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 המשיב

 בקשה לאישור תובענה כייצוגית
 2006-לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ובהתאם 



 המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן: יתב

 2006-בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו, להגיש תובענה ייצוגית נגד המשיבלמבקש לאשר  .א

 ;(להלן: חוק תובענות ייצוגיות)

 ;1נספח זו כ נוסח התובענה הייצוגית מצורף לבקשה

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

(להלן: כללי הבנקאות)  2008-המוגדרים לפי כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), תשס"חהמשיב 

לפני הגשת  שנים משבע החלכל זאת , שהמשיב גבה מהם עמלת ליווי פיננסיעסקים קטנים,  ואיחידים 

לקבוע  מתבקשלחילופין בית המשפט הנכבד ; הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורהזו ועד בקשה 

 הגדרה אחרת לקבוצה;

 וכוח-וכי באי ,התובע הייצוגי היהיהמבקש ק תובענות ייצוגיות, כי ) לחו2(א)(14ף לקבוע, בהתאם לסעי .ג

 המייצגים;ח והכ-החתומים על בקשה זו יהיו באי

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

 (להלן: חוק 1981-י לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א9הפרת סעיף תביעה בגין עילות 

; יקין)לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: פקודת הנז 63הבנקאות); הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 

חוק עשיית עושר עילה לפי ; [נוסח חדש] (להלן: פקודת הנזיקין) לפקודת הנזיקין 35רשלנות לפי סעיף 

האמון תום הלב והפרת (להלן: חוק עשיית עושר ולא במשפט); הפרת חובת  1979-ולא במשפט, תשל"ט

 ;בבקשה זושוכל עילה אחרת שעולה מן העובדות החלה על תאגיד בנקאי; המוגברת 

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

 ,בגין מרכיב ההון העצמי ששולם על ידי הלקוח ,כעמלת ליווי פיננסיסכום שנגבה כל של השבה  )1(

, או בפועל התשלוםועד  ממועד החיוב וריביתבתוספת הפרשי הצמדה , מעבר לאשראי שהועמד

 ;בתוספת ריבית שנגבתה מחבר הקבוצה, לפי הגבוה

לעמלת ליווי  4מס' ה את הערמהתעריפון ללקוחות יחידים ועסקים קטנים להסיר להורות למשיב  )2(

ליווי לחשב את עמלת הו ),העמלה תיגבה חד פעמית מעלות הבניה+קרקע עפ"י התחזית"פיננסי ("

 ;  ללקוח שהועמדהאשראי רק בגין  הפיננסי

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

(ג) לחוק 20עיף כולה או חלקה, או לטובת הציבור, בהתאם לסכל סעד אחר לטובת הקבוצה,  )4(

  ;תובענות ייצוגיות

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

הפרסום בעלות יישא , לרבות משלוח הודעה אישית לחברי הקבוצה, וכי המשיב המשפט הנכבד ידי בית

 ;משלוח ההודעותו

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

ניהול המשפט הנכבד ראוי לשם הבטחת  שייראה בעיני ביתהמשפט יחליט, הכל כפי  ביתעליו בכל שינוי 

הוגן ויעיל של התובענה הייצוגית; 

 .ובשכר טרחת עורכי הדין בהוצאותהמשיב את לחייב  .ח
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  מבוא - חלק ראשון

הבנקאות וכללי  חוק .השירותים עבור עמלות מהם וגובה, בנקאיים שירותים ללקוחותיו נותן המשיב .1

 רשימתל בהתאם רקקטנים,  ועסקים יחידים מלקוחותרשאי לגבות עמלות  המשיבהבנקאות מורים כי 

, ולהוראות שנקבעו בו.  שנקבעה בתעריפון המלא שבכללי הבנקאות יםהשירות

מימון לטובת ביצוע של , כלומר קבוצות רכישה שירות של ליווי פיננסיחברי המשיב מספק לקבלנים ול .2

 –ובעמוד המחיר  ,"ליווי פיננסי"השירות  מופיע תעריפון המלאלשלישי הבחלק פרוייקט בניה. 

מופיעה שלא , והוסיף הערה 1%שיעור של ב העמלעבור שירות זה שלו  ןבתעריפוהמשיב קבע "... אחוז". 

המשיב בהתאם לכך, "העמלה תיגבה חד פעמית מעלות הבניה+קרקע עפ"י התחזית".  –בתעריפון המלא 

בגין כל העלות של אלא , ללקוחשהעמיד האשראי כלומר גובה את העמלה לא רק בגין הליווי הפיננסי, 

מעבר  ,שילם הלקוחשהון עצמי גם בגין העמלה . כך המשיב גובה את הקרקעבתוספת עלות הדירה בניית 

שהוא העמיד ללקוח.  למימון 

לכל היותר את "ליווי פיננסי" כולל שבכללי הבנקאות  תעריפון המלאחורגת מן המותר. לפי הגביה זו  .3

שילם מעבר הלקוח שעצמי ההון האת גם ליווי פיננסי, ככולל . לא ניתן לפרש ללקוחאשראי שהועמד ה

 האשראי שהועמד ללקוח.מסכום רק  על כן, ניתן לגבות את העמלה. לאשראי שהועמד עבורו

 עמלת ליווי פיננסי בגין הון עצמי שהלקוח שילם מעבר לאשראי שהועמד עבורו   המשיב גובה  -חלק שני 

. שירותים שוניםבעמלות בגין  המשיב מחייב את לקוחותיוהגדול בישראל. בנקאי התאגיד ההמשיב הוא  .4

הנגיד, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, יקבע, בכללים, קובע כי "חוק הבנקאות ט(א) ל9סעיף  .5

רשימה של שירותים שבעדם רשאי תאגיד בנקאי לגבות עמלות מלקוחותיו, ואופן חישובן של העמלות 

)". התעריפון המלא –ן לגבות בעד שירותים אלה (בפרק זה שנית

"תאגיד בנקאי יידע את לקוחותיו בדבר התעריפון המלא, סכומי ט(ג) לחוק הבנקאות מורה כי 9סעיף  .6

עמלות שהוא גובה בעד השירותים הכלולים בו, או שיעורן". 

 הכלול שירות בעד אלא עמלה מלקוחותיו יגבה לא בנקאי תאגיד" כי קובע הבנקאות לחוקי 9 סעיף .7

". להוראותיו ובהתאם המלא בתעריפון

בגינם ניתן לגבות שבהתאם לכך, בכללי הבנקאות נקבע התעריפון המלא, הכולל רשימה של השירותים  .8

בהתייחס לכל שירות שבתעריפון , וכן הוראות שונות בנוגע לעמלות. מיחידים ועסקים קטנים עמלות

של התעריפון המלא האחידה המתכונת המלא, המשיב רשאי לקבוע את שיעור העמלה או את סכומה. 

. השונים נקבעה כדי לאפשר ללקוחות להשוות בקלות בין מחירי השירותים של הבנקים

"שירותים גים מוצלחלק זה (ב) 3סעיף  1בפרט  .אשראילשירותי מתייחס לתעריפון המלא  3חלק  .9

 -בתעריפון המלא  . כך מוצג השירות"ליווי פיננסי"השירות , ונכלל בו מיוחדים או עסקיים"

 הערות הגביה מועד מחיר שירות

 אחוז...  פיננסי ליווי )1( עסקיים או מיוחדים שירותים –(ב) 

.  2ח נספכמצורפים לבקשה זו  תהעמודים הרלוונטיים מהתעריפון המלא שבכללי הבנקאו
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 מהליווי כשיעורהפיננסי  ליוויהשל שירות  מחירהלקבוע את  רשאי המשיבלתעריפון המלא,  בהתאם .10

זו המשמעות היחידה האפשרית של הוראת התעריפון המלא. ברור מכאן כי  .)"אחוז"... ( הפיננסי

 ליוויכ, אינם יכולים להחשב עבורולמסגרת האשראי שהועמדה  מעברידי הלקוח  עלסכומים ששולמו 

 .פיננסי

בהתייחס לעמלה  4את הערת שוליים מס' המשיב הוסיף  בתעריפון של המשיב ליחידים ועסקים קטנים .11

. "העמלה תיגבה חד פעמית מעלות הבניה+קרקע עפ"י התחזית", . לפי ההערהבגין ליווי פיננסי

 .3נספח זו כ העתקי עמודים רלוונטיים מתעריפון המשיב מצורפים לבקשה

א רשאי להוסיף לתעריפון המלא הערות המשנות בהוספת הערה זו, המשיב נהג שלא כדין. תאגיד בנקאי ל .12

. הדבריםאת המשמעות הפשוטה והברורה של 

המשיב זכאי לעמלה בשיעור  –כלומר אשראי  –מדובר בשירות של ליווי פיננסי. ככל שניתן ליווי פיננסי  .13

. ניתן לגבות את העמלה כשיעור מעלות הבניה ומעלות הקרקע, רק ככל שניתן ליווי שלו הנקוב בתעריפון

מהון עצמי, ולא באמצעות ליווי סכומים המשולמים . לעומת זאת, למימון של העלויות הללופיננסי 

הדבר מובן את העמלה. בגינם לא ניתן לגבות . להחשב כשירות של ליווי פיננסיאינם יכולים פיננסי, 

. מאליו

. האשראי ניתן בניה של פרוייקטביצוע לטובת אשראי מעמיד המשיב  ,פיננסיהליווי הבמסגרת שירות  .14

 םחבריהלכל אחד מבמקרה של קבוצת רכישה, האשראי ניתן או , הדירותנרכשות שממנו הבניין קבלן ל

. המבצעים את הבניה עבור עצמםבקבוצה, 

פרויקט "גבעתיים  –רכישה לקבוצת  הצטרפו, גב' מיה לפינר ,ורעייתו המבקש 2013באוקטובר  10ביום  .15

 .בקומת המסחר לצורך פעילות מסחריתנכסים  רוכשי דירות למגורים, ורוכשי כוללת הקבוצה. מערב"

המבקש ורעייתו רכשו בפרוייקט דירה למגורים, והם מתכוונים להתגורר בה. 

(התשלום בוצע בשתי מהונם העצמי ש"ח  1,067,897ורעייתו שילמו סכום של המבקש במועד ההצטרפות  .16

 חהתשלום הועבר לחברת שטיינמץ עמינ. )ש"ח 830,586וסכום של  ,ש"ח 237,311של סכום  –המחאות 

 965,476כולל תשלום של זה סכום שמונתה לטפל בעניינים אלה עבור קבוצת הרכישה. נאמנויות בע"מ, 

בדצמבר  25. רכישת הקרקע בוצעה ביום ברכישת הקרקעורעייתו של המבקש שניתן עבור החלק ש"ח 

2013  .

רכישת תשלום עבור  נאמנויות בע"מ וחשבונית חמשטיינמץ עמינ, חשבונית ההמחאותשל  יםהעתק

 .4נספח לבקשה זו כמצורפים הקרקע 

החברים האחרים בקבוצת  עם המשיב. ליווי על הסכםחתמו  ורעייתו המבקש 2014ביולי  13ביום  .17

 חשבון אצל המשיבנפתח רעייתו ללמבקש ו .2014הרכישה חתמו על ההסכם במהלך החודשים יוני ויולי 

לקוחות  הםהמבקש ורעייתו . לצורך העמדת מסגרת האשראי )170 - בסניף הראשי 62996(חשבון מספר 

 , ולכן חל עליהם התעריפון המלא.יחידים

מצורף  2014ביוני  8עם החברים בקבוצה בנוגע להסכם הליווי מיום מנהלי הפרוייקט העתק תכתובת של 

 .5נספח לבקשה זו כ

 .6נספח כהמשיב מצורף לבקשה זו והסכם הליווי של חברי קבוצת הרכישה הרלוונטים מהעמודים העתק 

  . 7 נספחעל שם המבקש ורעייתו מצורף לבקשה זו כ 170בסניף  62996תדפיס פתיחת חשבון מס' 
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חשבון ל ש"ח מהונם העצמי 247,737 שילמו סכום שלהמבקש ורעייתו  2014בחודשים אוגוסט וספטמבר  .18

שולם סכום של  2014(בחודש אוגוסט  רכישההשטיינמץ עמינח נאמנויות בע"מ עבור קבוצת על שם חברת 

עדיין לא . במועד זה ש"ח) 272,000ש"ח, וחודש לאחר מכן הושב למבקש ולרעייתו סכום של  519,737

   מסגרות האשראי לחברי קבוצת הרכישה.לא הועמדו הפרוייקט ונציגות חשבון נפתח 

 .8נספח לבקשה זו כ ףמצורש"ח מההון העצמי של המבקש ורעייתו  519,737אישור תשלום  העתק

נפתח אצל המשיב חשבון על שם נציגות פרוייקט גבעתיים  ,אליואו בסמוך  ,2014ברבעון הרביעי של שנת  .19

עבור הדירות בהתאם  לחשבון זה חברי הקבוצה ביצעו תשלומים). 63בסניף  52520מערב (חשבון מס' 

 ., וממנו נציגות הפרוייקט ביצעה תשלומים עבור ביצוע העבודותלהתקדמות הבניה

קבוצת הרכישה מסגרות אשראי בחשבונות שנפתחו  לחברי הועמדו לואו בסמוך  2015בינואר  25 ביום .20

 מסגרתמש"ח.  1,659,119של  סכוםב אשראי מסגרת הועמדה רעייתולו למבקש. מהם אחד כל עבור

 מלבדהפרוייקט של נציגות ביצוע תשלומים לחשבון  לצורך ההלוואורעייתו  מבקשל ניתנהאשראי זו 

 לבקשה זו).   6הליווי, נספח  להסכםד'  ונספח 16(כן ראו סעיף  העצמי מהונם שבוצעו התשלומים

לבקשה זו  על פתיחת מסגרות האשראי מצורףמנהלי הפרוייקט ששלחו קטרוני להודעת דאר אהעתק 

 .9נספח כ

תשלומים הנפיק לצורך ביצוע  המשיברעייתו שוברי התשלום שלונמסרו למבקש  2015מרץ ב 29ביום  .21

 .  פרוייקטעל שם נציגות הלחשבון 

 )שותפי המגוריםחברי קבוצת הרכישה (היקף ההון העצמי הכולל שנקבע כי הליווי הסכם ל .כב.9בסעיף  .22

היה על המבקש בקבוצה,  הלחלוקבהתאם  ש"ח. 124,115,362לא יפחת מסכום של נדרשים להעמיד 

דת "הון , בעמוהליווי ש"ח (ראו נספח ד' להסכם 908,299להעמיד הון עצמי מינימלי בסכום של ורעייתו 

לצורך רכישת ורעייתו כבר שולם על ידי המבקש גבוה יותר סכום כאמור, עצמי מינימלי" בטבלה). 

  . והתחלת הבניה עוד בטרם נחתם ההסכם עם המשיב הקרקע

, כלומר לרוכשי דירות "מסגרות ההלוואות לשותפי המגורים"נקבעו הליווי  להסכם .ב.16בסעיף  .23

הלוואות לצורך תשלום של מסגרות מרוכשי דירות המגורים לכל אחד עמיד י. נקבע כי הבנק המגורים

ת האשראי לכל אחד ומסגרש"ח.  226,712,011חלקם היחסי בעלות הקמת הפרוייקט, בסכום כולל של 

 6 ראו נספח ;"מסגרת אשראי מקסימלית" –בעמודה השמאלית ( בנספח ד' להסכם ותמוצגמהשותפים 

ש"ח. המבקש  1,659,119של  "מסגרת אשראי מקסימלית"ניתנה ולרעייתו בהתאם, למבקש  .)לבקשה זו

 .ש"ח 854,000-של ככולל בסכום  הלוואהבפועל ניצל באופן חלקי את מסגרת האשראי, ונטל 

 170סניף ב 62996ש"ח בחשבון מס'  854,000-שהמבקש נטל בפועל בסך של כהעתק יתרות ההלוואה 

 .10נספח מצורף לבקשה זו כ

לבקשה זו) מוצגת התפלגות התשלום של חברי הקבוצה. כך מוצג  100עמוד  ,6בנספח ד' להסכם (נספח  .24

   -) לבקשה זו 80מספר סידורי  ,99עמוד  ,6(נספח  ורעייתו המבקש והתשלום שביצע

 שם
  קרקע עלות

 "ממע כולל

 כללית עלות

 "ממע כולל

  ניהב עלות

 "ממע כולל

 עלות"כ סה

 "ממע כולל הקמה

 עצמי הון

 מינימלי

 אשראי מסגרת

 מקסימלית

 נדרשת

 ומיה יובל

 לפינר
 "חש 2,390,260 "חש 905,689 "חש 476,002 "חש 1,008,569

908,299 

 "חש
 "חש 1,659,119
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ש"ח.  3,266,190המגורים ישלמו עמלת ליווי בסכום כולל של רוכשי דירות נקבע כי להסכם  .א.89בסעיף  .25

 –כולל מס ערך מוסף של דירותיהם, כולל עלות הקרקע, ומעלות ההקמה הכוללת  1%מדובר בשיעור של 

לבקשה  100עמוד להסכם  'דש"ח (עמודת "סה"כ עלות הקמה כולל מס ערך מוסף" בנספח  326,619,374

 -נגבה מהמבקש חלקו בעמלת הליווי הפיננסי  2015ינואר ב 11ביום , ללא שותפי המסחר). בהתאם, זו

(כן ראו סעיף  ש"ח 2,390,260 - היחסית של דירת המבקשמעלות ההקמה  1%-, השווה לש"ח 23,902

לם להסכם, בהתייחס למי שרכש את הזכויות של אחד השותפים לפני סיום הפרוייקט, הנדרש לש .ט.77

ההקמה).  מעלות  1%לפי שיעור של 

 .11נספח מצורף לבקשה זו כ 2015בינואר  11מיום תשלום העמלה בדבר העתק אישור 

לא תיתכן מחלוקת על העובדות. עמלת הליווי הפיננסי נגבית על ידי המשיב בגין כל מרכיבי עלות  .26

הפרוייקט, ולא רק בגין המרכיבים שבגינם ניתן ליווי פיננסי. 

שה זו הנחנו, קבלצורך כפי שהראינו, רק סכומי כסף שהועמדו כאשראי יכולים להחשב ליווי פיננסי.  .27

של במקרה  ש"ח 854,000-(סכום של כ הלוואה בפועל מוגדרת ליווי פיננסיהלטובת המשיב, כי לא רק 

. המבקש)במקרה של  ש"ח 1,659,119של  כוםס( ללקוח אשראי שהועמדההמסגרת כל , אלא המבקש)

ואין לגבות איננו בבחינת ליווי פיננסי,  מסגרת האשראי,מעבר ל, עצמי שהועמדהון מכל מקום ברור כי 

לפני חתימת הסכם הליווי, והן ביחס שילם הדברים נכונים הן ביחס להון עצמי שהלקוח בגינו עמלה. 

 .הסכםהעל  לאחר החתימהעצמי שהלקוח שילם להון 

. (להלן: חוק המכר) 1974-(דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"החוק המכר כך גם עולה מ .28

במסגרת הסכם  בנייה על ידי תאגיד בנקאי לפרויקט מימון" – , כך"פיננסי ליווי"בחוק זה הוגדר המונח 

חוק המכר עוסק במקרה של בניה על ידי קבלן, שממנו נרכשות ". ליווי בין המוכר לבין התאגיד הבנקאי

הליווי  –חברי קבוצת רכישה לליווי פיננסי מקרה של בגם ברור ונכון מהגדרה זו ות. העקרון העולה הדיר

אשראי שהועמד, יכול להיחשב ליווי פיננסי. בגין סכומים אלה כלומר רק מימון, הפיננסי עניינו מימון. 

, לצורך רכישת קרקע או לצורך ומההון העצמי שללקוח שילם השסכומים . ניתן לגבות עמלת ליווי פיננסי

, בוודאי לא ניתן להגדיר כליווי פיננסי, ולא ניתן לגבות עמלה בגינם. הבנקבניה, ולא מומנו על ידי 

מסגרת המשיב העמיד למבקש  שהועמד כאשראי.הסכום רק בגין העמלה לחשב את היה על המשיב  .29

בסכום של עמלת ליווי פיננסי לגבות היה רשאי המשיב לכך, בהתאם ש"ח.  1,659,119אשראי בסכום של 

 1%( ש"ח 23,902. המשיב גבה עמלה בסכום של מתוך הסכום שהועמד כאשראי) 1%( בלבד ש"ח 16,591

. עלות הקרקע)ההקמה ומהעלות 

המשיב הבין היטב כי השירות ליווי פיננסי לא יכול להתייחס למלוא עלות ההקמה, ועלות הקרקע. הרי  .30

המשיב הוסיף . לכן , שלא ניתן לכלול אותו במסגרת שירות ליווי פיננסייב של הון עצמיקיים גם רכ

"העמלה תיגבה חד פעמית מעלות הבניה+קרקע  –הערה, שאינה מופיעה בתעריפון המלא בתעריפון שלו 

 1ביום קביעת מתכונת התעריפון המלא. שקדם לשל המשיב הופיעה בתעריפון זהה הערה  .עפ"י התחזית"

המאפשרת לגבות התעריפון המלא. ההערה המחייבת של מתכונת בכללי הבנקאות הנקבעה  2008יולי ב

נכללה בתעריפון המלא. בהתאם, היה על המשיב רקע לא קעמלת ליווי פיננסי בגין כל עלות הבניה וה

אשראי , ולגבות עמלת ליווי פיננסי רק בגין ועסקים קטנים להסיר את ההערה מהתעריפון שלו ליחידים

וכך לשנות את המשמעות הברורה של  ,להוסיף הערה לתעריפון המלאאסור שהועמד, ולא בגין הון עצמי. 

 השירות שבגינו ניתן לגבות את העמלה. לא ניתן לגבות עמלה בגין הון עצמי שהועמד.

 .12נספח כ לבקשה זו זהה מצורף 6מס' עם הערה  2006תעריפון המשיב משנת עמוד רלוונטי מ
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ציין זאת הדבר עולה במפורש מכך שהמשיב ברור כי המשיב פועל באותו אופן כלפי כל הלקוחות.  .31

 1%במפורש בהערה לתעריפון. בנוסף, כך עולה גם מהפרוייקט שבפנינו. העמלה נגבתה לפי שיעור של 

רי ההון העצמי שכל אחד מחב ת אתכוללכשעלות זו להסכם),  .א.89מהעלות הכוללת של ההקמה (סעיף 

. שהועמדאשראי מעבר ל הקבוצה שילם

והעלות של בניית הדירה של עלות הבגין לסיכום חלק זה, המשיב מחשב את עמלת הליווי הפיננסי  .32

אשראי שהועמד, אלא גם בגין הון עצמי ה. כתוצאה מכך המשיב גובה את העמלה לא רק בגין הקרקע

האשראי שהועמד  בגיןזהו חיוב ביתר. על המשיב לחשב את העמלה רק שהלקוח העמיד, מעבר לאשראי. 

על ידו. 

 עילות התביעה - שלישיחלק 

 מקימים למבקש ולחברי הקבוצה עילות תביעה.מעשי המשיב  .33

ועסקים קטנים יחידים שהם לקוחות מקים לחברי הקבוצה המלא חיוב בעמלה שלא בהתאם לתעריפון  .34

על המשיב לגבות עמלה שלא בהתאם  תאוסר. הוראת חוק זו לחוק הבנקאות י9ח סעיף ועילת תביעה מכ

מפר חובה זו.  משיב. הוהוראותיו המלאלתעריפון 

"דין נזק שנגרם לאדם על ידי עבירה על הוראות חוק זה, או על כל לחוק הבנקאות מורה כי  15סעיף  .35

. על כן, "...[נוסח חדש] הנזיקיןתקנה שניתנה לפיו, כדין נזק שמותר לתבוע עליו פיצויים על פי פקודת 

 חברי הקבוצה אוחזים בעילת תביעה נזיקית.

ן הפרת חובה חקוקה. סעיף י לחוק הבנקאות מקימה לחברי הקבוצה עילת תביעה גם בגי9הפרת סעיף  .36

חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל  מפר"(א) לפקודת הנזיקין מורה כי 63

והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה  -למעט פקודה זו  -חיקוק 

 זכאי האחר האדםכוון החיקוק; אולם אין גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נת

. "זו תרופה להוציא התכוון, הנכון פירושו לפי, החיקוק אם, זו בפקודה המפורשת לתרופה ההפרה בשל

הוא מחייב . והוראותיו המלאהמשיב מפר את החובה הקבועה בחוק, לגבות עמלות רק בהתאם לתעריפון 

י לחוק הבנקאות 9סעיף בעמלה בגין סכומים שלא ניתנו כליווי פיננסי, אלא הלקוח שילם מהונו העצמי. 

נועד להגן על לקוחות המשיב מפני גביה ביתר. חיוב ביתר הוא הנזק שאליו התכוון החיקוק. על כן, קמה 

לחברי הקבוצה עילת תביעה מכח הפרת חובה חקוקה. 

לפקודת הנזיקין  35קבוצה עילת תביעה גם מכח עוולת הרשלנות. סעיף מעשי המשיב מקימים לחברי ה .37

 שאדם מעשה עשה לא או, נסיבות באותן עושה היה לא ונבון סביר שאדם מעשה אדם"עשה מורה כי 

 מידת נקט לא או, במיומנות השתמש לא פלוני יד שבמשלח או, נסיבות באותן עושה היה ונבון סביר

 זו הרי - נסיבות באותן נוקט או משתמש היה יד משלח באותו לפעול וכשיר ונבון סביר שאדם, זהירות

 כפי לנהוג שלא חובה נסיבות באותן לו יש שלגביו, אחר לאדם ביחס כאמור התרשל ואם; התרשלות

שלא  . בנק סביר לא גובה עמלה"עוולה עושה לזולתו נזק ברשלנותו והגורם, רשלנות זו הרי, שנהג

הון עצמי של בנק סביר לא גובה עמלת ליווי פיננסי בגין בהתאם, המלא. התעריפון בהתאם להוראות 

עילת תביעה מכח עוולת הרשלנות. מעשים אלה מקימים על כן, . הלקוח

את הלקוחות חברי הקבוצה. המשיב מחייב הלקוחות עושר ולא במשפט על חשבון  ההמשיב גם עוש .38

מאדם אחר, ועל כן  ופי זכות שבדין נכס וטובת הנאה, שבאו ל בדרך זו המשיב מקבל שלא על. בניגוד לדין

לחוק עשיית עושר ולא במשפט.  1להשיב לאותו אדם אחר את הזכיה, כאמור בסעיף וא חייב ה
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תום הלב והפרת חובת הפרת חובת  בגין ,תות תביעה נוספועילמעשי המשיב מקימים לחברי הקבוצה  .39

המוגברת המוטלת על תאגיד בנקאי. האמון 

 .מבוססות היטבו מוצקות , כולןעילות תביעהשלל הנה, מעשי המשיב מקימים לחברי הקבוצה  .40

   הסעדים – רביעיחלק 

 עילות התביעה מזכות את חברי הקבוצה בסעדים הבאים: .41

ידי הלקוח, השבה של כל סכום שנגבה כעמלת ליווי פיננסי, בגין מרכיב ההון העצמי ששולם על  41.1     

מעבר לאשראי שהועמד, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד החיוב ועד התשלום בפועל, או 

 בתוספת ריבית שנגבתה מחבר הקבוצה, לפי הגבוה;

לעמלת ליווי  4להורות למשיב להסיר מהתעריפון ללקוחות יחידים ועסקים קטנים את הערה מס'  41.2     

), ולחשב את עמלת הליווי יה+קרקע עפ"י התחזית"העמלה תיגבה חד פעמית מעלות הבנפיננסי ("

 וכןהפיננסי רק בגין האשראי שהועמד ללקוח; 

 .מינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין 41.3     

, יש לציין בבקשת אישור את 2010-לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע) 12(א)(2-ו) 11(א)(2 ותלתקנ בהתאם .42

משווי ההטבה לציבור  15% לקבוע גמול בשיעור של עותרהמבקש הגמול ושכר הטרחה המבוקשים. 

המשפט העליון בע"א  (בתוספת מס ערך מוסף, אם חל), ושכר טרחה לפי השיעורים שנקבעו בהחלטת בית

-). באותו ענין נקבע כי "על כל סכום שנגבה בפועל עד ל23.5.2012(פורסם בנבו,  שמש נ' רייכרט 2046/10

; על כל סכום שנגבה בפועל 25%הכוח המייצג שכר טרחה בשיעור של -ת באמיליון ש"ח, ייפסק לטוב 5

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

לענין ההטבה לציבור יש להביא ). 16" (פסקה 15%מיליון ש"ח, ייפסק שכר טרחה בשיעור של  10מעל 

דיון בחיוב שיוטל הגמול ושכר הטרחה המבוקשים אינם כוללים ווי ההטבה העתידית. בחשבון גם את ש

 בבקשת האישור.

(ב) לחוק תובענות ייצוגיות קובע 4סעיף . ש"ח 7,311של  נומינלי הנזק האישי של המבקש עומד על סכום .43

) בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן 1( –כי "כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק 

די בכך שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזק". הראינו כי הבקשה עומדת בדרישה זו.  –) 1(א)(

 הגדול בישראל,בנקאי התאגיד הלהעריך את הנזק שנגרם לקבוצה. כידוע, המשיב הוא המבקש אינו יכול  .44

. על כן, בוודאי מדובר בסכום של לאלפי לקוחות אם לא למעלה מכךליווי פיננסי שירות של המספק 

 מיליוני ש"ח שנגבו מחברי הקבוצה שלא כדין.

  כל התנאים לאישור התובענה כייצוגיתמתקיימים  - חמישיחלק 

 ., לפי חוק תובענות ייצוגיותים לצורך אישורה כתובענה ייצוגיתאחר התנאים הדרושממלאת זו  תובענה .45

(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת 3סעיף  .46

לתוספת  3השניה או בענין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית...". בסעיף 

ין אם "תביעה נגד תאגיד בנקאי, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, ב -השניה נקבעה הקטגוריה הבאה 

 .ה ייצוגיתובענניתן להגיש בגין מקרה זה תכן  על ".ובין אם לאו התקשרו בעסקה
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(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה 4סעיף  .47

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

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

. ובעילת תביעה כלפיוהוא אוחז , בעסקה המדוברת של המשיבהוא לקוח  , המבקשהראינוכפי ש". קבוצה

 נגדו. להגיש תובענה ייצוגיתהוא רשאי על כן 

(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא 8סעיף  .48

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

) תובענה ייצוגית היא הדרך 2, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה; (הקבוצה

) קיים יסוד להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה 3היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין; (

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

הבקשה ממלאת אחר תנאים אלו. בתום לב". 

למבקש ולכל חברי הקבוצה. המשיב פועל באותו אופן כלפי כל היסודות של עילות התביעה משותפים  .49

 ששולמו על ידם כהון עצמיסכומים בגין גם ליווי פיננסי חברי הקבוצה. המשיב מחייב אותם בעמלת 

כך נעשה כלפי כל חברי הקבוצה, כפי שהמשיב מציין במפורש בתעריפון . מעבר לסכום שהועמד כאשראי

ל כן, לחברי הקבוצה עילות תביעה משותפות. עשלו. 

בית  .ברור כי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה .50

לגבות עמלת ליווי פיננסי בגין המשיב רשאי האם  – לדון ולהכריע בשאלות הבאותיידרש המשפט הנכבד 

את ההערה בגין ליווי פיננסי ; האם המשיב רשאי להוסיף בתעריפון שלו הועמדו כאשראיסכומים שלא 

ולגבות בתעריפון המלא, לא מופיעה ש"העמלה תיגבה חד פעמית מעלות הבניה+קרקע עפ"י התחזית" כי 

 ,עליה מבוססת הבקשה ,המערכת העובדתית והמשפטית. ; ועודהערה זוכסף מהלקוחות על יסוד 

משותפות  התובעים. על כן, ברור כי שאלות מהותיות של עובדה ומשפטקבוצת  למבקש ולכלמשותפת 

לכלל חברי הקבוצה. 

נדרשת זהות מוחלטת של כל השאלות הטעונות הכרעה,  מעבר לכך ולמען הזהירות נוסיף, כי לא .51

הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ'  2128/09רע"א ראו  – , ביחס לכל חברי הקבוצההעובדתיות והמשפטיות

). 5.7.2012של כבוד השופט ריבלין (פורסם בנבו, לחוות הדעת  10, פסקה עמוסי

השאלות המשותפות ש, סבירה ואף למעלה מכךברור כי קיימת אפשרות גם שהצגנו נוכח הנימוקים  .52

 הקבוצה. יוכרעו לטובת

תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. הנזק שנגרם לכל אחד מחברי הקבוצה  .53

גם ברור שחלק גדול מחברי הקבוצה נגד גוף רב עצמה כמו המשיב.  אינו מתאים לניהול הליך משפטי

ניהול דין הרלוונטיות, והם אינם יודעים שנגבתה מהם עמלה שלא כדין. אינם מכירים את הוראות ה

את הבירור היא  לכן, הדרך הנכונה לערוךתביעה ייצוגית גם יחסוך את האפשרות להכרעות סותרות. 

 ניהול תובענה ייצוגית.

על מנת לתקן את הליקויים  פועל המבקשעניינם של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב.  .54

כלל  האינטרסים של המבקש זהים לאלה של. , ולהשיג סעד הולם עבור חברי הקבוצהבהתנהלות המשיב

 חברי הקבוצה.

הדרוש לשם אישור התובענה כייצוגית מתקיים בבירור.  לסיכום, כל .55
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