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        בבית המשפט המחוזי
 יפו –אביב בתל 

 
 בעניין:

 146878085, מס' ועלת לציבור )ע"ר(ת
 1105א, ת"ד 06מרחוב הרצל 

 66555חיפה 
 

 "ד דביר לנגרהבאמצעות ב"כ עו
 קיבוץ גשר הזיו 
 55451ד.נ. גליל מערבי, 

  615-678-2755': טל

 :מבקשתה 
 

   
 -נ ג ד  -

   
 156666554 צ., ח.בנק הפועלים בע"מ
 00446 ,אביב-תל, 16משדרות רוטשילד 

 
 156654674 , ח.צ.בנק לאומי לישראל בע"מ

 01180 ,אביב-תל, 68יהודה הלוי  מרח'
 

 156666155 , ח.צ.בנק מזרחי טפחות בע"מ
 15156גן, -, רמת7ז'בוטינסקי  מרח'

 
 156667666 , ח.צ.בנק דיסקונט לישראל בע"מ

 01560 ,אביב-תל, 56יהודה הלוי  מרח'
 

 156652646 , ח.צ.הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
 00446 ,אביב-תל, 85רוטשילד  מרח'

 
 156650560ח.פ. בנק אוצר החייל בע"מ, 
 1504568, רמת גן, 55מרח' דרך בגין מנחם 

 
 156652545, ח.פ. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

 0765565, ת"א 551מרח' דרך בגין 
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 :משיביםה
 

 בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 
ובניגוד  בגבייתן של עמלות העברה וטיפול במטבע חוץ בניגוד לכללי הבנקאות )עמלות( , בין היתר,עוסקת בקשה זו

 לחוק ההגבלים העסקיים.

ת"צ במסגרת הליך  תויעהמופ ( לאלובנושא ההגבלים העסקיים) תות משותפומשפטי מעלה שאלות בקשה זו

הפרת  האם ,בינהן, "(הבקשה הקודמת)להלן, " יצחק ענבר השופטהמתבררת שעה זו בפני כבוד  93614-80-31

קיומו של הסדר כובל סבירות המעצים גורם מצרפי עשוייה לשמש )כנטען(  מרבית הפעילים בענףל ידי חוק עה

 .1תחוםב

ראיות ו שאלות מציפותהבקשות שתיהן  וח כללי הבנקאות,למרות השוני המהותי בבקשות מבחינת הטענות מכ

 , ומשכך ייתכן וקיים טעם לדון בהן במאוחד.נושא ההגבלים העסקייםלשונות הקשורות 
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 של מטבע חוץ. רההמהתחום הוא  93614-80-31בבקשה דנא התחום הוא אופן הטיפול במטבע חוץ במגוון פעולות; בהליך ת"צ  

dvir
Typewriter

dvir
Typewriter
1302-08-14 צ"ת
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 , ככל יתר הנספחים, יחשב חלק בלתי נפרד ממנה.3כנספח כתב התובענה המצורף לבקשה זו  -
 

כתובענה ייצוגית, מכח חוק תובענות  זו בקשהפת להמצורבית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לאשר את התובענה 

 .חוק"()להלן,"ה 6886 –ייצוגיות, התשס"ו 

 תמצית עיקרי הבקשה .א

 בית המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן:

 ולמען חקר האמת. אדנ שיידרש לשם דיון בבקשה , ככלניםונתו כיםמסמלגלות  משיביםלהורות ל .5

ת כתובע תאת המבקשלקבוע , לןלה הכפי שהוגדר גיתאת הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצו לקבוע .5

 .הדביר לנגר כבא כוח עורך הדיןאת לקבוע , ויתגוייצ

קבוצה המיוצגת, כפי האת עילות התובענה והשאלות העובדתיות והמשפטיות המשותפות לחברי  להגדיר .6

 שהוגדרו להלן.

ושי לעמוד על נזקו האישי של כל ל שקיים קולהלן, וככ ולהורות על הסעדים הקבועים בחוק וכפי שפורט .8

 .או לטובת הציבורו/ להורות על סעד אחר לטובת הקבוצה המיוצגתתובע ותובע, 

 . ר טרחה כמקובלבצירוף שכבתשלום הוצאות הבקשה  משיביםלחייב את ה .1

 ליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון.  .0

 התובענהתמצית עיקרי  .ב

חוק )להלן, " 5245-קשה זו נטען כי המשיבים מפרים את חוק הבנקאות )שירות ללקוח(, תשמ"אבב .7

כללי )להלן, " 5225-הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים(, תשנ"ב"(; את כללי הבנקאות

 "כללי הבנקאות )להלן, 5664-;את כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, תשס"ח "(הבנקאות

"(; וכן, את הדין החל באופן חוק ההגבלים)להלן, " 5244-"(; את חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח)עמלות(

 כללי.

בהינתן  שתי עמלות מינימום שונות שלםעשוי ל מטבע חוץ של ותהעברלחשבונו המקבל לקוח , עובדתית .4

 : הבא מוזרהעניינים הלמצב  המביאדבר כמפורט להלן, , סכומי העברה שונים

 ב' נכנסת העברה א' נכנסת העברה אותו הלקוח – נק הפועליםב

 342$ 682$ סכום ההעברה

 עמלת העברה)פחות( 
 -4.1$ -66$ )מינימום למדרגה(

 6.230$ 523$ בחשבון ללקוחשנשאר נטו 
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$, כך 66בעמלה של  מחויב$, הלקוח 561העברה בנקאית על סך  מקבל, כאשר הלקוח כפי שניתן לראות .2

סכום נמוך  אותו הלקוח ועבר לחשבוןלעומת זאת, כאשר מ  .352$שנשאר ללקוח בחשבון הוא שהנטו 

   . 306.2$ הואהנטו שנותר ללקוח בחשבון ולכן $ בלבד, 4.1חויב הלקוח בעמלה של מ$, 521 יותר,

שבנק  רת משוםזו נוצמוזרה  $?  מציאות561העברה בסך מביותר  $ מזכה521 בסך הכיצד זה העברה .56

$; $566 על כל העברה עד 6.1של  מינימום(, גובה עמלת 6כנספח , על פי תעריפון הבנק )המצורף עליםהפו

. מבחינה 18$של  מינימום$, עמלת 566-$; ומעבר ל566-$ ו566על כל העברה שבין  מינימוםעמלת  0.2$

 $.  576ל , בכפוף למכסימום ש6.52% גובה$, הבנק 66-גבוה מ מסכום העברה 6.52%כאשר אחוזית, 

, אשר הבנקים , הרי שמתחמי הגביה כאמורבניגוד להיגיון הפשוטהינה מעבר לכך שהתוצאה דלעיל  .55

בתוספת  1חלק  ,)עמלות( לכללי הבנקאותהם בניגוד מוחלט  מטבע חוץ,בפעולות  רחב של מיישמים במגוון

  קמן:כדל יםמפרטה, (56)-ו (2)(, 4) (,7(, )0(, )8(, )6) (,5) סעיפיםהראשונה, 

 תוספת ראשונה
 (2)סעיף 

 התעריפון המלא
 

מועד  מחיר שירות
 גבייה

 הערות

 
 מטבע חוץ – 5חלק 

לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד  עמלת חליפין (1) 
 עמלות 2שלא יעלה על 

 , מכסימום(מינימום) ... אחוז

  

 החלפת מזומן (3) 
 שירות זה כולל:

החלפת שטרות בלא 
ים או שערים, ישנ

 פגומים

   (מינימום... אחוז )

   , מכסימום(מינימום... אחוז ) גביית שיקים במטבע חוץ (4) 

   , מכסימום(מינימום... אחוז ) מכירת המחאות נוסעים (6) 

   , מכסימום(מינימום... אחוז ) שיק בנקאי (7) 

טיפול בשיק משוך על  (8) 
חשבון מטבע חוץ ומוצג 

 לגביה

 בחוץ לארץ על ידי בנק
 , מכסימום(מינימום)... אחוז 

 
 על ידי בנק אחר בארץ

 , מכסימום(מינימום)... אחוז 
 

 על ידי סניף הבנק בארץ
 ... דולר

  

 

 

העברת מטבע חוץ לחוץ  (9)
 לארץ ומחוץ לארץ

 כסימום(מ, מינימום) ... אחוז - פעמית-חד
 

 , מכסימום(מינימום) ... אחוז -קבועה 

פנסיות לנפגעי נאצים  העברת רנטות או 
 פטורה מעמלה

העברת מטבע חוץ בארץ  (11) 
 ומבנק אחר בארץ

... דולר  -לחשבון או מחשבון אותו לקוח 
 )בפיקוח(

 
 , מכסימום(מינימום)... אחוז  -אחרת העברה 

לרבות חשבון  –"חשבון אותו לקוח"  
 שהלקוח מנהל יחד עם בן או בת זוגו.

תו לקוח העברת מטבע חוץ לחשבון או
 11בעת סגיר תחשבון לא תעלה על 

₪][. 

 .בבקשהכוח הכל ההדגשים הכפולים הוספו על ידי בא  -

 8002-כללים תשס"ח
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 ;"מינימום" "מחיר" מאפשרים לתאגידים בנקאיים לגבות הבנקאות כללילגבי הסעיפים לעיל יודגש כי  .55

ית עמלות מינימום גבי  ., כפי שעושים הבנקים, ולא בכדידרוגמינימום במ מחירי תלגביי אין כל היתר

 .בהרחבה רטפשנתכלית החקיקה, וזאת כפי שעוד  היא נוגדת אתבמדרגות 

כעולה מתעריפוניהם המצורפים  וגגובים עמלות מינימום במדרהנוספים כמו בנק הפועלים, גם המשיבים  .56

 .  0-1כנספחים 

כעולה מתעריפוניהם  –ה באופן הנטען בבקש כללי הבנקאותאינם מפרים את כי בנק איגוד ובנק יהב יודגש  .58

 .38-ו 4כנספחים המצורפים 

ל שסכום , ככהרי – 2(566$, 51$) 6.56% לדוגמה,נניח  –גובה בהתאם לכללים שתאגיד בנקאי באופן כללי,  .51

ניתן  סימום כמובן.  באופן חזותי,בכפוף למינימום ומכ ,גדל אף הוא העמלה סכוםכך  גדול יותר, ההעברה

 , כך:דולריתה מבחינ, לתאר את הגבייה

 

 

 

 

 

 

 566,666$   7,166$    

 

 ,הגבייה תיאור חזותי של  .ל לעולםוגדאמורה ל אינההעמלה  ,ת שיעורה )%(מבחינפי חזון המחוקק, -על .50

 :ראה כךנ ,שיעורה תמבחינ

 

 

 

 

 

 

 566,666$   7,166$    

 

 .ןמאוזבכלפי מטה או  גמהבמ לעולם, ההעברהכאחוז מערך  רה,ההעב , עלותכללי הבנקאותכלומר, על פי  .57

                                                 
2

 $.$088 ולמכסימום של 31עמלה, בכפוף למינימום של  8.0%" יקרא כך: גבייה של  (022$, 51$) 2.0%כוונתנו כי הביטוי " 

ה 
מל

ע
($)

 

 ($)סכום ההעברה 

200$ 

51$ 

ה 
מל

ע
%

(
)

 

 ($)סכום ההעברה 

6.56% 

 מערך העסקה %-כ – עלות השירות  חזון המחוקק: 566%

 ()$ כסכום חזון המחוקק: עלות השירות

 מסכום מההעברה 6.56%עלות השירות = 
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מתקבלת  ,לשם דוגמהשל בנק הפועלים,  האחוזיתהגבייה  של התרשיםעומת זאת, כאשר בוחנים את ל .54

 :ההבא התמונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 42,878$3  51,742$4 56,666$ 5,666$ 566$5 566$6  

 הכפופה לסף, קבועהאו  יורדת שיעור תבין חזון המחוקק )עמלהמהותי ההבדל עיל ממחיש את התרשים ל .52

 המאותחלת מחדש בערכים גבוהים)עמלת שיעור  ידי הבנקים המבוצע בפועל על( לבין מינימום ומכסימום

 (.לפי שרירותו של הבנקהנקבעת  –בכל מדרגה 

, וכפי שניתן לראות, ישנה ההעברה זאת סכמת העמלה הדולרית של בנק הפועלים, כפונקציה של סכום  .56

 :חלוקה ברורה למדרגות גבייה

 

 

 

 

 

 

 

 42,878$  51,742$  566$ 566$  

 

טווח  ;51,742$  $ ועד 566-מ :$(66העומדת על יש להדגיש את טווח המחירים שבו חלה עמלת המינימום ) .55

 .קטניםללקוחות פרטיים ולעסקים במיוחד מחירים זה רלוונטי 

ככול שסכום ההעברה הוא נמוך יותר )עד לתחילתה של המדרגה הרלוונטית(, הרי ששיעור הפגיעה גבוה  .55

 כספים לישראל על ידי אדם שעבד בחוץ לארץ והיה זקוק להעביר כספים ארצה תיותר.  הנה דוגמה להעבר

 :יולשם תשלום התחייבויות

                                                 
3

 8.34%  /378 = $47,898$ 
4

 8.34%  /18 = $51,947$ 
5

 088 / $18 = $51%    ;344.44 / $0.1 = $8.01%  
6

 388 / $0.1 = $4.1%    ;44.44 / $1.1 = $5.1%  

6.52% 

51% 

6.1% 
8.51% 

4.1% 

170$ 

30$ 

3.5$ 

8.5$ 

 מערך העסקה %-כ – בנק הפועלים: עלות השירות

 מדרגות לעמלות מינימום –$  –בנק הפועלים: עלות השירות 

ה 
מל

ע
- $

 
ה 

מל
ע

- 
%

 

6% 
 

6.6% 
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 .7העברה!  כך, החלשים יותר, נפגעים יותרמערך ה %9.1-במקרה זה, שיעור העמלה עמד על כ .56

.  ₪( 564.55)כלומר,  66$8בערך של  "MINIMUM"בעסקה דלעיל נגבתה עמלת כי  עיננו רואותעוד  .58

בעל .  כך, כאשר ואולם, מסתבר שה"מינימום" המפורט במסמכי הגילוי אינו המינימום המינימאלי

 ₪(: 52.11) בלבד 4.1$9 משלם$, הוא 521בל העברה בסך מקהחשבון 

 

יש להדגיש כי מבנה העמלות במידרוג, כפי שתארנו לעיל, מאפשר לבנק הפועלים להעלות את הערך  .51

הממוצע של עמלות המינימום שהבנק גובה מלקוחותיו; וזאת, בעיקר על חשבון משקי הבית והלקוחות 

 שלום חובותיו בארץ(.$ לשם ת025הקטנים והמוחלשים ביותר )כגון אותו אדם שנאלץ להעביר סכום של 

ועל ידי כך  ,%1.9-$ אף היא מחוייבת ב342עמלה, והעברה בסך  %1.9-$ מחוייבת ב646כך, העברה בסך  .50

-)נזכיר כי העברות מעבר ל.  ביותרמשקי הבית המוחלשים תוך פגיעה בעמלה את שיעור המשמר הבנק 

מתוקף  6.52%-$ אף פחות מ42,878-!(, ומעבר ל8.6%-)השוו ל עמלה בלבד 6.52%-$ מחוייבים ב51,742

 ".(מכסימוםהחלת ה"

$ על כל העברה מעל 86ך של ונע מהבנק להוסיף עוד עמלת מינימום בעראין דבר המלשיטת בנק הפועלים,  .57

במתינות לעבר  כך, ניתן לייצר מצב של גלישה  .$5,666$ על כל העברה מעל 01עמלה בסך סף ועוד  $,5,666

 .6.52%השיעור בערך -עמלת

עולה כדי לאפשר השוואתו.  דבר זה  לפשט את הצגת עלות השירות ללקוחהמחוקק התכוון עוד נציין כי  .54

מדו"ח כן ו , מהצעות החוקמדברי ההסבר לחוקים ,חברי הכנסת טרם חקיקת "רפורמת העמלות"מדברי 

 - 33פחים כנס אשר צורפו, "(ועדת החקירה)להלן, " פרלמנטרית בנושא עמלות הבנקיםהחקירה הועדת 

                                                 
7

; עו"ד לנגר צירף 53כנספח במקרה דלעיל, מדובר באדם אשר ביקש מעו"ד דביר לנגר להעביר כספים לתשלום חובותיו; אסמכתא לפעולה צורפה  

 תצהיר לעניין זה כנספח לבקשה.
8

 1.687  *52$  =380.03 .₪ 
9

 . 50כנספח אסמכתא לפעולה צורפה ₪.   04.11=  4.1$*  1.9768 
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אשר במהותה עסקה  קביעת מדרגות מינימום כפי שעושים הבנקים היא בניגוד לתכלית החקיקה  .32

 .השוואתןמבנה העמלות, כדי לאפשר ואיחוד בפישוט 

ם יכול לגבות בנק הפועלימצב לפיו נוצר  המשקל של עמלת המינימום,-באמצעות העלאת שווילסיכום,  .52

את בעוד שאילו לא היה יוצר הבנק , 51,742$עד $ ו566-מעל כל העברה $ 66של  אפקטיבית עמלת מינימום

)כאמור, עד  יותרשה, היה מחוייב הבנק לספק עמלת מינימום נמוכה מידרוג עמלות המינימום כפי שע

מדרגות , יצירת כלומר$(.  $4.1, גובה הבנק 566-$ ל566ובין $ עמלת מינימום, $6.1, גובה הבנק רק 566

לגבי כל העברה עד  גובההבנק ש הממוצעת את שיווי המשקל של עמלת המינימום עלהמ מינימום

 .שיצרו הבנקים המדרגות מנגנוןוזה תכלית  – 32,504$

$, הרי 56-$ ל66-כלומר, אם נניח שללא מנגנון המדרוג היה יורד שיווי המשקל של עמלת המינימום מ .66

עד ו$ 566סכום מ ה והעברה )!(רכל העב$ לגבי 56-כשהבנק למעשה הצליח לייצר מצב של גבייה עודפת של 

י אנשים פרטיים ועסקים ל יד; ברור שמתחם זה מכיל בתוכו את מרבית ההעברות המבוצעות ע 51,726$10

 בדיוק אותם לקוחות עליהם רפורמת העמלות התכוונה להגן. –קטנים 

הגדולים משלמים בפועל עמלת  לקוחותלעומת הלקוחות הקטנים המופלים לרעה בגין המנגנון דלעיל, ה .65

מנספח ( כעולה המכסימום חינה אחוזית )ואף משריינים לעצמם הטבות בתעריףבהעברה נמוכה יחסית מ

-פחות מ העומד עלשיעור עמלה כלומר , 11בלבד %8.811, היכן שהלקוח שילם בפועל עמלת העברה של 31

   .שהוזכר לעיל, כפי 025$ עבירשה פרטיהלקוח ששילם ה העמלה שיעורמ 566/5

 כללי")להלן,  5225-בנוסף, כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים(, תשנ"ב .65

פעולה הכרוכה בעמלה ונשלחה ללקוח הודעה על "כאשר התאגיד הבנקאי מבצע  ,מפרטים כי ("הבנקאות

 א.50 סעיף, הכללים. "בהודרך חישו סכומה, שיעורהביצוע הפעולה, תכלול ההודעה גם את מהות העמלה, 

יעור העמלה ו/או לגבי דרך המשיבים בבקשה אינם נוהגים לספק מידע בדבר שחלק מ א,50למרות הוראת  .66

.  כך, לדוגמה, בנק מרכנתיל מגלה ללקוחו כי בגין העברה "אחוז"כאשר הגבייה היא על בסיס  חישובה

, ללא גילוי 51כנספח ", רצ"ב ₪ 832סך פקודת תשלום מחו"ל בפאונד, נגבתה עמלת " 55,811מחו"ל של 

  מסכום ההעברה. 6.61% –העמלה של  הדרך חישוב

ניתן, וזאת דרך חישוב העמלה מקשה על הלקוחות להבין ולהשוות את כדאיות השירות שחוסר שיקוף  .68

 .חייבת הצגה של שיעור וסכום העמלההמ –בניגוד לתכלית החקיקה ולחקיקה עצמה 

 תאגיד בנקאי לא יגבה מלקוחותיו עמלה אלא בעד שירות הכלולהבנקאות מורה כי " לחוק י4סעיף , כמו כן .61

כעולה מהראיות שפרסנו בבקשה, הרי שהתאגידים הבנקאיים ".  ...ובהתאם להוראותיובתעריפון המלא 

 במדינת ישראל אינם מפנימים את חובתם לפעול בהתאם להוראות התעריפון המלא.

ומובנת של  הצגה הוגנת"][היתר, להבטיח ק מלמד שהתעריפון המלא נועד, בין לחו ט4סעיף עוד יצויין כי  .60

 ".להשוות את העלות של ניהול חשבון העמלות, במטרה להבטיח את יכולת הלקוחות

                                                 
10

מעבר לכך, הגבייה העודפת יורדת ביחס ישר עד  ;$($38,106 = 08/  $8.34% בדיוק )$38 הגבייה העודפת הינה בערך של 38,106לסכום  עד 

 $.31,704-, כאשר סכום ההעברה מגיע ל8-אשר מגיעה ל
11

$ אלא 378נק הפועלים היא פי תעריפון ב-$ )עמלת המכסימום על$188,888 בלבד כאשר העביר 388הלקוח שילם עמלת מכסימום של  

 מסכום ההעברה. 8.811%כלומר, עלות עמלת ההעברה עבור הלקוח הגדול הייתה  ;$(388שהלקוח, כלקוח מועדף, זכה להטבה ושילם רק 
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התאגיד הבנקאי ללקוחו.  חובה זו  שחבנרחבת נאמנות חובת  מלמדת , הפסיקההאמורה בנוסף לחקיקה .67

 .לגבי מידע מהותי הנוגע לשירות שניתן גילוי נאותמספק  כאשר התאגיד הבנקאי אינומופרת 

 )להלן, "חוק ההגבלים"( 3400-, תשמ"חהפרת חוק ההגבלים העסקיים

אלו  כלליםה הגורפת של פרההפשוטים להבנה ויישום, כך שנדמה שכללי הבנקאות )עמלות( הם כל כך   .64

 .  םהאמור בה את הפשט שלא לבצע בין המשיביםהסדר כובל  נסמכת על

המשיבים גמרו אומר להגביל עצמם מתחרות לא רק באמצעות התעלמות מהכללים.  כאשר  עוד נוסיף כי .62

, בהודו ידי המשיבים לאלו הנהוגות לעמיתהם בארה"ב-בוחנים ומשווים את עמלות ההעברה הנהוגות על

 מטבע החוץ מסקנה כי ההסדר הכובל בתחום העברותלגיע ה, נדמה כי אי אפשר שלא לו/או לבנק יהב

 הסדר להתעלם מהאמור בכללים )עמלות( לבדם.מעבר לעמוק ושורשי הרבה 

אשר אינם צדדים להסדר )ומשכך מאששים את עצם  מתחריםאת התוצאה של ההסדר הכובל, וקיומם של  .86

 :גרפית כךקיומו(, ניתן לסכם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.  

שנים לאחר  7-, כ5658בשנת , בישראלהתיאור לעיל משקף נאמנה את העדר התחרות בענף הבנקאות  .85

 .5667-(, תשס"זקידום תחרות( )55של חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס'  ו לתוקףכניסת

פני ועדת הכלכלה בעו"ד אמיר בכר, נקים, נציג המפקח על הבאת דברי  נביאכיצד מתאפשרת מציאות זו?   .86

 :(על הגבלים עסקייםהממונה  ה שלקביעת לאחר 55/61/5662-בהתכנסה  עת) של הכנסת
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אני מבין כי הרפורמה בסופו של דבר יצרה מצב שייתכן מאוד, כך אני חושב, שחלק נכבד מהבעיות שהיו 
 כבר אינן קיימות עוד. 

 
מוצגים פה דברים שאנשים לא מביאים אפילו מגיעים למחירים, כי שוב,  דבר נוסף שאומרים פה וכאן אנחנו

בדל ראיה אליהם. המחירים ביחס לעולם. המחירים ביחס לעולם גם אז היו בממוצע והיום קצת יותר נמוכים. 
 . מי שרוצה שיבדוק את הדוחות שמוכנים בנושא הזה

 .56, עמ' 36כנספח , מצורף 5662במאי  55ישיבת ועדת הכלכלה, מ 8, פרוטוקול מס' 54-הכנסת ה  -

ידי הבנקים בישראל מלוות בע חוץ על נציין בפני בית המשפט הנכבד כי, ככלל, פעולות העברה של מט עוד .88

כלומר, שלא כמו עמיתיהם האמריקאיים, הבנקים בישראל נהנים מהכנסות משלימות בפועולת המרה.  

 .ופגים עלויות נלוותלעמלות ההעברה, ובאותו האופן, לקוחותיהם ס

מהנהוג בארה"ב, יעבירו לצרכן  כפולות ומכופלותכתוצאה מכך, סוחרים הסופגים עלויות המרה והעברה  .81

.  למשל, סוחרת הנוהגת לייקר את פי הנהוג בתעשייה אותם הם מייצגיםתוך ייקור על  –הישראלי עלות זו 

–מרה( הההעברה )וה תשומת י את עלותעשה תעביר לצרכן הישראל, למ566%-במייבאת  המוצרים שהיא

 .1כפול אבל 

, מקרההתנהלות מקבילה שהתהוותה ב ר כי המשיבים יטענו כי התמונה הצורמת לעיל אינה אלאלשע יש .80

די לחזק את טענתנו .  לפיכך, כפי חוק ההגבליםסדר כובל על ומשכך, אין מצב העניינים המתואר משקף ה

 הבאים:  הגורמים המצרפיים המובהקים בדבר קיומו של הסדר כובל, נביא את

 ;המשיבים, כל הבנקים המרכזים בישראל, מפרים באופן אחיד את חובתם החקוקה בכללים )עמלות( .א

 ;(ובנק איגוד )לדוגמה בנק יהב )עמלות( כללי הבנקאותתאגידים בנקאיים אשר אינם מפרים את  .ב

, וזאת בהשוואה לבנק תחרותי מקומי כל המשיביםדר תחרות בגין השירות על ידי הפקעת המחיר והע .ג
 .ץ לארץ)באופן יחסי( ולבנקים בחו

הממונה על הגבלים עסקיים בעניין תיאום העמלות באופן כללי, ובעניין תיאום העמלות  קביעת .ד
 ;, וכן פרוטוקולים השזורים בקביעה זו(35כנספח בפרט )רצ"ב  מטבע החוץבתחום 

גורמים מובהקים פחות, אשר כמקבץ מהווים אף בהמשך  ןבנוסף לגורמים המובהקים האמורים, נציי .ה
 הם גורם מצרפי מובהק המאשש קיומו של הסדר כובל.

 

 הצדדים .ג

 תועלת לציבור )ע"ר( –ת מבקש. ה3.ג 
 בקשה לאישורה החליטה להגיש את, "(העמותה)להלן, " 146878085מס'  (ע"ר)תועלת לציבור מבקשת, ה .87

 הציבורית של הנושא. ותחשיבמפאת ה ןדנ

וכן "(, החוק)להלן, " 5660-חוק לתובענות ייצוגיות, תשס"ול( 6)א()8נסמכת על סעיף  העמותהבקשתה של  .84

 על הדין והפסיקה הנוגעת לעניין. בהסתמך 

-דה בשנוס הינה עמותה רשומה העמותה ,30פח נסכ בתעודת רישום העמותה, המצורפת כמפורט .82

 הל דרך של פנייה לערכאאוכלוסיות מוחלשת, בין היתר, ע ה שלשר תכליתה קידום והעצמא 50/66/5667

-וון מטרותיה החברתיותעוסקת בהצלחה מזה שנים בקידום מג כעולה מתצהירה, העמותהשיפוטית.  

 ציבוריות.
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מען מטרה ציבורית ול כלוסייה המתקשה במיצויי זכויותיההעמותה פועלת בתום לב, לשם העצמת או .16

ההגיון  מכוחקידום השקיפות והתחרות במערכת הבנקאית ברמה האלמנטרית וכמתבקש  –חשובה ביותר 

 הוראה חקוקה. ל פיהפשוט וע

 פיםמבקשים נוס

בשלב מאוחר יותר, ככל  נוספים להצטרף לתובענה לאפשר למבקשים אתבית המשפט הנכבד מתבקש בז .15

, כפי שנובע כלל הציבור בישראל, המיוצגת הנזק לכלל חברי הקבוצה את כל על מנת להוכיחהשיידרש, 

 .בנקיםמהאחד ואחד משל כל מפעולותיו 

 יםיבשמ. ה6.ג
-" כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"אתאגיד בנקאי" הנם "(הבנקים)להלן, " שבכותרת משיביםה .15

השוק הבנקאי מ 26%-למעלה מ צגיםמיי המשיבים בבקשה  ., ולפיכך כפופים לדיני הבנקאות השונים5245

 כדיים הסדר כובל דין, ומקיימהוראת החוק וה פי-לע יםפועל אינם הבנקיםכפי שייטען להלן,  בישראל. 

 רווחיהם. לשמר ולמקסם את

 בנק הפועלים

$ על כל העברה עד 6.1בנק גובה עמלת מינימום של ה, 6כנספח  המצורף, הפועלים בנקתעריפון בהתאם ל .16

$ או $66, עמלת מינימום של 566-מעבר ל$; ו566-$ ו$566 על כל העברה שבין 4.1לת מינימום של $; עמ566

מסמכי גילוי שהופקו על ידי בנק $.  576מסכום העברה, הגבוה מבינהם ובכפוף למכסימום של  6.52%

   .61-31 יםנספחכהפועלים מצורפים 

באופן כללי,  לעיל 11 )עמלות(, כמפורט בסעיף  באותו האופן, הבנק מפר את כל הסעיפים בכללי הבנקאות .18

 בפרט. הבנקאות ( לכללי56)-( ו2(, )4(, )7(, )0(, )8(, )5וסעיפים )

 בנק לאומי

 $;$606 על כל העברה עד 56גובה עמלת מינימום של בנק ה, 1כנספח , רצ"ב לאומי בנקתעריפון בהתאם ל .11

מסכום העברה, הגבוה מבינהם ובכפוף  $6.551% או 55.1עמלת מינימום של גובה הבנק $, 066-בר למע

 .516$למכסימום של 

המפרטים עמלת "מינימום" בודדת, )עמלות(, באותו האופן, הבנק מפר את כל הסעיפים בכללי הבנקאות  .10

 . ועל אף זאת תעריפון הבנק מציין מדרגות של עמלות מינימום

 חיבנק מזר

$; $566 על כל העברה עד 4, הבנק גובה עמלת מינימום של 9כנספח בהתאם לתעריפון בנק מזרחי, רצ"ב  .17

מסכום העברה, הגבוה מבינהם ובכפוף  $6.571% או 66, גובה הבנק עמלת מינימום של או יותר 566$לגבי 

מסין,  גלים ת גלשנילשם רכיש ,5,571$צע העברה על סך ביכאשר לקוח הבנק כך,   $.516למכסימום של 

לצד עלות זו,   (.98-ו14 יםנספח ראה/ימערך העסקה ) %5.1 -$, כלומר כ66גבה הבנק את עמלת המינימום, 

, לחשבון שהועברסוחר ספג עלויות נוספות הקשורות בטיפול במט"ח )כגון טיפול במט"ח לקוח/מובן כי ה

 (.הסוחר דולרים לשם ביצוע ההעברהבידי  כדי שיהי או לחלופין, טיפול בהמרת שקלים לדולרים

)עמלות(, המפרטים עמלת "מינימום" בודדת, באותו האופן, הבנק מפר את כל הסעיפים בכללי הבנקאות  .14

 . במדרוג עמלות מינימום זאת תעריפון הבנק מצייןועל אף 

 בנק דיסקונט
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$; 56על כל העברה עד  6$, הבנק גובה עמלת מינימום של 2כנספח בהתאם לתעריפון בנק דיסקונט, רצ"ב  .12

$ או $50.1, הבנק גובה עמלת מינימום של 566-$; ומעבר ל$566 על כל העברה עד 56.51עמלת מינימום של 

 דיסקונטואולם, בנוסף לאמור, בנק   $.516מסכום ההעברה, הגבוה מבינהם ובכפוף למכסימום של  6.67%

, כאשר הבנק גובה עמלת העברה בשיעור של פי הדין.  כך-אינו מגלה את דרך חישוב העמלות כנדרש על

אינו טורח לציין הבנק , (6.2בנספח , כמתואר %667-ל 8/5658-ב )טרם עדכון התעריפון כלפי מעלה %6.61

אנו מוצאים באסמכתא  ראייה לכך.  י העסקה המועברים ללקוח בעת מתן השירותזאת ללקוח במסמכ

כי בנק מרכנתיל משתמש במערכת הפקת המסמכים של מובן .  51נספח  המצורף ,לשהפיק בנק מרכנתי

אירו  $5,756 על העברה בסך 50.16בנק דיסקונט.  בנוסף, אנו רואים כי בנק דיסקונט גבה עמלה של 

 .(10נספח )ראה/י  מלקוחותיושביצעה אחת 

כי יש לגבות מחיר )עמלות(, המפרטים באותו האופן, הבנק מפר את כל הסעיפים בכללי הבנקאות  .06

 עמלות מינימום. של ", ועל אף זאת תעריפון הבנק מציין מדרגות מינימום"

 הבנק הבינלאומי

$ על כל העברה עד 55, הבנק גובה עמלת מינימום של 6כנספח , רצ"ב הבינלאומיבנק הבהתאם לתעריפון  .05

ובכפוף מסכום העברה, הגבוה מבינהם  $6.571% או $51, גובה הבנק עמלת מינימום של 566-$; מעבר ל566

  $.571למכסימום של 

המפרטים כי יש לגבות מחיר )עמלות(, באותו האופן, הבנק מפר את כל הסעיפים בכללי הבנקאות  .05

 . ", ועל אף זאת תעריפון הבנק מציין מדרגות של עמלות מינימוםמינימום"

 בנק אוצר החייל

$ על כל העברה עד 51מום של , הבנק גובה עמלת מיני5כנספח בהתאם לתעריפון בנק אוצר החייל, רצ"ב  .06

מסכום העברה, הגבוה מבינהם ובכפוף  $6.52% או $55, גובה הבנק עמלת מינימום של 566-$; מעבר ל566

 $.516למכסימום של 

המפרטים כי יש לגבות מחיר  ,)עמלות(באותו האופן, הבנק מפר את כל הסעיפים בכללי הבנקאות  .08

 . יין מדרגות של עמלות מינימום", ועל אף זאת תעריפון הבנק מצמינימום"

 בנק מרכנתיל

, כמו הבנקים הפועלים ולאומי, בנק מרכנתיל אף הוא גובה עמלות 0כנספח בהתאם לתעריפון הבנק, רצ"ב  .01

מינימום במספר מדרגות.  ואולם, בנוסף לאמור, בנק מרכנתיל אינו מגלה את דרך חישוב העמלות כנדרש 

אינו טורח לציין זאת ללקוח הבנק , 6.61%עמלת העברה בשיעור של  פי הדין.  כך, כאשר הבנק גובה-על

 .51נספח  מצורףוכראייה לכך, בעת מתן השירות,  המועברים ללקוחי העסקה במסמכ

המפרטים כי יש לגבות מחיר כללי הבנקאות )עמלות(, את כל הסעיפים בבאותו האופן, הבנק מפר  .00

 . מדרגות של עמלות מינימום ", ועל אף זאת תעריפון הבנק מצייןמינימום"

 הקבוצה המיוצגת. 1ג. 
אשר השתמשו בשירותי אנשים או ישויות משפטיות אותם  כלהקבוצה המיוצגת תחשב כמורכבת מ .07

נפגע אשר  – וכן כלל הציבור בישראל, , כמפורט בבקשהמטבע חוץו/או טיפול אחר בלשם העברה  הבנקים

 , וזאת עד למועד הגדרתה ע"י בית המשפט"(קבוצה המיוצגתה)להלן, "מההפרות דנן  ועקיףבאופן ישיר 
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למען הסר ספק, הקבוצה המיוצגת תתוחם באופן הרחב ביותר   .הבקשה דנא( של עד לאישורה)כלומר 

 ., ובכפוף לשיקולו של בית המשפט הנכבדבפרט 56סעיף  תאפשר על פי החוק באופן כללי, ועל פיהמ

, וזאת ת ו/או תתי הקבוצה המיוצגתשפט הנכבד את הקבוצה המיוצגלחלופין ו/או בנוסף יגדיר בית המ .04

 )ג( לחוק.56בהתאם לסעיף 

 רקע .ד

, של "יוקר מחיה" צורמתכי קיימת בישראל בעיה  להפנים רביםלגרמה  5655המחאה החברתית בקיץ  .02

ך ששכר היא לכ ברים על בעיית יוקר המחיה, כוונתנו.  כאשר מדהמצב הנוכחי את ולהתמקד בנסיון לשנות

מצביעים הנתונים באופן כללי,   משפחה.אותה של  תנורמטיבילהתנהלות ה ממוצעת אינו מספיק משפח של

 .(63נספח  )ראה/י OECD-בכי בישראל יקר לחיות בהשוואה למדינות אחרות  על כך

 מקורםמרביתם נגלה כי  – הנדרשים לייצור מוצרי היסוד, מוצרי הצריכה וחומרי הגלםאת  נבדוקאם  .76

 וההעברהההמרה ככל ששרותי   מטבע חוץ.של  והעברה המרהפעולה של  תבאם, נדרשיכדי לי ביבוא. 

 .במרבית משקי הבית בישראליורגשו שובוודאי  משקיות-כלל ך הןכשלכות להשה, הרי יםולא יעיל יםיקר

, אשר פעלה "(ועדת המשנה)להלן, " ועדת המשנה לנושא יוקר המחיה והתחרותיות לאחרונה, הנה כי כן, .75

 :סיכמה את מימצאיה (,"טרכטנברגועדת להלן, "מטעם הוועדה לשינוי כלכלי חברתי )

ממצאי הניתוח מלמדים כי העלייה המשמעותית שחלה ביוקר המחייה בעשור האחרון, נובעת בעיקר 
 משלושה גורמים בסיסיים המצויים בשליטתה ]של המדינה[:

 ;פעילה המדינה, בהיבט השפעתה על יוקר המחיהשמ כשל בסיסי ומתמשך ברגולציה הכלכלית .א

חסמים רבים במגזרים שונים במשק, ובכלל זה  העדר חשיפה אפקטיבית לתחרות הבינלאומית .ב
 ;ליבוא

 ק.ברבים מענפי המש שווקים ריכוזים והצרת התחרותקיומם של  .ג

מעצים את השפעתם , באופן שמקיימים זיקה הדוקה ויחסי גומלין זה עם זהשלושה גורמים בסיסיים אלו 
 (.22נספח כ)רצ"ב  על רווחת משקי הבית בכלל ועל יוקר המחיה בפרט.

 כדלקמן: בפרט, ענף הבנקאותאת מימצאיה לגבי לעיל, ועדת המשנה סיכמה דבנוסף לסקירה הכללית  .75

 ענף הבנקאות  4.3

כת הבנקאות מער  ווה רכיב מרכזי בפעולתה התקינה של הכלכלה על כל רבדיה...הפעילות הבנקים מ
בצד זאת   מהנכסים בענף... 93%-שולטות ב בנקאיות עיקריות קבוצות, כאשר חמש ריכוזית מאודבישראל 

.  בהשוואה קיימות אינדקציות לכך שהבנקים גובים ממשקי הבית מחיר הגבוה מהמחיר התחרותי
  ...ביחס לתפוקה  ליות גבוהותועפנלמד כי המערכת הבנקית בישראל מתאפיינת בהוצאות ת בינלאומית,

-והאינפורמציה הא הקושי באיסוף מידע עבור הלקוחות, עדה סבורה שמורכבות המוצר הבנקאיוה
 (.22נספח כ רצ"ב) .פועלים כולם להפחתת עוצמת התחרות בין הבנקים ...סימטרית בין הבנקים

הפיקוח על הבנקים  המפקח על הבנקים, מר רוני חזקיהו, ציין כי מחקר יסודי שערכה יחידתכך, למשל,  .76

 במערכת הבנקאות בישראל יש כשל תחרות: מצא כי יש 
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הגענו  -הוא בדק את מה שקורה בכל העולם וגם בישראל -המחקר שעשינו, שהיה יסודי מאוד במסגרת"
למסקנה ברורה שיש כשל תחרות במערכת הבנקאית. יש כשל תחרות בתוך המערכת הבנקאית ומחוץ 

 , מגזר משקי הבית."  דגשנו שהכשל הוא בולט בנושא של המגזר הקמעונאיהלמערכת הבנקאית ]...[ 

מתוך החלטת הממונה על הגבלים פרוטוקול ועדת החקירה הפרלמנטרית,  -
 .2, עמ' 35כנספח , רצ"ב עסקיים

גם נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, עמד על הצורך להגביר את התחרות בין הבנקים במגזר הבנקאות  .78

 ת: הקמעונאי

חשוב להגביר את התחרות בין הבנקים. כעת, כפי שהזכרתי, אנו בבנק ישראל בוחנים  הקמעונאי"בצד 
 דרכים חדשות להגברת התחרות במערכת הבנקאות, עם דגש על מגזר משקי הבית."

 .לעיל -

 ועדת החקירה הגיעה למסקנות דומות:  .71

מסקנה שרמת התחרותיות במערכת בממצאים שהוצגו לפני חברי הוועדה, הוועדה הגיעה ל בהתחשב"
הבנקאות בישראל נמוכה בהשוואה למדינות המערב, ושחוסר התחרותיות מאפיין בעיקר את מגזר 

 הבנקאות הקמעונאית." 

 .4עמ'  ,93כנספח  מצורף, ועדת החקירה הפרלמנטרית -

 בעניין זה:, מבהיר ח"כ כחלון את מסקנות ועדת החקירה 57-הוועדה לחברי הכנסת הבמכתבו של יו"ר  .70

"ועדת החקירה הגיעה למסקנה כי מערכת הבנקאות בישראל סובלת מרמת ריכוזיות גבוהה ורמת 
תחרותיות נמוכה. כתוצאה מרמת התחרותיות הנמוכה, מנצלים הבנקים את כוח השוק שלהם וגובים 

 עמלות גבוהות יחסית ממשקי בית ועסקים קטנים."

 .7, עמ' לעיל -

ועל אף יוקר המחייה הבלתי נסבל במדינת ישראל, יבורי עוסק רבות בנושא השיח הצ בשנים האחרונות, .77

גם חקיקה אשר היה בה כדי לקדם   .ההבטחות הרבות והחוקים שנחקקים, נדמה כי הבעיה אינה נפטרת

בחקיקה שכזו כדי לסייע אם נושא קריטי זה )חקיקה עליה עמלו המחוקקים במהלך שנים רבות(, אין 

 .לעצם קיומהאשר אמורים ליישם את אותה חקיקה פשוט מתכחשים הגופים והמוסדות 

   עילות התובענה מכוח חוקי הבנקאות .ה

)להלן,  5245-בין היתר, בחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, תשמ"א ,של הבנקים מוצאת ביטויאמונים הובת ח .74

)להלן,  5225-נ"בהבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים(, תשבכללי "(; חוק הבנקאות"

"כללי הבנקאות  להלן,) 5664-כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, תשס"חב ,וכן ; "(כללי הבנקאות"

 ."()עמלות(

 חוק הבנקאות.  3.ה 

בדיווח מלא של השירות אותן הן מעניקות, כמפורט  יםמחוייב הבנקים ,חוק הבנקאותא ל1סעיף לפי  .72

 לן:לה
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, תאגיד בנקאי ימסור ללקוחותיו מידע בכתב 5מבלי לגרוע מהוראות סעיף  )א( .א5
 ...בעד כל שירות שנתן ללקוחשהוא גובה  שיעור העמלותאו על  סכומי העמלותעל 

א יבוטל מכורח הסדרי גילוי 1לחוק הבנקאות(, הוצע כי סעיף  56ההסבר להצעת החוק )תיקון מס'  בדברי .46

א, ואף לחזקו 1המחוקק הראשי בחר לשמר את סעיף . לא התקבלה זו הצעהברם,  ;גידהנאות שייקבע הנ

לגבי השירותים שבגינם  , ולא להסתמך על כך שהנגיד יקבע לבדו את המסגרת הנורמטיבית55בתיקון מס' 

 תחול חובת הגילוי.  ההצעה שנדחתה, כפי שעולה מדברי ההסבר, מובאת להלן:

הקובע הסדר מפורש לענין פיקוח על עמלות  יח[9ט עד 9]סעיפים לחוק  2להוספת פרק ב' ההצעהלאור 
והכולל, בין השאר, הוראה המחייבת תאגידים בנקאיים ליידע את לקוחותיהם בדבר השירותים שבעדם הם 

גובים עמלות וסכומן או שיעורן של עמלות אלה, בהתאם להוראות התעריפונים שיקבע נגיד בנק ישראל 
. הכללים א לחוק, המתייתר לאור ההסדר המוצע5מוצע לבטל את סעיף ( ובדרך שיקבע, הנגיד –)להלן 

לכללי הגילוי הנאות ואת  26המוצע יחליפו, בין השאר, את ההוראות שבכלל  2שיוצאו מכוח פרק ב'
 תוספת ד' מכוחו.

לקוח( , הצעת חוק הבנקאות )שירות ל5667ביוני  54 ,664, מס' הצעות חוק הממשלהדברי הסבר,  -
 .33כנספח רצ"ב , , פסקה אחרונה004, עמ' 5667-(, התשס"ז56)תיקון מס' 

את הסמכות לקבוע אם קיימת חובה לגלות את העמלות הכרוכות  הפקיע מהנגיד 55יודגש כי תיקון מס'  .45

 בשירות אם לאו:

] 1981–בחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א .1 א5תיקון סעיף 
א 5(, בסעיף החוק העיקרי –)להלן  [12

– 

שהוא  5לפי סעיף  שירות שהנגיד קבע בכללים במקום "בשלבסעיף קטן )א(,  (1)  

 ;"כל שירות שנתן ללקוח יבוא "בעדשירות עיקרי("  –שירות עיקרי )בסעיף זה 

 .23כנספח , רצ"ב 5667-(, התשס"ז55חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס'  -

 ".תןכל שירות שנ" עלות העמלות, ושיעורן, לגביר כלומר, הלקוח יקבל מידע בדב .45

 יחד עם זאת, החוק הותיר בידי הנגיד את הסמכות לקביעת השירותים בגינם ניתן יהא לגבות עמלות: .46

 בתעריפון המלא לא יגבה מלקוחותיו עמלה אלא בעד שירות הכלולתאגיד בנקאי  י.9
 ...ובהתאם להוראותיו

עול למען הצגה מובנת של העמלות במטרה שהלקוחות יוכלו להשוות את מחייב את הנגיד לפ החוק בנוסף, .48

  עלות השירות:

 : פיקוח על עמלות2רק ב'פ
 

רשימה של שירותים  יקבע, בכללים,עם הוועדה המייעצת, הנגיד, לאחר התייעצות  )א( ט.9
מלקוחותיו, ואופן חישובן של העמלות שניתן לגבות  שבעדם רשאי תאגיד בנקאי לגבות עמלות

 ...אלה בעד שירותים

התעריפון המלא, לגבי סוגי  הנגיד רשאי לקבוע בכללים תעריפונים מצומצמים מתוך )ב( 
 תעריפונים מצומצמים(. –ות )בפרק זה שירותים בנקאיים או סוגי לקוח

                                                 
12
 .572; התשס"ו, עמ' 514ס"ח התשמ"א, עמ'  
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סכומי עמלות שהוא גובה בעד  תאגיד בנקאי יידע את לקוחותיו בדבר התעריפון המלא, )ג( 
שיעורן, וכן יעשה כאמור לגבי התעריפון המצומצם החל עליו, אם  השירותים הכלולים בו, או

 נקבע, והכל בדרך שיקבע הנגיד בכללים.

ומובנת של העמלות, במטרה  יפעל הנגיד להצגה הוגנתסעיף זה, בקביעת הכללים לפי  )ד( 
 ...ואמצעי תשלום להשוות את העלות של ניהול חשבון להבטיח את יכולת הלקוחות
 

 
 

להבטיח את יכולת הלקוחות במטרה מובנת של העמלות, הוגנת ו לפעול למען "הצגה הנגידעל כאמור לעיל,  .41

 ."עלות של ניהול החשבוןלהשוות את ה

 כעת נפנה למוטל על המפקח: .40

 
 

 רק ד': הוראות שונותפ

 –קח רשאי לפרסם נתונים בדבר המפ א.י61

לקוחות, של תאגידים בנקאיים  ההוצאה הממוצעת בפועל של לקוחות, או של סוגי (1)
 ...שונים בעד שירותים; 

בדרך סכומים ושיעורים של עמלות שגובים תאגידים בנקאיים בעד סוגי שירותים,  (2)
 .שתאפשר את השוואת העמלות

 כללי הבנקאות )גילוי( .6ה.

 הנגיד עדכן את כללי הבנקאות., יוצא מתיקון החוק במסגרת "רפורמת העמלות", כמפורט לעיל כפועל .47

ודרך  שיעורן, העמלותסכום גילוי לגבי  א לכללי הבנקאות )גילוי( תאגיד בנקאי חייב לספק50במסגרת כלל  .44

 חישובן:

יודיע התאגיד הבנקאי ללקוח את עלות השירות, ככל  בעת מתן שירות )א( .א81
 זו ידועה בעת מתן השירות, כמפורט להלן:ש

(1... ) 

מהות העמלה או תשלום אחר הקשור  –לענין סעיף זה, "עלות שירות"  (5)
, לרבות עמלות או הוצאות הנגבות באמצעות התאגיד הבנקאי בעבור צד לשירות
 ...ומועדי תשלומן דרך חישובן, סכומיהן, שיעורןשלישי, 

  –מינימום, מכסימום או אחוזית  –ידע את לקוחותיהם לגבי סוג העמלה לענייננו, המשיבים צריכים ל .42

 .את אופן החישוב של העמלהובכל מקרה לספק 

, והן סכום $6.52%: הן שיעור העמלה, 85,565מספק גילוי נאות כדין בגין העברה של  כך, בנק הפועלים .26

 .11בנספח מדווחים ללקוח, כמפורט ₪,  578.02העמלה, 

 ושטרלינג אשר הועבר ותליר 55,811בנק מרכנתיל אינו מספק גילוי נאות לגבי העברה של לעומת זאת,  .25
הבנק גילה כי סכום עמלת ההעברה היה  . 51כנספח מיידית לשקלים(, רצ"ב  ולחשבון הלקוח )והומר

 .לא ניתן גילוי לגבי שיעור העמלהלא ברור כיצד הבנק חישב סכום זה; אך ₪,  568.62

 קאות )עמלות(כללי הבנ .1ה.

הנגיד בכללי  אמצעות התעריפון המלא, המפורט על ידימת בשלמעשה, במידה רבה תכלית החקיקה מיו .25

הבנקאות )עמלות(, אשר מפרט לתאגידים הבנקאיים את השירותים בגינם ניתן לחייב בעמלה ואת האופן 

 בו עליהם לחשב ולהציג את אותה עמלה.
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לעיל( המאפשרים גביית  11 )כמפורט בסעיף תעריפון המלא ל 1לק נפנה בשנית לאותם סעיפים בחראשית,  .26

 מטבע חוץ." במגוון פעולות הקשורות למינימום" "מחיר"

העקרונות המנחים  ין אתהם ניתן להבבתעריפון המלא אשר מ מייצגים כעת, נציג עמלות ממספר פרקים .28

 :עסקינןהעמלות ל בתמחור וגילוי ש

 תוספת ראשונה
 (2)סעיף 

 התעריפון המלא
 

מועד  מחיר שירות
 גבייה

 הערות

 
 חשבון עובר ושב – 1חלק 

 
 (1) ...    
טיפול במזומנים על ידי  (8) 

 פקיד
 שירות זה כולל:

 ( משיכת מזומן1)
 ( הפקדת מזומן2)
 ( פריטת מזומן3)

 ₪...  -מטבעות 
 

 ... אחוז -שטרות 

 מטבעות 111לכל  
 

 ₪ 11,111מעל 

 
 אשראי – 3חלק 

 
טיפול באשראי  (2) 

 ובביטחונות
 111,111מעל  –הלוואות שאינן לדיור 

 ... אחוז )מינימום, מכסימום(,  ש"ח
 

... ש"ח 51,111מעל  –ניכיון שיקים 
 אחוז )מינימום, מכסימום( 

 
)מינימום,  הלוואות לדיור ... אחוז

 מכסימום( 
 

לעסק קטן ... אחוז  מסגרת אשראי
 )מינימום, מכסימום(

( אין לגבות את העמלה במקרה 1) 
של חידוש האשראי, שלא כרוך 

בשינוי או הוספת ביטחונות. 
 –במקרה של הגדלת האשראי 

ניתן לגבות את העמלה על 
 ההפרש בלבד

 
( אין לגבות עמלה על העמדת 2)

 מסגרת אשראי ללקוחות יחידים

      

 ערך ניירות – 4חלק 

 –)א( 4
שירותים 

 נפוצים

קניה, מכירה, ופדיון של  (1)
ניירות ערך הנסחרים 

בבורסה בתל אביב 
, ][)למעט קרנות נאמנות

מעו"ף וחוזים  ][אופציות
 עתידיים במעו"ף(

)כולל קניה או מכירה 
 שלא בוצעה(

 מניות ואגרות חוב
 ... אחוז )מינימום, מכסימום(

 
 מילווה קצר מועד

 ינימום, מכסימום(... אחוז )מ

( על פיצול הוראה לכמה 1) 
ביצועים חלקיים באותו יום 

תיגבה עמלת מינימום אחת ביום 
 לכל הוראה

( במקרה של קניה או מכירה 2)
שלא בוצעה מסיבה התלויה 

תיגבה עמלת מינימום  –בלקוח 
 רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד

( עמלה זו תיגבה גם בשל 3)
ת ערך ביצוע השירות בניירו

 שאינם נסחרים
( בעד פעולה המבוצעת ישירות 4)

באמצעות האינטרנט ייגבה שיעור 
מופחת של ... אחוז לפעולה 

במניות ובאגרות חוב, ושיעור 
מופחת של ... אחוז לפעולה 

 כללים
 8002-תשס"ח
 כללים
  8068-תשע"ג

 כללים
 8068-"גתשע
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 במלווה קצר מועד

קניה, מכירה וכתיבה  (3) 
של חוזים עתידיים 

 במעו"ף
)כולל קניה או מכירה 

 שלא בוצעה(

פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי לפי 
 עמלות 2ובלבד שלא יעלה על 

( תחול גם 1( שבסעיף )1הערה ) 
 על סעיף זה.

 ",₪ 11,111מעל " –משיכת מזומן בנוגע לעמלת  (בר ושב)עו 5 בחלק –רואים, הנגיד יצר מדרגת סף שכפי  .21

 וזאת במסגרת ההערות.

, "₪ 111,111הנגיד יצר מדרגת סף של " – באשראיבנוגע לעמלת טיפול  )אשראי( 6בחלק  –רואים אנו עוד  .20

, ורק לאחר מדרגת סף זו הבנקים אמורים לגבות עמלה במבנה של במסגרת הגדרת המחיר עצמווזאת 

מעבר  כי מטבע חוץהעברת ל בנוגעבאותה צורה ממש, יכול היה הנגיד לפרט   ."אחוז )מינימום, מכסימום("

ט התאגיד הבנקאי את העמלה במבנה האמור.  לחלופין, יכול היה $, יפר566למדרגת סף מסויימת, נניח 

תאגידים הבנקאיים רשאים לייצר מספר מסויים של מתחמי גביית עמלת התעריפון המלא להורות כי 

 מינימום, ואולם, כדבר הזה לא נעשה.

המחיר בצורה של  יש לפרט אתפעולה בניירות ערך נוגע לכי גם ב – )ניירות ערך( 1בחלק  –עוד אנו רואים  .27

 השונ )₪( .  האם מתקבל על הדעת כי תאגיד בנקאי יחליט על עמלת מינימום"...אחוז )מינימום, מכסימום("

הפרקטיקה הנהוגה על בדיוק  אתזואולם,  בוודאי שלא;  מניות? 5,666-ו 166, 566, 566, 16בעת רכישה של 

 .בע חוץמטטיפול בבנוגע לשיבים המ ידי

לגבי  רב(, רואים כי הנגיד לעיתים מאפשר לתאגידים הבנקאיים מרחב 6רות ערך( סעיף ))ניי 8עוד בחלק  .24

, כנראה היות ופעילי הנגזרים מתוחכמים "לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי" – גביית העמלותאופן פירוט 

 ; לא כך במקרה דנא.דיו לדאוג לעצמם

לא מוצא סימוכין בתעריפון המלא, ומשכך  סיכומם של דברים הוא כי גביית עמלות מינימום במדרגות .22

 נעשתה בניגוד לדין. שזכאים הלקוחות הנפגעים לפיצוי בגובה הפגיעה 

אופן גביית העמלות בניגוד לכללים נובע מכך שהמשיבים לא עשו מאמץ לעדכן   .9.ה
 תעריפוניהם לאחר חקיקת הכללים )עמלות(

: מדוע אין תעריפוני המשיבים משקפים את לאור החקיקה הברורה בנושא, נשאלת השאלה הפשוטה .566

 )₪(.ומכסימום )₪( ז, עם מינימום גביית עמלת אחו –הוראת החוק 

אחד מהם יעדכן את  שוטה: המשיבים החליטו לתאם את מצב העניינים כך שאף לאנדמה שהתשובה היא פ .565

 .5664-לאור הכללים )עמלות( שנכנסו לתוקף ב פי הנדרשהתעריפון על 

 מקרה בוחן –בנק יהב 

.  זאת ניתן כדי לספק שירותים הקשורים למטבע חוץ ללקוחותיו בנק הפועליםבנק יהב משתמש בשירותי  .565

מנותב  באופן מקוון בע חוץ, שם נראה כי לקוח המעוניין לבצע פעולה של המרת מט2.4מנספח ללמוד 

שם בנק יהב מסביר  ,6.4ח כנספ המצורףלאתר בנק הפועלים.  עוד סימוכין לכך מצויים בתדפיס השערים, 

 ."בנק הפועלים נקבעים ע"י"מטבע החוץ כי הציטוטים לשערי 

 8002-כללים תשס"ח

 כללים
 8002-תשס"ח
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, במדרוגלגבות עמלות מינימום  5668-נהג ב , בנק יהב5.4כנספח רצ"ב של בנק יהב,  קודם לפי תעריפון .566

 .עמלות היוםגובה בנק הפועלים זהה לאופן בו באופן 

$; $566 להעברות עד 4.1 ;566$עד לחו"ל $ להעברות 6.1 שלמום בנק יהב נהג לגבות עמלת מיני 5668-ב כך, .568

לגבי העברות נכנסות   . 566$, עד מכסימום של $, הגבוה מבינהם56או  6.571%ומעבר לכך, עמלה של 

מעבר  6.5655%-$ ו$5,666 עד $4.1; $566 עד 6.1)המגיעות לחשבון(, המדרוג הוא מעט אטריקטיבי יותר: 

 $.71 לכך עם מכסימום של

בהתאם הבנק גובה עמלת העברה כיום , מלמד כי 4כנספח עיון בתעריפון המעודכן של בנק יהב, רצ"ב  .561

מכסימום של ו$ 56עם מינימום של  6.571%כלומר,  –$( $566, 56) 6.571%  – לכללי הבנקאות )עמלות(

566.$ 

$ להעברות עד 6.1: ותמדורגמינימום העמלות בנק הפועלים, לעומת זאת, לא עידכן תעריפונו ושימר את  .560

מכסימום של  עם, $, הגבוה מבינהם66או  $6.571%; ומעבר לכך, עמלה של $566 להעברות עד $4.1; 566

576.$ 

הנפגעים   )עמלות(. כללי הבנקאותאת בהתאם להור ניהםתעריפונו עידכ המשיבים פשוט לאשנדמה לפיכך,  .567

 בדיוק המגזרים עליהם ניסו החוק והחקיקה להגן. –מכך הם כמובן הלקוחות הפרטיים והעסקים הקטנים 

 
 דינה כדין נזק שמותר לתבוע עליו פיצויים –הפרה של חוק הבנקאות .  2ה.

לסיכום, כתרופה וסעד מפרט חוק הבנקאות כי כל נזק, בין אם ישיר או עקיף, שניגרם בגין הפרתו מזכה  .564

 את הנפגע לפיצוי:
 

ל כל תקנה שניתנה לפיו, עעל ידי עבירה על הוראות חוק זה, או  ן נזק שנגרם לאדםיד .65
כדין נזק שמותר לתבוע עליו פיצויים על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, ולענין סעיף זה אין נפקא 

  -מינה 

 אם הנזק נגרם במישרין או בעקיפין; (1)

 כיס או במניעת ריווח;-אם הנזק הוא בחסרון (2)

 אם עובר העבירה עמד לדין פלילי ואם לאו; (3)

 ר העבירה לא התכוון לגרום את הנזק או לא יכול היה לראותו מראש.באם עו (4)
 

את חברי  להשיב קבוצה המיוצגת,באמצעות מתן פיצויים כספיים ל הבנקים, , חובתפי דיני הנזיקין על .562

 ם על פסיקת פיצוייםרה מזאת, דיני הנזיקין מלמדים טרם התרחש הנזק.  יתמצבהקבוצה המיוצגת ל

לתבוע במסגרת התובענה  עותרת המבקשתכל אלה  וכפיצוי על פגיעה באוטונומיה; הרתעתיכגורם 

 הייצוגית.

 

 הפרת חובת אמונים עילת התובענה מכוח .ו

 אימץ את הנשיא גרוניסכבוד בפסיקה עניפה.   בנק כלפי לקוחו מושרשת בדין, ומגובהחובת האמונים של ה .556

 אוליאל, כדלהלן:-דבריו של ד"ר בן

בהקשר לשירותי בנק, נמצא הלקוח לעיתים קרובות בתלות כלפי הבנק, הן במתן השירות עצמו, והן 
קוחו, בראש ובראשונה על בקביעת ההסדר המשפטי שחל עליו. בנוסף לכך מבוסס היחס בין הבנק לל

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1250.pdf
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ואמון זה הוא  –במתן השירות מאמין הלקוח … אמון שיש ללקוח במומחיות הבנק במתן השירות
כי למען הגשמת תפקידו יתנהג הבנק ברמה גבוהה של מקצועיות, הגינות וזהירות מופרזת,  –לגיטימי 

אדם אחר היה נוקט בנסיבות כלומר שהוא ינקוט הסדרי עבודה וניהול אשר רמתם תהיה גבוהה מהרמה ש
 ((. 1996) 592חלק כללי  –אוליאל דיני בנקאות -דומות." )ריקרדו בן

 
 .0250/68בנק לאומי לישראל, בע"מ נגד היועץ המשפטי לממשלה, ע"א  -

  כבוד השופטת נאור מסבירה את חובת האמונים בין הבנק ללקוח ואת החובה: .555

טבעם וקיומם חובת אמון על הבנקים. העוצמה הכלכלית פערי הכוחות שבין בנק ללקוח מטילים מעצם 
של הבנק מונעת מן הלקוח יכולת להתמודד עם הבנק כשווה, יוצרת פער בין כושר המיקוח של הלקוח 

; כך מכל םובין זה של הבנק, ומאפשרת לבנק להכתיב את תנאי ההתקשרות מבלי שניתן כמעט לשנות
דיל מבעלי עסקים גדולים, לקוחות גדולים של הבנק, או מקום במקרה של האדם ה"רגיל", אולי להב

לקוחות המוכנים להיכנס למו"מ מייגע כדי לחלץ מן הבנק הטבות. מורכבותם של חוזים בנקאיים והקושי 
בהבנתם הובילו את החקיקה ואת הפסיקה לאורך השנים לשוב ולהדגיש את חובות הגילוי והנאמנות של 

 ..בלי שירות.הבנק כלפי לקוחותיו וכלפי מק
 

 .55556/67, ע"א דינה שמחוני נגד בנק הפועלים -

להבהיר את הסטטוס המיוחד של הבנקים בקרב הציבור  כדימצטט מספר מקורות  כבוד הנשיא שמגר .א
 והכלכלה השיראלית:

נאמר, מעמדם של הבנקים במשק הישראלי מיוחד הוא... 'הפרט רוחש במקרים רבים אמון  כפי שכבר
ורואה בו גוף מעין ציבורי'... 'לקוחות ושאינם לקוחות נוהגים לתת אמון מיוחד בבנקאי  מיוחד לבנק...

מנת להגביר ולהעמיק את אמון הציבור -שעימו הם באים במגע...' ואכן, הבנקים עושים כל שביכולתם על
מם להגשים את הציפיות הסבירות שהם עצ ותבהם, ומשמושג יעדם 'אך סביר שיוטלו עליהם חובות הבא

 תורמים להיווצרותן'."
 

 .5176/25בנק המזרחי המאוחד בע"מ נגד פרופ' צבי ציגלר, ע"א  -

  ולסיכום, מציין הנשיא שמגר כי כוחם הרב של הבנקים מחייב אותם לפעול באופן "הוגן וסביר": .555

כוח זה... שהוא 'מעין '…בישראל "עוצמתם "המעין מונופוליסטית" של הבנקים במערכת הכלכלית
הדין, מחייב קיומן של ערבויות חוקיות, אשר יגבילו את היכולת -פי-וליסטי', המוענק לבנקים עלמונופ

 ...לעשות בו שימוש לרעה ויחייבו את הפעלתו באופן הוגן וסביר'

 

 .5176/25בנק המזרחי המאוחד בע"מ נגד פרופ' צבי ציגלר, ע"א  -

 של ""אמון ]ה[מיוחד, בפרט בהתחשב בת החוקלגבות עמלות בניגוד להוראואין זה "הוגן וסביר"  כי ברי .556

 "הגינות וזהירות מופרזתשל " מופע, ובוודאי שאין כאן "פערי הכוחות שבין בנק ללקוח"בהלקוח לבנק", ו"

 (.)ציטוטים מהמקטעים לעיל בסעיף זה. דיןה יפ-כנדרש על
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זהירות כאשר גבה עמלה השופט גריל פסק כי תאגיד בנקאי חרג מחובתו ל כבוד ,56/6/5658-לאחרונה, ב .558

 :13שלא בהתאם להוראות התעריפון המלא

שלא כדין, גורמת נזק ללקוחותיה, ומשכך חרגה היא  )והפרשי שער(על כא"ל לצפות כי גביית עמלה ...
מסטנדרט הזהירות המצופה ממנה בנסיבות העניין. כמו כן, קיים קשר סיבתי בין החריגה מסטנדרט 

 בגביית העמלה, שכא"ל לא היתה רשאית לגבותה.הזהירות לבין הנזק המתבטא 

 .68566-60-55, ת"צ טק )מיקרו חלקים( בע"מ  נ' כרטיסי אשראי לישראל, בע"מ-אקו  -

-לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט 5לבסוף, נטען כי הבנקים עושים עושר ולא במשפט, בניגוד לסעיף  .551

5272. 

 ייםחוק ההגבלים העסקהתובענה מכוח הפרת  עילת .ז

ויצירת מצב  הבהפרת החקיקה הברורקשה אחת כמ יםפועל המשיבים בבקשה שבעת ,כפי שראינו לעיל .550

ציבור משקי הבית והעסקים הקטנים נאלצים לספוג עמלת מינימום בסף גבוה מזה שהיה מתקבל  שבו

 .מיושמת החקיקה הייתהאילו 

, נרצה לשקף לבית בכבילה מתחרותהעוסק  ,זהטרם נפרוס את הטיעונים המשפטיים הרלוונטיים לפרק  .557

 :14הבנקים הגדולים בארה"ב, נכון לעת הזו ארבעתי ל ידהמשפט הנכבד את עמלות ההעברה המקובלות ע

Outgoing 

International 

Incoming 

International 

Outgoing 

Domestic 

Incoming 

Domestic 

 

$45 $16 $25 $15 Bank of America 

$45 $16 $30 $15 Wells Fargo 

$45 $15 $30 $15 Chase 

$40 $10 $25 $10 Citibank 

 בארה"ב, הנתונים הם כדלקמן: יותר תחרותיים תאגידים בנקאייםלגבי  .554

Outgoing 

International 

Incoming 

International 

Outgoing 

Domestic 

Incoming 

Domestic 

 

$25 $0 $25 $0 E-Trade
15

 

$10 $0 $10 $0 Interactive 

Brokers
16 

$25 $0 $25 $0 Ameritrade
17 

                                                 
13

 גם כאשר בתי העסק, PayPalקוונת באמצעות כא"ל מחייבת את לקוחותיה בעמלת המרה )והפרשי שער( כאשר הלקוחות מבצעים רכישה מ 

 , וזאת על אף שאין התעריפון המלא מספק היתר לגביית עמלת המרה במצב עניינים שכזה.₪-והעסקה היא ב ממוקמים בישראל
14

 –ובקישורית 01בנספח סימוכין  

http://www.mybanktracker.com/news/2014/04/24/wire-transfer-fees-compared-top-10-banks-spring-2014/  
15

 . nav-?ploc=bankfees-https://us.etrade.com/banking/ratesסימוכין:  
16

 . https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=otherFees&p=withdrawalסימוכין:  

http://www.mybanktracker.com/news/2014/04/24/wire-transfer-fees-compared-top-10-banks-spring-2014/
https://us.etrade.com/banking/rates-fees?ploc=bank-nav
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=otherFees&p=withdrawal
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- $0 $10 $0 Fidelity
18

 

- $0 $25 $0 Schwab
19

 

 .קבועותעמלות ההעברה הן כפי שאנו רואים, בארה"ב  .552

בקרב הבנקים הגדולים ביותר בארה"ב עמדה על מחיר קבוע של  נכנסתעברה ניתן לראות כי עמלת העוד  .556

 .8$על  ו עמדהעמלה זהתחרותיים בקרב הבנקים ; בלבד 35.2$-כ

$ ובבנקים התחרותיים התעריף אינו עולה על 81-צאת, התעריף בבנקים הגדולים עומד על כהעברות יולגבי  .555

51.$ 

 )אלא כאשר מדובר בהעברה יוצאת מחשבונות פקדון,העברה  תעמלמחייב ב אינוהודו -סיטיבנק הודו,לגבי  .555

 :20(66$ ואז, עמלה קבועה בסך

 

-של כ אפקטיבית ישנה עמלת מינימוםבקרב המשיבים ת ההעברה הן משתנות.  עמלו לעומת זאת, בישראל .556

 ,516$-516$-כגדל עד לעמלת מכסימום העומדת על ומשם סכום העמלה הולך ו תלוי בבנק, $,66-51$

כנספח  צורפהמכסימום, ואסמכתא לכך אף לעיתים עמלת משלמים הלקוחות  ישנםברי כי   .בהתאם לבנק

12. 

 בשלב הזה: ולות כברעמספר שאלות  .558

 מתמחרים את עמלות ההעברה כעמלה קבועה? ובהודו מדוע הבנקים בארה"ב .א

 ממקבילן בארה"ב )!( 51-6פי ת בקרב המשיבים גדולות וסימלימדוע עמלות ההעברה היוצאות המכ .ב
 ?ובהודו

 אותיוצ לגבי העברות עמלותפחות מנמוכות  נכנסותהעברות הקשורות בעמלות  ובהודו בארה"ב מדוע .ג
 ם, אין כל עמלה על העברות נכנסות(?במקרים רביו)

-למעלה משל  המרה עלויותיצטרכו להתמודד עם דולרים  להעבירהמעוניינים  תושבי ישראלכי  ,עוד נזכיר .551

משום  יות אלהמסכום המועבר, וזאת בנוסף לעלויות ההעברה.  המקביל האמריקאי אינו סופג עלו 5%

 כך, הבנקים בישראל נהנים מעמלת המרה  ובל בכל העולם לצורכי מסחר.מטבע המק נוה , כידוע,שהדולר

                                                                                                                                                                    
17

 .   fees.page-https://www.tdameritrade.com/pricing/brokerageסימוכין:  
18

 . wires-management/bank-https://www.fidelity.com/cashסימוכין:  
19

 . FINAL.pdf-1036363/Pricing_Guide_REG23060-http://international.schwab.com/public/file/P_23סימוכין:  
20

 . https://www.online.citibank.co.in/portal/newgen/socmgm.pdfוזמינה בקישורית:  03כנספח אסמכתא לכך מצורפת  

https://www.tdameritrade.com/pricing/brokerage-fees.page
https://www.fidelity.com/cash-management/bank-wires
http://international.schwab.com/public/file/P-1036363/Pricing_Guide_REG23060-23_FINAL.pdf
https://www.online.citibank.co.in/portal/newgen/socmgm.pdf
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לכפל עמלות אינם זוכים  , ככלל,בעוד שעמיתהם בארה"ב – עסקינן כשירות משלים לפעולות ההעברה –

 שכזה.

 של הסדר כובל המשיבים היא תולדה ם מדיניות תמחור עמלות ההעברה על ידישאלה האנעבור ל כעת, .550

 .מכללה

 של חוק ההגבלים העסקיים כלליתסקירת . 3.ז 
  כדקלמן:קובע  ("ההגבלים חוק")להלן,  5244-, התשמ"חחוק ההגבלים העסקיים .557

)א( הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל  .2
התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את 
 מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר.

" באופן גורף, וכולל הן הסכמים מפורשים והן הסכמים המושגים באמצעים הסדר"מגדיר מוסיף וחוק ה .554

 עקיפים, כגון מתוך התנהגות, במשתמע או בהקשר הנסיבות: 

מכללה, בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות, בין אם הוא מחייב על פי דין בין במפורש ובין  -ר" סד"ה
 (.1)סעיף  ובין אם לאו;

 חוק מונה חזקות חלוטות, שבהיתקיימן יראו את ההסדר ככובל:כן, הכמו  .552

)ב( מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )א( יראו כהסדר כובל הסדר שבו הכבילה נוגעת לאחד  .2
 ים:העניינים הבא

 ( המחיר שיידרש, שיוצע או שישולם;1)
 ... ( הריווח שיופק;2)

 " באופן רחב: מחיר"מגדיר  5סעיף  .566

  ;לרבות הפרשי הצמדה למדד או למטבע, ריבית, שיעורי תשלום ותנאי תשלום אחרים –" מחיר"

 ".מחיר" –" מינימוםנזכיר את כותרת העמודה בתעריפון המלא בה מופיע המונח " .565

מענף הבנקאות מתנהל באופן אחיד  26%-".  היות ומחירינן בהפרת הוראת חוק הנוגעת ל"כלומר, עסק .565

חזקה  –( לחוק ההגבלים 5)ב()5", הרי שמכוח החזקה המפורטת בסעיף מחיר, בעניין ה"בעניין זה

 הסדר כובל.של היא תולדה בהפרת החוק האחידות ש

מור לעבור למשיבים להוכיח כי אינם מגבילים ה הוכחנו את מה שהיה צריך להוכיח, והנטל אלמעש בזאת .566

 עצמם מתחרות.

שהכבילה ואולם, יש לצפות שהבנקים יעלו את הטיעון כי נדרשות ראיות מצרפיות להוכחת תיאום, הגם  .568

 בנוגע ל"מחיר". נעשית 

 ם מצרפיים"באמצעות "גורמי בין הבנקים והוכחת קיומו כובלההסדר מהות ה.  6.ז 

אשר נרקמו בין  נורמותבאמצעות  –" התנהגותבעל פה או ב" –" מכללה" ושגההסדר הכובל בו עסקינן ה .561

בים בעלי מופע אין מחלוקת כי הסדר כובל יכול שיהיה מורכב ממכלול רכיבמהלך השנים.   הבנקים

 :המשתרע לאורך זמן 



23 

אירופי ( של אמנת האיחוד ה1)85...היות ותקנה 
אינה מכילה קטגוריה ספציפית לעבירה 

מורכבת, אשר הינה למעשה עבירה אחת 
המורכבת ממעשה מתמשך, המאופיינת ע"י 

מטרה אחת ואשר מעורבים בה בו זמנית גורמים 
עובדתיים אשר יאופיינו כהסכמים וגורמים אשר 
יאופיינו כמעשים מאורגנים, עבירה שכזו תתכן 

ן, ואין צורך ותבטא הסכם ומעשה מאורג
להוכיח, בין באופן ספציפי ובין במצטבר, כי 
אותם גורמים עובדתיים מהווים את הרכיבים 

 של ההסכם והמעשה המאורגן.

 

 ….Since Article 85(1) of the Treaty lays no 

specific category for a complex infringement 

which is nevertheless a single infringement 

because it consists of continuous conduct, 

characterized by a single purpose and involving 

at one and the same time factual elements to be 

characterized as 'agreements' and elements to be 

characterized as 'concerted practices', such an 

infringement may be characterized as 'an 

agreement and a concerted practice' and proof 

that each of those factual elements presents the 

constituent elements both of an agreement and 

of a concerted practice is not simulatenously 

and cumulatively required."  

Imperial Chemical Industries plc vs. The CEC, Case T13/89 II -1023. 

 

את התייחסות הדין לראיות נסיבתיות לצורך הקביעה כי קיים  OECD-כך,באופן כללי, מסכם פורום ה .560

 הסדר כובל:

1. Circumstantial evidence is employed in cartel cases in all countries. 
 

Competition law enforcement officials always strive to obtain direct evidence of agreement in 

prosecuting cartel cases, but sometimes it is not available. Cartel operators conceal their 

activities and usually they do not co-operate with an investigation of their conduct, unless they 

perceive that it is to their advantage to participate in a leniency programme. In this context, 

circumstantial evidence can be important. Almost every country making a written or oral 

contribution to the roundtable described at least one case in which circumstantial evidence was 

used to significant effect. At the same time, there are limits to the use of circumstantial 

evidence. Such evidence, especially economic evidence, can be ambiguous. It must be 

interpreted correctly by investigators, competition agencies and courts. Importantly, 

circumstantial evidence can be, and often is, used together with direct evidence. 

 

 
2. The better practice is to use circumstantial evidence holistically, giving its cumulative effect, 

rather than on an item-by-item basis. 
 

One delegate described the methodology for evaluating circumstantial evidence as like an 

impressionist painting, comprising many dots or brush strokes which together form an 

image. Another likened the process to a jig-saw puzzle. In this way, circumstantial 

evidence, which by definition does not describe the specific terms of an agreement, can 

be better understood. The materials submitted for the roundtable described a few cases in 

which courts declined to use this holistic approach, requiring instead that each item of 

evidence be linked directly to a specific agreement. The result was that the cases failed. 

Of course, given the ambiguous nature of some circumstantial evidence, the holistic 

approach can result in errors. Business representatives urged that no case be based solely 

on circumstantial evidence, given the significant liability facing businesses that are 
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found to have participated in a cartel. It did not appear that any other delegation 

embraced this position. On balance, the holistic approach is much preferable to a 

requirement that each item of circumstantial [evidence] be linked directly to a specific 

agreement.   

OECD Policy Roundtables, Prosecuting Cartels without Direct Evidence, 2006 

http://www.oecd.org/daf/competition/prosecutionandlawenforcement/37391162.pdf 

", ולכן התנהגותי "" או על ידמכללה" ייתכן ויושג "הסדר כובליודגש בשנית כי המחוקק במפורש ציין כי " .567

הראייתית  פק את התשתיתאשר מס , שאינו כולל ראיות חותכות,אחייב להיות מתחם ראייתי כלשהו

לאור במקרה דנא, לאור הנתונים שהבאנו,   .שהושג במשתמעקיומו של הסדר כובל הנדרשת להוכחת 

, ברי כי קיים בין הבנקים הסדר ולאור הראיות המצרפיות הנוספות שהבאנו דיני הבנקאותשל הפרות ה

 .מכללה כובל

 :בגורמים נוספים להוכחת קיומו של הסדר כובלאת הצורך  קובסיס המלומדמסכם לגבי הדין האמריקאי,  .564

במקרה של אוליגופולין, קבוצות ריכוז, רשויות 
התקשו לפתח סטנדרטים המאפשרים זיהוי של 

הסדרים כובלים ]מכללה[. חברות בענף 
אוליגופוליסטי מודעים לתלותם ההדדית, 

מבינים שהם שחקנים במשחק מתמשך, 
להגבלים ופועלים בהתאם.  בהחלטות הנוגעות 

קביעת עסקיים אשר בבסיסן הטענה בדבר 
, אופן התנהלות זה אשר מחירים מאורגנת

מכונה ע"י בתי המשפט ופרשנים כ"הקבלה 
אינו מספיק לאשש כי החברות  –מודעת" 

עוסקות בפעולה מאורגנת.  זאת משום שקביעת 
מחירים מקבילה יכולה לנבוע מחברות 
ך הבנה הפועלות ללא שיתוף פעולה בינהן, תו

שהן שחקניות במשחק אוליגופולין מתמשך. 
בנוגע להליכי הגבלים עסקיים, בתי משפט 

מאפשרים הוכחה של קיומו של הסדר כובל 
כי  דורשיםבאמצעות ראיות נסיבתיות, אך הם 

ראיות נסיבתיות כלכליות יהיו יותר מאשר שינוי 
להוכיח כי הפעולה של  כדימקביל של מחירים 
חוק ההגבלים ]האמריקאי[.  החברות מנוגדת ל

 –הראיות הנסיבתיות הנוספות מכונות במשותף 
 "גורמים נוספים."

 

 In the case of oligopolies, authorities have 

struggled to develop suitable evidentiary 

standards for identifying agreements. Firms in 

an oligopolistic industry recognize their mutual 

interdependence, understand that they are 

players in a repeated game, and act accordingly.  

In antitrust decisions about allegations of 

collusive pricing, this pattern of interaction—

which courts and commentators describe as 

“conscious parallelism”—is viewed as 

insufficient to establish that firms are engaged 

in concerted action. This is because such 

pricing can emerge from firms acting 

noncollusively where they understand their 

role as players in the repeated oligopoly 

game.  In antitrust cases, courts permit the fact 

of agreement to be established by cir- 

cumstantial evidence, but they have required 

that economic circumstantial evidence go 

beyond parallel movement in price to reach a 

finding that the conduct of firms potentially 

violates section 1 of the Sherman Act.  The 

additional economic circumstantial evidence is 

collectively referred to as “plus factors.” 

See: Plus Factors and Agreement in Antitrust Law, Kovacic et. al., Michigan Law Review, Vol. 

110, No. 3, p. 393-436, 2011.   

 .http://ssrn.com/abstract=1980164: קישוריתבאופן מקוון ב להורדהניתן  המסמך

מעבר  – "דבר מה נוסף" –פי בגורם מצר בישראל ביטא את הצורךבאותו האופן, בית המשפט העליון  .562

 :מצאותה של התנהלות מקבילהלה

http://www.oecd.org/daf/competition/prosecutionandlawenforcement/37391162.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1980164##
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1980164##
http://ssrn.com/abstract=1980164
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קבעה הממונה )דאז( על הגבלים עסקיים כי בין חמישה בנקים ישראליים, כולל  26.4.2119ביום .    4
שלושת הבנקים המבקשים, נתקיימו הסדרים כובלים בנוגע להעברת מידע באשר לעמלות מסוימות. 

ט המחוזי נתן את החלטתו נשוא ההליכים שבפנינו. חמשת הבנקים קביעה זו ניתנה לאחר שבית המשפ
הגישו עררים על החלטתה של הממונה בפני בית הדין להגבלים עסקיים. עררים אלה תלויים בפני בית 

הדין. בדיונים שנערכו בערכאתנו עלתה השאלה האם קביעתה של הממונה יכולה לשמש כדבר מה נוסף, 
אלה האחרונים תוקפים, כמצוין, את הקביעה בפני בית הדין. בכל מקרה, הנדרש לשיטתם של הבנקים. 

עמדתם של הבנקים היא כי אף אם הקביעה תעמוד אין בה כדי לקיים את הדרישה של דבר מה נוסף. זאת, 
בין היתר, משום שהקביעה ניתנה לגבי עמלות )ואף זאת לגבי עמלות מסוימות( ולא בנושא בו עוסקת 

 שיעורי ריבית.  –ית התובענה הייצוג
 
בנסיבות המתוארות, ובשל כך שייתכן כי לקביעתה של הממונה עשויה להיות השלכה משמעותית על .    5

אישורה של התובענה הייצוגית, איננו רואים מנוס מהחזרת ההליך לבית המשפט המחוזי לדיון מחודש 
שהקביעה באשר לעמלות מסוימות  בבקשת האישור. יש להבהיר, שאין להבין מדברינו כי סבורים אנו

מהווה אומנם דבר מה נוסף. אף סוגיה זו טעונה ליבון שאין מקומו לעת הזו בערכאת הערעור. והבהרה 
נוספת: אין להסיק מדברינו כי התובעת הייצוגית לא תוכל לסמוך את בקשת האישור על דבר מה נוסף 

שצוינו מצדיקה שאף הסוגיות שעלו בערעורה  אחר, אם יוכח. החזרת העניין לערכאה הדיונית בנסיבות
 של התובעת הייצוגית יידונו מחדש בערכאה המבררת. 

 .6512/64ע"א  , אביב בע"מ נ' בנק הפועלים ואח'-שרנוע מכונות ממחושבות תל  -

" כמובהקים יותר וכמובהקים פחות.  הגורמים הנוספים המובהקים המצרפייםניתן לסווג את ה"גורמים  .586

"(, די בקיום של גורמים מובהקים" או "גורמים נוספים מובהקים)להלן," ("super plus factors")ביותר 

התוספת הראייתית הנדרשת להעלאת מכלול הראיות לספק את  כדימובהקים  מאותם גורמיםאחד 

 : הסדר כובל הנסיבתיות לכדי "ראיות לכאורה" באשר לקיומו של

 

 .865-861ודיון באופן כללי בעמודים  865, עמ' Kovacicסימוכין: לעיל, 

 .http://ssrn.com/abstract=1980164: המסמך ניתן להורדה באופן מקוון בקישורית

נציין ונדון במספר גורמים נוספים )חלקם גורמים מובהקים( אשר מספקים ראייה לכאורה לגבי קיומו  כעת .585

 ל הסדר כובל מכללה בענף הבנקאות בישראל.ש

  

 גורם מצרפי "מובהק"

http://ssrn.com/abstract=1980164
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 מובהק מצרפיגורם  –עוברים באופן מתואם על חוקי ודיני הבנקאות  הבנקיםכל .  1.ז 

גורם כפי שפרסנו בהרחבה לעיל בבקשה זו, מהווה  ,על דיני הבנקאות הבנקיםלשיטתנו, האופן בו עוברים  .585

.  מטבע החוץשירותי בנוגע להסדר כובל  קייםפיק לבדו( להעצים את הסבירות לכך כי מובהק )המס מצרפי

שיבים בבקשה קובעים מדרגות מינימאליות במקום עמלת מינימום מהאת האופן בו  בהקשר זה נדגיש

עוד נזכיר כי ישנם בנקים )יהב ואיגוד( שאינם מפרים את כללי הבנקאות   , כפי שנסקר בהרחבה לעיל.אחת

 עמלות( דבר המחזק את ההשארה כי המשיבים דנא יצרו הסדר כובל.)

גורם מצרפי בעל  – קבוצת ביקורת עלות השירות אצל.  שוני מובהק בין מחיר השירות לבין 9ז.
 מובהקות גבוהה

להוכיח מחיר שירות שאינו תואם שוק תחרותי ניתן להשתמש בניתוח סטטיסטי של הנתונים, וניתן  כדי .586

 מטס:-, כמוסבר להלן ע"י המלומדת רוזה ארבנטסקבוצת ביקורת הפועלת מחוץ לשוקב להשתמשאף 

The art of flagging potential unlawful behavior through economic and statistical analyses is commonly 

known as screening.  A screen is a statistical test based on an econometric model and a theory of the 

alleged illegal behavior, designed to identify whether manipulation, collusion, fraud or cheating of any 

kind may exist in a particular market. Screens use commonly available data such as prices, bids, quotes, 

spreads, market shares, or volumes to identify patterns that are anomalous or highly improbable. 

 

Broadly speaking, the literature identifies two primary screening strategies. The first is to search for 

improbable events….   

 

The second type of screen uses a control group. As an example, during the 1980s, one study found that 

the price of concrete was seventy percent higher in New York City than in other U.S. cities. While it is true 

that the prices of many goods and services are somewhat higher in New York City, relatively few of those 

prices are seventy percent higher than in other large cities. It was later established that an organized crime 

syndicate in New York City had been operating a concrete club that rigged bids on contracts over $2 

million. Prices that are anomalous, compared to other markets, suggest a lack of competition. 

 

Revolution in Manipulation Law: The New CFTC Rules and the Urgent Need for Economic and Empirical 

Analysis, Rosa M. Arbantes-Metz et.al., U. of Pennsylvania Journal of Business Law, Vol. 15:2, p. 399. 

 - 117 מהנהוג בארה"ב )לעיל, סעיפים  51לפי  6בין פי זכיר כי הבנקים מפקיעים את מחיר שירות ההעברה נ .588

ם מרווחים משלמים , אינם נהניישראליים, בניגוד לעמיתהם בארה"ב(, וזאת למרות שהבנקים ה118 

 הנובעים משירותי המרת מטבע אשר במקרים רבים מתלווים לשירותי ההעברה.
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אשר אינם צדדים להסדר )ומשכך  מתחריםוקיומם של  ההסדר להגבלה מתחרותאת התוצאה של  .581

 מאששים את עצם קיומו(, ניתן לסכם ולהציג בגרף הבא:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580.  

בדבר השוואה לפירמות תחרותיות כחיזוק  56/8/5658-זה, אנו מפנים לגילוי דעת שפרסם הממונה ב לעניין .587

 להפרת החוק:ראייתי 

: במבחן זה הרשות תשווה בין המחיר שגובה המונופול לבין המחיר של מוצרים מבחן ההשוואה

.  השוואה אפשרית או מחיר מוצר דומה בשוק גאוגרפי אחר, או מחיר הנגבה מלקוחות שונים, מתחרים

 נוספת היא בין מחירים שנגבו על ידי אותו מונופול, על אותו מוצר, בזמנים שונים.

, רצ"ב , גילוי דעתעלמוצריו עשוי להימצא כמי שעבר על החוק 56%-מונופול שמרוויח למעלה מ  -
 .46כנספח 

שנים לאחר  7-, כ5658בשנת , בישראליאור לעיל משקף נאמנה את העדר התחרות בענף הבנקאות הת .584

בהקשר   .5667-(, תשס"זקידום תחרות( )55כניסת תוקפו של חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' 

 :21על הבנקים הפיקוח, נציג נביא דבריו של עו"ד אמיר בכר ,זה

 אמיר בכר:
מה בסופו של דבר יצרה מצב שייתכן מאוד, כך אני חושב, שחלק נכבד מהבעיות שהיו אני מבין כי הרפור

 כבר אינן קיימות עוד. 

                                                 
21

, 30/7/0838. גלובס, חודשים מכהונתו בפיקוח, צורף עו"ד בכר לשורות בנק הפועלים 9לאחר תקופת צינון של  

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000575217 . 
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דבר נוסף שאומרים פה וכאן אנחנו מגיעים למחירים, כי שוב, מוצגים פה דברים שאנשים לא מביאים 

בממוצע והיום קצת יותר המחירים ביחס לעולם גם אז היו המחירים ביחס לעולם.  .אפילו בדל ראיה אליהם
 . מי שרוצה שיבדוק את הדוחות שמוכנים בנושא הזה נמוכים. 

 .56, עמ' 36כנספח , רצ"ב 5662במאי  55ישיבת ועדת הכלכלה, מ 8, פרוטוקול מס' 54-הכנסת ה  -

 באותה ישיבת ועדה, הממונה על רגולציה מטעם בנק הפועלים אמר את הדברים הבאים: .582

 בועז רדי:
אי הבנות, אני אומר לפרוטוקול, אני מייצג רק את בנק הפועלים. דבר ראשון, אנחנו חולקים על  שלא יהיו

המסקנות של הממונה, נערער עליהם בבית הדין. מאחר וזה ייכנס להליך משפטי לא אכנס כאן יותר מדי 
 תקבל החלטה. לפרטים, אנחנו סבורים שנפלה שגגה ונפרט את זה, יהיה הליך משפטי ואני מניח שבסופו ת

 
מדובר על דברים כפי שאמר עורך דין בכר, דבר שני, אני מצר על כך שהממונה לא הדגישה הדגשה אחרת, 

שנים. כל האמירות,  5. זה לפני 2114שנים, לפחות לפי דוח החקירה. כל הנתונים הם עד  5שהסתיימו לפני 
יבור וגם את חברי הכנסת. הכל נעשה, כולל במצגת, שמדברות בלשון הווה נגיד בעדינות, מטעים את הצ

 .מתואם. לא. הכל צריך להיות בלשון עבר וצריך להדגיש שמדובר פה על לשון עבר ולא על לשון הווה
 

קרו שני דברים מאוד מאוד מהותיים מאז ועד אני מבקש לחזור ולהדגיש את מה שאמר פה עורך הדין בכר.  
. יש פה הרבה דבר השני זה חוק העמלות. העולם השתנההיום. האחד זה ועדת החקירה הפרלמנטרית, ה

חברי כנסת חדשים אבל יש פה גם כאלה שהיו פה אז ויודעים שהעולם השתנה לחלוטין ואין בכלל מה 
 .אין מה להשוות לא בשמות העמלות ולא במחיריםלהשוות. 

 .56, עמ' 32נספח כ, רצ"ב 5662במאי  55מישיבת ועדת הכלכלה,  8, פרוטוקול מס' 54-הכנסת ה  -

 .השוק הישראלי תלוי הרבה יותר מהשוק האמריקאי בהעברות של מט"חנזכיר כי  ,לסיכום .516

 גובה מחירים תחרותיים יותר, באופן מובהק, משאר הבנקים –בנק יהב 

$(; כלומר, בנק יהב 566 $, מכסימום56מינימום ) 6.571%עמלת העברה של עוד נציין את בנק יהב, הגובה  .515

עוד נזכיר כי בנק    .שאר השחקנים בשוקמכל  פחות %11של  מכסימום לת המרה כדין ובתעריףגובה עמ

יהב קטן בהרבה מהבנקים המובילים בשוק )ולפיכך בעל תקורות גבוהות יותר באופן יחסי(, ובכל זאת 

 שגובים המשיבים דנא. ליתהמכסימא מעמלת ההעברה 00%-מסתפק ב

כתוצאה  גבוהות יותר בתחומים אחרים כדי להשלים את החסראגב, בנק יהב אינו גובה עמלות  .515

מרה של אנו למדים כי עמלות הה בנק יהבמתעריפון   מט"ח.עברת מהתעריפים האטרקטייבים בתחום ה

התחרותיות ביותר בשוק.  כמו כן, סקר בנק ישראל מלמד כי בנק יהב הוא התחרותי בנק יהב, אף הן, 

 ת:ביותר בשוק במגוון רחב של עמלו
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 . yahav.co.il/content_1.asp?id=220-https://www.bankסימוכין: 

לא זו בלבד שבנק יהב גובה עמלות נמוכות יותר, הבנק אף טרח לעדכן את מדיניות התמחור כך שתתאם  .516

 לעיל. 107  - 102 ם לכללים )עמלות(, כפי שסקרנו בסעיפי

 המאשש קיומו של הסדר כובל מובהק גורם מצרפי –החלטת הממונה על הגבלים עסקיים .  2.ז 
 י לממשלהפי חוות דעתו של היועץ המשפט-זאת על –

החלטה בדבר  בראשותה של רונית קן "(הממונההממונה על הגבלים עסקיים )להלן, ", קיבל 5662באפריל  .518

.  להלן, נביא את 35כנספח ; החלטתה מובאת התנהלות מתואמת בין הבנקים בהקשר לקביעת עמלות

ממונה , אשר סיכם את החלטת ה61כנספח , המצורפים במלואם  22דברי היועץ המשפטי לממשלה

 כלדקמן:

, הממונה על הגבלים 06.9.0884)א( לחוק ההגבלים קבעה ביום  91.  בהתאם לסעיף 36

של המאה הקודמת ועד תחילת חקירת רשות ההגבלים  48-עסקיים, דאז, כי מראשית שנות ה

, בין חמשת הבנקים הגדולים בישראל, קרי בנק הפועלים, 0889העסקיים בעניין, בחודש נובמבר 

"(, חמשת הבנקיםומי, בנק דיסקונט, בנק המזרחי והבנק הבינלאומי הראשון ) להלן: "בנק לא

                                                 
22

 לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, נציין כי הוגשה מטעמו, באותו העניין, חוות דעת קודמת לזו ממנה אנו מצטטים. 

https://www.bank-yahav.co.il/content_1.asp?id=220
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התקיימו הסדרים כובלים שעניינם העברות מידע בנוגע לעמלות, בשוק אספקת שירותי בנקאות 

 למשקי בית ועסקים קטנים.

עברות , התקיימה מערכת מסועפת של הה.  לפי קביעת הממונה, לאורך שנים וכעניין שבשגר37

וק זה.  המידע הועבר בין אנשי מחלקות העמלות, אשר היו אמונים על שמידע בנוגע לעמלות ב

תמחור וגביית עמלות בחמשת הבנקים.  המידע שהועבר עסק בעמלות שנגבות בפועל מהלקוחות 

ובכוונות העתידיות של הבנקים בעניין גביית העמלות.  מידע זה הועבר בין חמשת הבנקים לבין 

 ם, ללא שהיה חשוף לעיניו של ציבור הלקוחות.עצמ

העברות המידע אודות העמלות נועדו להשלים ולהבהיר מידע שנעדר באופן מלא או חלקי .  30

פרסמו לשימוש לקוחותיהם, תוך גישור על הפער בין  הבנקיםמתעריפוני העמלות שחמשת 

ועבר בין חמשת הבנקים .  המידע שההכתוב בתעריפוני העמלות לבין העמלות שנגבו בפועל

שימש אותם בעת קבלת החלטות בנוגע לעדכון עמלות, לאופן גבייתן ולקביעת עמלות חדשות.  

גיה של טרטמידע זה סייע לחמשת הבנקים לליישם מדיניות של "יישור קו" ביניהם וכן לקיים אס

מידע מיקום יחסי של כל אחד מהם במדד יוקר העמלות שפרסם בנק ישראל.  לאור טיב ה

שהועבר בין חמשת הבנקים, אשר כלל מידע תמחירי פרטני הנוגע לעמלות הבנקים בעת העברת 

המידע ולכוונות עתידיות של הבנקים ביחס לעמלות, על רקע המבנה האוליגפולי של שוק 

הבנקאות בו שימשה הפרקטיקה של העברות המידע, הקימו העברות המידע חשש ממשי למניעת 

 ית ועסקים קטנים.בבין חמשת הבנקים באספקת שירותים בנקאיים למשקי ה הפחתת התחרות ווא

)א( לחוק  0.  לפי קביעת הממונה, כל ארבעת רכיביו של המושג "הסדר כובל" לפי סעיף 34

ההגבלים העסקיים מתקיימים בעניין העברת מידע בנוגע לעמלות.  כמו כן, היות שהעברות 

( 3)ב()0הנוגעת למחיר, הן מהוות הסדר כובל אף לפי ס' המידע נופלות תחת איסור על כבילה 

 לחוק ההגבלים העסקיים.

 . 61כנספח , מובאת 5עמדת היועץ המשפטי לממשלה מס'  -

כפי לאחר סקירה זו, נבקש למקד להלן את תשומת לב בית המשפט לשתי דוגמאות להתבטאות ספציפית  .511

 בחקירת הממונה: שהוצגו

, הטעם היחיד שניתן לה היה יישור 01%מעותית ביותר, המגיעה עד מש אף כי מדובר בהעלאה...

קו עם המתחרים. דברים דומים כלולים במסמך אחר של בנק דיסקונט העוסק אף הוא בעדכון 

 עמלות:

 "הנדון: עדכון עמלות ל"יישור קו" עם בנקים אחרים

 ידי ההנהלה.."-שאושר על בסחר חוץיעודכן תעריף העמלות  682806 -ב

אסטרטגיה לאן?", כתובים הדברים הבאים  -"בנק דיסקונט 0880בנק דיסקונט משנת  צגתבמ

 ביחס לאסטרטגיית הבנק:

"בטווח התוכנית האסטרטגית, במגמה להקטין את הסיכונים בטווח הקצר 
אחר הבנקים המובילים  Me Too-והבינוני, קבוצת הבנק תפעל כ

 [43][43]23במערכת."

 ; דגשים הוספו.55עמ'  ,35נספח החלטת הממונה,  -

 בסקירתה, ממשיכה הממונה להסביר כדלהלן: .510

                                                 
 ברשות המבקשת(.)נספח זה צורף כנראה להחלטת הממונה ואינו  8, בעמ' אסטרטגיה לאן -מצגת דיסקונט  [43][43]23
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גם בנק דיסקונט ייחס חשיבות רבה למדד העמלות. אסטרטגיית הבנק ביחס למיצוב הבנק במדד 

העמלות זכתה גם היא לשינויים במהלך השנים. במצגת של הבנק בנושא "עמלות בבנק דיסקונט" 

ינויים במדיניותו ביחס למיקומו במדד העמלות לעומת , עומד הבנק על הש0880מחודש יולי 

 : 0883-ו 0888השנים 

מדיניות הבנק הייתה למצב את הבנק במקום השני מעל  8006-ו 8000"בשנת 
הוחלט למצב את הבנק במקום השני מתחת  8008התעריף הנמוך. וכיום בשנת 

 .[71][71]24לגבוה ביותר מבין הבנקים המתחרים."

בר בעמלות שאינן חלק מסל העמלות, ולכן ייקורן אינו משפיע על מיצובו של מנגד, כאשר מדו

 בנק דיסקונט "כשני הגבוה ביותר", מובא הדבר במניין השיקולים לייקור העמלה: 

 מטבע חוץהחלק הארי של העדכון המבוקש מתייחס לעמלות בתחום "
, ולא נערכת בגינן השוואה אשר אינן נמצאות בפיקוח על המחירים

 .[72][72]25בעיתונות."

 ; דגשים הוספו.52, עמ' 35 נספחהחלטת הממונה,  -

.  יש 6.2בנספח בנק דיסקונט העלה את המחירים בתחום מטבע החוץ, כמופרט  68/5658-כאז כן היום; ב .517

העמלה )בניגוד להעלאת  שיעור, שכן מדובר בהעלאה של ריאלילהדגיש כי הבנק העלה את המחירים באופן 

, הרי שלאחר העדכון עמלת העברה עומדת על 6.61%כך, אם בעבר עמלת ההעברה עמדה על סכום(.  

 .6.86%, הרי שלאחר העדכון העמלה 6.64%; אם עמלת ההמרה בין שתי מטבעות חוץ עמדה על 6.67%

 בנוגע לסוגיית הגורמים המצרפיים הנדרשים, היועץ המשפטי לממשלה מסכם כדלהלן: .514

לממשלה, בנסיבות שלפנינו, בהינתן קיומה של זהות מחירים,  .  לעמדת היועץ המשפט01

כפסיקת בית המשפט המחוזי, אשר התקיימה בין הבנקים הנזכרים בקביעת הממונה, באופן 

מתמשך ולאורך השנים הרלבנטיות לקביעת הממונה, יכולה קביעת הממונה לשמש כגורם מצרפי 

 ((.0884) 008( 77)0884, דינים עליון ירדני נ' בנק הפועלים בע"מ 1648/87)והשוו: ע" 

.  כאמור לעיל, גורם מצרפי הינו כזה אשר מעצים את החשד והופך את קיומו לאפשרות 06

סבירה.  לאור מעמדה של קביעת הממונה, ולאור תוכנה אודות קיומם של ערוצי תקשורת 

וק משקי הבית אסורים בין הבנקים במשך השנים הרלבנטיות להליך דנן, בקשר עם עמלות בש

הקטנים, תחום פעילות מרכזי אצל הבנקים, אכן מועצם החשד בדבר קיומה של תקשורת דומה, 

בה נמצאה  –הריביות והעמלות נושא דיוננו  –באותה התקופה, בקשר עם פעילות מרכזית אחרת 

 זהות מחירים מתמשכת.

שבהקשרה חוות דעתו הוגשה עסקה נדגיש ונציין כי היועץ המשפטי הגיע למסקנתו לעיל למרות שהתביעה  .512

בתיאום מחירי ריביות, ואילו החלטתו של הממונה נסמכה על מחקר אשר עסק בתיאום עמלות )לרבות 

 עמלות מתחום מטבע החוץ(. 

                                                 
, בעמ' 5665באוקטובר  7, וכן ראה פרוטוקול מליאת דירקטוריון הבנק מיום 56", בעמ' 5665"עמלות בבנק דיסקונט, יולי  -מצגת  [71][71]24

ונה )נספח זה צורף כנראה להחלטת הממ 556-556, ש'  55.4.61; הודעת משה סופר מיום  871-874, ש' 5.4.61; הודעת משה סופר מיום 56
 ואינו ברשות המבקשת(.

)נספח זה צורף כנראה להחלטת  56%, שעניינו "המלצה לעדכון עמלות בשיעור העולה על 56.8.5665מכתבו של משה סופר מיום  [72][72]25
 הממונה ואינו ברשות המבקשת(. 
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היועץ המשפטי לממשלה בחר להתמקד במדיניות התמחור וקיומם של "ערוצי תקשורת אסורים", וזאת  .506

 אורך זמן.בהינתן מופע של התנהלות מקבילה ל

 קיומה של קבוצה מצומצת של חברות השולטות בשוק באופן מובהק.  6.ז 

חשוף  ללא שיהיהתאגידים בנקאיים, כחמישה קבוצה של  הישראלי נשלט על ידיהבנקאות שוק ברי כי  .505

 :ועדת החקירה הפרלמנטרית יפכך למשל, על   .משמעותית תחרות חיצוניתשום ל

ירדה  1997חל מפנה: עד שנת  1997רמת הריכוזיות בישראל בשנים האחרונות עולה כי בשנת  מסקירת"
בשל רפורמות בשוקי ההון והמט"ח, ובכללן יציאה הדרגתית של הממשלה  רמת הריכוזיות בשוק הבנקאות

בשוק הבנקאות רמת הריכוזיות  1997מהתיווך הפיננסי וחשיפת שוק ההון לתנועות הון זרות; מאז שנת 
, כנראה עקב האצת תהליך ההפרטה )שבמסגרתה העניקו הבנקים הגדולים אשראי בהיקף גדול עולה

 למשקיעים פרטיים(."

 .36כנספח , רצ"ב 58ועדת החקירה הפרלמנטרית, עמ'  -

 ו"יישור קו" עם המתחרים הלכה למעשה – מציה שותפת לגבי פעילות ה"מתחרה"אינפור.  5ז.
של הסדר כובל.  לדוגמה,  י המתחרים, עשוי לספק תשתית ליצירתול ידע המצוטטיםחירים המ לגבי מידע .505

 במחיר הבטון 56%י הממשלה הביא לעלייה של ל ידבדנמרק עצם הפרסום של תוצאות מכרזי בטון ע

, וזאת כתוצאה אשר גובים עמיתהםמהם התעריפים בדיוק רב  יםיודע הבנקים, לענייננו. (69נספח )ראה/י 

 קרקע דשנה לתיאום מחירים. יצר המחוקק, למעשה משכך.  חובתם לפרסם תעריפוניםמ

  מאפשר יישומה של אסטרטגיית יישור הקו עם מחירי ה'מתחרים'. אודות מחיר השירותרגיש המידע ה .506

ממצאי החקירה מלמדים כי האסטרטגיה הדומיננטית בבנקים "כדלקמן:  הממונה מתמסכ ,בהחלטתה

26."עם המתחרים" יישור קוהיא "
 

, כל עבנוגע לתחום מטבע החוץ, המידע הרגיש המופץ בציבור מספק קרקע פורייה לתופעת יישור הקו.  כידו .508

יומית, ובכך מעדכנים את "מתחריהם" -כל הבנקים מפרסמים את שערי החליפין למטבע החוץ, ברמה היום

-ו 65 יםבנספחת הנתונים שהבאנו עיון בטבלמלגבי הפרשי השער )רמת הריווח( שהם גובים מהלקוחות. 

 !  בנק לאומי גם גבה3445-וזאת מ, %5.06, קבועים לגמריכי בנק הפועלים גבה הפרשי שער  לזהותניתן  60

, לאחר כניסתם של כללי 5664-וב 5.76%-הרחיב את הפער ל 5666-, אך ב5222עד  5.06% הפרשי שער של

המשקפים הסדר  נתונים או התנהלותקשה לתאר .  5.48%-הבנקאות החדשים, הרחיב את הפרשי השער ל

 .במסמכים אלו אשר הצפנו בפני בית המשפט הנכבדיותר מאלה  )או חזקה לקיומו של הסדר שכזה( כובל

   רווחיות גבוהה.  0ז.

השוואה לגבי  להלןאחד הסממנים המובהקים להעדר תחרות בענף מסויים הוא רמת הרווחיות בענף.   .501

 לעמיתהם האמריקאיים: הבנקיםרווחיות 

 
 ות הפיננסיים של התאגידים.ע"פ הדוח נתונים הינםה-

                                                 
26

פרת הדין הכרוכה בהעברת מידע בין מתחרים להחלטה )סעיף זה להחלטה מספק דיון מקיף בנוגע לה 9.1, סעיף 0884, אפריל החלטת הממונה 

 באופן כללי, ובשוק ריכוזי בפרט(.
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אלף דולר,  566-עובד במערכת הבנקאית הישראלית )"מחזור לעובד"( , כ תפוקתניתן להבחין על נקלה כי  .500

.  עוד ניתן להבחין, כי רמת דולר באופן כללי(אלף  816-ל 666 בין) נמוכה בהרבה מזו הקיימת בארה"ב

.  באופן כללי( 56%-( גבוהה מזו הקיימת בארה"ב )מתחת ל55%הבנקאות בישראל )מעל  רווחיות בענףה

אלף דולר  816-של למעלה מלמרות תפוקת עובד  %56-, רמת הרווחיות בארה"ב נמוכה מאחדיםבמקרים 

 .  לשנה

גבוהה?  הסבר אחד נשאלת השאלה, כיצד נוצר מצב כי למרות תפוקת עובדים נמוכה, ישנה רמת רווחיות  .507

 לפי דברי המפקח על הבנקים עצמו,הינו כי עלות השכר בישראל של עובדי הבנקים היא נמוכה.  אולם, 

ערכת הבנקאית מתאפיינת בעלויות שכר גבוהות וביעילות תפעולית נמוכה באופן יחסי למערכות בנקאיות מ"

 .27"בעולם

 – המאפשר רווחיות עודפת מקיימת הסדר כובלהבנקאית הישראלית  מערכתההוא שהסבר נוסף, כמובן,  .504

 על חשבון ציבור הלקוחות כמובן.

 חסמי כניסה לענף.  4.ז

משוק הבנקאות בישראל במהלך העשורים  26%-, חמשת הקבוצות הבנקאיות שולטות בלמעלה מכידוע .502

 האחרונים.

 :כעולה מהחלטת הממונה על הגבלים .576

מסוגים שונים ומגוונים, החל בחסמים רגולטורים מערכת הבנקאות הישראלית עתירת חסמי כניסה 
 .והמשך בחסמי עלויות קבועות משמעותיות

גם אצל הבנקים עצמם מצויה העמדה כי הבנקאות הקמעונאית מתאפיינת בחסמי כניסה גבוהים וברמת 
רווחיות גבוהה. במצגת של בנק דיסקונט "אסטרטגיה לאן?" מחודש  –תחרות נמוכה ולצד שני אלה 

, מנתח הבנק את זירות הפעילות בהן הוא פועל. כך מוצגים מאפייני הבנקאות 2112ר דצמב
 הקמעונאית: 

 "בנקאות קמעונאית
חסמי כניסה גבוהים, תחרותיות נמוכה, רווחיות גבוהה, פריסת סינוף גבוהה, 

 חלקינו נמוך במערכת."

 .57כנספח , רצ"ב 0החלטת הממונה, עמ'  -

 עלות שירות יציבה.  38ז.

בנספח , מצאנו כי הבנקים נוטים שלא להתחרות עם עמיתהם לאורך זמן.  כך, וץחבע מט םוגע לשירותיבנ .575

אנו רואים כי בנק הפועלים ובנק לאומי שימרו את הפרשי השער שהם גובים ללקוחותיהם )או הרחיבו  69

מצרפי אשר  מהווה גורם מטבע החוץיציבות התעריפים בתחום   שנים האחרונות. 51-אותם  ( במהלך ה

 מחזק את הטענה כי הבנקים מקיימים התנהלות מתואמת בתחום מטבע החוץ בכללותו.

 הבחנה בין העברה נכנסת ויוצאת-אי.  33ז.

                                                 
27

", סיון איזסקו, בחודש; לרובם, קביעות לכל החיים₪ אלף  81-72עובדי בנקים שכר של  9222-ל, "1/6/0831מרקר, -דה 

com/markets/1.2036620http://www.themarker. . 
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 –לעיתים השאלה המרכזית היא אינה בחינה של מה שקיים, אלא דווקא ההפך  , לטעמנו,כי עוד נציין .575

 ?  נמנה להלןהבנקיםוק בנקאי תחרותי?  מה לא עשו ובכן, כיצד היה נראה ש.  בחינה של מה שאינו קיים

 :בחרו שלא לעשות כן הבנקיםאופנים שונים שניתן היה להטמיע תחרות בענף, אך 

כשם  –הבנקים לא ראו לנכון לעשות אבחנה בין עלותה של העברה נכנסת לעלותה של העברה יוצאת  .א

 (.118  - 117 שנהוג בארה"ב )לעיל, סעיפים 

כרלוונטיות ו/או העולמי  הבנקים אינם מתייחסים לרמות המחירים בשוק הבנקאות האמריקאי  .ב
 לתמחור שירות ההעברה בישראל.

  . סיכום36ז.

רמים נוספים מובהקים" היכולים, כל "גו מספרמספר רב של "גורמים נוספים" ובינהם  תמציינ המבקשת .576

אחד באופן בלעדי, ליתן את החיזוק הראייתי הנדרש לשם הרמת הנטל של "ראיות לכאורה" בדבר קיומו 

 של הסדר כובל.

 וצו מניעה צו עשהפיצויים,  הוא המתבקש, והסעד דין הפרה כדין עוולה בנזיקין.  31.ז

 כדין עוולה בנזיקין: חוק ההגבליםי לחוק, דינם של מעשה או מחדל לפ 16לפי סעיף  .578

 חדש(. הנזיקין )נוסח א( דין מעשה ומחדל בניגוד להוראות חוק זה, כדין עוולה לפי פקודת) .51

 תבקש המבקשתבנוסף, כי ייפסק כל פיצוי ויינתן כל צו כמתאפשר מכורח דיני הנזיקין.  המבקשת עותרת  .571

ות ההעברה שגובים המשיבים ויעמיד עמלות אלה בערכים כי יינתן צו עשה אשר בפועל יטיל פיקוח על עמל

 . לעיל 118 -ו 117  , כמפורט בסעיפיםשוק העולמיאלו הנהוגים בתחרותיים ל

רסיבית בהתנהלות המתואמת בענף, כך נדרש התקשורת נפתח לתחרות כתוצאה מהתערבות אגכשם שענף  .570

: )א(  נדרשים, שלושה דברים הסלולרמהפכה דוגמת המהפכה בשירותי גם כאן.  כתנאי סף להתהוותה של 

האפשרות  לקבל אתהלקוח על )ב(  ;של עלות השירות פשוטה ל מידע המאפשר השוואהלקבהלקוח על 

 .מספר מינימאלי של מתחריםל ות פתוחלהיהשוק  על)ג( -ו ;אחד למתחריהו שירותלעבור בין מפעיל 

 6-נכבדים מאוד, הנאמדים בלמעלה מ סכומיםלבדו, הציבור משלם  מטבע החוץ העברתויובהר כי בתחום  .577

 .בשנה כפי שייפורט להלן₪  מיליארד

מהפכה דוגמת המהפכה שעברה על ענף הסלולר נדרשת גם במקרה דנא; עולה מכך כי הסנקציה שחייבת  .574

יפקח כי הבנקים לא אשר דרקוני  צו עשהמוטלת על הבנקים מכורח התנהלותם המתואמת היא  להיות

$ להעברה 51-להעברה יוצאת ו 66$ערך עליו יחליט בית המשפט הנכבד, לדוגמה, מעבר ליגבו עמלת העברה 

 בארה"ב. הנהוגה באופן כלליהמחירים  רמתפי -עלנכנסת, 

 נגד הצעה פשוטה ואפקטיבית כדלעיל.הבנקים וודאי יעלו מגוון טיעונים כ .572

ולעוולה אשר המחייב פתרון שורשי שכזה יספק מענה לכשל התחרותי הקיים בענף,  צו עשהואולם, רק  .546

)או חצי דבר( אינם עושים דבר  –הממונה, המפקח והנגיד  –.  בעובדה, סמכויות השילטון עתידה להתמשך

; בפרטם הקשורים למטבע חוץ לי, ובהקשר לשירותיההתנהלות המתואמת בענף הבנקאות באופן כלכנגד 

 וזאת, למרות חקיקה ברורה בעניין.

בלית ברירה פרקטית, בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן צו עשה אשר יחסום את יכולתם של הבנקים  .545

 .ההעברהמחירי שירות  את להמשיך ולתאם
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סור מדרוג של עמלות מינימאליות אינרצה להדגיש: הפתרון לעבירה על חוקי הבנקאות הוא פשוט יחסית ) .545

דורש טיפול המאפשרת הפקעת מחיר ההעברה (; הפתרון לבעיית ההתנהלות המתואמת ומתן גילוי נאות

בהינתן אפס מעש מטעם הרשויות ובלית כל חלופה אחרת )חוקים כבר יש!(, בית   .שונה, עמוק ונפרד

 לספק מזור.אשר בכוחו המשפט הנכבד נותר המעוז האחרון 

 בסיס המשפטי לדון בתובענה כייצוגיתה .ח

 5660 –תשס"ו פי החוק תובענות ייצוגיות, ההבקשה והתובענה עומדות בקריטריונים הנדרשים על  .546

 "(.החוק)להלן:"

  מפורט בתוספת השניהכ – לחוק 1סעיף  .  התובענה הייצוגית מוגשת בהתאם3.ח 

 לקמן:קובע כד)א( לחוק 6 סעיף .548

 "...לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה"

 קובע כדלקמן: לתוספת השניה 6סעיף  .541

 " נגד תאגיד בנקאי, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו.תביעה "
 

 לתוספת השנייה לחוק קובע: 8בנוסף ולחלופין, סעיף  .540

 ".הגבלים העסקייםתביעה בעילה לפי חוק ה"

 ללקוחותיהם. הבנקיםהינם תאגיד בנקאי ונושא התובענה קשור לעניין שבין  הבנקיםכפי שהובהר לעיל,  .547

קת שירותים או מפורש, בכל הנוגע להספמכללה מקיימים הסדר כובל, בין  הבנקיםעוד נטען לעיל כי  .544

 .הקשורים למטבע חוץ

 לחוק 9סעיף  – ה ייצוגיתלהגיש לבית המשפט תובענ המבקשת רשאית.  6.ח

 "העמותה" – מבקשתה

גופים המציין את  סעיף זהשאית להגיש את הבקשה לאישור דנא.  העמותה ר ( לחוק,6))א(8בהתאם לסעיף  .542

 דלקמן:הרשאים להגיש תובענה כייצוגית, ומורה כ

הציבוריות שבהן  )א(, שבתחום אחת המטרות3ארגון בתביעה או בענין כאמור בסעיף  (3)
בשם קבוצת בני אדם אשר אותה תביעה או אותו ענין מעוררים שאלות  –סק הארגון עו

שבית המשפט  ובלבדהחברים הנמנים עמה,  לכללמהותיות של עובדה או משפט המשותפות 
 .(1שוכנע כי, בנסיבות הענין, קיים קושי להגיש את הבקשה בידי אדם כאמור בפסקה )

עילת ", ופסק כי כאשר ( לחוק6)א()8כבד בהרחבה את סעיף ן בית המשפט הנכך, בפרשת הצלחה, בח .526

 באיתור תובע ייצוגי. "קושי"קיים  לשמש כתובע ייצוגי כאשר "ראוי", יכול אירגון "התביעה ראויה

 "(.עניין הצלחה)" 5848-62-55, ת"צ הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' כהן ואח'   -

 :כדלקמןכבוד השופט כבוב  על כך השיב ? "ראוי"ון מהו ארג –עולה השאלה  .525
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המחוקק לא הגדיר במדויק מיהו ארגון שיכול להגיש תביעה ייצוגית, אלא נקט בלשון לא חד משמעית על מנת 

 .שלא לחסום אפריוריות את גישתם של ארגונים מסוימים

   .עניין הצלחה   - 

  –שר ישמש כמבקש א "אדם" הנדרש בהשגת" קושילעניין הסוגייה של ה" .525

 ."קושי" הוא פשוטו כמשמעו, היינו, ניסיונות כנים לאתר תובע בעל עילת תביעה אישית שלא צלחו

   עניין הצלחה.   -

-וה 55/1/5658-בעיתון "כלכליסט", בימי חמישי ה פירסמה העמותה, 68-ו 34חים בנספכמפורט  .526

ילה אישית להצטרף לבקשה ם בעלי עאת נושא הבקשה לאישור ואת אפשרותם של גורמי 52/1/5658

 לאישור. 

לאתר גורמים בעלי עילה אישית  עד עתה, למרות נסיונותיה והשקעתה בפרסום, לא הצליחה העמותה .528

 המעוניינים להצטרף לבקשה לאישור, וזאת כנתמך בתצהירה. 

יש בקשה הגאשר  מר מנשה דלל, ,יוער שכתוצאה מפרסום זה דווקא כן עלה בידי העמותה לאתר מבקש .521

 .91ספח נכ תצהירו של מר דלל המאשר עניין זה מצורף . 58-67-55061ת"צ , ואח'נגד ישראכרט 

ציאלים תובע ייצוגי, יש לציין את החשש של מספר תובעים פוטנ" כאדם"באיתור " קושי"ל עוד בקשר .520

נושא החשיפה  ן בגללציבורית בפסקי דין וכחשיפה )בעיקר בגלל נושא של  הבנקיםמעימות משפטי כנגד 

(.  יש לזכור שתובעים פוטנציאליים אינם משפטנים ואין להם כל יכולת להעריך את הצלחת להוצאות

אנשים  צופנת נזק כבד מנשוא לאותםים יהתובענה, ומנגד, כל פסיקת הוצאות כנגד תובעים פוטנציאל

 חוק(.ל 5" )סעיף סוגי אוכלוסייה המתקשים לפנות לבית משפט כיחידיםהנמנים עם "

 לחוק 0סעיף  – בית המשפט רשאי לאשר את התובענה כייצוגית.  1.ח

לחוק מונה את התנאים המצטברים אשר בהתקיימם רשאי בית המשפט לאשר את  (8)-(5)א()4סעיף  .527
 התובענה כייצוגית.

ו הסוגיות המשפטיות והעובדתיות המועלות בבקשה הנן מהותיות, וישנה אפשרות סבירה שהן יוכרע.א  1.ח
 (3)א()0סעיף  – לטובת הקבוצה

 – אםייבחן ה( לחוק, בית המשפט 5)א()4פי סעיף -על .524

המשותפות לכלל חברי של עובדה או משפט  מעוררת שאלות מהותיותהתובענה (  1)"
 ;"ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, הקבוצה

 אזרחי ותושבי מדינת ישראל. לכלל "הותיותמ"המועלות בבקשה זו הנן הסוגיות כפי שפרטנו לעיל,   .522

אזרחים ותושבים רבים של במדינת ישראל מבצעים העברה, המרה ופעולות אחרות הקשורות במטבע חוץ.   .566
נגרם להם נזק ממשי בגין אופן תמחור העמלות וההפרה של הדין באופן  כפי שפרסנו בבקשה לעיל, ברי כי

 כללי.
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חוק בנוגע לחוקי הבנקאות והן בנוגע לל תכלית החקיקה, הן מעמעמים את כבהתנהלותם, הבנקים  .565

 בתובענה יוכרעו"" כי השאלות המועלות בבקשה דנא אפשרות סבירהההגבלים העסקיים.  לפיכך, קיימת "

 ."לטובת הקבוצה

 (6)א()0סעיף  – הליך התובענה הייצוגית הינו ההליך המתאים לברור הסוגיות שבנדון.ב.  1.ח

 –( לחוק, בית המשפט ייבחן האם 5א())4פי סעיף -על .565

 "ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין; תובענה (2)" 

ברי כי אנשים פרטיים לא ייקחו על עצמם מאבק מורכב בהקשר הסוגיות דנא, שכן, באופן כללי, הנזק  .566

 להיות מורכב, ממושך, ויקר. האישי הוא מזערי )ובלתי מוחשי(, וזאת לעומת המאבק, אשר צפוי

תובענה ,  הליך ה"בהעדר מזור ובהנתן החסמים העומדים בפני הלקוח הבודד הניצב כנגד תאגיד בנקאי .568

  .עסקינן" ך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקתהדרהייצוגית היא "

 (1)א()0סעיף  – קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת.ג.  1.ח

 פיננסיומשפטי  ידעבעל  בקשה זאת, הינו , אשר ניסחהמבקשת וחכא ( לחוק, ב6)א()4פי סעיף -כנדרש על .561

מצוי בפרטי המקרה, וסביר להניח שייצג  תהמבקש בא כוחכנדרש לשם ניהול תובענה זו כתובענה ייצוגית.  

 ביותר. הקבוצה המיוצגת לשביעות רצונם ובדרך הטובההמבקשת ואת את 

 (9)א()0סעיף  – קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצגו וינוהלו בתום לב.ד.  1.ח

למען תיקון  ולפעל ת ותמשיךפועל תהמבקשקיים יסוד סביר להניח כי ( לחוק, 8)א()4פי סעיף -כנדרש על .560

כי גם כן ו ,ג בתום לבונהל תמשיךי , ואין ספק כחברי הקבוצה המיוצגת לביחס לכל הבנקיםשל  מעווליהם

 ל חברי הקבוצה המיוצגת תנוהל בתום לב.להתובענה בשם כ

 את תכלית החוקהתובענה מקיימת .  9.ח

 לחוק קובע כדלקמן: 5סעיף  באמצעות הגשת התובענה כייצוגית. תכליתו של החוק מקודמת  .567

של תובענות מטרתו של חוק זה הוא לקבוע כללים אחידים לעניין הגשה וניהול 
 ייצוגיות, לשם שיפור הגנה על זכויות, ובכך לקדם בפרט את אלה:

מימוש זכות הגישה לבית משפט, לרבות לסוגי אוכלוסיות המתקשים לפנות לבית  (1)
 ;המשפט כיחידים

 ;אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו (2)

 ;מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין (3)

 ניהול יעיל והוגן של התביעות. (4)

תוצאה מיחסי ( כ5) :מהטעמים הבאים המיוצגת מתקשים לפנות לבית המשפטחברי הקבוצה לענייננו,  .564

  .בהבנת זכויות כלכליות ומשפטיות בלתי מוחשיותמהקושי כתוצאה ( 5)-ו ;כוחות בלתי שיוויוניים בעליל

י מיצוהחוסמת את  בצורה חומהלכדי מקשה אחת ומהווים מובן שהטעמים המנויים לעיל חוברים יחדיו 

 זכויות באופן פרטני.ה
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חברי הקבוצה וגזילת כספים ממש מהדין מפני המשך הפרת  הבנקים, יש צורך בהרתעת בנוסף לכך .562

 המיוצגת.

ת הנתונים בחינבאמצעות  באופן מדוייק ניתן לכימותהסעד הכולל שיינתן לחברי הקבוצה כן, -כמו .556

 .הבנקיםהמצויים בידי 

באמצעות  ביותר הממצהו וצה המיוצגת ייעשה באופן היעיל, ההוגןחברי הקב של תיהםיומיצוי זכולסיום,  .555

 ייצוגית.הליך של תובענה 

 נדגיש את השלב בו אנו נמצאים: שלב הבקשה לאישור .ט

מסחרי.  כאשר מדובר בבקשה לאישור -הליך הייצוגית באופן כללי הוא מהמורכבים במשפט האזרחי .555

הן מבחינת מהות  –מורכב עד מאוד שטים, הרי שההליך העוסקת בדיני הגבלים עסקיים ובדיני בנקאות מופ

, נביא את סיכום הדברים הבקשה והן מבחינת הבאת הראיות הנדרשות.  בהקשר לשלב בהליך בו אנו מצויים

 ן:של היועץ המשפטי לממשלה בפני בית המשפט העליון בפרשת שרנוע, להל

ענה ייצוגית.  הליך זה, מעצם טיבו, חושף את .  שלב זה בו אנו עוסקים הוא הליך של בקשה לאישור תוב6

הנתבעים לסיכון גבוה כבר בעצם נקיטתו.  לפיכך, הוא גם מאפשר למנוע מתובעים ייצוגיים בלתי ראויים 

, פ"ד טצת ואח' נ' זילברשץ 9116/49מלהגיש תביעות סרק תוך ניצול כלי התובענה הייצוגית לרעה )רע"א 

((.  3447) 101, 130( 0, פ"ד נא)מגן וקשת בע"מ נ' טמפו 0467/41(; ע"א 3446) 707, 779( 1מט)

בנוסף, קבע בית המשפט הנכבד כי יש לבחון גם את סיכויי הצלחת התובענה, כחלק מהוגנות ההליך, הן כלפי 

תובעים פוטנציאלים, אשר יחסמו מלתבוע אם התביעה הייצוגית נידונה להיכשל, והן כלפי הנתבעים עצמם.  

ר ההשלכות הכלכליות מרחיקות הלכת המגולמות בהחלטה בדבר אישור תובענה ייצוגית כנגד גוף זאת, לאו

-לפסק 7, פורסם בנבו, בפסקה בזק נ' גת 6167/47כלשהו, ובפרט גוף מסחרי כלכלי.  )וראו והשוו רע"א 

 הדין(.

מחמירות לעניין נטל .  עם זאת, נקבע אף כי אין להכביד יתר על המידה על תובעים ייצוגיים בדרישות 7

השכנוע כבר בשלב אישור התובענה.  זאת, על מנת למנוע בירור יתר והתמשכות הליכי האישור באופן 

תדיינות ולרפיון ידיים של תובעים יצוגיים בה"להתמשכות המשפט, לכפילות שיגרור 
 (.134)עניין מגן וקשת, עמ'  פוטנציאליים"

"במסגרת הליך הבקשה לאישור תובענה ייצוגית יש בד, כי .  משכך, נקבע על ידי בית המשפט הנכ0
ליצור איזון בנושא נטל ומידת ההוכחה הנדרשים מהתובע הייצוגי, על מנת לא להטיל עליו 

)ראו פס"ד  נטל כבד מדי מחד גיסא, אך עם זאת לא לפטור אותו מחובת שכנוע מאידך גיסא"

, דינים עליון מנירב נ' מדינת ישראל 408/80שניתן על ידי בית המשפט הנכבד לאחרונה: עע"מ 

 ((.0833לפסה"ד ) 31, פיסקה 3198( 330)0833

.  לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, בנסיבות כגון אלו הקיימות בענייננו, בהן מציגה תובעת ייצוגית 4

הגורם ם.  התנהגות מקבילה בשוק אוליגפולי, כשוק הבנקאות, יושג האיזון הדרוש עת יוצג גורם מצרפי מתאי

המצרפי, הדרוש לשם אישור התובענה כייצוגית ומעבר לשלב בירור התובענה בנסיבות האמורות, יכול 

שיהיה ראיה נסיבתית אשר יש בה בכדי להעצים את החשד בדבר קיומו של הסדר כובל, באופן שיצדיק 

חינת הגורם )לגמישות לה נדרש בית משפט בעת ב המשך בירור הסוגיה תחת דחיית בקשת האישור

 לעמתדו הראשונה של היועץ המשפטי לממשלה(. 11המצרפי ראו: ס' 

על גורם מצרפי זה לבסס "אפשרות סבירה" לכך שהתובענה תוכרע לטובת הקבוצה המיוצגת על .  38

, המאפשר לבית 0886-( לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו3)א()0.  זאת, כדרישת ס' ידי התובעת הייצוגית

"התובענה מעוררת שאלות תובענה ייצוגית אם מצא כי, בין היתר, התקיים התנאי הבא: המשפט לאשר 
שהן יוכרעו  אפשרות סבירהה, יש צמהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבו

)הדגשה אינה במקור, א.ג.ט(.  ודוק, החוק אינו דורש כבר בשלב האישור את בתובענה לטובת הקבוצה" 

הנדרשת בשלב השני, הוא שלב בירור התובענה לגופה, בו על התובע לעמוד בנטל שכנוע של רמת ההוכחה 

 "מאזן ההסתברויות".
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.  באומרנו זאת נשים נגד עיננו את העובדה כי הסדרים כובלים רבים אינם מבוצעים באופן גלוי "לאור 33

ההגבלים העסקיים ומשכך קשה השמש" אלא מוסדרים בסתר, על מנת להימנע מן הסנקציות הקיימות בדיני 

לחושפם ולהוכיח קיומם.  ואכן, בהתאם לפסיקתו של בית משפט נכבד זה, הסדר כובל האסור על פי דיני 

ההגבלים העסקיים מוגדר באופן רחב הכולל, בין היתר, "קריצת עין" או רמה מינימאלית של הבנה משותפת.  

ו תלעמד 31ירת הסדרים כובלים )כמפורט בסעיף זאת על מנת ללכוד את מירב הדרכים האפשריות ליצ

 הראשונה של היועץ המשפטי לממשלה(.

.  עוד ניתן את הדעת לפערי המידע הקיימים בין תובעים ייצוגיים לבין נתבעים, היות שלרוב, הנתבעים הם 30

אישור אלו אשר אצלם מצוי עיקר המידע הדרוש לתובעים לשם הוכחת התקיימות תנאי הסף הדרושים לשם 

( 9, פ"ד נז)יפעת נ' דלק מוטורס 38810/80בהקשר של גילוי ועיון במסמכים: רע"א תובענה כייצוגית )ראו 

 ((.0881לפסה"ד ) 0, פיסקה 131

.  פערי מידע אלו משמעותיים מאוד עת עוסקים אנו במערכת יחסים של צרכנים מול עוסקים, בעיקר עת 31

שמע מכך.  בתובענות מעין אלו מתעורר הצורך להגן על הצרכן העוסקים הם גופים בנקאיים, על כל המ

 ולסייע לו לברר טענותיו, ככל שמתקיים, כמובן, בסיס ראייתי הולם.

אזרחית, אשר יוזמים פרטים שניזוקו כתוצאה מהפרתו של חוק -.  בהקשר זה אף נדגיש, כי לאכיפה פרטית39

 מדרכי האכיפה לצדן של האכיפה הפלילית או ההגבלים, חשיבות לא מבוטלת, באשר היא מהווה אחת

 המנהלית, אשר המדינה יוזמת, לשם השגת מניעת הסדרים כובלים.

 –נסיבתיות  .  נוכח כל האמור, בנסיבות דנן, על התובעת הייצוגית להציג, כאמור, ראיה או ראיות51

אפשרות סבירה" אשר יהא בהן בכדי להעצים את החשד ולהפוך ל" –פיים" "גורם או גורמים מצר

קיומו של הסדר כובל בין הבנקים, אשר עמד לכאורה בבסיס זהות המחירים, כפי שנקבעה על ידי בית 

 המשפט המחוזי.

 .61כנספח  במלואה מובאתדגשים במקור, , 5עמדת היועץ המשפטי לממשלה מס'  -

 יפים גם בענייננו.של היועץ המשפטי לממשלה דברים אלו  .556

 תהמבקש נזק .י

  ק המבקשתנז.  3י.

 .בהגשת הבקשה דנא, המבקשת אינה נסמכת על נזק אישי .558

 לקבוצה ל  ארגון להוכיח כי קיימת "אפשרות סבירה" שנרגם נזקע

" להוכיח ארגון", החוק מחייב "נזקלו לכאורה נגרם " המבקש לייצג ומשכך חייב להוכיח כי "אדםבניגוד ל" .551

  –" שנגרם נזק לקבוצה אפשרות סבירהשישנה "

די בכך שהמבקש יראה כי לכאורה  –  ... בידי ארגון... בבקשה לאישור שהוגשה   (2).)ב(.... .2

שבשמה הוגשה  כי קיימת אפשרות סבירה שנגרם נזק לקבוצה אולחבר הקבוצה  נגרם נזק

 .הבקשה

ן נטל וזהו כמוב –" נגרם לו נזק לכאורה" חייב להראות כי "אדםלחוק, " (5))ב(8, לפי סעיף "ארגון"לעומת  .550

 ".שנגרם נזק אפשרות סבירההוכחה גבוה מהנטל להוכיח "

", ואולם אפשרות סבירה שנגרם לו נזק" להצביע על "אדםיש לציין שעל פי הצעת החוק המקורית היה יכול " .557

לכאורה נגרם לו " את הנטל להראות כי "אדםהנוסח הסופי של החוק מלמד שחברי הכנסת בחרו להטיל על "

 .(512-506עמ' , 568מס'  ,הצעות חוק הממשלה, 5660-תובענות ייצוגיות, התשס"ו קחו".  )הצעת נזק
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כי נגרם נזק; כל שעל המבקשת להוכיח הוא  "לכאורית" החילא הוכ שהמבקשת הטענאין מקום לכל לכן,  .554

 " שנגרם נזק.אפשרות סבירה"כי קיימת 

 ל אחריםנזקם ש.  6.י 

  .14 עד 13כנספחים צורפו לבקשה מהאסמכתאות שכן מתעריפוני המשיבים ו עולה הציבור הרחבהנזק של  .552

, היכן שכללי הבנקאות תם סעיפים בתעריפוני המשיביםלמען הסר ספק, הנזק הנטען כולל את כל או

יכלול  .  בנוסף הנזקרוגגובים עמלות מינימום במדמפרטים כי יגבה מחיר מינימום, ועל אף זאת, המשיבים 

כל אותם מקרים בהם אין מסמכי הגילוי מספקים מידע בדבר שיעור, סכום ודרך  הנזק הנובע גם את

  ., וזאת, כנדרש על פי הכללים והדיןחישוב העמלה הכרוכה בשירות שניתן

 מבקשים חלופיים.  1.י 

ית המשפט הנכבד יתבקש לאפשר למבקשים חלופיים ו/או נוספים למבקשת להצטרף ככול שבנדרש, ב .556

 . , ולהצביע על הנזק שנגרם להםלהליך דנא

 המיוצגת הקבוצה נזק .יא

אינם סופיים וכפופים לגילויי מסמכים וחידוד האומדנים בהתאם  הלןל יודגש שהסכומים הנקובים .555

לאחר  .מסובכת כלל ועיקר הנזק אינה כימותפעולת  גש כייוד.  הבנקיםהמדוייקים המצויים ביידי לנתונים 

 תעל כן, באופן זמני בלבד, קובע, יתוקן סכום התובענה.  יידרשגילוי המסמכים והחשבונות וככל שהדבר 

 :החישוב להלן ל פיע את גודל הנזק שנגרם לקבוצה תהמבקש

 ע"פ הסחורות הנכנסות ויוצאות לישראל – דרך א' לאמוד את הנזק

.  אם 18בנספח , כמפורט מיליון מכולות יוצאות או נכנסות לישראל מדי שנה 5-י לשכת הספנות, כפ-על .555

מיליון  0-, בממוצע, הרי שמדובר בכבלבד העברות בנקאיות 6נניח )בזהירות רבה( כי כל מכולה מייצגת 

ממוצע ההעברות השנים האחרונות  7נניח כי במהלך לשם זהירות, .  5658שבוצעו בשנת  העברות בנקאיות

 מיליון העברות. 8עמד על  השנתי

 מיליון העברות 8, בממוצע, כפול )בלבד( 66$-נחשב את סכום העמלות אשר גבו המשיבים בניגוד לדין כ .556

 .מיליון דולר 098=  7*  66*  8,666,666שנים, כלומר,  7, כפול )בלבד(

  .₪מיליארד  06.6-כבומשכך מדובר (, 56587/51/) 656.8-בשער היציג אשר עומד על ככפיל סכום זה נ .558

 כדוגמת, פיזי לסחרללא קשר  מטבע חוץ מההעברותסכומים הנובעים ף להוסי יש לסכום זהיוער כי  .551

בחו"ל ע"י תושבי  ןרכישות נדל" ,תושבי חוץ ל ידירכישות נדל"ן ע ,תושבי חוץ כספים המועברים לארץ ע"י

 מחו"ל, ופיצויים עזבונות ,ישראליותי חברות ל ידירותים ע, קנייה ומכירת שמכירת חברות הייטק ,ישראל

פריטים אלה  . וכיוצא באלה, בחו"להעברות לחשבונות בנקים המתנהלים העברות ע"י עובדים זרים, 

 .עילשחושב ל לסכוםאמורה להתווסף הפגיעה בגינן  , אשרהעברות רבות מאודמייצגים 
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לתעריפון המלא )כמפורט  1בחלק  הפרת יתר הסעיפיםעוד לסכום זה יש להוסיף את הסכומים מתוקף  .550

  .  לפיכך, מדובר בסכום נכבד מאוד., וכן בחלקים אחרים של תעריפוני המשיבים, בהתאמהלעיל 11 בסעיף 

 8.1-בכ עד היוםו 566776/-מ שנגרם לחברי הקבוצה המיוצגת רהישיאת הנזק  ניתן לאמודאי לכך,  .557

 .₪מיליארד 

 פי דוחות הבנקיםעל   – ' לאמוד את הנזקבדרך 

 פיםהמצור, הפועלים ולאומידרך חלופית לחישוב הנזק היא באמצעות הדוחות הכספיים של הבנקים  .554

 .96-ו 93כנספחים 

, ₪מיליון  550-ו 555בנק הפועלים עמד על דוחות בנק לאומי וניתן לזהות כי הפריט "סחר חוץ" ב .552

ובחציו את "עמלת ההעברה", הרי   28"התעריפוןבהתאמה.  אם נניח כי פריט זה משקף בחציו את "עמלת 

 7מש"ח.  סכום זה, כפול  552גבו הבנקים פועלים ולאומי עמלת העברה בסך  5656-שאז ניתן להסיק כי ב

 06%צגים יחדיו אם נניח שבנק הפועלים ובנק לאומי מייח.  מיליון ש" 466 גביה בסךשנים, מלמד על 

מיליארד  5.64, בישראלהבנקים כלל על ידי תייצג את הנזק שנגרם  06%-במש"ח  466 מהשוק, אז חלוקת

 .₪מיליארד  5.6עומד על נעריך כי הנזק שנגרם על ידי כלל המשיבים  , ולפיכך₪

כמפורט לתעריפון המלא ) 1בחלק  עוד לסכום זה יש להוסיף את הסכומים מתוקף הפרת יתר הסעיפים .566

.  לכן, על פי דרך ב', ניתן להעריך כי הנזק עומד על לא וכן, בהתאמה, בשאר חלקי התעריפון לעיל 11 בסעיף 

 .₪מיליארד  3.2-מפחות 

 על פי, נאמוד את סכום התובענה הזהירות ובכפוף לשינויים שייתקבלו לאחר גילוי הנתוניםלמען , לסיכום .565

 . ₪מיליארד  2.3-לא פחות מכלומר מהתוצאות שקיבלנו בפרק זה,  הנמוך

 הסעדים המבוקשים .יב

 הנכבד מתבקש כדלקמן: בית המשפט .565

לסייע להגיע  כדיהמורה למשיבה לגלות בתצהיר כל מסמך כללי ו/או מסויים, אשר יש בו  לגילוי צוליתן  .566

 .שבנדון לסוגיותלחקר האמת בנוגע 

לשם סיוע לבירור יעיל והוגן  ת המשפט הנכבדבי פי שק"ד-ק כל סעד אחר עלו שיפוטי או להעניליתן כל צ .568

 .של המשפט ולמען חקר האמת

 $ מכסימום18-ל היוצאת יגבילו את גביית עמלת ההעברה הבנקים כי צו מניעהו/או  צו עשהליתן  .561

תגבר על רק כך אפשר יהא לה  .מובילים בארה"בבנקים  המדגם המייצג שלכמתבקש מ, 38$-והנכנסת ל

 תיאום המחירים וההפרה של חוק ההגבלים העסקיים.
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 אותה עמלת חליפין המפורטת בתעריפוני הבנקים.  –"עמלת התעריפון"  
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עד ליום שביצעו  הבלתי חוקיים םיחיובהבגין  המיוצגתאת חברי הקבוצה  ישיבו ויפצו הבנקים להורות כי .560

 .ע"פ העקרונות שפורטו לעיל ההכרעה הסופית בתובענה

מפני  הרתעהה, וזאת כגורם ש את בית המשפט לפסוק פיצויים אף מעבר לפיצויי ההשבבהקשר זה, נבק .567

, וכן הרתעה מהפרות נוספות אשר נובעות מהתעלמות מהוראות עברת המט"חבתחום התיאום ההמשך 

 .התעריפון המלא

 עד אשר תתקבל הכרעה סופית בתובענה. העברהעמלת כל מגביית  צו מניעהליתן  .564

 כפי שיכריע בית המשפט הנכבד. ,חברי הקבוצהאחר לפיצוי כל להורות על  .562

בהתאם ת גמול למבקש, מתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק התובענה תתקבלבמידה ו :למבקשתגמול  .586

 לחוק. 55שיקולים המצויינים בסעיף ל

שכר  המבקשת א כוחבית המשפט הנכבד מתבקש לפסוק לב: תשל המבקש תשלום שכר טרחה לבא כוחם .585

 .לחוק 56בסעיף בהתאם לשיקולים המוזכרים  ,כמקובלה טרח

עיף בית המשפט הנכבד מתבקש לפסוק בהתאם לס :"שכר טרחה חלקי על חשבון השכר הכולל"תשלום  .585

 מתוקף הצורך להשקיע זמן ומאמצים רבים", שכר טרחה חלקי על חשבון השכר הכוללתשלום " ,)ג( לחוק56

ן לממ שת תאלץ.  אין זה הוגן כי המבק, למשך תקופה ארוכה ללא סוף הנראה לעיןאבניהול התובענה דנ

 סופיים.-תובענה זו כנגד מוסדות בעלי משאבים אין הבגפ

 .בהליךהכרוכות  הוצאותהכל את שלם ל הבנקיםבית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את  :הוצאות משפט .586

 סיכום .יג

.  החלטת לתובענה שבנדוןמעבר  אף רחבותנות משפטיות וחברתיות כלסוגיות המועלת בתביעה זו השל .588

לשם הורדת יוקר המחיה של משק תחרותי ויעיל, ו ה מהותית למען קידומוהינ דנןבית המשפט בסוגיות 

 בישראל.

כי הבנקים יתקנו את אופן  , במטרהתייצוגי תפי החוק לשמש כתובעת מוקנת הסמכות על למבקש .581

ונדגיש את העובדה כי תעריפי הבנקים רב מאוד,  ילנזק ציבור םגור, אשר התנהלותם הבלתי חוקי בעליל

בדרך המקובלים בארה"ב, למרות שבארה"ב הבנקים אינם מהתעריפים  )!( 51י עד פ 6 פי ביןהנם בישראל 

 .במקביל לשירותי העברת מטבע חוץזוכים לעמלת המרה  כלל

ה תובענההנכבד לאשר את  ת המשפטבימתבקש  ולמען הבהרת החוק במדינת ישראל, לאור האמור .580

, ולחייב את תיגוייצ תכתובע המבקשתל, למנות את , להגדיר את הקבוצה כמפורט לעיייצוגית כתובענה

 כמקובל.הוצאות ב הבנקים
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 ת.בקשה נתמכת בתצהיר המבקשה .587

 

 בכבוד רב,  
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