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  כתב תביעה
  )�2006ו"חוק תובענות ייצוגיות התשסל  לתוספת השנייה3או / ו1 פרט י"תובענה ייצוגית עפ(
  

בש� כל מי ) "הבנק" או "הנתבע": להל�(מ "ד בנק הפועלי� בעמוגשת בזה תובענה ייצוגית כנג
   :שנכלל בקבוצה שהגדרתה היא

  
 גבה ממנו נתבעהוע "שניהל בחשבונו פקדו� ני,כל מי שמנהל או ניהל חשבו� בנק אצל הנתבע"

  ". בהתעל& מדמי הניהול שנגבו במהל/ הרבעו�המינימו& בסכו& ע" נירבעו� דמי ניהולהבסו. 

  תבעי&הסעדי& הנ

  .תשלו� סכו� הפיצוי כמפורט להל� 

  מבוא

דמי נק בכל הקשור לגביית עניינה של תובענה זו הוא בהתנהגותו של הב, כאמור לעיל   .1
ע בסכו� "רבעו� דמי ניהול פקדו� ניהכאשר הבנק גובה בסו  .ע בסו  הרבעו�"ניהול ני  
  .רבעו�הוח במהל! י הבנק מהלק"ניהול שנגבו עהמינימאלי לרבעו� מתעל� הבנק מדמי   

 

  ". ע"דמי ניהול ני"שגובה הבנק מלקוחותיו גובה הבנק ג� עמלה הקרויה בי� יתר העמלות    .2
 ע בגי� כל "משווי ני) 0.125 %בזמני� הרלבנטיי� (שיעור מסויי� חושבת כעמלה זו מ  
  . רבעו�  

  
או ) חצי עמלה=  חצי רבעו� –קופת האחזקה תביחס ל(ע "העמלה נגבית בעת מכירת ני  
  . בסו  הרבעו�  

כאשר . ע בכללותו"ע בודד ולפקדו� ניה"בתעריפו� הבנק נקבעו ג� שיעורי מינימו� לני  
. ע"לא יגבה פחות מאשר המינימו� לני) בעת מכירתו(ע בודד "נגבי� דמי הניהול ביחס לני  
כאשר מבוצע החישוב בסו  הרבעו� גובה הבנק לפחות את הסכו� שנקבע כמינימו�   
  . �לפקדו  

ע בסו  הרבעו� מתעל� הבנק "כאשר גובה הבנק את דמי ניהול ניה, כאמור, דא עקא  
  . לחלוטי� מכל דמי הניהול שנגבו במהל! הרבעו� וגובה את מלוא סכו� המינימו�  
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כללי   הוחל  תעריפו� הבנק לאור התקנת2008יוער כי במחצית השנייה של שנת    .3
אשר קבעו כי על הבנק להתחשב   2008+ח"תשס, )עמלות) (שירות ללקוח(הבנקאות   
ע "בעמלות המינימו� שנגבו במהל! הרבעו� כאשר הוא גובה דמי ניהול פקדו� ני  
  מינימליי� בסו  הרבעו�  

  אחרי&הערות בעניי� הליכי& 

  

 בה נכללה ג� 2446/07. א.יצויי� כי התובע הגיש בעבר כנגד הנתבע תביעה במסגרת ת   .4
 . לה נשוא ההלי! דנ�יעה  

 

אשר  2446/07 .א.לאור החלטות תקדימיות שהתקבלו לאחר מועד הגשת התביעה בת  
צוגית הכוללת יותר מעילת תביעה אחת הגיעו הצדדי� יקבעו כי לא נית� להגיש תביעה י  
  .  למעט אחתהעילות כל 2446/07. א.להסדר דיוני לפיו נמחקו מ� התביעה בת  

  

שקיבל תוק  ,  ההלי! דנ� כאשר בהסדר הדיוניבי� העילות שנמחקו היתה ג� העילה נשוא   .5
 .נשמרה זכותו של התובע לחזור ולהגיש את התביעה בעילות שנמחקו כאמור, של החלטה  

  

נתבע בנק מזרחי , מ"בנק מזרחי טפחות בע'  צימרמ� אליעז נ1936/06) א"ת. (א.בת   .6
ר בית המשפט  איש2010 נובמבר 10ביו� . מ בעילה זהה לעילת התביעה דנ�"טפחות בע  
ת ואת התביעה ש� כתובענה ייצוגית תו! שהוא מקבל את טענ) השופטת ענת ברו�' כב(  
 וה� 2446/07. א.ה� בהלי! הראשו� בת(ת התובע כא� ו לטענשההתובע ש� הזהות למע  
  ). בהלי! דנ�  

  בעלי הדי�

 כנכה  ומוגדר70יש להבהיר כי התובע הוא כב�  .א אזרח ותושב מדינת ישראלוהתובע ה   .7
ביטוח לאומי מזה שני� רבות וכנפגע הנאצי� ולכ� מטבע הדברי� נתמ! בענייני� שוני�   
י בני משפחתו הקרובי� אשר משמשי� לו כעזר וג� לצורכי הבנת "לרבות בתביעה זו  ע  
 .     מסמכי� הקשורי� בתביעה זו  

לניהול בנק בעל רישיו� , חברה ציבורית בערבו� מוגבל, למיטב הידיעה, הנתבע הוא   .8
 .בישראל ומנהל בפועל את הבנק הגדול במדינה  

  הרקע העובדתי
  

). 642סני  מספר ( י� של הנתבע –חשבו� בסני  בת התובע  פתח 2006 ספטמבר 13ביו�    .9
במועד פתיחת החשבו� ומאחר שהיה ). "החשבו�": להל� (49264מספרו של החשבו�   
ח "ע שהחשבו� שיפתח יהיה חשבו� מטמיועד לצור! קבלת כספי הפיצויי� ביקש התוב  
 .ש"ולא חשבו� עו  

  

 שישמש את החשבו� כ! להפעיל הגיע שוב התובע לסני  וביקש 2007 אפריל 20ביו�    .10
כמו כ� צורפה לחשבו� . ש לצור! פעילות שוטפת והחל לנהל בו פעילות רגילה"חשבו� עוכ  
 .רעייתו של התובע  

  
 וא  הפקיד ש"חת חשבו� עויעל מסמכי פתבאותו מועד בחודש אפריל הוחת� התובע 

  .סכו� כס  מסויי� בחשבו�
  

 חלק בלתי נפרד מכתב ה המהוו"א"ב כנספח "מצ ש" מסמכי פתיחת חשבו� העויהעתק
  .תביעה זה

 

בו ניהל את חשבונו אחר בנק ב השקעותהתובע שלא היה מרוצה מייעו2 שקיבל בענייני    .11
בל בסני  הנתבע החליט להעביר חלק ושהתרש� מ� היחס והייעו2 הראשוני� שקי  
 השכנוע שהופעלו עליו צימאמלללח2 וג� למותר לציי� כי . מהשקעותיו לסני  הנתבע  
 .בסני  הנתבע היה חלק לא קט� בהחלטה זו  
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 כגו� שוני� באפיקי� אלה והשקיע סכומי� שוני�התובע העביר לחשבו� סכומי�    .12
 .ע וקרנות נאמנות"ני, פקדונות שקליי�  

  
דו� קפ רכשומכר התובע את רוב ניירות הער! שהחזיק  2007לקראת סו  חודש יוני    .13

 מה� והמשי! להחזיק שישהמכר , שוני� ניירות ער! שמונהבהתובע החזיק . שקלי  
במועד  ניירות הער! שמכר התובע גבה הבנק דמי ניהול מששתבגי� כל אחד . בשניי�  
ל דמי " בגי� ששת ניירות הער! הנ2007 במהל! חודש יוניכ גבה הבנק "בסה .המכירה  
 . 25.773ניהול בס! כולל של   

  
 התייחסות לדמי הניהול כוללהעסקאות העתק פירוט תיק האחזקות והעתקי פירוט 

 בהתאמה המהווי� חלק "6ג" עד "1ג" + ו"ב"ב כנספחי� " מצ,שנגבו בעת המכירות
  .בלתי נפרד מכתב תביעה זה

  

 גבה הבנק בגי� שני ניירות הער! שנותרו ,ע� סיו� הרבעו� ,2007 יוליבתחילת חודש    .14
שווי האחזקה של התובע בסו  הרבעו� . בפקדו� ניירות הער! של התובע דמי ניהול  
  +ו 3 6,914ת בגיר היה ו ומניב מניות גזית גלו,ו באחזקתוהיהראשו� בניירות הער! ש  
גי� ניירות ער! אלה בדמי לפיכ! היה אמור להיות התובע מחויב ב. בהתאמה3  5,882  
למרות .  11.243כ בס! של "בהתאמה ובסה) מינימו�( 3 5.5 +ו 3 5.74ניהול בס!   
הבנק את תערי  המינימו� לדמי ניהול תיק ניירות ער! לרבעו� שעמד  הפעילהאמור לעיל   
 . וגבה מ� התובע סכו� זה 303על ס! של   

  

כבר גבה הבנק דמי ניהול בסכו� של � שבאותו רבעודא עקא והבנק התעל� מ� העובדה    .15
כל שהיה זכאי לו הוא להשלי� את דמי הניהול לתערי  המינימו� כאשר ש! כ 3 25.77  
כפי שראינו לעיל .  5.503כמוב� שהיה זכאי לגבות בגי� כל נייר ער! את המינימו� של   
 �11.24 להסרת ספק א� היה הבנק גובה את אות. בלבד 3 11.24היה הבנק זכאי לגבות   
   . לעצמוהבנק בעע שק"מעל סכו� המינימו� לתיק ני: קרי 3 37.01היה גובה בס! הכל 3   
  

ב כנספח "מצ 3 30העתק הודעת הבנק על גביית דמי הניהול בסו  הרבעו� בס! כולל של 
  . המהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה"ד"

  הנזקי& לתובע ולחברי הקבוצה
 

ע שנגבו "דמי  ניהול ני:לפי הפירוט שלהל� 3 18.76 בס! שלהנזק הכולל לתובע מסתכ�    .16
בסו  ולפיכ! לכל היותר היה יכול הבנק  3  25.77מ� התובע במהל! הרבעו� היו בס! של   
 ,או, ) 4.233: קרי ( 303 שהיהע "לגבות השלמה לתערי  המינימו� בגי� פקדו� ניהרבעו�   
ולפיכ! גבה  3 30בסו  הרבעו� גבה הבנק  בפועל . 11.243 , לעיל12כפי שראינו בסעי    
 . 18.763 ביתר ס! של   

 

 3   33,600,000הנזק שנגר� לחברי הקבוצה מסתכ� להערכת התובע בס! נומינלי של    .17
 :לפי הפירוט שלהל�  

  
 מאחר ומדובר בכמליו� . מלקוחות הבנק מנהלי� תיק ניירות ער!40% +להערכת התובע כ

 .קוחות המנהלי� תיק ניירות ער! ל400,000לקוחות הרי שישנ� 

  
יב תמיד בדמי ניהול פקדו� ניירות ומח 3 22,000 +פקדו� ניירות ער! בשווי של מתחת ל

זאת בהנחה שהוחזקו ניירות ער!  )X 0.135% 3 22,000=  3 29.7(ער! מינימאליי� 
צי במהל! ח 3 44,000לקוח שהחזיק ניירות ער! בשווי של . בשווי זה במהל! רבעו� של�

  .רבעו� ישל� ג� הוא את דמי ניהול המינימאליי� וכיוצא בזה
  

 מלקוחות הבנק מוכרי� ניירות ער! במהל! הרבעו� א! ממשיכי� 20%להערכת התובע 
להערכת . להחזיק ניירות ער! בשווי הגורר חיוב בדמי ניהול מינימאליי� עד לסו  הרבעו�

מחצית מדמי הניהול ( 3 15 אלה הוא מלקוחותהתובע הנזק הממוצע לכל אחד 
  ).המינימאליי�
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 X 80,000(מדי רבעו�  3 1,200,000נגר� נזק של ) X 20% 400,000( איש 80,000 +לפיכ! ל
 ועד 1/10/2000בתקופה שמיו�  3 37,599,840 +לשנה ו 3 4,800,000שה� )  153

 תלויה 2446/07 א.תקופה זו כוללת את התקופה בה הייתה התביעה בתיק ת.1/8/2008
   .1958+ח"תשי, לחוק ההתיישנות15ועומדת וזאת בהתא� להוראת סעי  

  
  טענות התובע

 .התובע יטע� כי הבנק אינו רשאי לפעול כפי שהוא פועל כמתואר לעיל   .18

התובע יטע� כי הבנק אינו רשאי להתעל� מדמי הניהול בגי� ניירות ער! שנגבו במהל! 
  . יהול המינימאליי� בסו  הרבעו�וא דמי הנלהרבעו� ולגבות את מ

התובע יטע� כי על פי תעריפו� הבנק ישנו סכו� רבעוני מינימאלי הנגבה כדמי ניהול בגי�    .19
וכ� סכו� רבעוני מינימאלי מסוי� אשר משול� בגי� )  5.53 בזמני� הרלבנטיי�(ע "כל ני  
בעו� הבא דמי הניהול נגבי� לכל המאוחר בתחילת הר. תיק ניירות הער! בכללותו  
 . 303ע על "לתיק ני עמד הסכו� המינימאלי הרלבנטיתובתקופה   

ע היא שבגי� החזקת ניירות הער! במהל! "המשמעות של סכו� רבעוני מינימאלי לתיק ני
.  לפחות את הסכו� המינימאלי, במהל! הרבעו� או בסופו,הרבעו� יהיה הבנק זכאי לגבות

  . בסו  הרבעו� את הסכו� המינימאלי מקרהבכל שהבנק זכאי לגבות אי� משמעות הדבר

וכי מועד הגבייה יהיה " מינימו� לפקדו�"התובע יטע� כי בתעריפו� הבנק מצויי� בפשטות    .20
 ".בתחילת כל רבעו� עבור רבעו� קוד�"  

דבר (התובע יטע� כי אי� כל אפשרות לפרש את התעריפו� כמקנה לבנק זכות לכאורה 
דמי ניהול מינימאליי� בהתעל� , ביחס לרבעו� הקוד�, לגבות בתחילת הרבעו�, )המוכחש

  .מדמי הניהול שנגבו במהל! הרבעו�

 2008 עד 2005 ששרר בתקופות שונות במהל! השני� העתק העמוד הרלבנטי מ� התעריפו�
 המהווה חלק בלתי נפרד "ה"ב כנספח " מצ)י המפקח על הבנקי�"לפני התיקו� שנכפה ע(

  .מכתב תביעה זה

ביחס לאותו במועד המכירה ו  נגבי�ע"נגבי� בעת המכירה של ניהדמי הניהול יודגש כי 
  .בלבד ע "ני

יטע� כי המצב היחיד שבו זכאי הבנק לגבות לאחר סו  הרבעו� דמי ניהול  התובע   .21
כל מאחר ולא בוצעה (כלל דמי ניהול מינימאליי� הוא מצב בו במהל! הרבעו� לא נגבו   
ע "או במצב בו ס! כל דמי הניהול שנגבו בגי� כל ני) ע במהל! הרבעו�"מכירה של ני  
 במקרה זה זכאי הבנק –שנמכרו במהל! הרבעו� נמו! מסכו� המינימו� לפקדו�   
 !הא ותו לא. להשלמה של הסכו� לסכו� המינימו�  

א� למשל שיל� הלקוח במהל! הרבעו� דמי ניהול בעת מכירת חלק מניירות הער! שלו    .22
נותרו לו ניירות ער! בסו  הרבעו� אשר בגינ� עליו לשל� דמי ו 3 20בס! מצטבר של   
 30( כסכו� המשלי� למינימו�  3 10בלבד רשאי הבנק לדרוש ס! של  3 5ניהול בס! של   
   3  . ( 

להמחשת האבסורד שבדר! התנהלותו של הבנק נביא כדוגמא מצב בו לקראת סו     .23
י� ומשל� בעת המכירה דמי ניהול ע בשווי של מאות אלפי שקל"הרבעו� מוכר הלקוח ני  
ע בשווי של "נותרת החזקה זניחה של נישלו כאשר בתיק ניירות הער! ,  5003בס! של   
 במקו�הא� יתכ� שאותו לקוח יחויב .  6.753אשר בגינ� הוא אמור לשל�  3 5,000  
 ? 5003לאחר ששיל� כבר במהל! אותו רבעו�  3 30 +ב 3 6.75אות�   

כי במקרה בו לא נותרו ברשות הלקוח ניירות ער! בסו  הרבעו� נוהג מ� הראוי להבהיר    .24
הדבר ברור שכ� זכותו של הבנק .הבנק כראוי שכ� הוא אינו נוהג לגבות כלל דמי ניהול  
לגביית דמי ניהול מוצתה בסכו� דמי הניהול שגבה במועד מכירת ניירות הער! שהיו   
 .בתיק ההשקעות  
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  כללי

 חוזי וה� ה� בשלב הטרו� הלקוחות היא הטעיית  הנתבעלדר! התנהלותו שמשמעות    .25
הבנק מטעה את לקוחותיו שכ� הוא .  של הנתבעובשלב החוזי וכ� ניצול לרעה של מעמד  
על פי הקבוע בתעריפו� סכו� שהוא זכאי לגבות בע "לפיה� יגבה דמי ניהול ני י�מציג מצג  
 האחרו� ברבעו� או היו� שבו  ולא ביחס ליו�לרבעו�סכו� המינימו� יחול ביחס :קרי  
 .מבוצע החישוב  

 א5 +  ו5 , 3 ע� הוראת סעיפי� , בלשו� המעטה,התנהלות הבנק אינה עולה בקנה אחד
למותר לציי� שהוראות . לחוק הבנקאות או הכללי� בדבר גילוי נאות שהותקנו על פיו

  ). לחוק הבנקאות17ראה סעי  (הוראות קוגנטיות אלה ה� 

כי משמעות האמור היא התעשרות שלא כדי� של הנתבע על חשבונ� יקר בע �טעי תובעה   .26
 עושר ולא במשפט על ידי הנתבע אשר חייב בחובת ההשבה של כל  ועשייתלקוחותיושל   
 . לעילשלא כדי� כאמורידו הסכומי� שנגבו על   

. ה� החוזית וה� הטרו� חוזית, � הפרה של חובת תו� הלבגהתנהלות הבנק מהווה 
  .ציי� שמכוח מעמדו של הבנק מוטלת עליו חובת תו� לב מוגברתלמותר ל

ת שכ� הבנק גובה עמלות מבלי לבדוק את ילכל הפחות רשלנוהתנהלות הבנק היא בנוס  
דר! חישוב� ומבלי להקפיד על מילוי הכללי� שנקבעו בחקיקה או על ידי המפקח על 

  .הבנקי� וא  מבלי להקפיד על הכללי� שקבע הבנק עצמו

הסכ� ניהול תיק תעריפו� הבנק ו ,טע� כי הבנק מפר את הסכ� פתיחת החשבו�יובע הת   .27
הפרה של לא רק פעולת הבנק מהווה בנוס  . ניירות הער! אשר מפני� לתעריפו� הבנק  
 .הפרה של נוהלי המפקח על הבנקי�אלא ג� הוראות חוק הבנקאות   

תביעתו בעילה זו במסגרת לאחר שהגיש התובע לראשונה את  (2008בשנת ,כאמור לעיל   .28
אשר קבעו  2008+ח"תשס, )עמלות) (שירות ללקוח(כללי הבנקאות  הותקנו) 2446/07א .ת  
כי על הבנק להתחשב בעמלות המינימו� שנגבו במהל! הרבעו� כאשר הוא גובה דמי ניהול   
זו היא כמוב� הוכחה לצדקת טענתו של התובע ולא .ע מינימליי� בסו  הרבעו�"פקדו� ני  
 היוותה זרז לקביעת אותה הוראה כחלק מכללי 2446/07א .מ� הנמנע כי התביעה בת  
  .ל"הבנקאות הנ  

המתירות בי� הצדדי� עלה הנתבע טענות המהוות הסתמכות על הוראות ההסכ� יככל ש   .29
 : את הטענות הבאות, בי� היתר, טע� התובעי לנהוג כפי שנהג לכאורה לנתבע  

, ד כהגדרת מונח זה בחוק החוזי� האחידי�ההסכ� הוא בגדר של חוזה אחי  .א
והוא כולל תנאי� מקפחי� ") חוק החוזי& האחידי&: "להל� (1982 +ג "תשמ

 בית הדי� לחוזי� וכ! נקבע כבר על ידיכהגדרת המונח בחוק החוזי� האחידי� 
 .אחידי�

סתמ! הנתבע ואשר בית המשפט ימצא י לעיל כל תניה עליה 'אק "לאור האמור בס  .ב
 .או דינה להתבטל/או לא תקפה ו/בטלה ו, בחזקת תנאי מקפחכי היא 

אות� הוראות עליה� מנסה הנתבע להסתמ! ה� בחזקת תניות הנוגדות את תקנת   .ג
 .או דינ� להתבטל/או לא תקפות ו/הציבור לפיכ! הינ� בטלות ו

 כמו, לגבי התובע.  של הנתבעלקוחותיולעיל נכו� ג� לגבי כל שאר   כי האמור�טעיהתובע    .30
מהווה הפגיעה שנפגע פגיעה זעומה ,  של הנתבע לבדולקוחותיוג� לגבי כל אחד משאר   
 שלא כדי� במיליוני� רבי� של ואול� לגבי הנתבע מדובר בפגיעה אשר העשירה את קופת  
 .שקלי�  

כבעלי של חברי הקבוצה  כי האמור והמתואר לעיל מהווה פגיעה בזכויותיה� �טעי התובע   .31
 של הנתבע לתק� את הפגיעה שפגע הנתבע וכצרכני� ולאור מחדל וכלקוחות, חוזה  
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,  זכאי� חברי הקבוצה שתהיה מיוצגת על ידי התובעחברי הקבוצהבזכויותיה� של   
 . מ� הנתבעפיצוילקבלת תשלו�   

  הסעדי& הנתבעי&

דמי ניהול החזר של לאור האמור לעיל הסעד המגיע לכל אחד ואחד מחברי הקבוצה הוא    .32
  . העודפי� שנגבו ממנו שלא כדי� ע" ניפקדו�  

  אחרית דבר

 .לבית משפט נכבד זה סמכות עניינית ומקומית לדו� בתביעה זו   .33

 . כותרות תביעה זו אינ� מהוות חלק ממנה   .34

 :  אשר על כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד   .35

 לדו� בתביעת חברי הקבוצה ולפסוק לחברי הקבוצה את ,לזמ� את הנתבע לדי�  .א
  .י� המבוקשי�דהסע

 להורות לנתבע להגיש ולמסור לתובע כל חומר + במסגרת הדיו� בתובענה היצוגית   .ב
 א� יוכחש על ידי +קביעת גודל הקבוצה ,  לצרכי ברור התביעהוונתוני� שבידי

 .או כל פרט או נתו� אחר, הפיצויחישוב סכו� , הנתבע

גית לרבות לעניי� לית� את הסעדי� שנתבקשו בגו  התביעה לגבי התובענה היצו  .ג
 .ד המייצגי� את הקבוצה"ט עוה" ושכוהוצאותי,  של התובעוגמול

 .לית� כל סעד אחר או  נוס  שיהיה צודק ונכו� בנסיבות העני�  .ד

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ד"עו, גולדנברג איל  
  כ התובע"ב

  
  

 בנהפ דמי ניהול ניע תביעה


