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 12/07/2010  
  
  ,לכבוד

  מנהל בתי המשפט 

  , 22כנפי נשרי� ' רח

  95464ירושלי� 

  

  נ.ג.א

  

   הודעה על הגשת תובענה ייצוגית: הנדו�

  

1.  �מ להודיע על " מתכבד הח�2006ו"תשס, חוק תובענות ייצוגיותל) א(6בהתא� לסעי

  :המחוזי בירושלי� כמפורט להל�הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית בבית המשפט 

 .10174�07�10צ .מ ת"בנק ירושלי  בע' נ' בנימי� ואח

 

באי הסרת רישו  השעבודי  אשר נרשמו לטובת המשיב עניינה של תובענה זו הוא  .2

בניגוד להוראות ,  במרשמי� השוני� וזאת לאחר שההלוואה סולקהכבטוחה להלוואה

 � וכ� בהטלת הוצאות באופ� בלתי חוקית של ,)שירות ללקוח(א לחוק הבנקאות 9סעי

 . כספי� עבור הטיפול בבקשה להסרת רישו� השעבודי�

 

 .מצור� להודעה זו, העתק הבקשה בצירו� כתב התובענה .3

  

  

 

  ,בכבוד רב ובברכה      

                                                                                                          

  
                                                                            

  
              

  ד"עו, אס% פינק          
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  בבית המשפט המחוזי 

  בירושלי 
  

  /10צ "ת  
  /10א "בש

  
�  :בעניי

  
 060018843:ז.בנימי� תיעקב  .1

 32082414: ז.נעמה יערי ת .2

  56763360:ז.אסייג תמרגלית  .3
  

  

  תובעי  /שי המבק    
  

   47378ר .ד אס� פינק מ"כ עוה"י ב"ע  
  16958ר .או טלי אית� מ/ ו15042ר .או יעקב פינק מ/ו

  94230ירושלי� , 34ב� יהודה ' מרח
  02-6248710: פקס, 02-6248701: טלפו�

  il.co.pinklaw@asaf: ל"דוא
  

  

    
  
  �נגד�

  
  

  

  520025636צ .מ ח"נק ירושלי  בעב. 1  
  

  

  נתבע/המשיב    
  

  91022 ירושלי  2הרברט סמואל  :הנהלה ראשית  
  

  

  
  
  

  

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  �2006ו"תשס, לפי חוק תובענות ייצוגיות

  

�  :בית המשפט הנכבד מתבקש כדלקמ

) "התובענה": להל�( לבקשה 'Aכנספח לאשר את התובענה הייצוגית המצורפת לבקשה זו   .א

חוק ":להל� (�2006ו"תשס, חוק תובענות ייצוגיותבהתא� להוראות , כתובענה ייצוגית

 .בכל שינוי שבית המשפט הנכבד יחליט עליו ביחס לבקשה, )"התובענות

  Aנספח 

 

לחוק התובענות כי הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה ) א(14וסעי� ) א(10לקבוע לפי סעי�   .ב

 .להל� 148בסעי�  ות כפי שיפורט להל�הייצוגית כוללת שתי קבוצ

כי המבקשי� יהיו התובעי� הייצוגיי� , לחוק התובענות) 2)(א(14בהתא� לסעי� , לקבוע  .ג

 .כוח הקבוצה הכללית המוצעת לייצוג-כוח� בבקשה זו יהיו באי-וכי באי

 :לחוק התובענות כי עילות התובענה ה� כדלהל�) 3)(א(14לקבוע לפי סעי�   .ד
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 �1968 ח"תשכ) נוסח חדש(פקודת הנזיקי�  ל63 לפי סעי� ההפרת חובה חקוק )1

באשר על ידי אי הסרת רישו� השעבודי� הפר ) "פקודת הנזיקי�": להל�(

 �: להל� (1981 –א "תשמ) שירות ללקוח(לחוק הבנקאות א 9המשיב את סעי

 )."חוק הבנקאות שירות ללקוח"

הטעה המשיב את  באשר "חוק הבנקאות שירות ללקוח"ל 3 לפי סעי� הטעייה )2

 .היה עדי� רשו�, לקוחותיו להאמי� כי שעבוד� הוסר כאשר בפועל

חוק ": להל� (�1973ג"תשל, )חלק כללי(חוק החוזי  הפרת הסכ� לפי  )3

 �1970א"תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(חוק החוזי  לפי , וכ�") החוזי 

בי� באשר על פי הסכ� ההלוואה שהתקיי� ") חוק החוזי  תרופות": להל�(

המשיב למבקשי� מחויב המשיב להסיר את רישו� השעבוד לכשתפרע 

הפר , למרות שהמבקשי� מילאו  את מחויבות�, ההלוואה עבורו ובפועל

המשיב מפר את החובה לנהוג בתו� לב ,  בנוס� לכ..המשיב את חיובו זה

 לחוק 39בהתא� לסעי� , פי הסכ�-ובדר. מקובלת בביצוע החיובי� על

 .החוזי�

 �1979ט"תשל, חוק עשיית עושר ולא במשפט לפי ת עושר ולא במשפטעשיי )4

על ידי השתת התשלומי� הכרוכי� ) "חוק עשיית עושר ולא במשפט": להל�(

בהסרת רישומי השעבודי� למבקשי� במקו� לשאת בתשלומי� בעצמו כפי 

 �חס. לעצמו המשיב , "חוק הבנקאות שירות ללקוח"ל) ג(א9שאמור לפי סעי

 .בניגוד מוחלט לאמור בדי�, פיות רבותהוצאות כס

בעקבות מחדלו של המשיב  –פגיעה בזכות לש  טוב הנגזרת מכבוד האד   )5

נותרו ברישומי� הפתוחי� לקהל הרחב נתוני� שגויי� ומטעי� אודות 

פרסו� נתוני� המעידי� לכאורה כי ללקוח יש חובות . לקוחותיו של המשיב

 .ב ובמוניטי� של אותו לקוחשלא נפרעו יש בה כדי לפגוע בש� הטו

לחוק התובענות וכי הסעד ) 4)(א(14לקבוע את הסעד לתביעה ייצוגית זו בהתא� לסעי�   .ה

אשר ההלוואה , יהיה בדר. של הסרת כל רישומי השעבודי� הרשומי� על שמו של המשיב

מינהל , לשכת רישו� המקרקעי�, מיו� הקמת רש� המשכונות, עבור� כבר סולקה

, בנוס�. או כל מרש� אחר ועד ליו� אישור התובענה/החברות המשכנות ו, מקרקעי ישראל

השבת הכספי� עבור הוצאות אשר הלקוח נדרש להוציא על מנת לטפל בהסרת רישו� 

 .להל� 154בנוס� לסעדי� המפורטי� בסעי� , בצירו� הצמדה וריבית, השעבודי�

בית המשפט הנכבד בהתא� לקבוע כי ההחלטה בבקשה זו תפורס� באופ� שייקבע על ידי   .ו

 � . לחוק התובענות25לסעי

 .בגמול למבקשי� ובשכר טרחה לבאי כוח�, לחייב את המשיב בהוצאות התובענה  .ז

  

 לא נרשמה 16.6.10נכו� ליו� , כ המבקשי� בפנקס התובענות הייצוגיות"לפי בדיקת ב

ואות בקשה או תביעה המעלה שאלות מהותיות בעובדה או במשפט הדומות לשאלות נש

למעט שתי בקשות בעילות דומות המנוהלות א� ה� על , תובענה זו בפנקס התובענות הייצוגיות

 10צ .ת: הראשונה נגד בנק לאומי למשכנתאות. ידי באי כוח� של המבקשי� בבקשה זו

והשנייה מ "בנק לאומי למשכנתאות בע' נ'   אבנר עבדת ואח�30919�04 10א "בש, 30919�04

 .  בנק מזרחי טפחות' נ' כה� מרדכי ואח, �13650�06 10צ .ת: טפחותחי נגד בנק המזר
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 כללי . א

 ]:פ.ההדגשות שלי א[ נקבע א לחוק הבנקאות שירות לקוח9בסעי% 

את כל חיוביו שלהבטחת� נוצרו , בעצמו ולא באמצעות ערב, פרע לקוח) א"(
 וא� הנכסי� ששועבדו יבטל התאגיד הבנקאי את השעבודי , שעבודי�

יעמיד� לרשות הלקוח או הממשכ� תו. שבועיי� מיו� , נמצאי� בחזקתו
תו/ , יגיש התאגיד הבנקאי, כו� רשו�שהיה השעבוד משכנתה או מ; פרעו�ה
; הודעה על מחיקת השעבוד למי שאצלו הוא נרש ,  מיו  הפרעו� ימי 30

, )רישוי(היה התאגיד הבנקאי בנק למשכנתאות כמשמעותו בחוק הבנקאות 
 ימי� מיו� 60רשאי הוא להגיש את ההודעה האמורה תו. , 1981 -א"תשמ
  .ו�הפרע

...  

יחולו על התאגיד  הוצאות מחיקת רישו  משכנתה או משכו� כאמור ) ג(
  ".הבנקאי

  

או לשלוח הודעות הסרת /בכ. שלא דאג להסיר ו, עניינה של תובענה זו הוא במחדלו של המשיב

רישו� שעבודי� והערות אזהרה על מקרקעי� ועל זכויות אחרות אשר המשיב רש� במרשמי� 

חברות ) 4מינהל מקרקעי ישראל ) 3לשכת רישו� המקרקעי� ) 2רש� המשכונות ) 1שוני� וביניה� 

  ). "שעבודי ": להל�(משכנות  

כבטוחה עבור הלוואות שניתנו לציבור לקוחותיו , מדובר על שעבודי� אשר נרשמו על ידי המשיב

וד אי הסרת רישו� השעב. וזאת לאחר שההלוואה עבור  נפרעה, ורישומ� לא הוסר, של המשיב

וכ� , של הוראות בנק ישראל, מהווה הפרה חמורה של חוק הבנקאות שירות ללקוח שצוטט לעיל

מהווה הטעיה של הלקוחות אשר הוטעו להאמי� כי השעבוד סולק על ידי המשיב תו. הזמ� הקבוע 

  .בחוק

 עבור הטיפול בהסרת רישו� בהטלת הוצאות כספיות שלא כדי�עניינה של תובענה זו , כמו כ�

 נסח עיו� מלשכת רישו  המקרקעי�באמצעות דרישה של המשיב מהלקוח להמציא לו , עבודהש

] או והוצאת נסח רשמי בלשכת רישו� המקרקעי�/להוצאת פלט באינטרנט ו 2 10שעלותו הינו [

 64שעלותו [או אישור זכויות מינהל מקרקעי ישראל /ו2 ] 28שעלותו המינימאלית  [עיו� משכו�או /ו

הטלת .  אשר עלותו מאות שקלי�הוצאת אישור זכויות מאת החברה המשכנתא� ולעתי� ] 2

פקטו ומשמעה ה� עשיית -הוצאות הטיפול בהסרת הרישו� על המבקשי� מהווה מעיי� עמלה דה

על א% לשונו הברורה של החוק לפיו עושר ולא במשפט וה� גרימת הוצאות נוספות ללקוחות הבנק 

 ".יחולו על התאגיד  הבנקאיאו משכו� כאמור הוצאות מחיקת רישו  משכנתה "

  

 מבוא. ב

שמניותיה , והוא חברה ציבורית, 1963נוסד בשנת אשר , ישראל מסחרי בבנק הינוהמשיב  .1

,  דברי ההסבר באתר האינטרנט של הבנקילפ. נסחרות בבורסה לניירות ער. בתל אביב

חברה ציבורית הנשלטת על ידי משפחת , "מ"יצוא חברה להשקעות בע"הבנק נשלט על ידי 

ית הנהלתו המרכז. לאומית-בשוק ההו� וחסכו� ובבנקאות בי�, �" מתמחה בנדלהבנק. שובל

 .הפרוסי� ברחבי האר3,  סניפי�16והוא פועל באמצעות , של הבנק נמצאת בירושלי�
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של המשיב הינו העמדת הלוואות כספיות עבור לקוחותיו בעת העיקריי� אחד מעיסוקיו  .2

 עומד על 2009המשכנתאות נכו� לשנת נתחו בתחו� . רכישת נכסי מקרקעי� ועסקאות

מספר ההלוואות עבור� נרשמו . ובשני� קודמות לכ. החזיק א� בנתח שוק רחב יותר, 2.7%

העתק מכתבה מעיתו� .  משכנתאות חדשות1920- עומד על כ2008-2009משכנתאות בשני� 

' א ב נספח"מצ אודות התפלגות שוק במשכנתאות באר3 לפי בנקי� 19.4.10גלובס מיו� 

 יתירה מזאת עד לפני מספר שני� עסק המשיב כמעט א. ורק במת� הלוואות וכ� .לבקשה

מעבר למת� הלוואות לדיור מעניק המשיב הלוואות מסחריות רבות וכ� הלוואות לרכישת 

  .רכב וכדומה

 'אנספח 

  

שהינה שעבוד המהווה או שעבוד אחר רוש� המשיב משכנתא , כתנאי למת� הלוואה .3

רש� : בהתא� לאופי העסקה, באחד או יותר מאמצעי הרישו�, � ההלוואהבטוחה לתשלו

 . מנהל מקרקעי ישראל ובחברות המשכנות, לשכת רישו� המקרקעי�, המשכונות

 

בדיקת הרישומי� הרובצי� על הנכס הינו צעד ראשו� בכל עסקת מכר או העברת , כידוע .4

רשמי� השוני� אלו שעבודי� בעסקאות מסחריות אחרות נהוג לבדוק במ, כמו כ�. זכויות

רישו� שגוי פוגע ה� . רשומי� על שמו של צד לעסקה על מנת להתרש� מהיק� חובותיו

  . אשר המשכו� נרש� על שמו, ביכולת ההסתמכות על המרש� וה� בשמו הטוב של הלקוח

  

מנתוני� המצויי� במשרד המשפטי� נמצא כי מספר המשכנתאות הנרשמות ברש�  .5

ובת תאגידי� בנקאיי� הינו משמעותי ביותר וכי רק בשבע השני� המשכונות באר3 לט

, בנוס� לכ..  משכונות במרש� הממוחשב47,000האחרונות בלבד נרשמו למשיב מעל 

להערכת המבקשי� קיימי� מאות אלפי� משכוני� נוספי� הרשומי� בכרטיסיות הידניות 

ח "דו. רש� המשכונותאו מצויי� במערכת הממוחשבת א. אינ� עולי� בעיו� רגיל ב/ו

 .לבקשה' בב כנספח "מצנתוני� אודות מספר רישומי השעבודי� ברש� המשכונות 

 'בנספח 

  

,  שני� לכל היותר30מרבית עסקאות המשכנתא בישראל מתבצעות לתקופה של , כידוע .6

קל וחומר במקרה של הלוואה שאיננה , כאשר מרבית העסקאות מסתיימות עוד קוד� לכ�

אור. החיי� הממוצע של . . החיי� שלה א� קצר מאור. חיי� של משכנתאלדיור אשר אור

ח מידע שוט� של בנק ישראל מיו� "דו. משכנתא בישראל הינו כעשר שני� בס. הכול

 .לבקשה' גב כנספח "מצ אודות נתוני משכנתאות בישראל 12.1.2010

 'גנספח 

  

 99שכונות לתקופה של נוהג המשיב לרשו� את המשכונות עבורו ברש� המ, בניגוד לכ. .7

שני� שהיא תקופה ארוכה בהרבה מ� התקופה הצפויה לסילוק ההלוואה אשר בעטיה 

בעת , מפר המשיב את חובתו להסיר את רישו� השעבוד, במקביל. נרש� המשכו�

נוצר מצב שמרש  המשכוני  אינו תוא  את , כתוצאה מכ/. שההלוואה עבורו סולקה
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 לקוחות רבי  נותרי  רישומי שעבודי  שאינ  מצב הדברי  האמיתי ועל שמ  של

 . עדכניי 

  

שכ� , חוסר תו  לב שני� מהווה 99עצ� רישו� ההלוואה ברש� המשכונות לתקופה של  .8

במידה ורישו� המשכו� היה נרש� א. ורק למש. תקופת ההלוואה או לכל היותר לתקופה 

 שא� א� המשיב היה הרי, של שנה או שנתיי� יותר למקרה של עיכוב בסילוק ההלוואה

ברישו� . או נמנע מלבטל את השעבוד הרי שרישו� השעבוד היה מסולק מאיליו" שוכח"

 שנה גור� המשיב 30 או 20, 10- ללא אבחנה א� המשכנתא נלקחה ל– שני� 99-השעבוד ל

 שנה לאחר שההלוואה 80-אליו כ" משועבדי�", למצב בו המבקשי� שהינ� לקוחותיו

 !על ידי הלקוחשנלקחה כבר סולקה 

  

, רש� המשכונות מנהל מאגר מידע ממוחשב הכולל מידע על משכונות ובכלל זה נושי� .9

מאגר זה פתוח לעיני כל ומאפשר לדלות . פרטי הנכס הממושכ� ותקופת המשכו�, חייבי�

 .באמצעות מספר זהות בלבד, ממנו נתוני� על ידי בקשה באינטרנט

  

איננה , או ליתר דיוק מחדלו במחיקת שעבודי�תמונת מצב לגבי התנהגותו של המשיב  .10

מצב דומה נוצר בלשכת רישו� ,נכונה רק לגבי שעבודי� הרשומי� ברש� המשכונות

אג� רישו� והסדר מקרקעי� במשרד המשפטי� מנהל מאגר מידע ממוחשב של . המקרקעי�

 י חוק הוא לשק� את בעלי הזכויות"כאשר מטרת הרישו� עפ, עסקאות המקרקעי� באר3

  :�1969ט"לחוק המקרקעי� תשכ 124לפי סעי� . השונות במקרקעי�

וכל אד  , הציבור� לעיו  יקסי  המתנהלי  בלשכה יהיו פתוחנפה"      
  ".רשאי לעיי� בה  ולקבל העתקי  מ� הרשו  בה 

 

בית המשפט כבר ד� בעבר במסגרת תובענה ייצוגית בחובת� של הבנקי� להסיר את רישו�  .11

 .  תשלו�השעבודי� ללא גביית

  

) א"ת(א .בת, 2001בשנת . נראה כי המשיב אינו לבד במחדלו למחיקת רישו� השיעבודי� .12

עניי� ": להל�) (2919/07א "בש(מ " ארז רוזנבו/ נגד בנק לאומי לישראל בע2440/00

 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לתובענה ייצוגית נגד בנק לאומי ")רוזנבו/

. צוגית עסקה בגביית עמלה לא חוקית בגי� מחיקה של שעבודי�התובענה היי. לישראל

בעניי� זה הצדדי� הגיעו לפשרה לפיה הבנק ישיב לשבעי� אל� מלקוחותיו עמלה שגבה 

ב "העתק מהכתבה שעוסקת במקרה הנדו� מצ. 2 מיליו� 15בסכו� המגיע לכדי , שלא כדי�

 .לבקשה' דכנספח 

  ' דנספח 

  

עניי� ": להל� (מ" יעקב אביסדריס נגד בנק המזרחי בע1337/03) א"ת(א .בת, 2003בשנת  .13

אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לתובענה ייצוגית נגד בנק ") אביסדריס

הצדדי� הגיעו לפשרה לפיו התביעה תוכר כייצוגית והבנק ישיב , בעניי� זה. מזרחי
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 השעבודי� בצירו� ללקוחותיו את סכומי העמלה שגבה מה� עבור הטיפול בהסרת רישו�

כנספח ב "העתק מהכתבה שעוסקת במקרה הנדו� מצ. הצמדה וריבית מיו� החיוב בעמלה

 .לבקשה' ה

  'הנספח 

 

יש להדגיש כי עיקרה של תובענה זו איננו בגביית העמלה על , בניגוד לתובענות המדוברות .14

אלא בעיקר בהפרת החובה החקוקה והתחמקות המשיב , ביטול הרישו� שלא כדי�

 כפי , לאחר פירעו� ההלוואה מכל סוג שהואמחובתו לדאוג להסרת רישו  השעבודי 

 .שיפורט להל�

  

15. �בבקשה זו ובתובענה הנלוות אליה מבקשי� המבקשי� , בניגוד לבקשות הנידונות, בנוס

למלא חובתו החוקית למחיקה בפועל של כל כי בית המשפט הנכבד יורה למשיב 

זאת למרות שהמבקשי  השיבו את ההלוואות שבגינ  השעבודי  אשר עדיי� רשומי  ו

 .בנוס% להשבת הכספי  שהוטל עליה  לשל  בניגוד לדי�, נרשמו השעבודי 

  

  :רקע עובדתי. ג

  

 1 מבקש

ברחוב מגדל המי� בבית שמש  הנכס היה בעליו שלאשר , לקוח של המשיב, 1 המבקש .16

 המבקש רכש את המגרש )."הנכס": להל� (134מגרש .  מס30 חלקה 5207המוכר כגוש 

 . לצור. בניית בית מגוריו1999בשנת 

  

ת על מנ.  מהמשיבאות שונותהלוו 3 מהמשיב  הנכס נטל המבקשעל מנת לממ� את רכישת .17

. דרש המשיב כי יירש� שעבוד ברש� המשכונות, להעמיד את ההלוואה לטובת המבקש

לתקופה של ובת המשיב נרש� משכו� על הנכס ברש� המשכונות לט 26/10/99ביו� , לפיכ.

 6.6.2010ח עיו� ברש� המשכונות מיו� "העתק מדו). 1999132661משכו� . מס ( שני 99

 . לבקשה' וב כנספח "מצ

  'ו נספח

 

מהווה חוסר תו� לב שכ� משמעו של ,  שני�99-עצ� רישו� השעבוד ל, כפי שיפורט להל� .18

 רשו� זמ� רב לאחר  השעבוד יישאר,דבר שא� לא ידאגו הצדדי� להסיר את הרישו�

מכיוו� שהמשיב מתחמק מחובתו על פי די� להסיר . התארי. שנקבע לפירעו� ההלוואה

יוצא מצב כי השעבוד על שמו של המבקש ,  שני�99-במקביל לרישו� ל, רישומי השעבודי�

אלא א� כ� הוא יזו� בעצמו את , עתיד להישאר רשו� עשרות שני� לאחר שפרע הלוואתו

 .הסרתו
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 נטל המבקש הלוואה מבנק לאומי ובאמצעותה סילק סופית את ההלוואה 2005בשנת  .19

 . שקיבל מהמשיב

  

 במגעי� לקראת עסקת מכר ע� והחל, כור את הנכס למ המבקשהחליט  2008באוקטובר  .20

העתק . 2008 לאוקטובר 30עסקת המכר הושלמה ביו� , ")הקוני�: "להל� (דקלמשפחת 

 ' זנספח . לבקשה'זב כנספח " מצהסכ  המכרמהעמודי  הרלוונטיי  ל

 

 כי המבקש היה בטוח וסמו., מכיוו� שפרע את הלוואתו וקיבל אישור על כ. מאת המשיב .21

 רישומי השעבודי� שנרשמו מילא את מחויבותו על פי חוק והסיר אתג� הוא המשיב 

 .לבקשתולטובתו ו

  

תחייב להסיר את בא� אחד מהמסמכי� שנמסרו ע� סילוק ההלוואה לא צוי� כי המשיב מ .22

וזאת בניגוד , רישו� השעבוד מכל הרשומות בה� הוא מופיע ובה� רש� המשכונות

 � נהלי  –ניהול בנקאי תקי� : לנהלי  של בנק ישראל) ב(ג 15להוראה מפורשת בסעי

ע� סילוק , וע� זאת. כפי שיפורט להל�) "נהלי בנק ישראל": להל� (למת� הלוואות לדיור

כי� המבקש היה סבור כי המשיב ימלא את חובתו על פי חוק ההלוואה וקבלת המסמ

  .וידאג להסרת� של כל רישומי השעבודי�

  

 נמצא כי נכו� לאותו 6.6.2010בתארי. , מעיו� שנער. במאגר הארצי של רש� המשכונות .23

חמש זאת על א� שחלפו כמעט . יו� עדיי� קיי� רישו� משכו� על הנכס לטובת המשיב

ההלוואה והמשיב היה אמור לדאוג להסיר את הרישו� וליידע על כ.  מיו� שנפרעה שני�

 .לבקשה לעיל' ראה נספח ולהעתק מעיו� המשכו� . את המבקש

 

שהינו סכו� האגרה הנדרשת עבור עיו� ,  282 � ברש� המשכונות שיל� המבקשלצור. העיו .24

מלא את  אילו היה המשיב מ אותו סכו� לא היה נדרש מהמבקש.במאגרי רש� המשכונות

  .  בדי� ומסיר את רישו� השעבוד בסמו. לפירעו� ההלוואהוחובת

 

משיב למלא את חובתו על פי חוק ופנה בבקשה ל, מכתב  מסר בא כוח המבקש17.6.10ביו�  .25

 פירט במכתב את ההוראות בא כח המבקש. ולהסיר את רישו� השעבוד על ש� המבקש

חוק את רישומי השעבודי� ואת  למ המחייבות את המשיב"חוק הבנקאות שירות ללקוח"ב

  :ביקש כי יתקיימו הדברי� הבאי�, לאור כ.. הפרת�

י עד לתארי/ לא יאוחר הסרת רישו  המשכו� על שמה של מרש" .א
  .22.3.2010מיו  

 ח" ש860עבור עיו� משכו� וכ� ס/ של  1 28זיכוי מרשתי בסכו  של  .ב
 �והטרחה עבור שכר טרחת עור/ דינה עבור הטיפול בבקשה וכ� הזמ

 .שהשקיעה בהסרת הרישו 

מסירת אישור על ביטול רישו  המשכו� לידיה של מרשתי מייד ע   .ג
 ."  ביטולו
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 .לבקשה' חב כנספח "מצהעתק מהמכתב 

 'חנספח 

 

26. �ההלוואה לפני כמעט  את  ועל א� העובדה שהמבקש פרע פניותיו של בא כוח המבקשעל א

 בנק ישראל ובהתחייבויותיו בנהלי, בחוקהמשיב בניגוד גמור לאמור נציגי , חמש שני�

לא טרחו למהר לסלק את ,  יו� המוגדרת בחוק30-לאחר תקופה ארוכה בהרבה מו למבקש

 .רישו� השעבוד ולסיי� את הפרשה

  

שהמשיב לא פנה למבקש במענה לפנייתו ולא הודיע לו על מחיקת רישו� השעבוד  מכיוו�  .27

על מנת לבדוק א� לערו. עיו� משכו� נוס�  המבקשנאל3 , וזאת לאחר הזמ� שדרש במכתב

. נוספי� 2 28 עבור עיו� משכו� זה שיל� המבקש . הרישו� הוסרהמשיב נענה לדרישתו וכי

 .לבקשה' טב כנספח "מצהעתק מקבלה עבור עיו� המשכו� 

 'נספח ט

 

לא מילא את חובתו להסיר  שיבשהמ הסתבר שלא רק 29.6.10מעיו� המשכו� שנער. ביו�  .28

כפי שמחויב על פי החוק אלא ג� לאחר , שו� השעבוד ברש� המשכונות ביוזמתואת רי

שהמבקש פנה אליו בעצמו ודרש להסיר את רישו� המשכו� הוא לא הסירו ונכו� ליו� 

העתק מעיו� המשכו� וקבלה עבור . הגשת התובענה רישו� השעבוד עדי� שריר וקיי�

 . לבקשה'ח יב כנספ"מצתשלו� עבורו 

 'נספח י

  

הואיל בטובו המשיב להשיב , כשבועיי� לאחר פנייתו של המבקש , 1.7.10ק בתארי. ר .29

 :]פ.הדגשות שלי א [בדברי� הללו, למבקש על פנייתו

הבנק מסר , מבדיקה שערכתי בתיק עולה כי סמו/ לסילוק ההלוואות"

 את כל מסמכי השחרור לרבות ביטול שיעבוד ברש  לידי מרש/

  "המשכונות

אבקש כי מרש/ יחזור בו מכל דרישותיו כפי , יללאור האמור לע"

וא  מרש/ היה מבקש בשנית העתק ,  במכתב/4שציינת בסעי% 

  "ומקבל לידיו העתק נוס%מביטול המשכו� ודאי היה נענה 

 . לבקשהא"ב כנספח י"מצ העתק ממכתבו של המשיב   

  א"נספח י

 

 לדאוג להסרת רישו� ממכתבו של המשיב נובע בבירור כי הוא מסיר מעצמו כל אחריות .30

 למסור את המסמכי� הדרושי� לידי השעבוד וזאת בניגוד כאמור לחובתו הקבועה בחוק

ג� .  א� אחרי שפנה אליו המבקש בעצמוכל זאת. י� ולא לידי הלקוחינטאהמרשמי� הרלוו

 מעביר אליו .משית את האחריות למבקש ובכ שיבהמלאחר סילוק המשכנתא וג� כעת 

וכ� השקעת טרחה וזמ� בטיפול בהלי. שהיה , כרוכות בהסרת הרישו�את כל העלויות ה

 יודגש כי לפי החוק א� א� המשיב מסר את שטרי הסילוק וביטול .אמור להיות באחריותו
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מחיובו לבטל את השעבוד בכבודו אי� הדבר פוטר את המשיב המשכו� לידי המשיב 

 .ובעצמו

 

 

שההלוואה שעבורה הוא נרש� נפרעה על א� , קיומו של הרישו� במש. תקופה ארוכה .31

שהיו אמורי� לקבל לידיה� נכס נקי ,  וה� בקוני� ה� בשמו הטוב של המבקשגעופ, מזמ�

שהתבססו על ההנחה כי ע� סילוק , הקוני� סמכו על הצהרותיו של המבקש. שעבודי�מ

והיו בטוחי� וסבורי� כי נכס� נקי מכל , ההלוואה המשיב יסיר את רישומי השעבודי�

 .רישו�

  

ניהל בעבר אול� שמחות והיה במהלכי� עסקיי� שוני� מול ספקי�  מבקשה, יתירה מכ. .32

יתכ� כי חלק מספקי� אלה ביצעו עיוני משכו� על מנת לברר מה� , ונותני שירותי�

 .בקשהמהשעבודי� הרובצי� על 

 

 ת רישומיהמטיל את התשלומי� הכרוכי� בהסר) ג(א9בניגוד לאמור בסעי� , מעבר לכ. .33

בפע�  ( לשל� עבור עיו� משכו� ברש� המשכונות המבקשנאל3, השעבודי� על הבנק

עבור . הראשונה כאשר גילה את רישו� המשכו� ופע� נוספת כאשר ביקש לברר א� הוסרה

 לצור. וכ� עבור שכר טרחה עבור עור. דינו ,)בס. הכול 2 56שתי העיוני� שיל� המבקש 

 על מבקש להשקיע מזמנו ומרצו הנאל3, כמו כ� .ח" ש870ס " עיפול בהסרת השעבודהט

על א� שהחוק מטיל עליו חובה , ישו� השעבוד ולפנות למשיב ביוזמתומנת לטפל בהסרת ר

 .זו מבלי שתצטר. לעשות כ�

  

   2מבקשת 

  

 עבורו משכו� תה ממנו סכו� כס� ורשמהאשר לוו,  של המשיבלקוחה  הינה2המבקשת  .34

 . יברש� המשכונות על ש� נכס

 

: להל� (22דירה  74 חלקה 2188גוש באשדוד המוכר כ� של הנכס הייתה הבעלי 2מבקשת ה .35

 ). "הנכס"

  

בקשת  ל. הלוואה מאת המשיבנטלה המבקשת, לצור. מימו� רכישת הנכס 1998בשנת  .36

 נרש� משכו� על הנכס לטובת המשיב 8.7.1998ביו� , לצור. הבטחת ההלוואה, המשיב

ח עיו� ברש� המשכונות "העתק מדו). 1998091071: �משכו. מס( שני� 99לתקופה של 

 .   לבקשהב"יב כנספח "מצ

 ב"ינספח 
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השהתה המבקשת את , בעקבות המכירה.  המבקשת למכור את הנכסהחליטה 2002בשנת  .37

לאחר מספר שני� סולקה . המשכנתא ואז העבירה אותה לנכס ברחוב מאיר נקר בירושלי�

 .ההלוואה במלואה

 

 רישו� , נמצא כי נכו� לאותו יו�21.4.2010כונות שנער. בתארי. מעיו� ברש� המש .38

 העבירה את הבטוחה לנכס אחרס עדיי� קיי� וזאת למרות שהמבקשת השעבוד על הנכ

זמ� העולה בהרבה על הזמ� הקבוע בחוק לצור. חיוב הבנק להסיר את , כשמונה שני�לפני 

 . לעיל לבקשהב" יראה נספחלעיו� מרש� המשכונות . רישומי השעבודי�

 

 המבקשת יקבל לידיו על השעבודי�לראות את פרטי המבקש כל אד� , לפי מצב דברי� זה .39

הדבר עלול למנוע מהמבקשת לערו. עסקאות עתידיות ופוגע בשמה . את המידע השגוי

  .הטוב ובמוניטי�

  

שהיו אמורי� לקבל לידיה� נכס נקי , הדבר פוגע בבעלי� החדשי� של הנכס, מעבר לכ. .40

בהנחה שירצו בעלי הנכס החשי� למכור את הנכס או לרשו� עליו משכנתא . שעבודי�מ

דבר . יאלצו לטרוח להסיר את רישו� השעבוד בעצמ� ולהטריח לש� כ. את המבקשת

 .שלא היה קורה אילו המשיב היה ממלא את חובתו על פי חוק ובמועד שנקבע

  

חוק הבנקאות שירות ללקוח א ל9המשיב לא קיי� את חובתו הקבועה בסעי� , למעשה .41

נפרעה ההלוואה וזאת לאחר  יו� מיו� ש30להסיר את רישו� השעבודי� על הנכס תו. 

לא רק שהפר המשיב את , במחדלו. מה את מחויבותה וקיישהמבקשת פרעה את הלוואתה

תירה י.  הקבועה ביניה� בחוזה ההלוואה, א� הפר את מחויבותו כלפי המבקשתהחוק הוא

 את  כי רישו� השעבוד הוסר כאשר קיבלה לחשוב הטעה את המבקשתהמשיב, מזאת

 והייתה סבורה בטוחה כי המשיב יפעל על פי חוק וימחק את כל אישור סילוק ההלוואה

 .ע� זאת השעבוד נותר רשו� עד לימי� אלו, רישומי השעבודי� על שמה

  

וזאת למרות , הציבור הרחב� ופתוח לעיניי  השעבוד עדי� שריר וקייעד היו� רישו� .42

הנכס כבר אינו בבעלותה של אמנ� . שהמבקשת פרעה את ההלוואה עבורה הוא נרש�

 .  לש� טובת יש בכ. כדי לפגוע במוניטי� שלה ובזכותהא. ע� זא, המבקשת

  

סכו� שהיה נחס. ממנה ,  282לצור. עיו� המשכו� נאלצה המבקשת לשאת בשלו� של  .43

  .את השעבוד במועד הקבוע בחוקאילו המשיב היה ממלא את חובתו ומסיר 

  

  3מבקשת 

שעבוד על חשבו� ורשמה נטלה ממנו הלוואה אשר , לקוחה של המשיב הינה 3המבקשת  .44

 . ברש� המשכונותהבנק שלה אצל המשיב כבטוחה עבור ההלוואה 
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, )9חלקה , 30169גוש ( בירושלי� 1 ברחוב ס� מרטי�  לצור. מימו� רכישת נכס2007בשנת  .45

ביו� , לצור. הבטחת ההלוואה, לבקשת המשיב. הלוואה מאת המשיבנטלה המבקשת 

 בסני� 500106554. חשבו� בנק מס(חשבו� הבנק של המבקשת  נרש� משכו� על 27/2/2007

). 2007030003: משכו�. מס( שני� 99לטובת המשיב לתקופה של  )בירושלי� של המשיב

 .  שה  לבקג"יב כנספח "מצח עיו� ברש� המשכונות "העתק מדו

 ג" ינספח

 

 על מנת למצוא נכס את המשכנתא" הקפיאה"ו,  מכרה המבקשת את הנכס2009בשנת  .46

לשל� עבור המבקשת בינתיי� המשיכה , חדש שאליו תגרור המבקשת את המשכנתא

חלפו מספר חודשי� והמבקשת לא מצאה דירה חדשה ולכ� החליטה . ההלוואה כרגיל

 .  לסלק את יתרת המשכנתא שנותרה

 

 . ובכ. סיימה את כל מחויבותה כלפי המשיבלקה המבקשת את ההלוואהי ס2009צמבר בד .47

שנמסר  10.12.09מיו� העתק מאישור סילוק ההלוואה אישור על הפקדת יתרת התשלו� ו

  . לבקשהד"יב כנספח "מצלמבקשת על ידי המשיב 

 ד"ינספח 

 

וד מכל המרשמי� שעבבאישור סילוק ההלוואה המשיב לא ציי� את מחויבותו להסיר את ה .48

 כאשר קיבלה .פר את נהלי בנק ישראל כפי שמפורטי� בהמש.בה� הוא נרש� ובכ. הוא ה

המבקשת את אישור סילוק ההלוואה הייתה סמוכה ובטוחה כי כל רישומי השעבודי� 

כפי שאמורי� היו להיות א� המשיב היה ממלא , שהיו רשומי� על שמה נמחקו כלא היו

 .את חובתו על פי די�

 

,  נמצא כי נכו� לאותו יו�15.6.2010מעיו� ברש� המשכונות שנער. בתארי. , בניגוד לכ. .49

רישו� השעבוד על חשבו� הבנק עדיי� קיי� וזאת למרות שהמבקשת פרעה את ההלוואה 

זמ� העולה בהרבה על הזמ� הקבוע בחוק לצור. חיוב הבנק להסיר , יותר מחצי שנהלפני 

 . לעיללבקשהג "יראה נספח � מרש� המשכונות לעיו. את רישומי השעבודי�

 

למרות שפועל נותרו , המבקשת הוטעתה לחשוב כי רישומי השעבוד נמחקו, למעשה .50

 .בניגוד לחוק ובניגוד להסכ� שנחת� ביניה�, רשומי� ופתוחי� לעיונו של הציבור הרחב

קשת כל אד� שיבקש לראות את פרטי רישומי ההלוואות של המב, לפי מצב דברי� זה

הדבר עלול למנוע מהמבקשת לערו. עסקאות עתידיות ופוגע . יקבל לידיו את המידע השגוי

 .בשמה הטוב ובמוניטי�

  

א לחוק הבנקאות 9ג� במקרה הזה המשיב לא קיי� את חובתו הקבועה בסעי� , למעשה .51

 יו� מיו� שנפרעה ההלוואה 30שירות ללקוח להסיר את רישו� השעבודי� על הנכס תו. 

 . לאחר שהמבקשת פרעה את הלוואתה וקיימה את מחויבותהוזאת 
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וזאת למרות , עד היו� רישו� השעבוד עדי� שריר וקיי� ופתוח לעיניי הציבור הרחב .52

יש בכ. כדי לפגוע במוניטי� שלה . שהמבקשת פרעה את ההלוואה עבורה הוא נרש�

  . ובזכותה לש� טוב

  

  התנהלות הבנק

  

אשר איננו טורח לסלק את שיטתית של המשיב ת מכל המקוב3 לעיל עולה התנהגו .53

השעבודי� הרושמי� על ש� לקוחותיו א� לאחר שהמבקשי� פרעו את הלוואת� ואי� לה� 

  .כל חובות למשיב

  

  הטיעו� המשפטי. ד

  

  הפרת חובה חקוקה

  חוק הבנקאות

 ]:פ.ההדגשות שלי א: [א לחוק הבנקאות שירות לקוח9לפי סעי%  .54

את כל חיוביו שלהבטחת  נוצרו , לא באמצעות ערבבעצמו ו, פרע לקוח) א"(
 וא  הנכסי  ששועבדו יבטל התאגיד הבנקאי את השעבודי , שעבודי 

יעמיד  לרשות הלקוח או הממשכ� תו/ שבועיי  מיו  , נמצאי  בחזקתו
�תו/ , יגיש התאגיד הבנקאי, כו� רשו שהיה השעבוד משכנתה או מ; הפרעו

; על מחיקת השעבוד למי שאצלו הוא נרש הודעה ,  מיו  הפרעו� ימי 30
, )רישוי(היה התאגיד הבנקאי בנק למשכנתאות כמשמעותו בחוק הבנקאות 

 ימי  מיו  60רשאי הוא להגיש את ההודעה האמורה תו/ , 1981 �א"תשמ
�  .הפרעו

א יחולו כל עוד לא נפרעו כל חיוביו של הלקוח ל) א(הוראות סעי% קט� ) ב(
, היה החיוב שנפרע מסוג חיוב מתחדש;   שעבודי המובטחי  על ידי אות

והמועד שבו הגיעה בקשתו , יבוטלו השעבודי  רק א  הלקוח ביקש לבטל 
לסני% התאגיד הבנקאי שבו התנהלו חיוביו ייחשב כיו  הפרעו� לצור/ 

  ).א (ט�המועדי  האמורי  בסעי% ק

אגיד  יחולו על התהוצאות מחיקת רישו  משכנתה או משכו� כאמור ) ג(
  ."הבנקאי

 

רוש� המשיב בכל גו� שבו מתנהל רישו� והתאפשר רישו� , לצור. הבטחת החזר ההלוואה .55

רש� ) 1: יתכנו מספר גופי� אשר השעבוד על הנכס רשו� אצל� במקביל, לפיכ.. שעבוד-

וכ� , לשכת רישו� המקרקעי�) 4מינהל מקרקעי ישראל ) 3חברות משכנות ) 2המשכונות 

מ� . עמידר וגופי� נוספי� המנהלי� רישומי�, גו� ההסתדרות הציוניתגופי� נוספי� כ

האמור בחוק נובע כי חובתו של המשיב היא להודיע על הסרת רישו� השעבוד בכל אחד 

 .מהגורמי� הרלוואנטיי� ומבלי לדרוש כל תשלו� עבור טיפול זה

 

להעביר , זכותוולפיכ. חובתו בדי� מיו� שנפרע החוב ל, המשיב איננו בנק למשכנתאות .56

הודעה  על הסרת רישו� השעבוד שהוטל על הנכס לכל גור� אשר השעבוד נרש� אצלו 

 .  יו  מיו  פירעו� החוב30תו/ ולדאוג להסרתו וזאת 
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אלא חיובי� אשר נועדו , החיובי� אשר התחייבו לה� המבקשי� אינ� חיובי� מתחדשי� .57

כאשר , " הבנקאות שירות ללקוחחוק"ל) ב(א9לפי סעי� . להסתיי� ע� פריעת ההלוואה

מכא� נובע כי כאשר . מדובר בחיוב מסוג חיוב מתחדש השעבוד יבוטל רק לבקשת הלקוח

 .מבלי שהלקוח יידרש לבקש זאתמדובר בחיוב רגיל האישור יוסר ג� 

 

וזאת לאחר שעברה , המשיב חדל מחובתו להודיע על מחיקת שעבודו של המשיב, בפועל .58

 .� המותר בחוק ובכ. הפר באופ� חמור את מחויבותו על פי חוקתקופה העולה בהרבה מ

  

, החובה בחוק אינה מעמידה כתנאי את בקשתו של הלקוח להסיר את הרישו�, כאמור .59

 .החובה לכ/ מוטלת על התאגיד הבנקאיאלא מדגישה כי 

  

60. �מלשו� החוק ברור כי לא די בהודעה ללקוח על סילוק ההלוואה והסרת השעבוד , בנוס

 אצל� רשומה לכל הגורמי לאחר שנפרעה ההלוואה להודיע ,  חובתו של הבנקאלא

ההודעה , ודוק. ההלוואה ולדאוג להסרת השעבודי� וזאת ביוזמתו ובאחריותו הבלעדית

 –על המשיב לוודא כי השעבוד בוטל ,  יו� א. בהודעה לא די30חייבת להתרחש תו. 

 � ".קאי את השעבודי�יבטל התאגיד הבנ: "א9כלשונו של הרישא לסעי

 

 נהלי בנק ישראל

61.  � :"נהלי בנק ישראל"ל) ב(ג 15לפי סעי

, ימסור התאגיד הבנקאי ללווה, לאחר ביצוע פירעו� מלא של ההלוואה) ב"(
אישור סילוק בו ייכתב כי הלווה פרע את מלוא , תו/ חמישה ימי עסקי 

כ/ המצב ככל ש, וכי אי� לתאגיד הבנקאי אינטרס בנכס המשועבד, ההלוואה
וכי התאגיד הבנקאי מחויב לבטל את השעבודי  בגי� ההלוואה תו/ פרקי 

 –א "התשמ, )שירות ללקוח (א לחוק הבנקאות9הזמ� המפורטי  בסעי% 
יואר/ המועד האמור , נפרעה ההלוואה באמצעות שיק במטבע חו2. 1981

  .לששה עשר ימי עסקי 
בנסיבות בה� הפירעו� בוצע , )ב(מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעי% קט� ) ג(

והלווה המציא , באמצעות תשלו  במזומ� או באמצעות העברה בנקאית
ימסור התאגיד , לתאגיד הבנקאי אסמכתא המעידה על ביצוע התשלו 

לא יאוחר משני ימי עסקי  ממועד , הבנקאי ללווה אישור סילוק הלוואה
  ."אסמכתאמסירת ה

 

ומדגישי� את " חוק הבנקאות שירות ללקוח"נהלי בנק ישראל מוסיפי� על החובה ב .62

מעבר לחובתו של הבנק להודיע על הסרת רישו� המשכו� לכל הגורמי� . חשיבותה

חובתו להודיע ללקוח אשר שעבודו הוסר על כ. ועל מחויבותו לבטל את ,  הרלוואנטיי�

 . השעבוד בקרב אות� גורמי�

 

המשיב לא מילא א� את חובתו על פי נהלי בנק ישראל ולא הודיע למבקשי� על , עלבפו .63

זאת תו. הפרה של הנהלי� , מחויבותו שלו להסיר את רישו� המשכו� וכל שעבוד אחר

אישור סילוק ההלוואה אשר נמסר , לראיה. לה� הוא מחויב בהיותו תאגיד בנקאי
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בטל את רישו� השעבוד אשר נרש� למבקשי� אינו מכיל את התחייבותו של המשיב ל

לדוגמא . לאבטחת אותה הלוואה שסולקה למרות ההוראה המפורשת בנהלי בנק ישראל

  .לעיל  לבקשהד"יראה נספח לאישור סילוק ההלוואה 

  

יצוי� כי ג� את אישור הסילוק החסר לא המציא המשיב תו. מסגרת הזמ� , יתירה מזאת .64

ילוק ההלוואה ודבר זה הינו נוהג יו� יומי של דהיינו תו. יומיי� מס, הקבועה בחוק

  . המשיב

 

ג� לו יטע� המשיב כי הוא הודיע ללקוח על ביטול השעבוד ומסר לידיו את הודעת ביטול  .65

לשו� החוק מעידה בבירור כי חובתו של . חובתו אינה מסתכמת בכ. ואי� בכ. די, השעבוד

ש� ולדאוג להסרתו של השעבוד בנק הרוש� שעבוד על נכס להודיע לגור� שאצלו הוא נר

 . ואי� בהודעה ללקוח כדי להעלות או להוריד מחובתו זובאופ� סופי

 

הבנק ישא בתשלו� עבור , החוק קובע בבירור כי מעבר להודעה על מחיקת הרישו�, לראיה .66

, כי חובתו של הבנק לדאוג לכ. שהרישו� יוסר בפועל, מכ. נובע. הטיפול בהסרת הרישו�

ר שמאפשר ללקוח לדאוג להסרת הרישו� ואז לדרוש את החזר ההוצאות שהרי אי� הסד

 .מהבנק

  

מעבר למחויבותו הקוגנטית של הבנק להסיר את רישו� השעבוד תו. זמ� קבוע מעת  .67

הדבר מתבקש מעקרונות הצדק וההיגיו� , פירעו� ההלוואה אשר לגביה אי� כלל ספק

 .  לטובתו יהיה אחראי להסרתוהעסקי המכתיב כי חובתו של מי שרש� שעבוד על נכס

  

מאחר שהמבקשי�  מלאו את כל התחייבויותיה� כלפי המשיב אי� ספק כי חובת היושר  .68

מחייבת את המשיב בתמורה למלא את התחייבויותיו ולדאוג , החלה על תאגיד בנקאי

  .להסרתו המוחלטת של רישו� משכו� אשר נרש� עבורו ולבקשתו

  

�  חוק המשכו� והצעת חוק המשכו

69.  � : נקבע1967 –ז "לחוק המשכו� תשכ 15בסעי

  .יפקע המישכו�, דל החיובח) א("

רשאי החייב לדרוש החזרת המשכו�    א  , קע המישכו�פ) ב(
נרש  ; מר מטע  הנושהשוהופקד בידי הנושה או בידי 

� ".רשאי החייב לדרוש מחיקת הרישו , המישכו

 

משמעות . רו נרש� המשכו� יפקע המשכו�מדברי החוק עולה בברור כי ע� סילוק החיוב עבו .70

הינה הסרת כל התיעודי� אשר מאשרי� כי המשכו� אינו קיי� , בי� היתר, פקיעת המשכו�

המאפשר לחייב לדרוש את מחיקת הרישו� עולה כי האחריות , כמו כ� מלשו� החוק .עוד

 .באחריות הגו% אשר עבורו הוא נרש להסרת הרישו� אינה באחריות הלקוח אלא 
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71.  � לא עולה שו� דרישה כי הסרת "חוק הבנקאות שירות ללקוח"א ל9מהוראות סעי

 לחוק המשכו� מורה כי זכותו של 15ואילו סעי� . הרישו� תהיה כרוכה בבקשתו של הלקוח

הלקוח לדרוש ממי שעבורו נרש� המשכו� למחוק אותו ומכא� שחובתו של המשיב להיענות 

 .ללא תנאי  נוספי לדרישה 

  

הוסי� על דרישות חוק המשכו� והחיל " חוק הבנקאות שירות ללקוח", וזכר לעילכפי שה .72

הוראה זו טומנת בחובה את . חובה קוגנטית על הבנק לדאוג לסילוק המשכו� בעצמו

ההבנה כי חובתו של הבנק לדאוג להודיע לכל הגורמי� אשר השעבוד נרש� אצל� על 

זאת באופ� עצמאי , � באופ� סופיחובת� להסיר את הרישו� ולדאוג להסרת הרישומי

  .וביוזמתו מבלי שהלווה יצטר. לדרוש זאת

  

73.  �הצעת חוק ": להל� (2010 –ע "חוק המשכו� התשלהצעת ) פקיעת המשכו� (28בסעי

� : נקבע")המשכו

  .יפקע המשכו�, חדל החיוב) א               "(
 הנושה חייב הנושה להחזיר את המשכו� א  הופקד בידי, פקע המשכו�) ב(

נרש  ; או בידי שומר מטע  הנושה תו/ שבועיי  מיו  שהחיוב חדל
� ." ימי  מיו  שהחיוב חדל30חייב הנושה למחוק את הרישו  תו/ , המשכו

 

 ):"דברי ההסבר": להל�(בדברי ההסבר להצעת חוק המשכו� נכתב  .74

לחוק הקיי  מעניק לחייב את הזכות לדרוש מהנושה לבצע את ) ב(15סעי% "
מוצע להטיל ) ב(בסעי% קט� . לות הנדרשות כתוצאה מפקיעת המשכו�הפעו

זאת מאחר שהניסיו� מלמד , ישירות חובה על הנושה לבצע פעולות אלה
שבמקרי  רבי  החייבי  לא עומדי  על זכות  אלא כאשר ה  מעונייני  
למכור את הנכס שעדיי� רשו  עליו משכו� או שה  מעונייני  למשכ� אותו 

 חובה על הנושה משמעה ג  שההוצאות הכרוכות במילוי החובה שוב2 הטלת
מעבר לכ/ שההוראה המוצעת באה להג� על . תהיינה מוטלות על הנושה

וכ/ , יהיה בכ/ ג  כדי לגרו  למחיקת משכונות ישני  מהמרש , החייבי 
 ."לסייע לשמרו עדכני

 

ההולכת וגוברת של מהצעת חוק המשכו� נובע כי המחוקק נת� את דעתו אודות התופעה  .75

כפי שנובע מסעי� , הפרת מחויבות� של הבנקי� להסיר את המשכונות הנרשמי� לטובת�

מגמתו של המחוקק היא להרחיב את חוק המשכו� ". חוק הבנקאות שירות ללקוח"א ל9

 .תו. הדגשת החובה של הנושה למחיקת הרישו�

 

בחוקקו את . על הנושהלא בכדי הטיל המחוקק את חובת הסרת רישו� השעבוד דווקא  .76

וכ� בהצעת חוק המשכו� ראה לנגד עיניו , "חוק הבנקאות שירות ללקוח"ההוראות ב

  .המחוקק ה� את טובת החייב וה� את החשיבות שבעדכו� המרש�

 

 הפרת החוק על ידי המשיב

המסדירה " חוק הבנקאות שירות ללקוח"במקרה דנ� קיימת הוראה ספציפית ב, כאמור .77

 ! המשיב פשוט איננו מבצעהעניי� זה אלא ש
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מעבר לכ. שהיא , הפרת החובה להודיע על מחיקת השעבוד במרש� ולמחיקתו בפועל .78

על פי האמור , ראשית: היא מביאה לשתי תופעות שאינ� רצויות, מהווה הפרה על פי חוק

וע� זאת , הלקוח סבור שהשעבוד על שמו נמחק, בחוק ועל פי התחייבויותיו של המשיב

, נוצר פער בי� מצב הדברי� בפועל לבי� הרישו�, בנוס�. ישו� נותר שריר וקיי�בפועל הר

כל אחד שבודק את , כתוצאה מכ.. ולמעשה ישנ� שעבודי� רשומי� למרות שכבר הוסרו

 .  הרישו� על הנכס יכול לקבל מידע שגוי

 

וי מטרתו של החוק היא אמנ� לתת מסגרת זמני� קבועה ולמנוע מצבי� מיוחדי� של שיה .79

אול� ברור כי משתמעת ממנה חובתו של הבנק לפעול , בהלי. הסרת רישו� השעבוד

  .להסרת הרישו� עד אשר ישלי� את המלאכה ולא להסתפק בהודעה בלבד

 

, כאשר הבנק בודק נתוני� לש� קביעת מת� הלוואה ורישו� משכנתא, לש� ההשוואה .80

א� מקציב לצור. תהלי. הבנק . הדבר כרו. בתהלי. ארו. ובבדיקת נתוני� מדוקדקת

אותה דקדקנות ומסירות ראוי שתהא נתונה למילוי חובתו של . הרישו� מחלקה מיוחדת

 א� ראוי היה כי .הבנק להסרת רישו  השעבוד על הנכס שכ� הוא עצמו דרש את רישומו

המשיב יקי� מחלקה מיוחדת אשר תתחקה ותבדוק הא� בכל הלוואה שסולקה סולקו 

  .השעבודי�

  

וכפי שעשה , כפי שנוהג המשיב לעשות,  שני�99רישו� שעבוד לתקופה של , לכ.מעבר  .81

סותר בברור את הוראת החוק וה� את מטרתו כפי שנובע מדברי , במקרה של כל המשיבי�

  .ההסבר להצעת חוק המשכו�

 

נמצא כי אור. החיי� הממוצע של משכנתא בישראל , לפי נתוני� של בנק ישראל, כאמור .82

ח מידע שוט� של בנק ישראל אודות מאפייני משכנתאות "לדו. י� בקירוב שנ10-הינו כ

 שני� נועד 99מכא� נובע שרישו� משכנתא לתקופה של . לבקשה' ראה נספח גבישראל 

ועל כ� בהצעת חוק  ,מלכתחילה להישאר רשו� זמ� רב לאחר שהלוואה עבורו כבר סולקה

 . שני�25-הוצע להגביל את תקופת השעבוד ל, המשכו�

 

83.  �חוק "א ל9כפי שנובע מדברי ההסבר המצורפי� להצעת חוק המשכו� ומלשו� סעי

ישנה חשיבות להסרת רישו� השעבוד בזמ� , ומנהלי בנק ישראל" הבנקאות שירות ללקוח

  .ה� לטובת החייב וה� לטובת עדכו� הרישו�, פירעו� החוב ולא יאוחר מכ�

 

במקביל לריבוי רישומי שעבודי� ריבוי עסקאות המכר במקרקעי� וחילופי הבעלות  .84

עלולי� להביא לכ. שבעוד מספר לא רב של שני� ירבצו על רוב , לתקופה כה ארוכה

על שמ� של הלקוחות יוותרו , במקביל. הנכסי� רישומי� רבי� שכבר אינ� אקטואליי�

 .רישומי� רבי� בעבור הלוואות שנטלו ופרעו לפני עשרות שני�
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לפגוע בשמ� הטוב של , יש כדי להביא לעומס רב על המערכתבאופ� פעולה זה של המשיב  .85

יתכנו מקרי� , יתירה מזאת. הלקוחות ולהפו. את המרש� לבלתי עדכני ובלתי יעיל בעליל

 .ילכו לעולמ� ויטע� על ידי המשיב כי השעבוד לא סולק" המשועבדי�"בה� 

  

  הפרת הסכ  והטעייה

הסכ� ההלוואה בי� , פי נהלי בנק ישראלמעבר לחובה המוטלת על המשיב על פי חוק ועל  .86

 . המבקשי�  למשיב מוסכ� בחוזה ביניה�

  
, על א� שהמשיב מקנה לעצמו בהסכ� סמכויות רחבות מאוד לרישו� השעבודי� בהסכ� .87

בא� מקו� בהסכ� המשיב לא טרח לציי� באופ� מפורש כי הוא מתחייב להסיר את רישו� 

ר ההוראות הקוגנטיות בחוק ולאור המנהג וע� זאת יש לפרש את ההסכ� לאו, השעבוד

הקובע כי ע� סילוק ההלוואה יסיר המלווה את השעבוד וידאג למחוק את רישומו בכל 

 .מקו� שבו הוא רשו�

 

המשיב לא הסיר את רישו� המשכו� על שמ� של המבקשי� , בניגוד גמור להתחייבותו .88

חזירו את ההלוואה וזאת לאחר שעבר המועד שהתחייב אליה� ולמרות שהמבקשי� ה,

כפי שמחויב , לא הודיע למבקשי� על הסרת השעבוד או על סילוק חיוביו, כמו כ�. במלואה

 .אלא לאחר שביקשו זאת, על פי נהלי בנק ישראל

 

89.  �   :"חוק הבנקאות שירות ללקוח" ל3לפי סעי

פה או �בכתב או בעל, במחדל במעשה או �א יעשה תאגיד בנקאי ל"
ל עני� מהותי למת� כהעלול להטעות לקוח ב דבר �בכל דר/ אחרת 
  )"  הטעיה�להל� (שירות ללקוח 

 

90.  � : יראו ענייני� אלה כמהותיי�"חוק הבנקאות שירות ללקוח" ל3על פי סעי

 המהות והטיב של השירות )1(

  מועד מת� השירות )2(

 "התשואה והתועלת שנית� להפיק מהשירות )3(

 

להאמי� שכאשר יפרעו את , �על ידי התחייבויותיו עימ, המשיב הטעה את המבקשי� .91

ברגע שלקוח פורע את , למעשה. זה ימחק את רישו� השעבוד על נכס�, מחויבותיה� כלפיו

בעוד בפועל הוא שריר , הוא מוטעה לחשוב שרישו� השעבוד שלו הוסר, הלוואתו מול הבנק

 .וקיי�

  

רישו� על יש לציי� כי מרבית הלקוחות אינ� מצויי� בהליכי� ואינ� מודעי� למשמעות ה .92

הנכס ופעמי� רבות כאשר הבנק מודיע לה� כי השעבוד יוסר ה� מסתפקי� בהודעה זו 

 .ואינ� מודעי� לעובדה שיש צור. בהסרת הרישו� באופ� מפורש
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נהפו. . אי� בכ. כדי להמעיט בחשיבותו של הסרת הרישו� במועד הקבוע בחוק, ע� זאת .93

� השעבוד על הנכס כאשר הוא מעוניי�  הלקוח לרוב נתקל בבעייתיות שבקיו� רישו–הוא 

כאשר אד� אשר , לבצע עסקה לגבי הנכס או להעביר את המשכנתא לנכס אחר או לחילופי�

 .מעוניי� במידע אודות� או אודות הנכס

 

במצב . הרישו� מקבל משנה תוק� במצבי� בה� הלקוח מעוניי� לדוגמא למכור את דירתו .94

, דו יוסר מייד לאחר שיפרע את הלוואתוכזה המוכר שהוטעה לחשוב שרישו� שעבו

רק אז נודע , כאשר הקונה בודק את רישו� הנכס.  משוכנע שאי� שיעבוד רשו� על הנכס

 . לראשונה ה� למוכר וה� לקונה על הרישו� הקיי�

  

הרישו� פוגע באמינות המוכר שלא הודיע על הרישו� הקיי� בעיקר כאשר זה אינו מודע  .95

מ בהלי. המכירה ולעכב "עלול לפגוע ברצ� המו, כמו כ�. מ"המולקיומו של הרישו� בשלב 

מיותר לציי� את עוגמת הנפש הנגרמת במקרה כזה לשני הצדדי� לעסקה . את העסקה

 .ולעיתי� א� נזקי� ישירי�

  

�  הטלת הוצאות הכרוכות בהסרת רישו  השעבודי  והוטלו על המבקשי  בניגוד לדי

לש�  נאלצו המבקשי�, דרשו להסיר את הרישו�כאשר פנו המבקשי� ביוזמת� למשיב ו .96

כמו כ� נשאו ,  282הוצאות הטיפול בבקשה וביניה� עיו� ברש� המשכונות בס. את 

קרי המשיב דרש כי . ט עור. דינ� לטפל בביטול המשכו�"המבקשי� את עלות שכ

, המבקשי� יעשו פעולות אשר החוק משית על המשיב עצמו ודרש כי ישאו בהוצאות אלו

 .כול בניגוד מפורש לחוקוה

 

המבקשי� היו צריכי� לשאת בכל ההוצאות הנלוות להסרת רישו� השעבוד ביניה�  .97

ד עבור הטיפול בהלי. וזאת בנוס� "המצאת מסמכי� הכרוכה בתשלו� ושכר טרחת עו

 .לזמ� ולהשקעה הכרוכה בהלי.

 

98.  �פיו הוצאות ל, "חוק הבנקאות שירות ללקוח"ל) ג(א9בכ. הפר משיב את ההוראה בסעי

  .הטיפול בהסרת הרישו� יוטלו על התאגיד הבנקאי בלבד

  

בעצמו על מנת למשיב  ודרשניש להדגיש כי את המסמכי� שהמצאת� כרוכה בתשלו�  .99

וע� זאת המבקשי� ה� אלו שנאלצו לשל� , להשלי� את הטיפול בהסרת רישו� השעבוד

� את החזר ההוצאות כאשר דרשו המבקשי� באמצעות מיופה כוח, לא רק זאת. עבור�

לחוק ) ג(9בניגוד מוחלט לאמור בסעי� , כל זאת כאמור. סירב המבקש להיענות לבקשה

 .כל ההוצאות עבור מחיקת רישו  משכנתא יחולו על התאגיד הבנקאיהבנקאות הקובע כי 

  

 סיכו   
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הפרת חובת� של התאגידי� הבנקאיי� להסיר את רישו� השעבודי� ברישומי� השוני�  .100

בעקבות הגידול באוכלוסיה וריבוי במשכנתאות . ני� האחרונות לתופעה של ממשהפכה בש

 .התופעה רק הולכת וגוברת

 

 עבור 31.12.09 ועד 1.1.2002 נרשמו עבור המשיב בתקופה שבי� 2010 לינואר 24נכו� ליו�  .101

,  אשר אינ� פעילי� עוד13,044מתוכ� נמחקו רק ,  משכנתאות47,191-המשיב בס. הכל כ

 .לבקשה' ראה נספח בלנתוני רישו� המשכונות !  מכלל המשכונות25%-חות מקרי פ

 

ספק א� המשיב דאג , יש לציי� כי ג� לגבי הרישומי� שאכ� נמחקו במרשמי� השוני� .102

כפי שארע , להסיר את רישומ� בעצמו או שג� אלו נעשו ביוזמת� של הלקוחות ובאי כוח�

 .במקרה של המבקשי�

  

 לתקופה העולה על חמש שני� בשבע השני� האחרונות הוא מספר המשכונות שנרשמו .103

ב כנספח "מצח נתוני רישו� המשכונות ברש� המשכונות "העתק מדו.  בקירוב1,060,000

 . לבקשהו"ט

 ו"טנספח 

 

מספר המשכונות שנרשמו עבור כלל בנקי� ברש� המשכונות בשבע השני� האחרונות  .104

 מכלל 21%קרי , פעילי� דהיינו נמחקו אינ� 248,929 מתוכ� רק 1,151,908עומד על 

שכ� מרש� זה . 1994כל זאת מבלי לקחת בחשבו� את המרש� טר� שנת ! המשכונות בלבד

מצוי בכרטיסיות ואי� ספק כי בו יש מאות אלפי� א� לא מיליוני� של משכוני� הרשומי� 

 !ושלא נמחקו עד היו� על א� שהשעבודי� הוסרו

  

שיב הינ� הגור� העיקרי הרוש� משכונות ברש� אי� ספק כי הבנקי� ובתוכ� המ .105

בייחוד לאור העובדה כי לא מעט , המשכונות בכמות נרחבת מאוד ואינו דואג להסיר�

  . שנה אמורי� להימחק באופ� שוט�20 או 15, 10הלוואות שנלקחו לפני 

  

היה מתבקש , ג� בהתחשב בנתוני� של גידול באוכלוסייה ומספר המשכונות ההול. וגדל .106

 לכל הפחות מספר המשכונות שבוטלו יהיה כמחצית ממספר המשכונות שנרשמו בכל כי

בייחוד לאור העובדה כי כל שנה מסולקות יותר משכנתאות מאשר נלקחות שכ� לא . שנה

 .מעט משכנתאות באות לסיומ� ורבות נוספות מסולקות ביוזמת הלקוחות

 

ר המשכונות הנרשמי� מידי שנה מספ. מכל המקוב3 עולה כי מדובר בתופעה נרחבת ביותר .107

בכל הבנקי� יחד גבוה בקנה מידה גדול באופ� בלתי פרופורציונאלי ממספר המשכונות 

 . שרישומ� נמחק כדי�
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 שני� מביא לכ. שישנ� משכונות שהלוואת� 99לתקופה של , רישו� המשכונות כאמור .108

. יי� במאגרי המידעעוד מימי קו� המדינה ועד ימינו שרישומ� עדי� ק, כבר הוסרה מזמ�

אי� ספק כי הדבר יוצר עומס רב על המערכת וגורע מיכולתו של המרש� לנהל מאגר עדכני 

 .ורלוונטי

 

) ולעניי� זה משכנתאות והערות אזהרה(מצב דומה נוצר לפיו בנקי� רושמי� שעבודי�  .109

באופ� בלתי פרופורציונאלי למספר השעבודי� שנמחקי� נמצא ג� בלשכת רישו� 

כאשר רק ,  משכנתאות429,701 -בשבע השני� האחרונות נרשמו כ, לדוגמא .י�המקרקע

ב "מצסיכו� רישומי שעבודי� בלשכת רישו� המקרקעי� .  בוטלו באות� שני�331,760

 . לבקשה ז"טכנספח 

  ז"טנספח 

 

בניגוד מוחלט לאמור בחוק נאלצי� הלקוחות לטרוח , כתוצאה ממחדל� של הבנקי� .110

טרחה , שו� השעבוד על הנכס כאשר הדבר כרו. בהוצאות כספיותולהסיר בעצמ� את רי

� .יש בכ. כדי לפגוע באופ� חמור בשמ� הטוב של הלקוחות, וזמ� בנוס

  

  

  :עילות התביעה. ה

  

  הפרת חובה חקוקה

111.  �חוק הבנקאות שירות "א ל9העילה הראשונה עניינה בהפרת החובה החקוקה לפי סעי

, גיד בנקאי להסיר את רישו� על השעבודי� על הנכסאשר קובע כי חובתו של תא, "ללקוח

 יו� לאחר פירעו� החוב וזאת כאשר כל ההוצאות 30תו. , שנרשמו לצור. הבטחת הלוואה

 .על ביטול הרישו� יחולו על הבנק

 

112.  � : נקבעלפקודת הנזיקי� 63בסעי

פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי  חובה המוטלת עליו מ  )א("

, לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק— למעט פקודה זו —על פי כל חיקוק 
וההפרה גרמה לאותו אד  , נועד לטובתו או להגנתו של אד  אחר

 אי�  אול; נזק שאליו נתכוו� החיקוק הנזק מסוגו או מטבעו של
א  , האד  האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

  . זוהתכוו� להוציא תרופה, לפי פירושו הנכו�, החיקוק

עני� סעי% זה רואי  חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו ל  )ב( 
ל א  לפי פירושו הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו ש, של פלוני

�אד  בכלל או של בני�   של בניתאותו פלוני או לטובת  או להגנ
  ".אד  מסוג או הגדר שעמ  נמנה אותו פלוני

  

כאמור בסעי� , ו להסיר את רישו� השעבודי�במחדלו הפר המשיב באופ� בוטה את חובת .113

 99על ידי רישו� השעבוד לתקופה של , מעבר לכ.). ומתואר לעיל(לחוק הבנקאות ) א(9

 .כפי שמתואר לעיל, שני� מפר המשיב את הוראות החוק ומטרתו
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114. �על ידי הטלת ההוצאות הדרושות להסרת רישו� השעבודי� על המבקשי� הפר , בנוס

הקובע כי על הבנק לשאת " חוק הבנקאות שירות ללקוח"ל) ג(9 בסעי� המשיב את האמור

 . בהוצאות הטיפול בהסרת רישו� השעבוד

 

למנוע את קיומו של רישו� , אי� ספק כי ההוראה בחוק נועדה לטובתו ולהגנתו של הצרכ� .115

וכ� שהמבקשי� ניזוקו כתוצאה . שאינו עדכני וכ� לפטור את הלקוח מהוצאות כספיות

החוק ה� על ידי הפגיעה במוניטי� ובשמ� הטוב וה� על ידי הוצאות כספיות מהפרת 

זכאי� המבקשי� לפיצוי נזיקי בגי� , לפיכ.. שנאלצו לשאת בה� בעקבות מחדלו של המשיב

 . הפרתה

  

  הטעייה  

חוק הבנקאות שירות " ל3תו. הפרה של סעי� , העילה השנייה עניינה הטעיית הלקוח .116

 ."ללקוח

 

להאמי� כי רישו� שעבודיה� , ה� לקוחותיו של המשיב, ת המבקשי�המשיב הטעה א .117

המבקשי� הסתמכו על . והתחייב לכ. בחוזה, יוסר לאחר שיפרעו את הלוואותיה�

ועל נהלי בנק ישראל " חוק הבנקאות שירות ללקוח"על האמור ב, התחייבותו של המשיב

 . גבי הנכס שבבעלות�המחייבי� את המשיב והיו משוכנעי� כי לא קיי� עוד רישו� ל

 

הרישו� היה שריר וקיי� ופתוח לעיו� הציבור הרחב א� לאחר שהלוואת , בפועל .118

 .המבקשי� סולקה כליל

  

 הפרת הסכ   

העילה השלישית עניינה בהפרת חוזה בי� המבקשי� והמשיב לפי חוק החוזי� וחוק  .119

 .החוזי� תרופות

 

ה המשיב התחייב כי יסיר את בחוז.  המשיב נקשר ע� המבקשי� בחוזה לבקשת הלוואה .120

 .רישו� השעבוד לאחר שיפרעו המבקשי� את ההלוואה

 

המשיב התעל� מהתחייבויותיו כלא היו וזאת למרות שהמבקשי� מילאו את , בפועל .121

 . חובותיה� על פי ההסכ� ופרעו את הלוואת� במועד שנקבע

  

 עשיית עושר ולא במשפט

חוק עשיית עושר ולא " ל1על פי סעי� העילה הרביעית הינה עשיית עושר ולא במשפט  .122

באמצעות השתת ההוצאות הכספיות שהיו אמורות להיות על פי חוק על חשבונו ". במשפט

 . משלשל לכיסו המשיב כספי� רבי� שלא מגיעי� לו, של המשיב לידי הלקוחות
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כאשר מצירו� . מדובר בסכו� שאינו מבוטל כשלעצמו שיכול להגיע עד כדי מאות שקלי� .123

רי� של כלל חברי הקבוצה המיוצגת בה� השיג המשיב כספי� שלא כדי� מדובר המק

 . בסכומי� גדולי� ביותר

  

  פגיעה בש  הטוב

  

שכ� , העילה החמישית הינה פגיעה בזכות לש� טוב הנגזרת מהזכות כבוד האד� וחירותו .124

 בשל מחדלו של המשיב מפורסמי� באופ� פתוח וגלוי בקרב הציבור מידע שגוי  אודות

 .המבקשי� ולקוחות אחרי� כמות�

  

 :פרק ההגדרות, לפי פקודת הנזיקי� .125

  

, טוב�רווחה גופנית או ש , נוחות, אבד� נכס,  אובד� חיי �" נזק"

 ;וכל אבד� או חיסור כיוצאי  באלה, או חיסור מה 

 

הזכות לש� טוב מחילה בחובה את החובה של גו� או אד� לדאוג לכ. שהמידע שהוא  .126

זכותו של אד� כי לא יפרסמו עליו מידע . ד� אחר הינו נאמ� למציאותמפרס� אודות א

 . שגוי שעלול לפגוע בו ובשמו הטוב

 

, המרשמי� השוני� בה� רש� המשיב שעבוד למבקשי� פתוחי� לקהל הרחב, כאמור .127

בדיקות , כידוע. וניתני� לצפייה על ידי מסירת שמו של בעל הנכס ומספר תעודת זהות

לדוגמא כאשר מועמד אד� לקבלת עבודה או כאשר אד� , ופ� תדירמסוג זה נעשות בא

 .אחר מתעתד להתקשר עימו בעסקה

  

יש ער. רב , כאשר המאגרי� האמורי� מצויי� באינטרנט ובגישה קלה לכל אחד, בימינו .128

פרסו� . לכ. שהפרטי� המתפרסמי� אודות אד� ונכסיו יהיו אמיני� ונכוני� ככל האפשר

 .טכנולוגי מהווה פגיעה חמורה בשמו הטוב של אד� ובכבודופרטי� מטעי� בעיד� ה

  

בית המשפט העליו� כבר הכיר בעילות בתובענות ייצוגיות הנגזרות מחוקי היסוד ראה  .129

חשוב להדגיש כי איסו� מידע . 673) 4(ז "ד נ" פראבי'  תנובה נ1338/97א "עלעניי� זה 

טול לדוגמא .  כלכליות רבותטכנולוגי אודות אד� הינו תחו� מתפתח ובעל משמעויות

אפשרות כי אחד מחברי הקבוצה יקבל דירוג אשראי נמו. יותר משו� שחברת דירוג 

 .  האשראי תטע� כי כל נכסיו משועבדי�

  

  פירוט הנזק. ו
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 הוצאות כספיות

בהתא� , ההוצאות הכספיות הדרושות לצור. הסרת רישו� השעבוד משתנה בכל מקרה .130

, בנוס� לה�. על הנכס ובהתא� לדרישות המרשמי� השוני�לשעבודי� השוני� שנרשמו 

רבי� מאלו שמבקשי� להסיר את רישו� השעבודי� על נכסיה� , נאלצו המבקשי� וכ�

 . לשאת בהוצאות שכר טרחת עור. די�

  

המשמש (עלות הוצאת אישור זכויות אשר בו הינה המשכנתא עדיי� רשומה , לדוגמא .131

משתנה על פי תערי� החברה המשכנת ). ק ההלוואהכאסמכתא עד אשר לקבלת שטר סילו

 . שבה נרש� השעבוד ויכול להגיע עד מאות שקלי�

  

ועיו� זה נדרש על ידי כל הלקוחות אשר ,  282 עלותו של עיו� ברש� המשכונות הוא בס.  .132

 2 10עיו� בלשכת רישו� המקרקעי� עולה , בנוס�. נרש� שעבוד על נכס� ברש� המשכונות

 . לכל הפחות

 

ט מינימאלי מומל3 לפי "הסכו� המינימאלי עבור טיפול בהסרת רישו� שעבוד על פי שכ .133

 ). מ"כולל מע( 2 870לשכת עורכי הדי� הוא 

  

, יש להבהיר כי המשיב הוא זה שדורש את המסמכי� אשר המצאת� כרוכה בתשלו� .134

  .דוזאת בניגוד לחוק הקובע כי הוא זה שישא בהוצאות הכרוכות בהסרת רישו� השעבו

  

  זמ� וטרחה  

היה על המבקשי� , מכיוו� שהמשיב התחמק מחובתו למחוק את רישו� השעבוד על הנכס .135

 .ועל באי כוח� לטפל בהלי. הסרת הרישו� ביוזמת�

 

הנפקת מסמכי� וחילופי מכתבי� , הלי. הסרת הרישו� כרו. בשיחות טלפו� ע� המשיב .136

 .אשר נאלצו באי כוח� של המבקשי� לערו. בלח3 של זמ�

 

העובדה בחלק מהמקרי� קיומו של הרישו� מתגלה לרוב בשלבי� מתקדמי� , מעבר לכ. .137

מ והביאה לנחיצות� של פגישות נוספות "מ למכירת הנכסי� או האיבה על המו"במו

  .וחילופי דברי� ע� הקוני� בעסקה

  

 פגיעה בש  הטוב  

. המעוניי�רש� המשכונות ומרש� המקרקעי� הינ� מרשמי� אשר פתוחי� לעיונו של כל  .138

. כל שנדרש על מנת לבדוק את פרטי הנכס או החייב הינו מסירת מספר תעודת זהות

ואינו כרו. )  282(על ידי תשלו� אגרה , העיו� ברש� המשכונות נער. באופ� מקוו�, לדוגמא

 .  בטרחה מיוחדת
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בא� הוא מעוניי� להתקשר ע� המשיב בעסקה או לבדוק מאפייני� , כל אד� באשר הוא .139

 הנכס האמור או לחילופי� לברר מידע אודות חובות קודמי� של כל אד� אחר יכול של

 . שהיא למעשה שגויה ומטעה, בקלות לקבל אינפורמציה

 

נגר� פג� חמור במוניטי� ובשמו הטוב של המבקש וא� יכולה להימנע ממנו , כתוצאה מכ. .140

 . אפשרות לביצוע עסקה עתידית

  

  ית התאמת התובענה כתביעה ייצוג.ז

  

141.  �בתביעה ", לחוק התובענות קובע כי תובענה ייצוגית נית� להגיש בי� היתר) א(3סעי

 ".כמפורט בתוספת השנייה

 

142.  � : לתוספת השנייה לחוק התובענות הקובע3תובענה זו נכנסת בגדרו של סעי

� שבינו לבי� לקוחיבקשר לעני, תביעה נגד תאגיד בנקאי. 3" , �בי

  ".אוא  התקשרו בעסקה ובי� א  ל

  

והמבקשי� הינ� לקוחות שלה " רישוי פקודת הבנקאות"לפי המשיב הינו תאגיד  .143

באשר מדובר בשעבודי� , והתובענה היא בקשר לעניי� שביניה�, שהתקשרו עימו בעסקה

מכא� שהתובענה . שנרשמו לטובתו של המשיב  ובעקבות הסכמי� שבי� המבקשי� והמשיב

 � .התובענותלחוק ) א(3עומדת בתנאי הס� של סעי

  

144.  � :לחוק) 1)(א(4לפי סעי

, )א(3אד  שיש לו עילה בתביעה או בעניי� כאמור בסעי% "
המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות 

 בש  אותה –לכלל החברי  הנמני  ע  קבוצת בני אד  
  ".קבוצה

 

וררת ועילה זו מע) כמתואר לעיל(קיימת למבקשי� עילת תביעה אישית נגד המשיב  .145

שאלות משותפות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל הלקוחות אשר פרעו את הלוואת� 

 יו� המותרי� על 30-אול� זה לא הסיר את רישו� השעבוד על הנכס מעבר ל, מול המשיב

 .פי חוק

 

 שני� ולא הוסר וזאת בניגוד 99רישו� משכונ� של כל המבקשי� נרש� לתקופה של  .146

כ. ג� לגבי רישו� השעבוד במרשמי� אחרי� וביניה� .  לעילכפי שמפורט, להוראות החוק

 .בחברה המשכנת

 

שי� אשר המשיב השית עליה� הוצאות האנקיימת עילת תביעה משותפת לכל , יתרה מכ� .147

 .כספי� עבור הטיפול בהסרת השעבוד בניגוד לדי�
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  הגדרת הקבוצה והשאלות המשותפות

בדה או משפט בעילת תביעה זו כוללת קבוצת בני האד� אשר לה� שאלה משותפת של עו .148

 :  קבוצות2

 כלל לקוחותיו של המשיב אשר נטלו הלוואה מהמשיב ולצור. הקבוצה הראשונה  .א

 אול� רישו� השעבוד על הנכס לא הוסר, כ. נרש� שעבוד על נכס לטובת המשיב

 יו� כפי שקבוע 30על ידי המשיב וזאת על א� שהלקוחות פרעו את החוב ועברו 

 .2�3ת ומבקשוצה זו מיוצגת על ידי קב. בחוק

 הינה לקוחותיו של המשיב אשר נטלו הלוואה מאת המשיב ההקבוצה השניי  .ב

על א� שהלקוחות פרעו את החוב , ולצור. כ. נרש� שעבוד על נכס לטובת המשיב

והלקוחות נדרשו  יו� כפי שקבוע בחוק המשיב לא הסיר את השעבוד 30ועברו 

או /להמציא עיו� משכו� וו ,לדרוש את הסרת השעבודלפנות אל המשיב ביוזמת  ו

או נסח /או אישור זכויות מנהל מקרקעי ישראל ו/אישור זכויות חברה משכנת ו

וכ� נאלצו , עיו� מלשכת רישו� המקרקעי� ונאלצו לשל� עבור הוצאת אישור זה

לבזבז זמ� בהתנהלות מול המשיב וכ� חלק� נאלצו לשל� שכר טרחת עור. די� 

 .1 מבקשקבוצה זו מיוצגת על ידי . בעניי�לטפל 

 

בלשכת רישו� , נהל מקרקעי ישראליבמ, שעבוד יכול שיהיה ברש� המשכונות, לעניי� זה .149

השעבוד יכול שיהיה בצורה של , המקרקעי� או אצל חברה משכנת או בכל מרש� אחר

 צורה או רישו� משכנתא או כל/רישו� הערת אזהרה ו, רישו� המשכו� או עובדת קיומו

 .אחרת של הגבלה ושעבוד

 

התובענה מעוררת שאלות של עובדה או משפט המשותפות לכלל : "לחוק) 1)(א(8סעי%  .150

 ". ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, חברי הקבוצה

  :השאלות העובדתיות והמשפטיות ה�  .א

   פ חוק להסיר את רישו  השעבוד ולא"הא  הפר המשיב את חובתו ע) 1

  או גר  ללקוחותיו להוציא הוצאות/לגבות כספי  עבור הסרת השעבוד ו

  . על מנת להסיר את השעבוד

 לחוק הבנקאות שירות 3הא  הטעה המשיב את המבקשי  על פי סעי% ) 2

  .ללקוח

באשר המשיב לא הסיר את רישו� , שאלות אלו משותפות לכלל חברי הקבוצות  .ב

ההלוואה ולאחר שחל� הזמ� הקבוע השעבוד הרשו� על שמ� לאחר שפרעו את 

בחוק להסרת הרישו� ובכ. הוטעו לחשוב שהרישו� הוסר למרות שעדי� היה 

או שהסיר רק לאחר שהמבקשי� פעלו ודרשו כי השעבוד יוסר ונאלצו , קיי�

כלל חברי הקבוצה היו קשורי� ע� המשיב , כמו כ�. להוציא הוצאות בשל כ.

  .וצאה מאי הסרת הרישו�בהסכ� הלוואה ולכול� נגר� נזק כת
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העובדות . כי התובענה תוכרע לטובת הקבוצה" אפשרות סבירה"קיימת יותר מ  .ג

נתמכות בראיות ואינ� מעלות מחלוקת של ממש על כ. כי חובת המשיב לסלק את 

  .  יו� מסילוק המשכנתא על ידי המבקשי�30השעבודי� לכל היותר תו. 

, ת אפשרות סבירה ואפילו למעלה מזהקיימ, על סמ. העובדות ולשו� החוק, לפיכ.  .ד

 .שהמחלוקת תוכרענה לטובת המבקש והקבוצה

  

  התקיימות התנאי  לאישור תובענה ייצוגית

  
  

תובענה ייצוגית היא הדר/ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת : "לחוק) 2)(א(8סעי%  .151

�  ".בנסיבות העניי

הגשת תביעה אישית הנזק שספג כל לקוח הינו קט� יחסית ולכ� מהווה חס� בפני   .א

עקב העלויות הגבוהות שבניהול הלי. משפטי , י כל אחד ואחד מחברי הקבוצה"ע

 . עצמאי

 כי המשיב טר� הסיר את איננו מודע לכ/יתירה מזאת חלק גדול מחברי הקבוצה   .ב

והוא יתקל בכ. בנסיבות אשר לא יאפשרו לו לעמוד על , השעבוד על הנכס

 .זכויותיו

ועל כ� , 1994רשומי� במרש� רש� המשכונות מלפני שנת חלק ניכר מהשעבודי�   .ג

רק תובענה ייצוגית כללית תוכל להביא , ה� אינ� עולי� במרש� הממוחשב

 .לפתרו� של בעיה זו

קבלת הסעד של מחיקת השעבודי� להלוואות שסולקו יעשה צדק ע� עשרות אלפי   .ד

 המופיעי� לקוחות של המשיב ומעבר לכ. יתרו� ליעילות ולנכונות הרישומי�

רק תובענה ייצוגית . בייחוד רש� המשכונות ולשכת רישו� המקרקעי�, במרשמי�

  .המייצגת את כלל הלקוחות תוכל להביא לתוצאה זו

י כל אחד מחברי הקבוצה יהווה "ריבוי התביעות הנובע מהגשת תביעה אישית ע  .ה

   .עומס כבד על מערכת המשפט במדינת ישראל ובזבוז משאבי� אדיר

  

קיי  יסוד סביר להניח כי עניינ  של כלל חברי הקבוצה ייוצג : "לחוק) 4)(א(8סעי%  .152

  ". וינוהל בדר/ הולמת

ד "ולעוה, באי כוח המבקש ניהלו בעבר התדיינויות משפטיות ותובענות ייצוגיות  .א

ה� הגישו מספר רב של , יעקב ואס� פינק ניסיו� רב בניהול תובענות ייצוגיות

שחלק� אושרו כתובענות ייצוגיות ובית המשפט , צוגיותבקשות להכרה בתביעות יי

עיריית ' מוס/ ארתור נ 6043/02א .ת: פסק השבה לקבוצה המיוצגת לדוגמא

ר קרקע תפוסה או חלק ממנו במקו� " מ20בעניי� חוב בארנונה של כל , ירושלי 

 בעניי� חריגה מחוקי עיריית ירושלי '  גיטה זילבר נ4422/02א .ת. ר"כל מ

בחלק� . ר ובשכונות" מ120ה בארנונה על ידי עיריית ירושלי� בדירות מעל הקפא

 תביעות שונות נגד 8: בית המשפט אישר פיצוי שהיטיב ע� הציבור שנפגע לדוגמא

 6023/03א .תבתי קפה בעניי� גביית דמי אבטחה כתוספת למחיר הכולל כגו� 
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. ל'מסעדת אנג' א נ קר� ב� עזר4076/03א . ת-ומסעדת אוליב ' עירית הופר נ

במקרי� אחרי� הנתבע היה רשות ציבורית שתיקנה את המעוות כתוצאה מהגשת 

 עיריית ירושלי ' נ'  אקסלרוד ואח2004/06מ .ת: התובענה הייצוגית לדוגמא

ד יעקב פינק "לעו. בעניי� גביית ארנונה מבעל נכס כאשר השוכר לא שיל� את חובו

וצתית לפני חיקוקו של חוק התובענות עבר מוצלח בניהול תביעות השבה קב

 1114/99א .ת: שבה� נפסק החזרת מיליוני שקלי� לאלפי אזרחי� לדוגמא

נמצא כרגע תיק בניהולו אשר , כמו כ�. עיריית ירושלי ' נ'  אח�308שוקרו� ו

א .בת 2008-עוסק בפיצוי הנפגעי� מקריסת מערכת המחשוב של בנק הפועלי� ב

כ� בקשה לאישור תובעה ייצוגית בגי� גבייה בחניוני�  ו4947/08א " בש2522/08

כ המבקשי� בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניי� זהה "כ� מנהלי� הב. שלא כדי�

 .  כנגד בנק לאומי למשכנתאות ובנק מזרחי טפחות

נראה כי קיי� יסוד סביר להניח כי עניינ� של כל חברי הקבוצה ינוהל וייוצג , על כ�  .ב

א� אי� כל ניגוד ענייני� בי� , י מיטב הבנת� של המבקשי�לפ. בדר. הולמת

כלל . המבקשי� ויתר חברי הקבוצה שבשמ� מגישי� המבקשי� את התובענה

חברי הקבוצה נפגעו באופ� דומה והמבקשי� רואי� את עצמ� כשלוחי� של כלל 

  .חברי הקבוצה

   

153.  �ברי הקבוצה ייוצג קיי  יסוד סביר להניח כי עניינ  של כלל ח ":לחוק) 5)(א(8סעי

  ."וינוהל בתו  לב

. המבקשי�  ה� אנשי� פרטיי� אשר נגר� לה� נזק כתוצאה ממחדלו של המשיב  .א

למבקשי�  אי� כל ניגוד ענייני� ועניינ� של כלל חברי הקבוצה ינוהל תו. הקפדה 

  .על מנת לתק� את העוול שנעשה לחברי הקבוצה, על יושר והגינות

התאגידי� הבנקאיי� הגדולי�  המשיב הינו אחד מ:כלית של המשיביציבותו הכל  .ב

לכ� אי� מקו� לטענה כי קבלת התובענה כולה תגרו� לנזק כבד . במדינת ישראל

, לעומת זאת. למשיב אשר לא יאפשר לו להמשי. לנהל את ענייניו ביעילות

לא רק שחברי הקבוצה יזכו . התועלת שתצמח לחברי הקבוצה תהיה רבה מאוד

אלא ג� רישו� , ה� ולהשבת הכספי� שנגבו מה� שלא כדי�לפיצוי על נזקי

הרי שקבלת תובענה שכזו , מעבר לתועלת של חברי הקבוצה. שעבודיה� יוסר

תהווה איתות ברור לתאגידי� בנקאיי� אשר פועלי� באופ� דומה ותתרו� 

  .   לאינטרס הציבורי לעדכו� המרש� באופ� שיהיה תוא� למצב הדברי� האמיתי

  

  :  המתבקשי הסעדי. י

 : מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מת� הסעדי� הבאי�, לאור האמור לעיל .154

  .לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית  .א

 .כאמור לעיל, להגדיר את הקבוצה המיוצגת לצורכי התובענה הייצוגית  .ב

לקבוע את , לית� הוראות בדבר אופ� פרסו� ההחלטה בבקשה זו לכשתתקבל  .ג

 .את המשיבות בהוצאות הפרסו�נוסח פרסו� ולחייב 
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חוק הבנקאות שירות "ל' א9לקבוע ולהצהיר כי המשיב עבר על סעי%   .ד

 . ופעל בניגוד מוחלט לנהלי בנק ישראל"ללקוח

לחייב את המשיב להסיר את כל רישומי השעבודי  אשר ההלוואה עבור    .ה

ובה  השעבודי  שנרשמו , מיו  הקמת  של המרשמי  השוני , סולקה

 .ובתו ואלו שנרשמו בעבר עבור הבנקי  שהתאחדו עימוישירות לט

לחייב את המשיב לתק� את נוסח אישור הסילוק שלו כ/ שתופיע בו בבירור   .ו

חובתו של המשיב לדאוג לסילוקי השעבודי  ואת המועדי  המקסימאליי  

 ".לחוק הבנקאות שירות ללקוח"הכול בהתא  לנהלי בנק ישראל ו, לכ/

 את הס/ אשר נאלצו המבקשי  להוציא על מנת לחייב את המשיב להשיב  .ז

ד "ט עו"אישורי זכויות שכ, כגו� עיוני משכו�[להביא לסילוק השעבוד 

 ]. וכדומה

לחייב את המשיב לעג� בנוהל ברור את מחויבותו לסלק את השעבודי  ללא   .ח

 .דרישות נוספות והוצאות מלקוחותיו

שרשומי  כדי� לחייב את המשיב להפחית את תקופת רישו  השעבודי    .ט

לתקופה שלא תעלה על שנתיי  מהיו  הקבוע בהסכ  ההלוואה לסיו  

 .פירעו� ההלוואה

 . לחוק22בהתא� לאמור בסעי� , להורות על תשלו� גמול הוג� למבקשי�  .י

בהתא� לאמור בסעי� ,לקבוע את שכר הטרחה של באי כוח� של המבקשי�  .יא

 . לחוק23

לפי שיקול ,  בנסיבות העניי�לית� למבקשי� ולקבוצה כל סעד נכו� וצודק  .יב

 .דעתו של בית המשפט הנכבד

כאשר , ברחבי האר3סניפי� הפרושי�  16עסקו של המשיב מנוהל באמצעות  .155

והנכסי�  .ממוקמי� בעיר ירושלי�, כולל הסני� הראשי של הבנק,  מסניפיו3

) 1)(א(3 על פי ,על כ� הלוואה מצויי� בירושלי� 2-3שעבור� נטלו המבקשות 

 .  הסמכות המקומית הינה לבית המשפט בירושלי�א"לתקס

 

 .הבקשה נתמכת בתצהיר מטע� המבקשי� המצור� לבקשה .156

  

 . מ� הדי� ומ� הצדק להיעתר לבקשה זו .157
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  ד"עו, אס% פינק

 כ המבקשי "ב


