלחו

 5 (.המשיב לתשובת' ב נספח) .6.11.1 ביום

 6 

 7 תעריפון פי על למחויבותו ומעבר הדין משורת לפנים, המשיב לטענת

 8 רצופה שנה חולפת בו מקרה בכל" לקוחותיו את לפטור מצא אף  הוא, הבנק

 9 לפעם) נוספת פעם חרג שהלקוח בלי, האשראי ממסגרת החריגה ממועד

 10 שניתנו הודעות ספירת מחדש מתחילה" שאז" האשראי ממסגרת( הראשונה

 11 השנייה מההודעה יחל בעמלה והחיוב" חריגה ויתרה בתשלום פיגור בגין

 12 הקשור בכל כי ומבהיר מוסיף המשיב(.  המשיב לתשובת 26' סע) שנה באותה

 13 שהספירה הרי, קטנים ועסקים פרטיים ללקוחות בניגוד, גדולים לעסקים

 14 .  אשראי ממסגרת חרג לא הלקוח בהם רצופים יום 90 אחר מתחילה מחדש

 15 

 16  - ללקוחותיו כפולה הטבה למעשה מעניק הוא כי, אפוא, טוען המשיב

 17, בחשבונו ללקוח שנשלחת ראשונה בהודעה מעמלה פוטר שהוא בכך, האחת

 18 ההודעות שמניין בכך, והאחרת, המלא בתעריפון לכך נדרש לא שהוא אף על

 19 .  המאושרת האשראי ממסגרת חרג לא הלקוח בה שנה כל אחר מתאפס

 20 

 21 ראשונה הודעה על בעמלה חויבה לא שהמבקשת המשיב מבהיר כך .9

 22 לה שנשלחו נוספות אחרות מהודעות להבדיל) 12.... ביום כבר לה שנשלחה

 23 חריגה על הודעה בגין בעמלה חויבה לא וכן( בעמלה חויבה בגינן, שנה באותה

 24 ממסגרת חריגה ללא רצופה שנה שחלפה כיוון 6.11.14 ביום אליה שנשלחה

 25 שנשלחה הודעה בגין חויבה לא ובדומה, לה הקודמת ההודעה מאז האשראי

 26 (. המשיב לתשובת ו-ה נספחים ראו)  סיבה מאותה .6.11.1 ביום אליה

 27 

 28 כנגד בנדון תביעה עילת כל למבקשת עומדת לא כי המשיב טוען שכך מתוך

 29 לא ומעולם לה שנשלחה ראשונה הודעה על חויבה לא מעולם שכן ,המשיב

 30 . הבנק תעריפון או המלא התעריפון להוראות בניגוד חויבה
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 1 מאופן כתוצאה לה שנגרם נזק כל המבקשת י"ע הוכח לא כי המשיב טוען עוד 

 2" נזק" בגדר באות אינן וששולמ העמלות וכי המשיב בתעריפון ההטבה פרסום

 3 ".  שירות בעד כדין חיוב" בגדר הן אלא

 4 

 5  המשיב לתשובת המבקשת תגובת

 6 

 7 לתת המשיב מבקש אותה בפרשנות הגיון כל אין המבקשת לטענת .9

 8 על השנייה מההודעה החל בעמלה יחויב הלקוח ולפיה הבנק בתעריפון לאמור

 9,  הודעה כל מתייחסת חריגה לאיזו קשר כל ללא בחשבונו החריגה או הפיגור

 10 לבין, והוסדרה שנים לפני שהייתה חריגה בגין הודעה בין קשר כל אין שהרי

 11 דווקא המתייחסת חדשה הודעה נשלחה לגביה, באה מקרוב שזה חדשה חריגה

 12  הנזכרת ההנחיה של וברורה פשוטה קריאה זוהי המבקשת של לדידה, אליה

ין והרגיל הסביר הקורא.  הבנק בתעריפון זה לעניין ב   13 ללקוח נותן שהמשיב מ 

 14, הראשונה להודעה בהתאם החריגה או בתשלום הפיגור את לתקן הזדמנות

 15 של הגיונה טמון בזה, השנייה ההודעה בגין עמלה ממנו  גובה שהוא לפני

 16 לצרף ואין, החריגה לאותה מתייחסת שהיא לומר הכרח וממילא, ההטבה

 17 .  שונות חריגות על שונות הודעות

 18 

 19, ידו על המוצעת בפרשנות הגיון שאין ברור למשיב גם, המבקשת טענתל .10

 20 - מתאפסת ההודעות ספירת כלשהי תקופה לאחר כי במערכותיו קבע לפיכך

 21 90 כעבור גדולים עסקים אצל ואילו שנה כעבור קטנים ועסקים יחידים אצל

 22 בתעריפון כלל נזכרת אינה, חריגות העדר של מינימום תקופת אותהודוק, . יום

 23" המשיב למחשבי רק הידוע סוד זהו" ולמעשה ללקוח מדווחת אינה, הבנק

 24 (. המשיב לתשובת המבקשת לתגובת 10' סע)ועובדיו 

 25 

                                             **** 26 

   27 

 28 ולהתייחס להקדים נבקש לגופן הצדדים טענות את ונבחן שנבוא קודם .11

 29 את המבקשת שינתה ולפיה בסיכומיו המשיב י"ע המועלית מקדימה לטענה

 30 .  ובסיכומיה תגובתה בכתב טענותיה חזית
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 1 המשיב" - כי, סתמי באופן, המבקשת טענה האישור בבקשת המשיב לטענת

 2 ההודעה משלוח בגין עמלה גובה הוא .בתעריפונים להתחייבותו בניגוד פועל

 3 תשתית על בהתבסס נטענה הטענה(, האישור לבקשת 11 סעיף" )הראשונה

 4 כל של מלא פירוט, למשל, מהותיות עובדות ממנה שנשמטו, חסרה עובדתית

 5 זו) הראשונה מההודעה החל, חריגה יתרה על למבקשת שנשלחו ההודעות

 6 המסכת את בתשובתו פירט שהמשיב לאחר רק(. המשיב לגרסת,  האמתית

 7 נטען  כך. חדשות טענות והעלתה טעמה המבקשת שינתה, המלאה העובדתית

 8 התכוונה", הראשונה להודעה" כשהתייחסה כי לראשונה המבקשת ידי-על

 9 חדשה טענה הועלתה וכן". חריגה אותה בגין ראשונה הודעה"ל למעשה

 10, חדשות משפטיות אסמכתאות ועל, כביכול, חוזים פרשנות כללי על המבוססת

 11 בבקשת זכר לה שאין, חדשה טענה נטענה וכן. האישור בבקשת נזכרו שלא

 12( ללקוח שירות) הבנקאות לכללי( ב)2 סעיף את מפר הבנק שלפיה, האישור

 13 (. העמלות כללי: להלן) 2009-ח"התשס (,עמלות)

 14 .המשיב של זו בטענתו ממש כל אין כי אומר מיד .12

ד האישור בבקשת המעיין  15 ההודעות מכלול את היטב פרט פירטה שהמבקשת ָלמ 

 16 הודעה בגין עמלה לחייב שלא מהתחייבותו המשיב בהן חרג לטענתה אשר

 17 חריגה הודעות של רשימה האישור בבקשת והדגישה פירטה המבקשת, חדשה

 18 ראשונה הודעה זו הייתה כי פעם  בכל מדגישה היא כאשר מהמשיב שקיבלה

 19 בגין נוספות הודעות למבקשת נשלחו לא" – הכתוב ובלשון חריגה לאותה

 20 מבקשתואם כן,  (. האישור לבקשת .1 – ו 16,.13,14,1' סע ראו" )זו חריגה

 21בתעריפון " שניה הודעה"שהדיבור  הבינה המבקשת כיעולה  גופה האישור

 22 כיסוי עם וכי והספציפית המסוימת לחריגה שניה הודעה ומשמעותהבנק 

 23 לשון מתוך ועולים ברורים הדברים .ההודעות מניין מתאפס המסוימת החריגה

 24 בתגובתו שונה לפרשנות טען שהמשיב אחר אכן. גופה האישור בקשת ותוכן

 25 טענותיה את" הקטנה בתך ברחל" והבהירה המבקשת חידדה האישור לבקשת

 26 מדובר שאין כשם חזית בשינוי מדובר אין.  בתעריפון האמור פרשנות לעניין

 27 עניין – דברים של היפוכם.   גופה האישור בבקשת נזכרה שלא חדשה בטענה

 28 של ליבה לב את מהווה שהוא אלא חדשה חזית מהווה שאינו בלבד זו לא זה

 29 .  הצדדים בין המחלוקת
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 1 כי, המשיב לתגובת בתשובתה, המבקשת טענת לפיה לטענה אשר .13

 2 אינני כי אבהיר, חדשה טענה מהווה, העמלות לכללי( ב)2 סעיף את מפר המשיב

 3 מפורשות הנזכרת העילה את ורק אך אבחן להלן שכן זו לטענה להתייחס נדרש

 4 חיובו את המשיב בהפרת עניינה ואשר המבקשת ובסיכומיבקשת האישור ב

 5 מכוח, הבנק תעריפון זה ובכלל, המלא התעריפון הוראות פ"ע לפעול בדין

 6 לבקשת 22-24' סע זה לעניין וראו) הבנקאות לחוק .1 – ו' י 9' סע הוראות

 7 (.האישור

 8 

 9 .  לגופן האישור בקשת בעניין הצדדים טענות את, אפוא, ונבחן נבוא

 10 

 11  ייצוגית תובענה לאישור התנאים

 12 

 13,  עצמו בחוק מפורטים כייצוגית תובענה לאישור המצטברים התנאים .14

 14  – כי נדרש כייצוגית תאושר שתובענה מנת על כי נאמר מילין בקיצור

 15 

 16( א) 3' סע) יצוגיות תובענות לחוק השנייה בתוספת מנויה תהא עילתה 

 17 (; לחוק

 18 המשותפות משפט או עובדה של מהותיות שאלות מעוררת שהיא ייקבע 

 19 תוכרענה הללו שהשאלות סבירה אפשרות יש וכי הקבוצה חברי לכלל

 20 (לחוק( 1()א) 9' סע) המיוצגת הקבוצה לטובת

 21 בנסיבות במחלוקת להכרעה וההוגנת היעילה הדרך הוא הייצוגי המכשיר 

 22 ( לחוק( 2()א) 9' סע) העניין

 23 

 24 להמעיט שאין, הייצוג לעניין נוספים תנאים נקבעו אלו מהותיים תנאים לצד

 25  – כי להראות נדרש לפיהם, מחשיבותם

 26 וינוהל ייוצג הקבוצה חברי כלל של עניינם כי להניח סביר יסוד קיים 

 27 9' סע) לב ובתום הולמת בדרך המייצג הכוח ובא המייצג התובע ידי על

 28 (לחוק( 4) -(3(  )א)
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 1 אלא( לחוק( 1( )א) 4' סע) המייצג לתובע אישית תביעה עילת של קיומה 

 2 פרט מתקיימים כייצוגית התובענה לאישור התנאים כל שבו שמקום

 3 עילה בעל באחר המייצג התובע החלפת על להורות ניתן, זה לתנאי

 4 ( לחוק( 2()ג) 9' סע) אישית

 5 

 6( 7891 הדס) פריניר. נ ברזילי 06/.903 א"ע  - ראו הנזכרים התנאים לעניין  עוד)

 7 אלון(; 2012) חפר עמק האיזורית המועצה. נ אינסלר 4303/12 מ"בר(; 2014) מ"בע

 8" 2006-ו"התשס ,הייצוגיות התובענות חוק לפרשנות מנחים קווים, קלמנט

 9 ((.2006) 1.2-139, 131( 1)מט הפרקליט

 10 

 11 הנזכרים בתנאים המבקש עמידת את לבחון יש כי בפסיקה הובהר עוד.     .1

 12 ומשפטית ראייתית תשתית להעמיד יידרש המבקש כאשר יתירה בקפידה

 13 הסבירות במידת, המשפט בית את שישכנע באופן טענותיו לכלל מוצקה

 14 שומה זו בסוגיה ההכרעה כאשר, התנאים בכלל עומד אכן הוא כי, הראויה

 15 תביעה ניהול לאשר ניתן ולא הייצוגית התביעה לאישור קודם להיעשות עליה

 16 התנאים ביתר ההכרעה והותרת מהתנאים במקצת הכרעה יסוד על כייצוגית

 17 זילברשץ אברהם. נ טצת רמי .44.4/9 א"רע)  עצמה התביעה בירור לשלב

 18 9332/89 א"רע(; .199) בירה תעשיות טמפו. נ מ"בע וקשת מגן .9/.296 א"ע(;2000)

 19 ((. 2010) מ"בע מחשבה קו. נ י"מד 29/04. א"רע(; 2001) רייכרט דן. נ שמש משה

 20 חברה בזק. נ ברזני 12/01.. א"בדנ חשין. מ' הש' כב של אמרתו מפורסמתכך 

 21 העוסקות הערכאות בפסיקת תדירות המצוטטת( 2003) לתקשורת ישראלית

 22 המבקש של עמידתו את המשפט בית יבחן בה לזהירות הנוגעת אלו בתביעות

 23  – בדין היושב לפני אזהרה כתמרור ועומדת הנדרשים התנאים בכלל

 24, יתירה בזהירות הייצוגית בתובענה לטפל עלינו שומה"

 25 ראו עוד"  )מגופו נשלפה שנצרתו יד רימון הייתה משל

 26 חברת. נ מ"בע לביטוח חברה מגדל 3499/09 א"רע – זה לעניין

 27 החברה בזק 9/6656/ א"רע (; 2016) זבולון עמק מתכות ציפוי

 28( 8551) גת אליהו המנוח עזבון. נ מ"בע לתקשורת הישראלית

 29 (אחרים רבים ועוד

 30 
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 1 בפסיקה שנקבע העדין האיזון על הדעת את לתת יש לאמור לב בשים .16

 2 כאשר, התובעים קבוצת לטובת להכרעה" הסבירה אפשרות"ה בחינת לעניין

 3 התובענה של להכשרתה הנדרשים התנאים מלוא קיום על הנזכרת הקפדה בצד

 4 בכל תנאים והחמרת חסמים מהטלת להימנע המשפט בית נדרש כייצוגית

 5 2129/09 א"ברע,  כדוגמה, שהובהר כפי, זו משוכה פני על למעבר הקשור

 6  –( עמוסי עניין - להלן( )2012) עמוסי' נ מ"בע לביטוח חברה הפניקס

 7 

 8 בית נדרש, כייצוגית התובענה אישור של המקדמי בשלב"

 9 השאלות כי סבירה אפשרות יש אם להעריך המשפט

 10 קבוצת לטובת יוכרעו הנדונות והמשפטיות העובדתיות

 11 הוא זו דרישה של בבסיסה העומד המנחה הרציונאל. התובעים

 12 לשלם יידרש כי לסיכון הנתבע את חושפת ייצוגית שתובענה

 13, תובעים של רחבה לקבוצה בתובענה הנתבעים הסכומים את

 14 תכלית כי ברי, כן על אשר... רב כלכלי בנטל נושא שהוא תוך

 15 של מקדמית בחינה לבצע המשפט לבית להורות היא החוק

 16. הנתבעים זכויות על מידתית הגנה לשם התובענה סיכויי

 17 לשון אחר בדקדקנות לעקוב המשפט לבית לו די, זה לעניין

 18 להכרעה' סבירה אפשרות' קיימת האם ולראות המחוקק

 19 לאישור התנאים החמרת. לא ותו, הא; התובעים קבוצת לטובת

 20 בשלב כבר התביעה של רובה רוב ובירור, כייצוגית תובענה

 21, המחוקק שקבע מהאיזון חורגת, כייצוגית התובענה אישור

 22 (ו.צ – שלי הדגשה" )ראויה אינה היא כן ועל

 23 

 24 זבולון עמק מתכות צפוי חברת' נ מ"בע לביטוח חברה מגדל 3499/09 א"ברע גם כך

 25 באשר הנטל הרמת לצורך הראוי המינון על המשפט בית עמד(( 2013) מ"בע

 26  –"   סבירה אפשרות" אותה של לקיומה

 27 בפני גבוה מחסום להציב צריכה אינה הייצוגית התובענה"...

 28 המידע פערי את בחשבון להביא יש וכי, ייצוגיים תובעים

 29 שהנטל הדברים משמעות אין, זאת עם. הצדדים בין הקיימים

 30 התובע על. כנוצה קל יהיה הייצוגיים התובעים על המוטל

 31, משמעות לו לתת שיש נטל – ראשוני נטל להרים הייצוגי

 32 בכל, דעתו נותן המשפט שבית תוך, מנשוא כבד שיהיה מבלי

 33 הייצוגי התובע בפני העומד היחסי לקושי, ומקרה מקרה

 34 מ"עע גם ראו" )לכאורה תביעתו את להוכיח נדרש הוא כאשר

 35( 2011) 13 בפסקה ,האוצר משרד - ישראל מדינת' נ מנירב 990/09



 
 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

 אביב נ' בנק מזרחי טפחות בעמ 9292-10-02 ת"צ
 

  
  

 82מתוך  11

 1 1 בפסקה, מ"בע מחשבה קו' נ ישראל מדינת 29/04. א"ורע

 2 ((.2001) ,שמש' נ רייכרט 9269/96 א"ורע( 2010)

 3 לאישורה הנדרשים התנאים בנדון מתקיימים האם, אפוא, נבחן להלן ..1

 4 מטענות העולה העיקרית שהשאלה  לכך לב בשים וזאת כייצוגית התביעה של

 5 ישנה אם, ובהתאם; לכאורה תביעה  עילת של קיומה שאלת היא הצדדים

 6 מענה ליתן מנת על. הקבוצה לטובת תוכרע התובענה כי" סבירה אפשרות"

 7 את שמסדירה הנורמטיבית המערכת את ולבחון להקדים יש, אלו לשאלות

 8 בנקאי תאגיד על שחלות החובות את ובפרט, ללקוחותיו הבנק בין היחסים

 9 . להלן שיפורט כפי הכול. בנקאיות עמלות גביית לעניין

 10 

 11 השנייה בתוספת הנמנות התביעות מסוג התביעה של היותה

 12 שעניינה הוא ייצוגית כתביעה תביעה של להכשרתה הראשון התנאי  .19

 13 בהוראת שנקבע או לחוק השנייה בתוספת המפורטים התביעות סוגי עם נמנה

 14 (.לחוק(  א) 3' סע) ייצוגית תובענה בו להגיש ניתן כי מפורשת חוק

 15  – הבאה הקטגוריה נקבעה השנייה לתוספת 3 בפרט

 16, הלקוח לבין שבינו לעניין בקשר, בנקאי תאגיד נגד תביעה"

 17 "  לאו אם ובין בעיסקה התקשרו אם בין

 18 .  ייצוגית תביעה הם להגיש שניתן העניינים על נמנה הנדון כי ברי כן ואם

 19 . תביעה עילות של להתקיימותן האפשרות את ונבחן נעבור כעת

 20 הנורמטיבי הפן – לקוח בנק יחסי

 21 כך, מיוחד נורמטיבי למשטר כפוף ללקוחותיו הבנק בין הבנקאי החוזה . 19

 22 והחובות הייחודיים הדינים את לקיים גם עליו החוזים לדיני כפיפותו שלצד

 23 לישראל דיסקונט בנק 16/.9161 א"רע) הבנקאי התאגיד של פעילותו על שחלים

 24 לישראל איגוד בנק. נ כהן 9099/09 א"ע(; לפינר עניין -להלן( )2019) לפינר. נ מ"בע

 25 ((. 2009) הורש. נ הפועלים בנק .33.2/0 א"ע(; 2012) מ"בע

 26 של שורה וכולל רחב הוא בנקאי תאגיד על שחל הנורמטיבי המשטר

 27 במובן. השני את האחד חופפים אף ולעיתים אלה את אלה המשלימים דינים
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 1 שונים היבטים המסדירה מחקיקה הן שאובות הבנק על המוטלות החובות, זה

 2 הדין מכוח והן, ידו על הניתנים מסוימים שירותים זאת ובכלל, הבנק בפעילות

 3' נ מ"בע הפועלים בנק 9.10/09 א"ע) והנזיקין החוזים דיני כך ובתוך – הכללי

 4 39-39 הבנקאית האמון חובת: בנקאות דיני שנער-פלאטו רות(; 2011), נויברג

 5 המטילים מיוחדים יחסים הם ללקוח בנק בין היחסים כי היא ההנחה((. 2010)

 6 הרב בכוח שהורתן, אמון חובות לרבות, לקוחותיו כלפי מוגברות חובות עליו

 7  בשירותיו שימוש לעשות הציבורי ובצורך הבנקאים התאגידים בידי המרוכז

 8 ((. .200, )מ"בע לישראל דיסקונט בנק' נ יעקובי 9409/04 א"ע)

 9  (ללקוח שירות) הבנקאות חוק ניצב, הרגולטוריים ההסדרים במרכז .20

 10 צרכנית מגן חקיקת כמעין המשמש(, הבנקאות חוק – להלן) 1991 – א"התשמ

 11 תכלית. יהבנקא התאגיד עם במגע הבא הציבור על להגן שנועדה ספציפית

 12 כוחו את ולהגביל לרסן, ללקוח הבנק בין הכוחות פערי על לגשר היא החוק

 13 לפינר עניין ראו) לקוחותיו עם הבנק ביחסי הגונה התנהגות ולהבטיח הבנק של

 14 (. ל"הנ

 15 ואף הבנקאי התאגיד על שחלות התנהגות ונורמות חובות קובע הבנקאות חוק

 16 כאשר, מסוימות בסוגיות התנהגות כללי להתוות מקצועיים גורמים מסמיך

 17. הפלילי במישור הן האזרחי במישור הן חבות להצמיח עשויה החובות הפרת

 18 הסכם או ויתור כל על גוברות והן, קוגנטיות הוראות הן הבנקאות חוק הוראות

 19 מכוחו שנקבעו וההסדרים הבנקאות חוק - כן ואם(. הבנקאות לחוק .1' סע) נוגד

 20 החוזיים ההסדרים כאשר; הבנק של ללקוח המוענק בסיסי זכויות סל מסדירים

 21 . מהן גורעים ולא אלה זכויות על מוסיפים רק הצדדים בין שנחתמים

 22 נוגעת לקוח – בנק ליחסי הנוגעת בחקיקה המוסדרים התחומים אחד .21

 23( א) ט 9' סע להוראת בהתאם כך.  מלקוחותיו לגבות הבנק רשאי אותן לעמלות

 24 לעמלות ביחס פיקוח סמכויות ישראל בנק לנגיד המקנה, הבנקאות לחוק

 25 אשר, 2009 – ח"תשס (עמלות()ללקוח שירות) הבנקאות כללי נקבעו, הבנקים

 26 (. הבנקאות כללי -להלן) 09...1 ביום לתוקף נכנסו

 27 בגינם הסגורה השירותים רשימת את המכיל תעריפון צורף הבנקאות לכללי

 28 (.  המלא התעריפון -להלן) עמלות לגבות הבנקים רשאים
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 1 העמלות בנושא נוצרה וכך"  קטן עסק" המונח הוגדר הבנקאות לכללי 1' בסע

 2 כללי. מאידך, גדולים עסקים לבין, מחד, קטנים ועסקים יחידים בין הבחנה

 3 מהם לגבות רשאי הבנק שכך ומתוך גדולים עסקים על חלים אינם הבנקים

 4 .המלא בתעריפון מפורטות שאינן עמלות

 5 

 6  – הבנקאות לחוק' י 9' סע הוראת קובעת כך

 7 

 8 שירות בעד אלא עמלה מלקוחותיו יגבה לא בנקאי תאגיד"

 9 שירות בעד או, להוראותיו ובהתאם המלא בתעריפון הכלול

 10 של סוגים ולגבי(, ה)ט9 סעיף להוראות בהתאם שאושר

 11 הכלול שירות בעד -( ב)ט9 סעיף לפי שנקבעו לקוחות

 12 ובהתאם כאמור לקוחות סוג לגבי החל המצומצם בתעריפון

 13 "להוראותיו

 14 

 15",  והתראות הודעות, מידע" – שכותרתו המלא התעריפון של 2 חלק פ"ע .22

 16 כגון, בתשלומים פיגור על הודעות בגין, היתר בין, בעמלה לחייב המשיב רשאי

 17 (.  המלא לתעריפון( 1()א) 2 פרט) בחשבון חריגה או הלוואה בהחזר פיגור

 18 

 19 עמלה קטנים ועסקים ליחידים שלו בתעריפון המשיב קבע .30.6.1 ליום עד

 20 זה ממועד ואולם.  כאמור, התראה או הודעה משלוח בגין ₪ 90 של בשיעור

 21 ניתן הבנקים על הפיקוח להוראות ובהתאם בפיקוח מצויה זו עמלה, ואילך

 22 ₪ . של מרבי בסכום עמלה שכזו התראה או הודעה משלוח בגין לגבות

 23, האישור לבקשת 3 כנספח צורף קטנים ועסקים ליחידים המשיב תעריפון)

 24 (.  המשיב לתשובת' ג ונספח

 25 

 26 הודעות משלוח בגין עמלה קבועה גדולים לעסקים בתעריפון גם כי יצוין

 27 ₪ 90 של בסכום( גדולים לעסקים המשיב לתעריפון( 1()א) 2 פרט) והתראות

 28 (. המשיב לתשובת' ד נספח; האישור לבקשת 4 נספח ראו)

 29 
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 1 זה אם גם הבנק תעריפון פי על לפעול מחויב הבנק כי בפסיקה הובהר .23

 2,  כדוגמה, הובהר כך. המלא לתעריפון ביחס ללקוח הטבות או הקלות נותן

 3  – ל"הנ לפינר בעניין

 4 

 5 של פרסום חובת להטלת משמעות אין כי ברי, לטעמי"

 6 בשונה עמלות לגבות חופשי הבנק אם, העמלות

 7 שהלכה כך; ונספחיו הבנק בתעריפון הנקובים מהסכומים

 8 או הבנק בתעריפון שמתפרסמים הסכומים למעשה

 9 זו מבחינה. בפועל שנגבים הסכומים אינם, בנספחיו

 10 השני צידו הוא לתעריפון בהתאם שלא גבייה על האיסור

 11 זו פרשנות. העמלות של פרסום חובת הקובע המטבע של

 12 דיני בתחום הנוהגים היסוד עקרונות עם אף מתיישבת

 13 ...לקוחותיו כלפי אמון חובת חב בנק שלפיהם, הבנקאות

 14 נספח כי ולומר לסכם ניתן, כה עד האמור יסוד על

 15 כי; זהה דינם כן ועל, הבנק מתעריפון חלק הוא ההטבות

 16 לכלל ביחס, לפרסם הבנק את מחייבת הפרסום חובת

 17 לפי ידו על שנגבות העמלות את, שבתוקף החשבונות

 18 התעריפון לפי הגבייה חובת וכי; ונספחיו הבנק תעריפון

 19 מאלה שונות עמלות לגבות ניתן שלא משמעה

 20 – שלי הדגשה) "נספחיו על, הבנק בתעריפון שמפורסמות

 21 ( ו.צ

 22 

 23  אישית תביעה עילת זה ובכלל תביעה עילת של קיומה

 24 

 25 אישית תביעה עילת זה ובכלל, תביעה עילת של קיומה בחינת לצורך .24

 26 באותם המשיב י"ע בעמלות בחיובה פגם נמצא האומנם לבחון עלינו, למבקשת

 27 מההודעות אחת כל בשל ₪ . ב חיוב היינו, האישור בבקשת שהוצגו מקרים .

 28 - ו 19.10.19, 10.19.., 6.9.19, 9.19.., 19...6, 19...9 ביום למבקשת שנשלחו

9.11.19. 29 

 30 לפרשנות נוגע שעיקרה הרי, בקרניה הצדדים של מחלוקתם את נתפוס אם

 31" השנייה מההודעה החל" תהא העמלה גביית כי המציין הבנק תעריפון הוראת

 32 אותו או חריגה אותה לגבי שניה להודעה הדברים כוונת האם - היא והשאלה

 33 כפרשנות, לקוח חשבון באותו שניה להודעה או, המבקשת כפרשנות, פיגור

 34 ?   המשיב
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 1 דבר ראשית דעתנו לתת עלינו והראויה הנכונה הפרשנות את לברר בבואנו

 2 לפינר בעניין שנאמר וכפי. ובפסיקה בחוק שנקבעו החוזיים הפרשנות לכללי

 3  – ל"הנ

 4 מצויים איננו, ההטבות נספח הוראות את לבחון משנפנינו"

 5. החוזה פרשנות בגזרת אלא החקיקה פרשנות בגזרת עוד

 6 הבנק מתעריפון חלק מהווה ההטבות שנספח מאחר זאת

 7 ששוררת ההסכמית במערכת נכלל וככזה, ידו על המנוסח

 8 31.9-09-10( א"ת) צ"ת - זה לעניין ראו וכן" )הצדדים בין

 9 עניין: להלן( )2013) 6 פסקה ,מ"בע הפועלים בנק' נ אגרט

 10 טפחות מזרחי בנק' נ צימרמן 16302-06( א"ת) א"בש(; אגרט

 11 (.2010) 12 פסקה,מ"בע

 12 

 13 להלן) 19.3 - ג"התשל (,כללי חלק) החוזים לחוק( א) .2' סע הוראת פ"ע ..2

 14 -(החוזים חוק –

 15 

 16 שהוא כפי, הצדדים של דעתם אומד לפי יפורש חוזה( א")

 17 אומד אם ואולם, העניין ומנסיבות החוזה מתוך משתמע

 18 יפורש, החוזה מלשון במפורש משתמע הצדדים של דעתם

 19 "ללשונו בהתאם החוזה

 20 

 21 חלק) החוזים חוק - ראו) החוזים לחוק 2 מספר בתיקון נקבע זה' סע של נוסחו

 22 שעסקה ענפה פסיקה רקע על באה והורתו(, 2011-א"התשע (,2' מס תיקון( )כללי

 23 . חוזה של הראויה בפרשנותו

 24 ,מ"בע ויזום שיכון אפרופים' נ ישראל מדינת 4629/93 א"ע) אפרופים בהלכת, כידוע

 25 של דעתם אומד לזיהוי" השלבים שני תורת" את המשפט בית סייג(, .199)

 26 תחתיה והגדיר, תיקונו טרם החוזים לחוק .2 סעיף בהוראת שמקורה, הצדדים

 27 דעתם אומד על ללמוד יש, זו פרשנות שיטת לפי. שלבית-חד פרשנית שיטה

 28 הנסיבות ושל החוזה לשון של מקבילה בחינה באמצעות לחוזה הצדדים של

 29 אומד על לעמוד יהא ניתן זה באופן רק כי הדגיש המשפט בית. לו החיצוניות

 30 המשותפת הכוונה - אומר הווה - לחוזה הצדדים של הסובייקטיבי דעתם

 31 את לאתר ניתן לא שבהם במקרים כי נקבע. החוזה ביסוד שעמדה האמתית

 32 מידה לאמות בהתאם החוזה את לפרש יש, כאמור האמתית הכוונה
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 1 כאנשים לחוזה הצדדים של ההיפותטית הכוונה את המבטאות, אובייקטיביות

 2 . סבירים

 3 

 4 שניתן הדין בפסק, ובפרט - אפרופים הלכת בעקבות שבאה ענפה בפסיקה .26

 5 א"דנ) הירקות מגדלי בעניין הנוסף בדיון שופטים תשעה של מורחב בהרכב

 6 ,ישראל מדינת' נ מ"בע שיתופית חקלאית אגודה-ירקות מגדלי ארגון .0/.204

 7 הצדדים של המשותפת האמתית כוונתם באיתור החשיבות הודגשה(( 2006)

 8 מהי לברר ניתן לא כאשר. הסובייקטיבית תכליתו על המלמדת ככזו לחוזה

 9 בזהירות, לפנות המשפט בית רשאי, לחוזה הצדדים של הסובייקטיבית הכוונה

 10, האינטרסים, המטרות" היינו ממנו העולה האובייקטיבית לתכלית, הנדרשת

 11 תא" )להגשים נועד שנכרת החוזה של מהטיפוס או מהסוג שחוזה והתכליות

 12 ((.2014), רובננקו פנינה' נ קודרה אלברט - .1.20/0( אביב תל)

 13 

 14 תיקון העליון המשפט בית שופטי בקרב הרווחת הגישה פ"ע כי דומה ..2

 15 בעניין שנקבעה הפרשנית השיטה את, למעשה מאמץ החוזים לחוק 2 מספר

 16 הרי הסעיף של המתוקן נוסחו לאור, לומר רוצה, הירקות מגדלי ובעניין אפרופים

 17 נסיבות ושל החוזה לשון של ומשותפת מקבילה בחינה תוך יפורש שחוזה

 18 פשט את התואמת זו היא החוזה פרשנות לפיה, פרשנית לחזקה בכפוף, העניין

 19 כי, הנסיבות מתוך עולה בהם במקרים, זאת עם יחד. הכתוב של ופשטו הלשון

 20 בדרכים להתפרש עשויה והיא להיות שנחזה כפי וברורה פשוטה אינה הלשון

 21 אף הפרשנות לצורך שימוש יעשה, הדרך בתחילת שנראו מאלה אחרות

 22 בפסיקת הודגש עוד. החוזה של לכריתתו שהביאו ובאירועים העניין בנסיבות

ד החוזה של תכליתו כי המשפט בתי ָלמ   23 ורק הצדדים של דעתם אומד פי על ת 

 24 יפורש, החוזה של הסובייקטיבית התכלית את לאתר אפשרי בלתי כאשר

 25 המוסד 3961/10 א"רע) האובייקטיבית לתכליתו בהתאם, אחרון כמוצא, החוזה

 26 דיסקונט בנק 1062/09 א"ע(; 2012) מ"בע לתביעות חברה סהר' נ לאומי לביטוח

 27' נ מ"בע הישראלית הדלק חברת - דלק 3994/11 א"ע(; 2012) בינר' נ מ"בע לישראל

 28 לביטוח חברה אריה' נ מ"בע אלומיניום מוצרי. ש.מ 4.3/11 א"ע(; 2013, )שלום בן

 29( 2014) 'פארוואג' נ בירושלים הלטינית הפטריארכיה 2232/12 א"ע(; 2013) ,מ"בע

 30 2' סע( .201) מ"בע ירושלים האלונים' נ מ"בע לכם הדרך ברכת 6.19/14 א"רע
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 1 א"  ;(2016) פלוני' נ מ"בע לבניה חברה צפון פנורמה .941/1 א"ע(; להחלטה

 2  ((.201) מקרקעין מיסוי מנהל' נ והשקעות יזום ליה ד.ד 969/14.

 3 

 4 החוזים חוק כי ונאמר נוסיף לענייננו הנוגע הנורמטיבי הפן להשלמת .29

 5 של דעתם אומד מתוך חוזה של פרשנות לאמץ רק לא המשפט לבית מאפשר

 6 העדר מחמת נשמטו אלו כי שסבר ככל, חוסרים בו להשלים אף אלא הצדדים

 7  - קובעת החוזים לחוק 26' סע הוראת כך. שגגה או לב שימת

 8 לפי יהיו פיו על או בחוזה נקבעו שלא פרטים השלמת"

 9 הנוהג לפי - כזה נוהג ובאין, הצדדים בין הקיים הנוהג

 10 אלה פרטים גם ויראו, סוג מאותו בחוזים המקובל

 11 "כמוסכמים

 12 השלמת לסוגיית והתייחס הוסיף,  במשפט פרשנות על בספרו, ברק. א' פרופ

 13 חוק של חקיקתו לאחר, לדידו. הלב תום עקרון באמצעות בהסכם חוסרים

 14 הקבוע הלב תום עקרון פי על החוזה חסר את להשלים ראוי( כללי חלק) החוזים

 15 יושר, הגינות מחייב הלב תום עיקרון כך, (כללי חלק) החוזים לחוק 39 בסעיף

 16   - ובלשונו, לחוזה הצדדים בין ואמון

 17 

 18 חסר בהשלמת הלב תום עקרון של הנורמטיבי המסר"

 19 שלצדדים מקום כי הינו האחד המסר: משולש הוא... בחוזה

 20 החסר את להשלים יש, לעניין הרלוונטית משותפת כוונה

 21 כוונה חסרה אם הדין מה אך... זו כוונה המגשים באופן

 22 פועל זה במקרה? שבחוזה לחסר הרלוונטית משותפת

 23 פועל הוא תחילה. האובייקטיבי בתחום הלב-תום עקרון

 24 שואל הוא. לחוזה האינדיווידואליים הצדדים של ברמתם

 25 הבעיה על חשבו אילו להם המשותפת התכלית הייתה מה

 26 עקרון של השני המסר זהו. בחוזה חסר קיים אליה שביחס

 27 החסר את להשלים יש כי הינו  השלישי המסר. הלב תום

 28 לא הצדדים בין ויושר אמון הגינות שיגשים באופן, בחוזה

 29 ביחסים ההגינות אלא הצדדים אחד של האופורטיוניזם

 30 כך. הקובעת היא, סבירים כצדדים פעלו אילו ההדדיים

 31 במקום הדבר שכך וכמה כמה אחת על. חוזה בפירוש הדבר

 32 במשפט פרשנות." )השלמה ונדרשת חסרה חוזית שהוראה

 33 (..1' בעמ, רביעי כרך

 34 

 35 עלינו ללקוחו בנק שבין הסכם לפרש באים אנו כאשר - לב על ויושם .29

 36 עמומה באמירה עסקינן כאשר כי בפסיקה הובהר. נוסף לעניין דעתנו לתת
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 1 בפרשנות ולאחוז לנקוט יש,  ללקוח בהטבה שעניינה הגם, הבנק בתעריפון

 2 וההסדרה החקיקה של תכליתה מתוך עולים הדברים שכן. הלקוח עם המטיבה

 3 יכולת  שיפור, עמלות בגביית השקיפות הגברת – העמלות עניין של

 4 מחירי בין להשוות אפשרות ומתן, הבנק בחיובי הלקוחות של ההתמצאות

 5 בעניין זה לעניין נאמר כך. מתחרים בנקים ידי על להם המוצעים העמלות

 6 הבנק בתעריפון הטבות נספח הוראות בהחלת עניינו אשר, ל"הנ לפינר

 7 רק ולא קיימים סטודנטים חשבונות על אף לסטודנטים הטבות המעניקות

 8 -ההטבה ציון לאחר שנפתחו כאלה

 9 העמלות את להנגיש היא הפרסום חובת תכלית"...

 10 לנסות להם שיאפשר מידע בידם וליתן הבנק ללקוחות

 11 התחרות את יקדם ואף עליהם החלים התנאים את ולשפר

 12, למדים נמצאנו ומכאן. העמלות לגובה בנוגע הבנקים בין

 13 לעמלות ביחס עמומה בלשון הבנק נקט שבו מקום כי

 14 זו מסקנה... לחובתו לפעול צריך הדבר – ידו על שנגבות

 15 שלפיו", המנסח כנגד הפרשנות" כלל עם אחד בקנה עולה

 16 הבנק ידי על נוסחו ההטבות ונספח הבנק שתעריפון מאחר

 17 את ליתן יש, מובנים במספר לפרשם ניתן שבו מקום –

 18 עניין: למשל ראו) הלקוח עם המיטיבה לפרשנות הבכורה

 19' נ מ"בע לישראל לאומי בנק 999/03 א"ע; 260' בעמ, הורש

 20 בהתחשב אף, מזאת יתרה((. 2004) 2.9-2.9, 266( 3)נט, חזן

 21 להיבנות יכול אינו הבנק, ללקוח הבנק שבין הכוחות בפערי

 22 וגישה; מעורפל באופן ההטבות נספח את פרסם שהוא מכך

 23 עליו שמוטלות האמון חובות עם אחד בקנה עולה אף זו

 24 החוזה פרשנות – רביעי כרך במשפט פרשנות ברק אהרן)

 25  מול הצרכניים החוזים דיני" דויטש סיני(; 2001) 639-634

 26 193-191, .13 כג משפט עיוני" המסחריים החוזים דיני

 27 קבלנית חברה חירם איש 4921/12 א"ע: והשוו ראו((; 2000)

 28[ בנבו פורסם, ]מ"בע הפועלים בנק' נ מ"בע והשקעות לבניה

 29 ((".16.12.2014) 16 פסקה

 30 

 31  לנדון ומהדין

 32 תומכת אינה הבנק בתעריפון המופיעה ההערה של הפשוטה הפרשנות .30

 33 נאמר, זהירים להיות נבקש ואם למצער, או. המשיב י"ע לה הניתנת בפרשנות

 34 בתעריפון הוראה לאותה לתת המבקשת שמבקשת הפרשנות את לשלול אין כי

 35 .  הבנק

 36 

http://www.nevo.co.il/case/5733717
http://www.nevo.co.il/case/5733717
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/358
http://www.nevo.co.il/safrut/book/6758
http://www.nevo.co.il/case/5588282
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 1 – הבנק תעריפון מופיעה שהיא כפי ההערה ונביא נשוב

 2 

 3 חריגה בגין ראשונה הודעה כי, להבין עשוי או, מבין ההערה את הקורא

 4 הרי כוסתה שהחריגה ככל כי ברי. עמלה עליה תגבה לא ומסוימת ספציפית

 5 המתייחסת חדשה הודעה היא לה מאוחרת אחרת חריגה בגין  שתינתן שהודעה

 6 ההערה של מתבקשת אף ואולי אפשרית, לגיטימית פרשנות זוהי.   חדש לאירוע

 7 להערה ליתן שיש הפרשנות זו שלא לטעון המבקש, המשיב.  בתעריפון הנזכרת

 8 נדרש, ללקוחותיו לתת ביקש לא שכלל הטבה עליו לכוף אין וכי הנזכרת

 9  עם המטיבה" הפרשנות וכלל",  המנסח כנגד הפרשנות" כלל  על בנדון להתגבר

 10 בקנה ועולה סבירה היא המבקשת של פרשנותה כאשר במיוחד וזאת" הלקוח

 11 .  כתובים של ופשטם דברים של הגיונם עם אחד

 12 להערה המשיבה של המוצעת פרשנותה את נקבל אם, ועוד זאת  .31

 13 בתשלום לפיגור לראשונה נכנס החשבון,  כדוגמה, אם כי יוצא הבנק בתעריפון

 14, מיד תוקנה והחריגה לכך בנוגע הודעה נשלחה, עשור לפני חריגה יתרה או

 15 תיחשב השנייה החריגה על ההודעה – חדשה חריגה נוצרה  שנים עשור ולאחר

 16 עתה לעת הפחות לכל, נראית זו פרשנות. עמלה ותיגבה, שניה הודעה

 17 מבלי הטענות כתבי על להיסמך זה בשלב בקשו שהצדדים בעובדה ובהתחשב

 18 י"ע המוצעת מהפרשנות פחות סבירה כפרשנות, המצהירים את לחקור

 19 כך זו פרשנות של סבירותה באי חש עצמו  שהמשיב לדבר ראייה. המבקשת

 20 הבנק י"ע תאופס" ההודעות ספירת" לפיהם נוספים כללים עצמו על שהחיל

 21, ודוק. גדולים עסקים אצל יום 90 וכעבור קטנים ועסקים פרטיים לגבי שנה כל

 22 פרטי נוהל היא אלא בתעריפון כלל נזכרת אינה ההודעות איפוס של זו פעולה
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 1 בתעריפון זכר כל לו שאין אף על תשובתו בכתב לו טוען הבנק אשר הבנק של

 2 ההודעות איפוס עובדת את למעשה(. המשיב לתשובת .29-2 סעיפים וראו)

 3. הבנק בתעריפון אזכור כל בהעדר ועיקר כלל יודע הבנק לקוח אין שנה לאחר

 4  –16.6.19 מיום הדיון' בפר המשפט בית י"ע הבנק כ"ב נשאלה זה לעניין כך

 5 . זה את יודע הלקוח איך: ש"

 6  (.6-9 שורה, 4 עמוד) "זה את יודע לא הוא: ת

   7 

 8 לפרטיים לקבוע מצא שהבנק העובדה עצם כי ולומר להוסיף ראוי כאן

 9 הפרשנות את לחזק בה יש שונים הודעות איפוס מועדי גדולים ולעסקים

 10 ועמימות בגביית אחידות לחוסר הדבר מביא אחרת שכן המבקשת י"ע הנטענת

 11 בהוראות להסיר המחוקק ביקש אותו ענין, העמלות גביית לאופן הקשור בכל

 12 .   לעיל הנורמטיבי בפרק באריכות כמפורט שתיקן החוק

 13 

 14לעניין זה ראוי להוסיף ולומר כי קבלת פרשנותו של המשיב עלולה   .32

 15 הלהביא למצב לפיו לקוחות יחידים ועסקים קטנים מחויבים בעמלה הגבוה

 16לכללי הבנקאות )שירות )ב(   2מחיוב עסקים גדולים וזאת בניגוד להוראת סע' 

 17  –הקובעת  , 2009 –תשס"ח ללקוח()עמלות( 

 18)ב( עמלה שרשאי תאגיד בנקאי לגבות בעד שירות הכלול  

 19בתעריפון המלא, תחושב באופן שלא תעלה על סכום או 

 20שיעור העמלה הנגבית בעד אותו שירות מתאגיד שאינו 

 21עסק קטן למעט עמלה בעד שירות סליקה של עסקאות 

 22 יוב.בכרטיס ח

 23 

 24ויב על הודעה שנשלחה לו בגין חריגה אם שכן בה בשעה שעסק גדול לא יח 

 25 .בעמלה של  יום לקוח יחיד יחויב בגין חריגה שכזו 90לא חרג בחשבונו משך 

 26 .  ש"ח

 27 

 28 המשיב את לתפוס אין לפיה טענה לקבל אין כי ונאמר נוסיף לנדרש מעבר.  33

 29 לא זו כאשר העמלה גביית אופן של" יקמדו לא" או" מוצלח לא" ניסוח על

 30 אינה שבשגגה סופר טעות שאף בפסיקה הובהר שכן, המשיב כוונת הייתה

 31 צ"ת בעניין,  כדוגמה, מצאנו כך.  הכתוב פי על מחבותו הבנק את לפטור יכולה

 32  -( 2016) 11 פסקה, מ"בע ישראכרט' נ גינר .1291-01-1.( מרכז מחוזי)
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 1 הוספה' דולר' התיבה כי המשיבה טענת תתקבל אם גם" 

 2 כעניין כי המסקנה את לשלול כדי בכך אין עדיין...  בטעות

 3 תעריפון. המבקש עמדת את להעדיף יש, חוזים פרשנות של

 4 ויש, המשיבה ידי על המנוסח אחיד מסמך הוא ישראכרט

 5. בו המעיין הסביר הלקוח ידי על יובן בה הדרך לפי לפרשו

 6 השיקולים כל את שיודע כמי מוחזק אינו שכזה לקוח

 7 כי להניח ויש ישראכרט תעריפון ניסוח מאחורי העומדים

 8 לעסקה ביחס הוגדרה שהעמלה בתעריפון קורא הוא כאשר

 9 פרשנות...  מקרא של כפשוטו הכוונה כי מבין הוא' בדולר'

 10 מקום אין ולפיכך, הדברים פני על סבירה בלתי אינה זו

 11 את לאכוף שלא המאפשר החריג את לגביה להחיל

 12 הפועלת אחיד חוזה של הפשוטה המילולית הפרשנות

 13 ".הלקוח לטובת

 14 

 15 .  דנן לנדון אף יפים והדברים

 16 

 17 מתוך אף ללמוד ניתן המשיב י"ע המוצעת בפרשנות קושי -זאת ועוד  .34

 18,  16.6.19 מיום הדיון' בפר המשפט בית לשאלת המשיב כ"ב מתשובת העולה

 19 ולאחריה כוסתה והיא חריגה יתרה לגבי הודעה שנשלחה במקרה יקרה מה

 20 די המשיב לטענת אז גם האם -  הלוואה פרעון לאי באשר הודעה נשלחה

 21   - ותשובתו?  שלו כפרשנותו לחשבון אחת בהודעה

 22 חריגה יתרה של במקרה אותי שואל המשפט בית אם"

 23 נשלחה מכן ולאחר כוסתה והיא הודעה נשלחה לגביה

 24  יודעת אינני, בהלוואה תשלום פירעון לאי באשר הודעה

 25 האם זו להודעה להתייחס איך המשפט לבית כרגע לומר

 26 צ.ו( –)הדגשה שלי "ראשונה הודעה בגדר היא

 27 

 28 .  עצמם בעד מדברים הדברים כי ודומה

 29 

 30 אודות על למבקשת ידו על שנשלחו דיווחיםהמשיב הוסיף וטען כי ב ..3

 31 16' סע ראו) ידה על המוצעת הפרשנות את לאיין בכדי יש העמלה גביית אופן

 32 בקשת של זה בשלב ולו לקבל יכול אינני זו טענה אף(.  המשיב לסיכומי

 33 .   האישור

 34 הראשונה חריגתה בגין למבקשת שנשלחה הראשונה החריגה בהודעתאכן 

 35  –( המשיב לתצהיר' ב נספח) להודעה .' בסע יןצו .6.11.1 ביום בחשבון
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 1 

 2 

 3 

 4  - צויין ואילך מכאן שקיבלה ההודעות בשאר ואילו

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 להוראה המשיב שנתן הפרשנות עלהוא  מכאן ללמודכל שאתה יכול ולם וא

 10 שהרי, זו לפרשנות המבקשת הסכמת על מכאן לגזור יכול אינך אך בתעריפון

 11 המשיב שנותן לפרשנות מסכימה היא שאין בכך הוא המבקשת בקשת לב

 12 אך עמלות לגבות החובה,  כן על יתר.  הבנק בתעריפון" שניה הודעה" לביטוי

 13 היא וכאמור הבנקאות לחוק' י 9' סע מהוראות עולה לתעריפון בהתאם ורק

 14 .1' סע הוראת כך, עצמו הבנק עריפוןת להוראות באשר אף בפסיקה הורחבה

 15  -כי מורה הבנקאות לחוק

 16 "נוגד הסכם או ויתור כל אף על יחולו זה חוק הוראות"

 17 – ל"הנ לפינר בעניין, השאר בין, נפסק וכך

 18 ומשלא, הבנק תעריפון כדין דינו ההטבות שנספח משנקבע

 19 .1 סעיף) הבנקאות חוק של הוראותיו על להתנות ניתן

 20 שקיבלה – הבנק טענת נשללת ממילא(, הבנקאות לחוק

 21 הפרטני ההסכם כי – הערעור רשות בבקשת מרכזי ביטוי

 22. ההטבות בנספח האמור על גובר הצדדים בין שנחתם

 23 הוראות על לעמוד צורך שאין היא האמור מן הנגזרת

 24 בשלב, תכליתו על שכן כל לא, הצדדים בין שנחתם ההסכם

 25 בחוק ביטוי שקיבלו כפי הבנק חובות שכן; הדיון של זה

 26 בין היחסים את שמסדירות הן העמלות ובכללי הבנקאות

 27 רק יכולות ההסכם והוראות, העמלות במישור הצדדים

 28 לבחינת נפנה, האמור בהינתן. לגרוע לא אך עליהן להוסיף

 29 .החובות להיקף בקשר הצדדים טענות

 30 של משתמעת או נחזית הסכמה מכל להבנות יכול אינו המשיב ממילא

 31 .  העמלות סוגיית לעניין המבקשת
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 1 החוזה תכלית לפיה החזקה" - לפיה המשיב טענת את מקבל אינניגם  כך .36

 2 יש וכי  המנסח לרעת תוצאותיה החזקה על גוברת הגיוניות תוצאות להשיג

 3 לחוזה צד על שמטילה או אבסורדית תוצאה שימנע פירוש החוזה ללשון ליתן"

 4 ". עצמו על שנטל סביר שבלתי התחייבות

 5 ספציפית לחריגה מתייחסת" ראשונה הודעה" לפיה לפרשנות גם, הכבוד בכל

 6 על נוטל הבנק -, ועיקרו שלה הגיונה את יש בחשבון החריגות למספר ולא

 7 את ההודעה אחר מיד שכיסה ככל חריגה הודעה בגין לקוח לחייב שלא עצמו

 8 בפרשנות או אבסורדית בפרשנות מדובר אין.  שלו את עשה ובכך החריגה

 9 בדרך ההוראה של הגיונה – דבר של היפוכו, אבסורדית תוצאה היוצרת

 10 בהקדם נהיתכוס בחשבון שחריגות המשיב של רצונו, בצידה – זו פרשנות

 11 .  שניה בהתראה צורך ללא

 12 פרשנות היא המבקשת י"ע המוצעת הפרשנות כי שמצאנו מעת -ואם כן  ..3

 13 מעמידה בתעריפון כמפורט המשיב התחייבות שהפרת הרי  וסבירה ראויה

 14    - להלן שנפרט כפי, תביעה עילות וכמה כמה למבקשת

 15 

 16 (ח"נ) הנזיקין ופקודת הבנקאות חוק מכוח עילה

 17 שהוא ולהערות לתעריפים בניגוד עמלות לגבות רשאי אינו המשיב .39

 18 הבנקאות לחוק' י9 בסעיף קבוע האיסור, לעיל שהבהרנו כפי. בתעריפונים מציג

 19 בנקאי תאגיד" כי, קטנים ועסקים יחידים שהם ללקוחות בהתייחס, המורה

 20 ובהתאם המלא בתעריפון הכלול שירות בעד אלא עמלה מלקוחותיו יגבה לא

 21 שהמשיב לתעריפים בהתאם עמלה לגבות החובה את אף כולל". להוראותיו

 22 בית מפסיקת כעולה לעיל שהבהרנו וכפי. ובנספחיו, שלו בתעריפון מציג

 23 . ל"הנ  לפינר בעניין המשפט

 24  – כי מורה הבנקאות לחוק .1 סעיף כן כמו

 25, זה חוק הוראות על עבירה ידי על לאדם שנגרם נזק דין"

 26  לתבוע שמותר נזק כדין, לפיו שניתנה תקנה כל על או

 27 [...". חדש נוסח] הנזיקין פקודת פי על פיצויים עליו
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 1 שהם הקבוצה לחברי, לכאורה, מקימה הבנקאות לחוק' י9 סעיף הפרת, כן על

 2 שנגרם הנזק בגין בפיצוי אותם ומזכה, תביעה עילת קטנים ועסקים יחידים

 3 .ביתר החיוב בשל להם

 4 בין סיבתי קשר הוכח שלא כשם נזק הוכח לא כי טען המשיב  .39

 5 על.  זה בשלב לא ובוודאי, לקבל אין זו טענה.  הקבוצה נזקי לבין התנהלותו

 6 בנקים לקוחות פני על המשיב ללקוח הטבה מציע הבנק תעריפון כי נראה פניו

 7 את הלקוח העדיף זו הטבה בשל כי, זה בשלב למצער, להניח ניתן, אחרים

 8 הוא לה ההטבה את קיבל לא אך עשה שכך מעת אחרים בנקים פני על המשיב

 9. המשיב להתנהלות לכאורי סיבתי קשר לנזקו כאשר ,ניזוק נמצא הוא ציפה

 10 ממנו והמשתמע בתעריפון האמור בין הפער הנזק הוכחת לשם לי די למעשה

 11 הדין בפסק האמור את כיפים מצאנו זה לעניין אף. בפועל שנגבתה העמלה לבין

 12   - ל"הנ לפינר בעניין

 13 לכאורית מהפרה כתוצאה המיוצגת לקבוצה שנגרם הנזק"

 14 בפער לכאורה ומתמצה ברור פניו על הוא הגבייה חובה של

 15 בשנים הסטודנט בחשבון שנגבתה העמלה שיעור שבין

 16 בנספחי שפורסם כפי העמלה שיעור לבין הרלוונטיות

 17 בין סיבתי קשר שמתקיים נראה וכן; שנה בכל ההטבות

 18 "לנזק הנטענת ההפרה

 19 

 20  החוזים חוק מכוח עילה

 21 דיני מכוח גם קמה הבנק לתעריפון בהתאם עמלות לגבות החובה .40

 22 מ"בע הפועלים בנק' נ אגרט 31.9-09-10( אביב תל מחוזי) צ"ת ראו. החוזים

 23 לה לטוען להעמיד בה ויש חוזה הפרת מהווה זו חובה הפרת שכך מתוך(. 2013)

 24 .  שכזו הפרה בגין בחוק הקבועות התרופות בדמות סעד

 25  במשפט ולא עושר עשיית שלה העיל דחיית

 26 ולא עושר עשיית של בעילה התביעה לאשר מוצא אינני מאידך .41

 27 בשל והן בסיכומיה זו לעילה וטענה חזרה לא שהמבקשת כך בשל הן במשפט

 28 לעילה והן הצדדים בין חוזה של לקיומו הן טוענת עצמה שהמבקשת העובדה

 29 תחולה אין שכאלה ובנסיבות הבנקאות בחוק המפורטת החבות הפרת מכוח
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 1 ולא עושר עשיית חוק -להלן) 19.9 – ט"התשל במשפט ולא עושר עשיית חוק להוראות

 2  -  במשפט ולא עושר עשיית לחוק( א) 6 בסעיף שצוין וכפי( במשפט

 3 מיוחדות הוראות אחר בחוק כשאין יחולו זה חוק הוראות( א")

 4 - זה לעניין וראו" )הצדדים בין אחר הסכם ואין הנדון לענין

 5 רכבת' נ' ואח( מרגי בן) פן שגית - .9661/0( יפו-אביב-תל) בשא

 6 .((2009, )בעמ ישראל

 7 

 8  צוגיתיי כתביעה להתברר התביעה של כשירותה

 9 מתקיימים כייצוגית התביעה לאישור הנדרשים התנאים כלל כי דומה .42

 10 הודעות בגין עמלות ממנה נגבו. אישית תביעה בעילת אוחזת המבקשת.  בנדון

 11 . ידה על המוצעת זה דיבור של הפרשנות פ"ע, חריגה יתרה אודות ראשונות

 12 בגין עמלה נגבתה מכולם שכן הקבוצה לחברי משותפים התביעה יסודות

 13 של קיומה עצם, ודוק. בתשלום פיגור או חריגה בדבר ראשונה הודעה משלוח

 14 שבמדיניות כעניין נוהג הוא כי מודהה המשיב  הודעת מתוך עולה הקבוצה

 15 כל לגבי הראשונה ההודעה זה ובכלל חדשות חריגות של הודעות בגין לחייב

 16( שלא קדמה לה חריגה שנה קודם חריגה כל על הראשונה להודעה זולת) חריגה

 17 במקרה עסקינן כי המשיב מצד טענה כל ואין כך לנהוג רשאי הוא כי וטוען

 18 .הכלל את מייצג אינו אשר פרטי

 19 המבקשת של המוצעת הפרשנות כי ומעשית סבירה אפשרות  קיימת וכאמור

 20 לטובת יוכרעו המשותפות השאלות וממילא תתקבל הבנק בתעריפון לאמור

 21 . הקבוצה

 22 להכריע וההוגנת היעילה הדרך היא ייצוגית תביעה העניין בנסיבות כי ברי כך

 23 . ששיעורה בודדה עמלה של יחסי באופן נמוכים בסכומים מדובר. במחלוקת

 24 פרטני משפטי הליך לנהל כדאי זה יהא לא כי נותנת הדעת אשר,  בלבד ₪

 25 הקבוצה לחברי תעמיד ייצוגית תביעה מאידך, שכזו עמלה של גביה כל עבור

 26 . כדין שלא שנגבו הסכומים את לקבל הדרך את

 27 לב ובתום הולמת בדרך ייצוג

 28 לא הקבוצה חברי של עניינם שמא לחשוש סיבה כל מצאתי לא, לבסוף .43

 29   .לב ובתום הולמת בדרך וייוצג ינוהל
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 1 היא וככזו המשיב מהתנהלות נפגעה שאכן בתובעת עסקינן כי התרשמתי

 2 לגבי המשיב בהתנהלות ידה על שנטען הפגם לתיקון להוביל אינטרס בעלת

 3 כוחה באי בהתנהלות פגם כל נפל לא כי שמצאתי כשם, לותהלבכ הקבוצה

 4 . בכללותה הקבוצה את כדבעי לייצג וביכולתם בהליך

 5  הקבוצה הגדרת

 6 שהוצעה כפי הקבוצה הגדרתמצאתי כי  הצדדים טענות את שבחנתי אחר .44

 7  – את, אפוא, תכלול הקבוצה. ראויה הגדרה היא המבקשת י"ע

 8 בדבר ראשונה הודעה בגין בעמלה שחויבו, המשיב לקוחות כל

 9 לפני שנים משבע החל זאת כל, חריגה יתרה או בתשלום פיגור

 10 . כייצוגית התובענה אישור למועד ועד, האישור בקשת הגשת

 11 ראו - האישור בקשת הגשת לפני שנים משבע החל התקופה תחילת הגדרת לעניין

 12 לתקשורת הישראלית החברה בזק' נ תלרז .9.26-09-1( אביב תל מחוזי) צ"ת, לדוגמה

 13, מ"בע כרמלטון קבוצת' נ כתראן .339.1-04-1( חיפה מחוזי) צ"ת(; .201) 99 פסקה, מ"בע

 14 אלפיים מעיין מ.ג' נ אקשטין  16-.1139-0.( ירושלים מחוזי) צ"ת וכן( ; 2019) ב44 פסקה

 15 (..201) 19 פסקה, מ"בע( 71)

 16 תובענות לחוק( א)10' סע ראו יתגצויכי התובענה אישור במועד התקופה סיום לעניין

 17 השקעות ניהול נשואה אקסלנס' נ פירט 1.92-09( אביב תל מחוזי) א"ת וכן, ייצוגיות

 18, מ"בע סקינוביישנס הום' נ פילו 20933-01-14( מרכז מחוזי) צ"ת(; 2013) .9 פסקה, מ"בע

 19 פסקה, מ"בע הפועלים בנק' נ לפינר 10-14-.42.1( מרכז מחוזי) צ"ות(; .201) .3 פסקה

 20 (.   .201' )א.2

 21 דבר של סיכומו

 22 לעניין ייצוגיות תובענות בחוק הקבועים התנאים בענייננו התקיימו ..4

 23 חובה הפרת  של בעילה המשיבה כנגד ייצוגית כתובענה התובענה של אישורה

 24, פקודת הנזיקיןוהוראות מכוח חוק זה  ועילה נזיקית הבנקאות חוק הוראות מכוח

 25  .החוזים חוק הוראות מכוח חוזה הפרתוכן 

  26 
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 1 בגין בעמלה שחויבו,  המשיב לקוחות כל את תכלול התביעה - הקבוצה     .46

 2 משבע החל זאת כל,  חריגה יתרה או בתשלום פיגור בדבר ראשונה הודעה

 3 היינו) כייצוגית התובענה אישור למועד ועד האישור בקשת הגשת לפני שנים

 4 (. 12.11.19 ליום ועד 2.1.12 מיום

 5 – הם הנתבעים הסעדים  ..4

 6 

 7 פיגור בדבר ראשונה הודעה משלוח בגין שנגבתה העמלה של השבה .א

 8 החיוב ממועד וריבית הצמדה הפרשי בתוספת חריגה יתרה או בתשלום

 9 שחויבה הבנקאית הריבית בתוספת וכן,  בפועל השבתה ועד בעמלה

 10 ;זה סכום בגין

 11 ראשונה הודעה משלוח בגין, עמלה לגבות המשיב על איסור הטלת .ב

 12 ; חריגה יתרה או בתשלום פיגור בדבר

 13  ;הדין פסק ביצוע על שיפקח תפקיד בעל מינוי .ג

 14' לסע בהתאם, הציבור או חלקה, הקבוצה לטובת אחר חלופי סעד כל .ד

 15 .לחוק( ג) 20

 16 

 17 .  רבינוביץ אהרון ד"ועו רון גיל ד"עו הם המייצגת התובעת כ"ב .49

 18 התובעת כ"ב על, ייצוגיות תובענות לחוק .2 סעיף להוראת בהתאם .  49

 19 לו שתומצא המועד מן ימים .1 בתוך, המשפט בית לאישור להגיש צוגיתיהי

 20 ההודעה. כייצוגית התובענה הגשת אישור בדבר ההודעה נוסח את, זו החלטה

 21 .לחוק( א)14 בסעיף המנויים הפרטים את תכלול

 22  הנפוצים יומיים עיתונים בשני, המשפט בית אישור לאחר, תפורסם ההודעה

 23 להודעות המיועד במקום המשיב של האינטרנט באתר וכן העברית בשפה

 24 .ללקוחות

 25 .המשיבה תישא ההודעות פרסום בהוצאות

 26 . 1.20..1 ליום יאוחר לא עד יוגש המשיב מטעם הגנה כתב.    0.

 27 .9:00 שעה 20...21יום ל הייצוגית בתובענה המשפט קדם את קובע אני.    1.
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 1 של כולל בסכום האישור בקשת בגין ד"עו טרחת בשכר ישאי המשיב.   2.

 2 לה שתומצא המועד מן יום .4 בתוך המבקשת כ"ב במשרד שישולם ₪ 000,.3

 3 וריבית למדד הצמדה הפרשי שבפיגור סכום כל יישא כן לא שאם, זו החלטה

 4 .בפועל המלא התשלום ועד מהיום כחוק

 5 

 6 רישומה לשם המשפט בתי למנהל זו מהחלטה עותק תעביר המזכירות .3.

 7 .  הייצוגיות התובענות בפנקס

  8 

 9 

 10 , בהעדר הצדדים.8122נובמבר  28, י"ד חשוון תש"פניתן היום,  

          11 

 12 

 13 

 14 

 15 


