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  משיבה

  

י חוק " שנתבקש אישורה כתביעה ייצוגית עפתביעה לסעד כספי   :מהות התביעה

�ו"תשס, תובענות ייצוגיות 2006  

   *165.8  :סכו) התביעה האישית

�מוער+ ב  :סכו) התביעה הייצוגית 58,887,955  *  

  

  בקשה בכתב לאישור תובענה כתובענה ייצוגית

  :בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלהל�

מכח חוק , כתובענה ייצוגית) "התובענה" –להל�  (המצורפת לבקשה זאתלאשר את התובענה  .1

  )."חוק תובענות ייצוגיות" –להל�  (2006 % ו" התשס,תובענות ייצוגיות

  .לבקשה'  כנספח אב"מצ, העתק כתב התובענה

  'נספח א

 התובענה תנוהל שבשמה הקבוצה כי , ייצוגיותתובענות לחוק) א(14 וסעי.) א(10 סעי. לפי לקבוע .2

 : הינה הייצוגית

המועד , 22.11.08 % ה,ביו/ שבת בנק מסדאצל   בנקחשבו�ב שהחזיקו, בנק מסדכלל לקוחות 

  %בכלל זהו, )"הקריסה" % להל�(בו קרסה מערכת המחשוב של בנק הפועלי/ 

ואשר נגבתה מה/  תפעולית עמלה האינ אשר עמלה כלשילמו  אשר מסדכלל לקוחות בנק 

 או 2008 או בתחילת הרבעו� שכלל את חודש נובמבר 2008 בתחילת חודש נובמבר מראש

; "ההיסב אינו בסדר"גבתה מה/ עמלה בגי� החזרת שיק מסיבה או שנ/ו; 2008בתחילת שנת 

 שנאלצו או/ו ;בשל כ1 עמלה ולשל/ פרטי בבנקט מזומני/ למשו1 נאלצו הקריסה עקבאו ש/ו

 כתוצאה שירות לקבל שזכו מבלי מסדהטלפוניי/ של בנק  י/מוקדה ע/ סרק שיחות לנהל
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 בנקאיות פעולות לבצעבכדי  ופ� פיזי באמסדפי הבנק של בנק לסני להגיע שנאלצו או/ו; כ1מ

או שלא קיבלו כל שירות כשהגיעו לסניפי /ו; בטלפו� או באינטרנט לבצע� נית�בזמ� רגיל ש

אשר בשל  או/ו ;ארוכה המתנה לאחר רק השירות את לקבל שזכו או/ ומסדהבנק של בנק 

 בטלפו� או נטבאינטר לבצע� נית�בזמ� רגיל שבאמצעות פקיד  הקריסה נאלצו לבצע פעולות

 להל� (עמלת פעולה באמצעות פקיד במקו/ עמלת בנקאות ישירהבגינ�  ואשר שילמו

 )."הקבוצה המיוצגת "או -הקכוצה- או "תובעי)-ה

 של דעתו שיקול לפי, לקבוצה אחרת הגדרה לקבוע הנכבד המשפט בית יתבקש לחילופי� או/ו בנוס.

 . המשפט בית כבוד

  :�הל� כדל כי עילות התובענה הנ,לקבוע .3

והפרת החובה ) החוזי)- -חוק %להל�( 1973 %תשל2ג, )כללי חלק (החוזי/ חוק לפי חוזה הפרת  .א

 .החוזי/ לחוק 39 סעי. מכח ,לנהוג בדר1 מקובלת ובתו/ לב בקיו/ חיוב חוזי

 1981 % א"תשמ, )ללקוח שירות(לחוק הבנקאות ' יב9בניגוד לאמור בסעי.  ,גביית עמלה שלא כדי�  .ב

 להוראות המפקח על 415' להוראה מס) 1(' ובניגוד לאמור בסעי. ז) "ק הבנקאותחו" %להל�(

 .)"415' הוראה מס" %להל� (עמלות2 בנושא נהלי/  % )1/08] (6 [תקי� בנקאי 2ניהולהבנקי/ 

 חוקל' יב9 %  ו3סעיפי/  הפרת ובכלל זה, הנזיקי� לפקודת 63 סעי. לפי חקוקה הבחו הפרת  .ג

 .415'  והוראה מסהבנקאות

 עשיית -חוק %להל�( 1979 %תשל2ט, במשפט ולא עושר עשיית חוק לפי כמשפט ולא עושר עשיית  .ד

 .)במשפט- ולא עושר

 .הבנקאות לחוק 3סעי. לפי  הטעייה והפרת חובת האמו�  .ה

 לנכו� ימצא המשפט בית כבוד אשר כל עילה או התביעה ומכתב מהבקשה עולה אשר עילה כל וכ�

  .ייצוגיות תובענות לחוק 13 י.לסע סמכויותיו לפי להוסי.

 הנכבד המשפט שבית שינוי בכל, ייצוגית כתובענה התובענה את, התובענות לחוק 13 סעי. לפי לאשר .4

 של ויעיל הוג� ניהול הבטחת לש/ הנדרשי/ בשינויי/ הצור1 ובמידת, לבקשה ביחס עליו יחליט

  .הייצוגית התובענה

%בא וכי יצוגיהי תובעה היהי המבקש כי, ייצוגיות ותהתובענ לחוק) 2)(א(14 לסעי. בהתא/, לקבוע .5

 .לייצוג המוצעת הכללית הקבוצה כח% בא איה זו בבקשה וכוח

 יהיה הסעד וכי , ייצוגיותתובענות לחוק) 4)(א(14 לסעי. בהתא/ זו ייצוגית לתביעה הסעד את לקבוע .6

� ההוצאות שהוציאו ובגי� בגי,  פיצוי חברי הקבוצה בגי� הנזקי/ שנגרמו לה/ בגי� הקריסהשל בדר1

 הנזק עילות לפי הסעדי/ שאר את להעניק ,בנוס. .עוגמת הנפש שנגרמה לה/ כתוצאה מהקריסה

  . הבקשה בהמש1

 המחזיקי/ כלל לטובת או חלקה או כולה הקבוצה לטובת אחר סעד כל על להורות ,לחלופי� .7

 תובענות לחוק) ג(20 בסעי. ופיעכמ בכללותו הציבור לטובת לחלופי� או אצל המשיב כלשה� בחשבונות

 .ייצוגיות
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וכ� לית� ,  כי ההחלטה בבקשה זו ונוסחה יפורסמו בשני עיתוני/ יומיי/ בשפה העברית,להורות .8

 בהוצאות יישאו משיב כי ה,ולקבוע, הוראות נוספות כפי שימצא לנכו� בדבר אופ� הפרסו/ כאמור

 .הפרסו/

 נשואת לבקשה ביחס המשפט בית כבוד שיחליט נוישי בכל ייצוגית כתובענה התובענה את לאשר .9

 לחוק 13 סעי. לפי וזאת, התובענה של ויעל הוג� ניהול לאפשר מנת על והכל הייצוגית התובענה

  .התובענות

 %  בתובענה הייצוגית בשיעור שלא יפחת מתובע הדי� המייצג את ה1 של עורולקבוע את שכר טרחת .10

  .  עבור טיפול בתובענה בערכאה הראשונה,מ כדי�" מהסכו/ שיפסק בתוספת מע15%

לאחר ניכוי , או שווי הסעד שיפסק/ כי חלק מסוי/ שיקבע בית המשפט הנכבד מתו1 הסכו/ ו,לקבוע .11

 משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל %5%בשיעור שלא יפחת מ, ההוצאות ושכר טרחת עור1 די�

 .נה ובהוכחתהאשר טרח בהגשת התובע, מבקשינת� ליאו /ישול/ ו, קבוצהה

 .לית� הוראות נוספות בדבר הדיו� בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכו� .12

מ כדי� "ד בצירו. מע"ט עו" בהוצאות בקשה זו ובשכמשיבכ� יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את ה .13

 .בגינה

 844%11%10) /%י(צ "ת(ובענה ייצוגית ת הייצוגיות התובענות בפנקס רשומה ,המבקש ב2כ בדיקת לפי .14

 נשואות לשאלות הדומות שאלות העלולה להעלות )מ" בעאוצר החיילבנק '  נ'מיכה שוור. ואח 

, המיוצגות בשתי התביעות שונות לחלוטי�אול/ הקבוצות , הייצוגיות התובענות בפנקס זו תובענה

  .והבסיס העובדתי בשני המקרי/ אינו זהה באשר מדובר בבנקי/ שוני/

  :ואלו נימוקי הבקשה

I. פתח דבר 

ובכלל זה ,  ללקוחותיו את כל שירותי הבנקאות שלומסדבנק בזמני/ הרלוונטיי/ לתביעה זו סיפק  .15

שירותי/ אלו  .בהתבסס על מערכת המחשוב של בנק הפועלי/, שלו את שירותי הבנקאות המקוונת

  .ניירות ער1 ועוד ומכירת קניית, קי/שי סליקת, עובר ושבחשבונות  ניהולכוללי/ 

במערכת הממוחשבת של בנק ) "התקלה" %להל�(אירעה תקלה חמורה , 22.11.08 %ה, בתבליל ש .16

מערכות המשיב כל כמו ג/ לקריסת , שהביאה לקריסת כל מערכות בנק הפועלי/, הפועלי/

  . המבוססות עליה�

, מבקשוביניה) ה, הושבתו כל שירותי הבנקאות של המשיב ורבבות לקוחותיו, בעקבות הקריסה .17

בטלפו� ובסניפי) עצמ) במש+ ,  יכולת לבצע כל פעולה בחשבונות הבנק שלה) באינטרנטנותרו ללא

לרכוש דבר מה באמצעות , להפקיד שיק, לקוחות המשיב אשר ביקשו לברר את יתרת).  ימי)5 �כ

לבצע כל פעולה שהיא באמצעות , ולמעשה, למכור את ניירות הער+ שלה), כרטיס האשראי שלה)

 .לא יכלו לעשות זאת, חשבו� הבנק שלה)

 את החלק היחסיללקוחותיו המשיב לא השיב  ,ימי/ 5 % כבמש1 השבתת שירותי הבנק א. על .18

אות/ הימי/ בה/ לא סיפק לחברי  עבורשגבה מה/ מראש הרבעוניות או החודשיות  עמלותמה
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 תאגיד כי, הקובעת במפורש)) 1(' סעי0 ז (415' בניגוד להוראה מס, זאת. הקבוצה את שירותי הבנק

 לפני הופסק והשירותש מראת מוגדר לתקופה מסוי) שירות בגי� עמלה מראש גבה אשר בנקאי

 בסיס על יחסי באופ� התקופתית העמלה את ללקוח ישיב, העמלה נגבתה בגינה התקופה סיו)

את חובותיו המוגברות כלפי לקוחותיו בצורה  והפר כדי� שלא העמל  גבייתבכ1 ביצע המשיב  .ייומ

  .בוטה

רמה ללקוחותיה/ ועד היו/ לא  לחלוטי� מהנזקי/ הרבי/ ומעוגמת הנפש שנגמשיב ההתעל/, בנוס. .19

ולא , להמתי� עד שתשכ1 הסערהו" להנמי1 פרופיל "משיב בחרה.  לה/ כל פיצוי בגי� נזקי/ אלוהציע

 .  כל הודעה בכלי התקשורת או בדר1 אחרת בדבר התקלהפרס/

 שירותי/ המספק בנקאי תאגיד ובהיות שוני/ חיקוקי/ פי על משיבה של וחובותי א. על, בנוס. .20

 ציבור לידיעת להביא מנת על כל פעולה משיבה העש לא, הבנקאות לחוק 3 סעי.  מכחובייחוד ,לציבור

  ./משמעויותיה ואת/ חומרת, דבר התקלה והקריסה את ולקוחותי

בצורה ישירה או עקיפה בכדי לאור1 כל ימי הקריסה המשיב לא פנה א. לא פע/ אחת ללקוחותיו  .21

או /ולא סיפק כל מידע ללקוחותיו בדבר הסיבות לתקלה ו, לעדכנ/ בדבר אירוע התקלה והקריסה

נאלצו , וביניה/ המבקש, לקוחות המשיב, כתוצאה מכ1. פרק הזמ� המשוער שיידרש לתיקו� התקלה

, מטעה מידע הקריסה אשר פרס/ לאור1 כל ימי ,בנק הפועלי/ להסתמ1 באופ� בלעדי על הודעות

 . התקלה ופרק הזמ� שייקח לתקנה לגבי מדויק ובלתי מבולבל, שקרי

ומהנזק שנגר/ ,  לחלוטי� מהקריסהמשיב המתעל/,  ועד עצ/ היו/ הזה התקלהקרותהחל מ, למעשה .22

לא "התעלמות שיטתית ומכוונת זו נעשית ככל הנראה על מנת ש.  ולחברי הקבוצה בגינהמבקשל

בדוחות ש, ראיה לכ1 הנה . הוספת חטא על פשע כלפי לקוחותיוומהווה, "שנת/להעיר דובי/ מ

ששיתקו את , לא הוזכרו התקלה והקריסה, 2009 ושנת 2008 לסיכו/ שנת משיבהכספיי/ של ה

  .אפילו במילה אחת,  ימי/5 %כבמש1 המשיב לקוחות רבבות וגרמו עוגמת נפש רבה ל, משיבמערכות ה

 לחוק 1המוזכרות בסעי. ,  דנ� מגשימה את כל תכליות ההלי1 הייצוגיכי התובענה, המבקש יטע� .23

מימוש זכות הגישה לערכאות של אוכלוסיית צרכני/ בעלי נזק קט� לכאורה אשר : תובענות ייצוגיות

אכיפת הדי� על המשיב והרתעתו מלפעול ; לא יממשו את זכות/ זו נוכח הנזק הקט� שנגר/ לה/

ומת� סעד הול/ לאלה שנפגעו ; לא כדי� על חשבו� ציבור לקוחותיובעתיד כפי שפעל ומלהתעשר ש

  .מפעולות המשיב

מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את הבקשה דנ� , לאור האמור לעיל והמפורט בבקשה זו להל� .24

 .ולאשר את התובענה כייצוגית

II. (הצדדי  

 בזמני/ הרלוונטיי/ המבקש היה .בקיבו� מזרעמתגורר ה, אזרח ישראליהנו , המבקש, אית� שלחר "ד .25

  .מסדלקוח פרטי של בנק , ועודנו היו/, לבקשה

  . 1981 –א "תשמ, )רישוי(חוק הבנקאות  מכח הפועל הנו תאגיד בנקאי, מ" בעבנק מסד, משיבה .26
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III. רקע עובדתי 

המוצעי/ " הבנקאות המקוונת"מרבית לקוחות הבנקי/ עושי/ שימוש בשירותי האינטרנט או , בימינו .27

ראה (והשירות הפ1 להיות חיוני ובסיסי , על מנת לבצע פעולות בחשבונותיה/, קי/לה/ על ידי הבנ

עניי�  "%להל�, 115) 2(ד"תשס, מ"בנק הפועלי) בע'  בנק ישראל נ–המפקח על הבנקי)  8010/02א "ח

  ").המפקח על הבנקי)

ת דוגמ, א. הבנקי/ עצמ/ מעודדי/ את לקוחותיה/ לעשות שימוש באמצעי תקשורת מתקדמי/ .28

באמצעות , בי� השאר, עידוד זה נעשה. עולות בנקאיות באמצעות פקיד בנקביצוע פעל פני , האינטרנט

 ומעניק ו שימוש באתר האינטרנט שלהמשיב מעודד, כ1 למשל. הנחות שונות בעמלות אות� ה/ גובי/

 הטבות והנחות למבצעי/ פעולות באמצעות האינטרנט במקו/ בהוראה טלפונית או הגעה פיזית

  .לסני.

ובכלל זה את ,  שירותי הבנקאות שלוכל את משיב ללקוחותיוהבזמני/ הרלוונטיי/ לתביעה זו סיפק  .29

  .בהתבסס על שירותי התפעול ומערכת המחשוב של בנק הפועלי/, המקוונתשירותי הבנקאות 

אירעה התקלה במערכת הממוחשבת החדשה של בנק הפועלי/ שהביאה , 22.11.08 %ה, בליל יו/ שבת .30

  . לקריסה

  : מערכות בנק הפועלי/ כלהושבתוכי כתוצאה מהקריסה ,  צוי�2008 המפקח על הבנקי/ לשנת ח"בדו .31

 של המרכזי המחשב של במערכת ההפעלה תקלה אירעה 2008 בנובמבר- 23 ב"

 - לקוחותיו בשימוש שה� הבנק המחשוב של מערכות כל הושבתו ובעקבותיה ,הבנק

 בנקאיי) כשירותי) רחק-טכנולוגיית תקשורת על המבוססי) שירותי) ביניה�

  ".אוטומטיי) בנק ומכשירי מקווני)

  .בקשהל 'בנספח  כור.מצ, 2008לשנת  הד. הרלוונטי מסקירת המפקח על הבנקי/העתק 

  'בנספח  

 על מערכות המחשוב התבססו בזמני/ הרלוונטיי/ לתובענה זו משיב השירותי הבנקאות שלמאחר ו .32

כל שירותי  גרמה להשבתתמערכות המחשוב של בנק הפועלי/ כל בתת הש, של בנק הפועלי/

  . משיב ללקוחותיוי ה" שניתנו עהבנקאות

צוי� כי ג/ לקוחות , 23.11.08מיו/ " ידיעות אחרונות"בדיווח על הקריסה באתר האינטרנט של  .33

  :  ניזוקו מהקריסההמשיב

בות שלה) אשר המערכות הממוחש, ג) לקוחות בנק אוצר החייל ובנק מסד"
  ".סבלו אתמול מהתקלה החמורה, מחוברות למערכת של בנק הפועלי)

 'גנספח  כור.מצ, 23.11.08מיו/ " ידיעות אחרונות"העתק דיווח על הקריסה באתר האינטרנט של 

  .בקשהל

   'גנספח 

לבצע פעולות בחשבונות הבנק ללא כל יכולת   לקוחות המשיב250,000 %כ נותרו, כתוצאה מהקריסה .34

 :/שלה

כתוצאה מהקריסה לא יכלו לקוחות המשיב להיכנס לחשבונ/ באתר האינטרנט של המשיב כדי   .א

 מאחר . ימי/3 %  במש1 למעלה מלבצע פעולות וכדי לצפות בנתוני/ עדכניי/ לגבי חשבונ/
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ושירותי הבנקאות באינטרנט הפכו להיות חיוניי/ ומאחר והמשיב עודד את לקוחותיו לעבור 

תו1 קיצו� בשעות הפעילות של סניפיו ושל פקידי הבנק נותני השירות , נטרנטלביצוע פעולות באי

רבי/ , בנוס.. סבלו חברי הקבוצה נזק לא מבוטל כתוצאה מכ1, )השאת רווחיו בעקבות כ1 ותו1(

רק כדי לגלות , ולבזבז זמ� יקר, מחברי הקבוצה נאלצו להטריח עצמ/ לסניפי הבנק באופ� פיזי

 .יפי/ עצמ/ לא נית� לסייע לה/ בביצוע הפעולותברוב המקרי/ שא. בסנ

 ניסו אשר  המשיבלקוחות .כתוצאה מהקריסה לא יכלו לקוחות המשיב למשו+ כס0 מבנקטי)  .ב

 בנקי/ של בנקטי/מ משיכה ואילו, תקלה הודעת קיבלו משיבה של בנקטי/מ מזומני/ למשו1

תה לבנקטי/ אלו כל גישה שכ� בשל הקריסה לא היי, ברוב המקרי/, לא הייתה אפשרית אחרי/

והצליחו למשו1 כספי/ מבנקט " התמזל מזל/"לקוחות ש. לנתוני החשבונות של לקוחות המשיב

  . מהעמלה הנגבית באמצעות בנקטי/ של המשיב5שאינו של המשיב נאלצו לש/ עמלה הגבוהה פי 

 לקוחות .לקוחות רבי) אשר ניסו לבצע פעולות בכרטיסי האשראי שלה) נתקלו בהודעת סירוב  .ג

, בחשבונ/ הקיי/ אשראי חשבו� על מט2ח רכישת כגו� בנקאיי/ בשירותי/ מעונייני/ היו אשר

 לפרטי נגישות דורשת אשר פעולה וכל בנקאיי/ קי/שי הוצאת, חשבונות בי� כספי/ העברת

 את ולרשו/ לסני. לגשת לה/ הוצע הטוב במקרה .הפעולה את לבצע יכלו לא שלה/ החשבו�

   .הקריסה סיו/ ע/ אותה לבצע התחייב אשר קידפ אצל הפעולה

בעלי ניירות ער1 רבי/ נאלצו לחזות בחוסר  .קנייה ומכירה של ניירות ער+ לא הייתה אפשרית  .ד

 6.5%נפילה של (אוני/ מוחלט כיצד הבורסה חווה את אחד מימיה השחורי/ ביותר מאז ומעול/ 

, ."סוחרי אופציות המעו. עשות דברומניותיה/ מאבדות מערכ� מבלי שיוכלו ל) ."במדד המעו

וה� בשל ,  נתקעו ע/ אופציות שאיבדו מערכ� במהירות ה� בשל קריסת הבורסה,באופ� ספציפי

 . בסו. אותו שבוע' העובדה שמועד פקיעת האופציות היה ביו/ ה

 יכלו לקוחות המשיב לבצע פעולות בניירות הער1 שלה/ באמצעות פנייה למוקד לכאורה, אמנ/

אול/ המוקד הטלפוני לא היה זמי� , או באמצעות הגעה פיזית לסני./ני הישיר של המשיב והטלפו

 יתהיה לא ג/ פי המשיבלסני שכ� הועילה לא ג/ לסני. ברוב/ המוחלט של המקרי/ והגעה

שג/  משיבה של הראשי העסקאות לחדר להתקשר צונאל פי המשיבבסני י/הפקיד ולכ� מערכת

 ,רבכה  זמ� ביצוע עיסקה בצורה זו לקחה.  רוב הזמ� בשל העומס הרב�זמי היה לא, בתורו, הוא

, את ניירות הער1 שלו הצליח לעשות זאת למכור מעוניי� שהיה לקוחשא. במקרי/ הבודדי/ ש

   . והפסיד חלק ניכר מכספוהמועד את איחרהרי שהוא 

ות ער1 באמצעות כי ברוב/ המכריע של המקרי/ הלקוחות לא יכלו לבצע פעולות בנייר, יודגש

והתקשרות של המשיב ישירות לחדר המסחר , או דר1 פנייה לסניפי המשיב/פנייה טלפונית ו

הוראות מכירה רבות לא התבצעו , בעיכוב ניכר, ג/ כאשר הדבר כ� התאפשר, אול/. בבורסה

ולכ� , או שההוראות כ� התבצעו א1 לא נרשמו כמבוצעות, י המשיב"ודווחו כאילו התבצעו ע

ימי/ ' רק כדי לגלות לאחר מס, חות רבי/ נאלצו לתת שוב הוראת רכישה של ניירות הער1לקו

 !שרכשו פעמיי/ את אות� ניירות ער1

 נאלצו ,בתשלו/ שיחה חיוג יווק /שהינ ,הטלפוניי/ של המשיב י/למוקד פנו אשר לקוחות  .ה

 אי� כי ,לה/ רנאמ המוקד� מענה ע/ כאשר, �מוקד של למענה עד שעה חצי הפחות לכל להמתי�

 במידה כי ,מסר המוקד�. החשבו� לפרטי נגישות לו אי� שכ� פעולה כל לבצע המוקד� באפשרות

  .לסני. פיזית לגשת עליה/ ער1 ניירות במכירת או ברכישת מעונייני/ וה/
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 המספק בנקאי תאגיד ובהיות שוני/ חיקוקי/ פי על משיבה של וחובותי א. עלהרי ש, א/ לא די בכ1 .35

 נותרו ללא משיבא. שרבבות לקוחות הו ,הבנקאות לחוק 3 סעי.  מכחובייחוד ,לציבור שירותי/

משיב לעדכ� את  הלא טרח', בצע כל פעולה בחשבונות הבנק שלה/ במהל1 כל אותו יו/ איכולת ל

 כל מידע לגבי פרק הזמ� בו צפויי/ ולא מסר, בדבר התקלה והגורמי/ לה, המבקשובה/ , לקוחותיו

  .להיות מושבתי/, המענה הטלפוני והשירות בסניפי/, חשבתהמערכת הממו

, ולקוחותי לציבור בתקשורת מסודרת בהודעה משיבה יצא לא ,23.11.08, בשבוע ראשו� יו/ במהל1 .36

 א. ואנשי/ ההו� בשוק הפיננסי למשבר הקריסה את קישרו בציבור חלקי/ .שנותר בבלבול מוחלט

מה שהגביר את החרדה וחוסר , או של המשיב/עלי/ ובנק הפו של אפשרית רגל פשיטת על דיברו

 .האוני/ בקרב לקוחות המשיב

הדר1 היחידה בה יכלו , מאחר שבאותו יו/ התעל/ המשיב לחלוטי� מקרות התקלה והקריסה .37

שהסיבה לכ1 שה/ אינ/ יכולי/ לבצע כל פעולה בחשבונות , לדעת, ושאר חברי הקבוצה, המבקש

הייתה באמצעות דיווחי/ בעיתונות , מחשוב של בנק הפועלי/הבנק שלה/ הנה קריסת מערכת ה

 . לגבי הקריסה הכתובה

 ביו/ כספי/ למשיכת ניגשו וכאשר הקריסה לעובדת מודעי/ היו לא כלל רבי/ לקוחות, מכ1 חמור .38

 נמצאי/ שה/ או בבנקט תקלה וקיימת יתכ� כי ,לחשוב לה/ גרמה אשר תקלה הודעת קיבלו ראשו�

 הודעה כל הופיעה לא הבנקט במסכי. מזומני/ משיכת תמאפשר נהשאי חובה תרתבי מסיבה כלשהיא

 . המדוברת הקריסה על

והמבקש וחברי הקבוצה עדיי� לא יכלו לבצע , טר/ חזרו מערכות המשיב לפעולה, 24.11.08',  ביו/ ב .39

  .כל פעולה בחשבונות הבנק שלה/

לגבי משיב כלל לא דיווח ללקוחותיו ה, סהכמו ג/ לאור1 כל הימי/ שלאחר הקרי, באותו שלב, כאמור

 .  נאלצו להסתמ1 על הודעות בנק הפועלי/ באופ� מוחלטלקוחותיוהקריסה ו

וחברי הקבוצה לא יכלו לבצע פעולות , עדיי� היו שירותי המשיב מושבתי/, 25.11.08', ג/ ביו/ ג .40

  .בנקאיות בחשבונות הבנק שלה/

ונתוני/ רבי/ , מלא באופ� לקדמותה משיבה פעילות חזרה לא 26%27.11.08 וחמישי רביעי בימי/ ג/ .41

 ביו/הנה מודעה שפורסמה , ראיה לכ1. בנוגע לחשבונות הבנק של חברי הקבוצה טר/ עודכנו

  :שנוסחה מעריב בעיתו� האחורי בעמודמטע/ בנק הפועלי/  27.11.08

 תהלקוחו לציבור -הודעה

 סניפי על המשוכי) ממסרי)ו יקי)ת שבהחזרו עיכובי) יחולו תטכני להקת עקב
�ו 23.11.08, 21.11.08 בימי) הוצגו אשר ומסד יהב, החייל אוצר, פועלי): הבנקי) 
24.11.08-.  

רי הקבוצה לקבל את מלוא ב וחמבקש ימי/ לפחות לא יכלו ה5כי במש1 , מהאמור לעיל עולה .42

 גבה המשיב ושעבור/, השירותי/ שהתחייב המשיב לספק לה/ בהסכמי ההתקשרות בי� הצדדי/

  . מראשאו שנתיות/רבעוניות ואו /חודשיות ו וחברי הקבוצה עמלות מבקשמה

 סיבת לגבי ומסודר אחראי באופ� ולקוחותי את לעדכ� המשיב טרח לא המשבר מהל1 בכל, כאמור .43

וא. לא הציע לה/ כל פיצוי , לא טרח להתנצל, המשיב כלל לא טרח לפנות לציבור לקוחותיו. התקלה

  . נזקיה/ ועוגמת הנפש הרבה שנגרמה לה/שהוא בגי� 
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  .מספר שני/הנו לקוח של בנק מסד מזה  המבקש .44

בס1 ) מינימלי/ וקבועי/( דמי ניהול גבה בנק מסד מהמבקש, בו אירעה הקריסה, 2008 נובמבר בחודש .45

 ו עמלות תפעוליות אל2בגי� , כ"בסה, קרי.  87.157ודמי ניהול פקדו� ניירות ער1 בס1 של  7 7.50של 

  .  94.657 ס1 של 2008 נגבה מהמבקש  בחודש נובמבר שנגבו מראש

  .בקשהל 'דנספח ב ומסומ� כ"מצ, העתק פירוט העמלות שנגבו מהמבקש

  'דנספח 

בנק מסד , שירותי הבנקאות של בנק מסד הושבתו לחלוטי� במהל1 ימי הקריסהא. ש, כמפורט לעיל .46

ל בגי� אות/ ימי/ בה/ לא נית� היה "יות הנלא השיב למבקש את חלק� היחסי של העמלות התפעול

  .לבצע פעולות בנקאיות

הס1  ומכח דיני החוזי/ ודיני עשיית עושר ולא במשפט 415לאור האמור בהוראה כי , המבקש יטע� .47

 ס1 לכל הפחות הנו בה/ הושבתו שירותי הבנק,  הקריסההיחסי שבנק מסד צרי1 להשיב לו בגי� ימי

  . ה/ הושבת בנק מסד מפעילות ימי/ ב5 עבור , 15.87של 

IV.  (כנגד בנק הפועלי) וכנגד בנק אוצר החייל בגי� הקריסההמתנהלי) משפטיי) הליכי  

�י(צ "תהתובענה הייצוגית שהוגשה כנגד בנק הפועלי) ב( (08�2522      

אור�    2522%08) /% י(צ "תבהוגשה תובענה ייצוגית כנגד בנק הפועלי/ ימי/ לאחר הקריסה ' מס .48

  .בגי� הנזקי/ שנגרמו ללקוחות בנק הפועלי/ בגי� הקריסה מ"בנק הפועלי) בע' י. נהרשקוב

לאישורו של ) "הסכ) הפשרה" % להל�( הגישו הצדדי/ בתובענה הסכ/ פשרה בתובענה 26.4.10ביו/  .49

 .21.9.10אשר אושר בפסק די� מיו) , בית המשפט

  .בקשהל' הנספח כ ור.מצ, 21.9.10 מיו/ סכ/ הפשרה ופסק הדי� בתובענההעתק ה

  'הנספח 

 בגי� נזקי בי� היתר, כי בנק הפועלי/ התחייב לפצות את לקוחותיו,  הפשרה עולהמעיו� בהסכ/ .50

   .7 מיליו� 8.5 % בס1 של כ,העמלות שנגבו ממנו בגי� ימי הקריסה

לפיה/ במקרה של ,  הוא מתחייב לפעול במקרה דומהשלאור/נוהלי עבודה בנק הפועלי/ קבע , בנוס. .51

 3 %יפרס/ הבנק ב, שעות או יותר 36 %ד ללקוחות את מגוו� השירותי/ ללה שתימנע ממנו להעמיתק

  . שעות ממועד התקלה6יפעיל מוקד טלפוני חינ/ לבירורי/ תו1  והודעהעיתוני/ 

כפי שהדבר , בנק הפועלי/ הכיר באחריותו לפצות את לקוחותיו בגי� התקלה והקריסה, אמור איפוא .52

 . נכונותו להגיע להסדר פשרה ע/ התובעי/ בתביעה הייצוגית דנ�בא לידי ביטוי ב

נפגעו מהקריסה בדיוק , חברי הקבוצה, מאחר ולקוחות המשיב, ג/ בענייננו, כי בדומה לכ1, אי� ספק .53

כמי שבחר להתבסס על מערכת המחשב , הרי שהמשיב, באותה צורה בה נפגעו לקוחות בנק הפועלי/

, והוא חייב ג/ כ� לשאת באחריות לנזקי לקוחותיו, מהפרשה" לצאת נקי"אינו יכול , של בנק הפועלי/

  .ולפצות/ בגי� הנזקי/ שנגרמו לה/ בגי� הקריסה, חברי הקבוצה
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12�09 )א"ת. (א.אוצר החייל  בתכנגד ההלי+ המשפטי המתנהל �4951    

ההלי+ " %להל� (4951%12%09) א"ת. (א. בתבנק אוצר החיילכנגד וגשה תביעה כספית  ה3.12.09ביו/  .54

ובגי� ,  למכור את האופציות שהיו ברשות/ בשל הקריסה כמה מלקוחותיובגי� אי יכולת) "המשפטי

 . שהסתכמו בס1 של מאות אלפי שקלי/ ,נזקיה/ בשל כ1

  .מ"הח, כ המבקש" בתביעה דנ� הנו בהתובעי/ של /כי בא כוח, לש/ הגילוי הנאות יצוי�

וכי הדבר   בנק הפועלי/ קרסשמחשב, ודה בכ1ה ואה, באותו הלי1 בנק אוצר החיילכתב ההגנה של ב .55

למש1 יומיי/ ו המתנהלי/ אצלשלה/ ביצוע פעולות בחשבונות הבנק  מלקוחותיו את האפשרות למנע

  .שלמי/

 :כי,  בכתב ההגנהבנק אוצר החיילכ1 למשל הודה  .56

11.08�23בי� הימי) . 46"�  ... אירעה תקלת מחשוב במערכת הבנק24.11.08

כתוצאה מהתרחשות התקלה לא נית� היה לבצע זמנית חלק מהפעילויות . 48  
המוצעות על ידי הבנק במסגרת הבנקאות הישירה באמצעות אתר האינטרנט של 

  ."הבנק

היו , א אתר האינטרנט בלבדול,  שלמעשה כל מערכות הבנקבנק אוצר החיילהודה לאחר מכ� 

  : בגי� התקלהמושבתי/

 2 בשל תקלה שאירעה במחשבי הנתבע 23.11.08כי ביו) , ציי�יוסי0 הבנק וי"...
מ לא נית� היה לבצע פעולות בחשבונות הבנק המתנהלי) אצל "בנק הפועלי) בע

  )76סעי0  ("..."חדר הרצ0" בכל מערכות הבנק למעט 1הנתבע 

  : והשבתת מערכות הבנק הודה המשיב כי ולעניי� מש1 התקלה  

קלת המחשב במחשבי הבנק ומרבית) של השירותי)  תוקנה ת25.11.08ביו) . 57"
  ."חזרו לפעולה מלאה...הבנקאיי)

  .לבקשה' ונספח מצור. כ , 4951%12%09) א"ת. (א. בתבנק אוצר החיילהעתק כתב ההגנה שהגיש 

  'ונספח 

 לקבל את שירותי מלקוחותיוהודה בכ1 שעקב הקריסה נמנע בנק אוצר החייל כי , מהאמור לעיל עולה .57

בדומה לבנק , בנק אוצר החייל. ת שהתחייב לספק ואשר עבור� הוא גבה עמלות מראשהבנקאו

פיצוי זה ללקוחות אשר " שמר"א1 , א. הודה באחריותו לפצות את לקוחותיו בגי� הקריסה, הפועלי/

בי� א/ בגי� אי יכולת/ לבצע פעולות בניירות הער1 שלה/ ובי� א/ בדר1 , כי ניזוקו מכ1" הוכיחו לו"

 . אחרת

מאחר ומערכות הבנק של המשיב התבססו על אותה מערכת ממוחשבת של בנק הפועלי/ ברור כי  .58

שקרסה הרי שלקוחות המשיב לא יכלו לבצע פעולות בחשבונות הבנק שלה/ בדיוק באותה צורה 

מאחר ובנק הפועלי/ ובנק אוצר החייל . שנמנע מלקוחות בנק הפועלי/ ובנק אוצר החייל לעשות כ�

המשיב ג/ כ� אחראי לפצות את , חריות/ לפצות את לקוחותיה/ בגי� ימי הקריסההכירו בא

  .כמפורט להל� בסעי. ראשי הנזק, עבור הנזקי/ שנגרמו לה/ בגי� הקריסה, חברי הקבוצה, לקוחותיו
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V. משיבעילות התביעה כנגד ה  

בחוק � חובות שמקורוהמשיב חב כלפיה/ , הנ/ לקוחות המשיב חברי הקבוצה המיוצגתו המבקש .59

 כלשונו ה והאחריות החוזית לקיי/ את הסכ/ ההתקשרות בי� הצדדי/החוב –ובבסיס� , החוזי/

 . ובמלואו

חובות , כתאגיד בנקאי במדינת ישראל, חב המשיב, ומכח הפסיקה, הבנקאות מכוח חוק, בנוס. .60

 ת גילויחוב, איסור על הטעייה, מוגברות כלפי המבקש וחברי הקבוצה כגו� חובת זהירות מוגברת

נגזרות ות והזהירות המיוחדות כלפי המבקש וחברי הקבוצה נאמנה חובות .אמו� ועודחובת , מוגברת

כמו ג/ מהעובדה כי לבנקי/ מונופול סטטוטורי על , ותיה/ביחס ללקוחשל הבנקי/  העדי. /מכוח

אליהו חברת ' מ נ"בנק המזרחי בע 7424/96א "ראה ע(מת� שירותי/ מסוימי/ החיוניי/ לציבור 

 ). 161%162, 145) 2(ד נד"פ, 'מ ואח"בע) 1988(גרציאני 

 6799/02א "ע(שמקור� בדיני הנזיקי� , מבקש וחברי הקבוצהמוטלות חובות כלפי הא.  משיבעל ה .61

עיקר� של חובות אלו הוא בדרישות מוגברות של ). 145) 2( נחמ" המזרחי המאוחד בעבנק' יולזרי נ

במיומנות ובמקצועיות למע� לקוחות וכ� בדרישה לפעול ,  כלפי לקוחותיוהבנקלב וגילוי נאות של % תו/

  .הבנק

V.משיבי ה"ע בקיו) חוזההפרת חובת תו) הלב והסכ) העילת הפרת . א  

ושירותי/ , ש"דוגמת שירותי ניהול חשבו� עו, המשיב התחייב לספק לחברי הקבוצה שירותי בנקאות .62

בגי� . ועוד) פקס, ריסלולא, אינטרנט(בתקשורת  עמלת שירותי מידע, כגו� עמלת כרטיס מזומ�, נוספי/

  .או שנתיות מראש/שירותי/ אלו גבה המשיב מהמבקש ומחברי הקבוצה עמלות רבעוניות ו

 ימי/ את השירותי/ שבגינ/ 5 %לא סיפק המשיב למבקש ולחברי הקבוצה במש1 כ, בעקבות הקריסה .63

 אצל / בחשבונות הבנק שלהכל פעילותלא התאפשר לתובעי/ לבצע שכ�  ל"הוא גבה את העמלות הנ

מינימלית ופגומה את כל שירותי הבנקאות , או סיפק בצורה חלקית/המשיב לא סיפק ו. המשיב

  .בכ1 הפר המשיב את הסכמי ההתקשרות בי� הצדדי/. המנויי/ בהסכמי ההתקשרות בי� הצדדי/

במוב� זה שהיא , מוחלטת אחריות היא חוזית שאחריות, בדיני חוזי/ הנהנקודת המוצא המקובלת  .64

 בנסיבות בהל1 מחשבתו של המפר או, קמה בדר1 כלל במלוא היקפה בלא תלות באופי ההפרה

 הינה מוחלטת במוב� זה שכל החוזית האחריות, כמו כ�. וזאת למעט בנסיבות של סיכול חוזה, אחרות

תאגיד   eximin s. A   3912/90א "ע: ראה (על מ� החוזה מהווה הפרה של החוזהסטייה של הקיו/ בפו

' מ נ"ד רנדור בע 4162/02א "ע ;064    )4(ד מז''פ, מ"טקסטיל והנעלה איטל סטייל פראררי בע' נ   בלגי

 .)465, )ה"תשנ, 2מהדורה ( "דיני חוזי)"שלו ' ג; 193) 4(ד נח''פ, מ"בע) 1990(י) דרור מהנדס

 החוזי/ חוקל 10מכח האמור בסעי. ו, לאור הפרת אחריותו החוזית של המשיב כלפיה/, אי לכ1 .65

על המשיב לפצות את  ,)-)תרופות( החוזי) -חוק % להל�( 1970 %תשל2א, )חוזה הפרת בשל תרופות(

והכל  י המשיב"ע אי מת� שירותי הבנקאות רי הקבוצה בגי� הנזקי/ שנגרמו לה/ בגי�המבקש ואת חב

  .כמפורט להל� בסעי. ראשי הנזק שנגרמו לחברי הקבוצה

, משיב של הכי במעשיו ובמחדליו,  בבירור מצביעהלעילהמסכת העובדתית שפורטה בהרחבה , בנוס. .66

כבר נפסק זה מכבר ולא אחת בעניי� . בתו/ לב  כלפי לקוחותיוהחוזיותמשיב את חובותיו  הלא קיי/
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פורס/ ( מפעל הפיס' יתח נ 04/467 א "ע(ראת יסוד במשפט הישראלי הלב כי זו מהווה הו%חובת תו/

  ).)"נבו"ב

א/ היה המשיב פועל בתו/ לב היה הוא . לא היה צור1 בבירור בקשה זולב % בתו/משיב נוהג הלו היה .67

;  ופרק הזמ� הצפוי עד שתתוק�, הסיבות לה, וצה בדבר התקלהמדווח דיווח בזמ� אמת לחברי הקב

העמלות שנגבו  לחברי הקבוצה את מחזיר, המשיב היה עושה כל מאמ� למצוא פתרונות למצב שנוצר

  .ומיוזמתוכל זאת ,  אות/ בגי� עוגמת הנפש שנגרמה לה/מה/ שלא כדי� ומפצה

ולאחר שו1 הסערה ותיקו� , חיבוק ידיי/בחר המשיב לשבת ב, תחת זאת. המשיב לא עשה דבר מאלו .68

 הפר, בעשותו כ1. או להחזיר ללקוחותיו את העמלות שנגבו מה//לא טרח להתנצל וא. , התקלה

וחברי הקבוצה זכאי/ לפיצוי בגי� הנזקי/ שנגרמו ,  לחוק החוזי/39 % ו12המשיב את הוראות סעי. 

  .י המשיב"לה/ בגי� הפרות אלו ע

V.שלא כדי�גביית עמלהעילת . ב    

, בשל הקריסה, אול/, כי המשיב גבה מראש עמלות עבור שירותי/ שוני/, מהאמור לעיל עולה בבירור .69

 . לא סיפק את השירות שעבורו הוא גבה את אות� עמלות מחברי הקבוצה במש1 מספר ימי/

סעי.  (415' המפקח על הבנקי/ מצא לנכו� להתייחס למצב ענייני/ שכזה בעת שהתקי� את הוראה מס .70

  :  כי, הקובעת במפורש)) 1(' ז

 תמוגדר לתקופה מסוי) שירות בגי� עמלה מראש גבה אשר בנקאי תאגיד"
, ערבות עמלת, רבעוניי) ניהול דמי, רבעונית אשראי הקצאת עמלת כגו�, שמרא
 התקופה סיו) לפני הופסק והשירות ,ב"וכיוצ לשנה כספת שכירת דמי עמלת

 בסיס על יחסי באופ� התקופתית העמלה את קוחלל ישיב, העמלה נגבתה בגינה

  .)ש.י, ההדגשה שלי (".יומי

הנ� הוראות חקיקת משנה ,  הנה חלק מה�415אשר הוראה , כי הוראות ניהול בנקאי תקי�, יצוי� .71

אי� , על כ�. 1941, הניתנות לבנקי/ בישראל מטע/ המפקח על הבנקי/ מכח פקודת הבנקאות

, נקבעכ1 . ל על פיה� ופעולה שלא על פי הוראות אלו אינה חוקיתמחלוקת כי המשיב מחויב לפעו

 ההנהלה הראשית, מ"בנק הפועלי) בע' מ נ"אביב שירותי) משפטיי) בע 10262/05א "ע ב,למשל

  "):נבו"פורס/ ב(

תמיכה לכ+ . חוקית�במקרה זה הייתה בלתי העמלה גביית ,לכאורה, ואכ�"...
 לממשלה והמפקח על הבנקי) שמפני) נית� למצוא בעמדת) של היוע. המשפטי

 שהוציא 415להוראת ניהול בנקאי תקי� ) ב(2בי� השאר להוראת סעי0 
  ...".האחרו�

המשיב חייב להשיב לחברי הקבוצה את העמלות שגבה מה/ , ל" הנ415 האמור בהוראה מכח, על כ� .72

ולכל הפחות (וצה  הימי/ שלאחר הקריסה שבה/ לא סופקו שירותיו לחברי הקב5באופ� יחסי עבור 

  ). הימי/ הראשוני/ שלאחר הקריסה3עבור 

V.לפקודת הנזיקי� 63כמובנה בסעי0 , עילת הפרת חובה חקוקה. ג   

 חוקל' יב9 % ו3 מכח סעיפי/ כי המשיב הפר כלפי הקבוצה את החובות המוטלות עליו,  יטע�מבקשה .73

 ". ניהול בנקאי תקי�: "קי/ת המפקח על הבנוהורא ל415' להוראה מס) 1(מכח סעי. ז, הבנקאות
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 לפקודת 63הקבועה בסעי. ,  עוולה של הפרת חובה חקוקהמבקשכלפי ההמשיב  בצע ,בעשותו כ1 .74

 :הנזיקי�

 415ה� חוק הבנקאות וה� הוראה אי� מחלוקת כי .  מכוח חיקוקמשיבהחובות מוטלות על ה .74.1

  .בי� א/ חקיקה ראשית ובי� א/ משנית, נ/ חיקוקי/ה

כי עילת תביעה , כי אי� מניעה, ההלכה הנה, 415' מסה  להפרת הוראבהתייחס ספציפית

  9590/05א "ע: ראה ( תתבסס על הפרת הוראת המפקח על הבנקי/תאגיד בנקאיייצוגית כנגד 

   ).")נבו"פורס/ ב(, מ"בנק לאומי לישראל בע' לידיה רחמ� נוני נ 

או /בפעולותיו ו, משיבה . וחברי הקבוצהמבקשהוראות החוקי) לעיל נועדו לטובת) של ה .74.2

חברי בכ1 נזק לוהסב , להוראות החיקוק הרלוונטיות בניגוד גמור פעל, מחדליו שתוארו לעיל

   .הכול כאמור וכמתואר לעיל בהרחבה, הקבוצה

 415' הוראה מס, י המשיב מחברי הקבוצה" עשלא כדי�בהתייחס לגביית העמלות , למשל, כ1

   :כי, קובעת במפורש)) 1(' סעי. ז(

 תמוגדר לתקופה מסוי) שירות בגי� עמלה מראש גבה אשר בנקאי תאגיד"
 עמלת, רבעוניי) ניהול דמי, רבעונית אשראי הקצאת עמלת כגו�, שמרא

 סיו) לפני הופסק והשירות ,ב"וכיוצ לשנה כספת שכירת דמי עמלת, ערבות
 באופ� התקופתית העמלה את ללקוח ישיב, העמלה נגבתה בגינה התקופה

  ".יומי בסיס על ייחס

  באופ� יחסי עבור הימי/ בה/מבקשבאי השבת העמלות התקופתיות שנגבו מה, המשיב

פעל בניגוד גמור להוראת המפקח על הבנקי/ בעניי� , או לא ניתנו השירותי//הופסקו ו

  .ל"העמלות הנ

 .הינ) נזקי) ממוניי) ולא ממוניי) בדמות עוגמת נפש, הנזקי) שנגרמו לקבוצה .74.3

, ר סיבתי עובדתי ברור בי� הפעולות בניגוד לחיקוקי) ובי� הנזק שנגר) לקבוצהקיי) קש .74.4

  .  הנזק הנטע�קבוצהלא היה נגר/ ל,  אחר הוראות החוקי/ לעילמשיב מקיי/ השכ� לו היה

לכל ,  הינוקבוצהשקרות הנזק ל, הרי שלא נית� לחלוק על כ1, בכל הנוגע לקשר סיבתי משפטי .74.5

או מחדלי /בגי� ביצוע פעולות ו) א/ לא למעלה מכ1" (ויההתרחשות צפ"בגדר , הפחות

 .משיבה

 אופי הנזק אשר .הנזק אשר נגר) הוא מסוגו או מטבעו של הנזק אשר אליו נתכוו� החיקוק .74.6

 וחוק 415וראה תואמי/ לצורה שה, וכ� דר1 התרחשותו כמתואר לעיל, קבוצהנגר/ ל

 קבוצהי� שו/ ספק שהנזק אשר נגר/ לא, משו/ כ1. נתכוונו אליה  המפורטי/ לעילהבנקאות

  .י/ המופרי/או מטבעו של הנזק אותו נתכוונו למנוע החיקוק/הוא מסוגו ו

V.עילת עשיית עושר ולא במשפט. ד  

 לחוק עשיית עושר 1סעי.  ולחברי הקבוצה עילת תביעה כנגד המשיב מכח כי קמה לו,  יטע�המבקש .75

 . ולא במשפט
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 , בשל הקריסהמושבתת ופעילות יתהיה בה/ הימי/ עבור שונות עמלות גבה משיבה, כמפורט לעיל .76

עמלת , בנקאי בכרטיס שימוש עמלות, אשראי הקצאת עמלות, ער1 ניירות שמירת עמלות וביניה/

 . ועוד עסקי חשבו� ניהול עמלת ,שימוש בכרטיס אשראי

 העונתיות תהעמלו ,הבנק בשירותי שימוש לעשות ללקוחות התאפשר לא הקריסה ימיזמ� שב מאחר .77

 מדובר על כ�ועל ידו בפועל  נונית שלא י)שירות עבור נגבו הקריסה ימי עבור ג)י המשיב "ע שנגבו

 . וחברי הקבוצהמבקשי המשיב על חשבו� ה"בעשיית עושר ולא במשפט ע

המשיב מחויב להחזיר את , שפורטה לעיל,  להוראות המפקח על הבנקי/415' כאמור בהוראה מס .78

או לא ניתנו השירותי/ שבגינ� נגבו העמלות /העמלות בגי� הימי/ בה/ הופסקו והחלק היחסי של 

 .הללו מראש

על המשיב להחזיר לחברי הקבוצה את החלק היחסי של , מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט, על כ� .79

 .כמפורט להל� ביתר הרחבה בסעי0 המפרט את נזקי הקבוצה, ל"העמלות הנ

V.עילת ההטעייה. ה  

 את ציבור לקוחותיו כלל לגבי הקריסה ולקוחותיו נאלצו להסתמ1 משיבהלא עדכ�  הקריסה במהל1 .80

בנק הפועלי/  .שהיו מגמתיי/ ומצומצמי/, על פרסומי/ והודעות שהוציא בנק הפועלי/ לתקשורת

 נפתרה הבעיה כי להבי� ללקוחותיו ונת�, המחשבי/ קריסת חומרת לגבי ביותר חלקי מצג להציג בחר

עליה/ נת� המשיב ללקוחותיו להסתמ1 בהיעדר כל , ומצגי/ אלו, הרגיל למצב/ חוזרי/ יני/העני וכי

  .המשיב מצד המשיב לקוחות של חמורה הטעיה י/מהווהודעה ללקוחותיו מצידו 

 מידע כל בפניה/ ולחשו. ביושר לקוחותיו מול לפעול בנקאי תאגיד מחויב הבנקאות לחוק 3 סעי. לפי .81

  :שלה/ חשבו�ה ניהול לגבי רלבנטי

�פה או בכל דר+ אחרת �בכתב או בעל,  במעשה או במחדל�לא יעשה תאגיד בנקאי " 
   ."דבר העלול להטעות לקוח בכל עניי� מהותי למת� שירות ללקוח

הסעי. אינו . הטעיהיכול להיות , י� של עובדותקובע מפורשות שאי גילו לחוק החוזי/ 15סעי. , בנוס. .82

כי הטעיה , ובהתא/ לכ1 נקבע,   אי גילוי–לבי� פעולה פסיבית ) מצג(מבחי� בי� פעולה אקטיבית 

בזק החברה ' ארד נ 2837/98א "רע: ראה ג/( במחדל קיימת מקו/ שבו הבנק נמנע מלגלות

  ).)2000 (608%609, 600) 1(ד נד"פ [הישראלית לתקשורת

ליידע את , על פי די�, היה חייב המשיב, מאחר ובי� הלקוח לבי� הבנק קיימת חובת אמו� מוגברת .83

וכ� לגבי מש1 הזמ� , מאמצי/ שנעשי/ לתיקונהוה, הקריסה, בדבר התקלה, חברי הקבוצה, לקוחותיו

  .המשיב לא עשה דבר מאלה. שיאר1 לתקנה

אי� מחלוקת כי , לעניי� שאלת חשיפת/ של כל חברי הקבוצה למצג המטעה שבהסכ/ ההתקשרות .84

כ� כל מי שחת/ על ההסכ/ ע/ המשיב ש, נחשפו למצג המטעה שבהסכ/, וכל חברי הקבוצה, המבקש

ואי� המדובר בענייננו בפרסומת כלשהי בכלי , ת ההסכ/ לפני שחת/ עליובהכרח קרא את הוראו

 . התקשורת שיתכ� ורק חלק מהציבור נחש. אליה

על המצג המטעה לש/ התקשרות בחוזה והוכחת הקשר הסיבתי לנזק " הסתמכות"לעניי� דרישת ה .85

לא א+ כלול כי ראוי לפרש דרישה זו בצורה רחבה ומקלה כ1 שת, ההלכה המשפטית הנה, הנטע�

 . הסתמכות ישירה על המצג המטעה אלא מספיק שהמצג מהווה קשר סיבתי בי� ההטעייה לנזק
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 מ" חברה ישראלית לתקשורת בע– בזק'  יוס0 ברזני נ5712/01 א"דנהלכה זו נקבעה לראשונה ב .86

  . ואוזכרה מאז בשלל פסקי די� שבאו בעקבותיו, )"פרשת ברזני" %להל�, "נבו"פורס/ ב(

הלכה זו קיבלה משנה תוק. לאחרונה בהחלטה שניתנה לאחרונה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד  .87

אלוני  1786%06) א"ת (.א.תב)  גונ�% השופטת מיכל אגמו�' כב(בזק בבית המשפט המחוזי בתל אביב 

 "):נבו"פורס/ ב (10.5.10 %יו/נית� ב, מ" לתקשורת בעבזק חברה הישראלית' גיא נ

הקלה בדרישת ההוכחה של קשר סיבתי בקשר לפרסו) מטעה מתיישבת ע) פסיקת בית "
לא , חשי� כי בהקשר לפרסו) מטעה' השופט מ' ש) הדגיש כב, א ברזני"משפט העליו� בדנ

  ):39פסקה , ש)(ראוי לדרוש הסתמכות ישירה של הצרכ� 
זאת יתקיי) קשר סיבתי �כ� לא יסתמ+ באורח ישיר על מצג של עוסק ובכלאפשר שצר"

  ...נדרש
ככולל לא א+ , בהקשר ענייננו ראוי לפרש את מושג ההסתמכות בפרישה רחבה: לשו� אחר

  .הסתמכות ישירה בלבד
...  
ועלולה לרוק� מתוכ� , דרישה מחמירה מדי אינה מעשית במקרה של הטעיה בפרסו), אכ�

  ."ת לתבוע בגי� הטעיה כאמוראת האפשרו

 לבי� הנזק י המשיב"מבקש וחברי הקבוצה עבי� הטעיית ה, "הסתמכות"שהנו אותה , הקשר הסיבתי .88

זו  הסתמכות. מבקש וחברי הקבוצה על ההסכ/ הנו ברור על פניו מעצ/ חתימת הה/שנגר/ ל

הסתמכו על  ,יבעת התקשרו בהסכ/ ע/ המש, ושאר חברי הקבוצה, מבקששה, בי� היתר, משמעותה

  . יפעל כדי� ,המפקח על הבנקי/י " מפוקח ומבוקר עבנקאי תאגיד שהנו ,כ1 שהמשיב

מפוקחת ומבוקרת פועלת שלא בהתא) , כי במקרי) בה) חברה גדולה, נקבע בפסיקה, בהתא) לכ+ .89

הרי קיימת , להוראות ההסכ) ההתקשרות שלה ע) לקוחותיה ושלא בהתא) לתנאי רישיונה

, להוראות ההסכ)הנחה לפיה החברה תפעל בהתא) ' כי הלקוח יצא מנק" תחזקת הסתמכו"

נוצר הקשר הסיבתי בי� ההטעייה לנזק ואי� , במידה והחברה לא פעלה בצורה זו. ולתנאי רישיונה

 .צור+ להוכיח הטעייה בפועל

וגית בבית המשפט המחוזי בתל אביב בתביעה הייצ) 13.1.10(נקבע בהחלטה שניתנה לאחרונה א. כ1  .90

פורס/ (, מ"בנק לאומי לישראל בע' אסטוריה אינווסטמנטס לימיטד נ 2205%04) א"ת (.א.תב

 שבו הוצג המצג המטעה  ע/ הבנקכי די בכ1 שהלקוח חת/ על חוזה ההתקשרות, נקבעש/ , ")נבו"ב

כדי להקי/ חזקה שהסתמ1 על מצג זה וכדי להקי/ את , )קרי הלקוח נחש. בהכרח לפרסו/ המטעה(

כלל חברה לביטוח ' פרמינגר ענר נ  1980/04) א"ת(: וראה( הסיבתי בי� ההטעייה לבי� נזקו שרהק

 ")).נבו"פורס/ ב (12.7.07 % נית� ב,מ"בע

 ימי/ לא יוכלו לבצע 5כי עשוי להיות מצב בו במש1 , לחברי הקבוצהו מבקשל ידוע היה לוכי , יודגש .91

לו היה ידוע . משיב מלכתחילה להתקשר ע/ היתכ� ולא היו בוחרי/, פעולות בחשבו� הבנק שלה/

, בהתא/ להיער1 ויש יעבדו לא משיבה מערכות  של/שבועמהל1 ב כי ,מראש  ולחברי הקבוצהמבקשל

 להתייחסשלא  ביודעי� בחר משיבה כי ,העובדה .ועוגמת הנפש שנגרמה לה/ הייתה פחותה יתכ�

 מכוונת והטעייה נאות גילוי חוסר הווהמ בדבר הקריסה כלל ולא ליידע את ציבור לקוחותיו לתקלה

  .חברי הקבוצה, יולקוחות של

VI. מבקשסכו) הנזק האישי שנגר) ל  

 נזק ממוני הנו, לבקשה זו'  המצור. כנספח אכתב התביעהכמפורט ב, מבקשהנזק האישי שנגר/ ל .92

  . 1507 % וכ� נזק עוגמת נפש המוער1 בכ 7 15.8בס1 של 
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  . *165.8  בס1 שלהנו למבקש  שנגר/הכולל הנזק , קרי .93

VII. אומד� הנזק הכולל שנגר) לקבוצה 

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי) ב (4סעי.  .94

בבקשה לאישור ) 1 (–כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק , לעניי� סעי0 זה"
 יראה כי לכאורה המבקש די בכ+ ש–) 1) (א(שהוגשה בידי אד) כאמור בסעי0 קט� 

  ". נגר) לו נזק

כ1 ג/ .  במסגרת בקשה לאשר תביעה כייצוגית אי� חובה לכמת הנזק ולהציגו במדויקכי, אפוא, יוצא .95

  : כדלקמ�, 1249) 4 (2003 מח % תק, בנק לאומי' שגיב נ 12904/00א " בש2033/00. א.נפסק בת

להציג או לפרט את השיעור , בשלב הדיו� בבקשתו, לתובע ייצוגי, אי� לו צור+"
המבסס תביעתו על , מתובע, בדר+ כלל,  שנדרשכפי, המדוייק של הנזק ושיעורו

המחוקק היה ער לקשיי) ). שאינה ייצוגית(עילת תביעה נזיקית או חוזית רגילה 
היינו בשלב , בשלב הראשו� של ההליכי) המשפטיי), שיעמדו בפני התובע היצוגי

ועל כ� נמנע הוא במפורש ובמודגש מדרישת , הדיוני) לאישור התביעה כיצוגית
בתובענות כספיות , כפי שהוא דורש בדר+ כלל,  של מרכיבי הנזק ושעור)הפרוט
  ...רגילות

... 

אי� מוטלת עליו . קיומו של נזק אישי כתוצאה ממעשי ההטעיה" הראה "מבקשה
את , בשלב הדיו� בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, החובה להראות או להוכיח

  ..."שיראה כי נגר) לו נזק"  בכ+די"אלא , שיעור הנזק והיקפו ואי� עליו לכמתו

  

 %הנו כמסד בנק  של הלקוחות מספר כי ,1מערי המבקש, לצור1 הערכת הנזק שנגר/ לחברי הקבוצה .96

 .פעילי/ חשבונות 400,000 %כב י/מחזיק בנק מסדלקוחות  וכי ,250,000

 /נתוני. הקבוצהחברי  לכלל המגיעי/ הסכומי/ אומד� את המבקש מבסס זו הערכה בסיס על .97

בית  ואת התובעלעדכ� את  אשר יוכל, משיבל ידועי/ והחשבונות הלקוחות מספר לגבי מדויקי/

 .המשפט הנכבד בעניי� זה

 מתו1 הינ/ המבקש 1מסתמ עליה/ התעריפי/. קבוצהחברי השנגר/ ל נזקה �אומד פורטי להל� .98

  .תביעה זולזמני/ הרלוונטיי/ ל ני/נכו  וה/ושל האינטרנט באתר המתפרס/ משיב ה�תעריפו

  .בקשהל' זנספח ב ומסומני/ כ"מצ, בנק מסד העתק תעריפו�

  'זנספח 

IIV.שאינ� תפעוליותרבעוניות ושנתיות  נזק בגי� גביית עמלות .א   

על המשיב להשיב לחברי הקבוצה את ,  וכ� מכח דיני החוזי/415בהתא/ להוראה , כמפורט לעיל .99

אשר עבור� לא ניתנו , שהוא גבה מחברי הקבוצהשנתיות או ה/רבעוניות והעמלות החלק היחסי מה

 . כמפורט להל�,  ימי הקריסה5לה/ שירותי/ במהל1 

 מזומ� למשיכת כרטיסעמלת 

 .שכזה כרטיס מוחזק)  חשבונות300,000(  המשיבחשבונות מ3/4 %ב כי , מערי1המבקש .100

               כ        "               סה  חשבונות'    מס   ימי)5 �עמלה  ל  עמלה לשנה  
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    * 102,739               300,000          אגורות34  ח" ש25    

 אשראי כרטיסעמלת 

 7 15 %וכי בממוצע משל/ לקוח כ, שכזה כרטיס מוחזק  המשיבחשבונות מ3/4 % ב כי , מערי1המבקש .101

 .לחודש עמלה עבור כרטיס האשראי

כ                       "              סה   חשבונות'    מס   ימי)5 �עמלה  ל  עמלה לחודש  

   * 900,000             300,000          * 3       ח" ש15    

  ער+ ניירות עמלת דמי ניהול

לא קיבלו חברי ,  הימי/ בה/ לא פעלו מערכות המשיב5 %בפועל ב, על א. שעמלה זו נגבתה מראש .102

ור עמלה זו ולא יכלו לבצע כל פעולה בניירות הער1 או שמירת ניירות ער1 עב/ וניהולהקבוצה שירותי 

 7 100משל/ עמלת ניהול ניירות ער1 בס1 של  כי פיקדו� ניירות ער1 ממוצע  מערי1המבקש. שלה/

 : ועל כ� החישוב הנו כדלהל�100,000 %החשבונות המחזיקי/ בפיקדו� שכזה עומד על כ' וכי מסלחודש 

 מידע כרטיסעמלת 

וכי מידע מעודכ� ואמי� לא , מידע של הבנק כרטיס משתמשי/ במהחשבונות רבעב כי ,מערי1 המבקש .103

  .    ימי/5היה זמי� ללקוחות המשיב במש1 

כ                       "              סה  חשבונות'    מס   ימי)5 �עמלה  ל  עמלה לשנה      

   * 10,000               100,000          אגורות10  ח" ש8       

    )פקס, סלולארי(תקשורת מידע בשירותי עמלת קבלת 

וכי שירות זה , סלולאריקבלת מידע בטלפו�  שירות מקבלי/  מהחשבונות3/4 %  ככי ,מערי1 המבקש .104

  . ימי/5לא היה זמי� ללקוחות המשיב במש1 

  דליחי אשראי צאתקהעמלת 

 .משלמי/ עמלה זו  מהחשבונות3/4 % ככי ,מערי1 המבקש .105

  כ                       "        סה  חשבונות'    מס   ימי)5 �עמלה  ל     עמלה לחודש  

   * 200,000         300,000         אגורות 66        * 4          

  

  

כ                       "            סה  חשבונות'    מס   ימי)5 �  ל   חודשעמלה    ל

   * 1,666,666            100,000          * 16.66        ח" ש100 

  כ                       "            סה  חשבונות'    מס   ימי)5 �עמלה  ל        עמלה לחודש  

         10.8  *         1.8 *          300,000            540,000 *   
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  עסק קט�ל אשראי צאתקהעמלת 

וכי בממוצע עסק קט� מקבל מהמשיב , ה זומשלמי/ עמל  כעשירית מהחשבונותכי ,מערי1 המבקש .106

 .לשנה 7 200,000 %מסגרת אשראי של כ

כ                       "        סה  חשבונות'    מס   ימי)5 �עמלה  ל  עמלה לשנה  

   * 2,082,191      40,000         ח"ש 52         ) *3,800( 1.9%    

  ש "דמי ניהול חשבו� עו

וכי העמלה הממוצעת המשולמת עבור דמי , משלמי/ עמלה זו  מהחשבונות3/4 % ככי ,1מערי המבקש .107

 . מדי חודש 7 40 % ש הנה בס1 של כ"ניהול חשבו� עו

כ                       "        סה  חשבונות'    מס   ימי)5 �עמלה  ל  עמלה לחודש  

   40 *            6.66 *          300,000        1,998,000 *   

  מי ניהול חשבו� לעסק קט�ד

 .משלמי/ עמלה זו  כחמישית מהחשבונותכי ,מערי1 המבקשלצור1 החישוב  .108

כ                       "        סה  חשבונות'    מס   ימי)5 �עמלה  ל  עמלה לחודש  

   60 *           10 *          80,000         800,000 *   

  )תדירות יומית(וחדת לבקשת הלקוח הפקה ומשלוח ד0 תנועות בתדירות מי

משלמי/ עמלה זו וכי מידע מעודכ� ואמי� לא היה זמי�   מהחשבונות5% % ככי ,1מערי המבקש .109

 .    ימי/5 במש1 משיבללקוחות ה

כ                       "        סה  חשבונות'    מס   ימי)5 �עמלה  ל  עמלה לחודש  

   95 *           16 *          20,000         320,000 *   

  עמלת גישה ישירה למחשב הבנק

 .משלמי/ עמלה זו  מהחשבונות1% % ככי ,מערי1 המבקשלצור1 החישוב  .110

כ                       "        סה  חשבונות'    מס   ימי)5 �עמלה  ל  עמלה לחודש  

 280 *          46.66 *          4,000       186,666 *   

  : נזקי הקבוצה בראש נזק זה/סיכולהל�  .111

  נזק                  סוג העמלה     

    *102,739               מזומ� למשיכת כרטיסעמלת 

  * 900,000               אשראי כרטיסעמלת 

  * 1,666,666               עמלת דמי ניהול ניירות ער+

  * 10,000               מידע כרטיסעמלת 

  * 540,000               מידע עמלת שירותי 

  * 200,000               דליחי אשראי צאתקהעמלת 



 18

  * 2,082,191               עסק קט�ל אשראי צאתקהעמלת 

  * 1,998,000               ש"דמי ניהול חשבו� עו

  * 800,000               דמי ניהול חשבו� לעסק קט�

  * 320,000               הפקה ומשלוח ד0 תנועות

  *   186,666               עמלת גישה ישירה למחשב הבנק

   * 8,806,262               כ"סה

רבעוניות ס+ ההחזר הכספי הכולל שמגיע לחברי הקבוצה בגי� גביית עמלות כי , מהאמור לעיל עולה .112

� הנו, כמפורט לעיל, י המשיב" עשאינ� תפעוליות מראשאו שנתיות /ו  262,8,806 *. 

IIV.מכשירי בנקט פרטיי)מ )מזומני משיכת עמלתנזק בגי� .  ב  

או בבנקטי/ / ופרטיי/ בבנקטי/ מזומני/ למשו1 נאלצו אשר משיבה לקוחותראש נזק זה מתייחס ל .113

 נוספת עמלה מה/ נגבתה כ1 עקבותאשר בו משיבה של הבנקטי/ כלל השבתת עקב של בנקי/ אחרי/

 מכספומט נמשכי/ היו וכספי/ במידה מה/ נחסכת היתה אשר עמלה, המשיכה בגי� הפרטי מהמפעיל

 .משיבה של

 כספי/ נאלצו למשו1 )לקוחות 83,000 %כ( לקוחות המשיב 250,000 % משלישכ כי ,1מערי המבקש .114

  . לא פעלו בימי הקריסהמשיבשל ההבנקט   לאור העובדה שמכשירי,פרטיי/ בנקט מכשירימ

 .ת משיכהלפעול 7 5 ובממוצע ,משיכה לפעולת 7 6 % ל4  של בי�עמלה גובי/ פרטיי/  בנקטימכשיר .115

שנגר) לקבוצה בגי� משיכת מזומני) ממכשירי בנקט פרטיי) הנו בס+ מוער+ של  הנזק, על כ� .116

415,000 * .  

IIV.ההיסב אינו בסדר"גביית עמלה בגי� החזרת שיק מסיבה נזק בגי� .  ג"  

במהל1 ימי הקריסה , ו שיקי/ בסמו1 לימי הקריסהשהפקיד, משיבה לקוחותראש נזק זה מתייחס ל .117

הפקידו שיקי/ שתארי1 פידיונ/ היה במהל1 ימי הקריסה ושיקי/ אלו  אשר או/ואו מיד לאחריה/ /ו

 ".ההיסב אינו בסדר"הוחזרו מסיבה 

 האחורי בעמודמטע/ בנק הפועלי/ , 27.11.08 ', הביו/במודעה שפורסמה , 41כאמור לעיל בסעי.  .118

 על המשוכי/ וממסרי/ יקי/ת שבהחזרו עיכובי/ יחולו תטכני להקת עקב כי, צוי� ריבמע בעיתו�

. 24.11.08 %ו 23.11.08, 21.11.08 בימי/ הוצגו אשר ומסד יהב, החייל אוצר, פועלי/: הבנקי/ סניפי

 .עדיי� מערכת הסליקה לא עבדה כשורה' ביו/ ה, כלומר

ההיסב אינו " שיקי/ מהסיבה 30,000 %ה/ הוחזרו כבמהל1 ימי הקריסה ובסמו1 ל כי ,1מערי המבקש .119

= 22*50,000: על כ� החישוב הוא,  227גובה העמלה שנגבתה בגי� כל החזרת שיק הנו בס1 ". בסדר

660,0007 . 

  . * 660,000שנגר) לקבוצה בגי� החזרת שיקי) הנו בס+ מוער+ של  הנזק, על כ� .120

IIV.הבנקאי יכולת לבצע פעולות בחשבו� עקב נזק  .ד   

 היתרה בדבר מידע לקבל היכולת חוסר בעקבות ,אשר משיבה לקוחותבראש נזק זה נכללי/  .121

 כספי/ להפקיד הספיקו ולא בקריסה הטיפול לאחר חובה ליתרת נכנסו ,הקריסה בימי בחשבונותיה/



 19

 לכיסוי עד היתרה על ריבית לשל/לקוחות אלו  נדרשו, כתוצאה מכ1. החובה יתרת את לכסות מנת על

 יתרת לכיסוי אחת מפעולה ליותר נדרשו אשרכ� נכללי/ בראש נזק זה כל אות/ לקוחות  .חובהה

  . אלה העברות עבור פעולה עמלות בגי� וחויבו החובה

 מה/ ורבי/ המשיב של האינטרנט לשירות מחוברי/ המשיב של הלקוחות רוב כי להדגיש חשוב .122

 ה/לשירותי נלווה שירות על מדובר כי לטעו� נית� לא כבר ובימינו זה באמצעי שוט. שימוש עושי/

 ימי 1מהלב /ונותיהבלחש גישה יתהיה לא המשיב ללקוחות כי דהבהעו עצ/. המשיב של העיקריי/

 של /הפניית. ללקוחות ישיר נזק מהווה יותרב /חלקיי היו נטראינטב /הנתוני לאחריה וכי, הקריסה

 לא המשיב בסניפי שג/ ג/ מה המדובר קמהנז ואות פוטרת איננה לסני.לקוחותיו  את המשיב

  . הפעולות של רוב/ רוב את לבצע התאפשר

בשל התקלה ובשל אי היכולת לבצע  חובה ליתרת נכנסו חשבונות 35,000 לפחות ,המבקשלהערכת  .123

בגי� יתרת החובה גבה המשיב מחשבונות אלו ריבית ממוצעת בס1 . פעולות בחשבונות לקוחות המשיב

 = 7 40 = שנתי 8% של בריבית 7 500  ממוצע שלחריגהנלקח סכו/  ר1 החישובלצו.  שנתי8%של  

  .* 425,19  =00035, * 0.55  .ימי/ 5 %ל אגורות 55 = חודשל 7 33.3

 נאל� ,חשבונות 100,000 %קרי בכ ,החשבונות 400,000 % מ ברבע  לפחותהמבקשלהערכת , בנוס. .124

 7 7.5 שעלותה, "פקיד ידי על פעולות "סגרתבמ תיקו� התקלה לאחר נוספת פעולה לעשות הלקוח

 * 100,000 של בגי� פעולה זו נגר/ לחברי הקבוצה נזק בס1  .בחשבונו סדר להשליט מנת על, לפעולה

.57 7=  750,000* .  

 נוספת אחת פעולה בוצעההלקוחות אצל המשיב  חשבונותמ לפחות מחציתב כי ,המבקש מערי1 עוד .125

בגי� פעולה זו נגר/  .לפעולה 7 2.5שעלותה , "ישיר בערו� עולהפ" במסגרתלאחר תיקו� התקלה 

  .* 00,0005  =7 2.5 * 000,002 של לחברי הקבוצה נזק בס1 

  בס1מספיק כיסוי  בגי� איחיובי/ החזרת בעמלת חויבו חשבונות 20,000 %כ להערכת המבקש ,כמו כ� .126

 הצליח לאהיכנס לחשבונותיו בשל אי היכולת ל כאשר, בחשבו� מספקת יתרה קיו/ אי עקב 7 66

 כניסת של יקהמדו המועד אחר עקובאו ל/הפקיד כספי/ לצור1 שמירה על יתרה מספקת ול הלקוח

   . *1,320,000 =7 66 * 20,000ס1 של ב מוער1 זה נזק .הכספי/ והוצאת

  .* 254,589,2הכולל שנגר) לקבוצה בגי� ראש נזק זה הנו בס+ של  הנזק, אמור איפוא .127

IIV.טלפו�ב במוקד הישיר שימוש בעק זקנ .ה  

 ע/ ארוכות שיחות ולקיי/ בטלפו� רב זמ� להמתי� נאלצו אשר, המשיב לקוחותראש נזק זה כולל את  .128

 חוסר עקב שירות לקבלת זכו לא השיחה א. ועל ואשר הקריסה בימי המשיב של הטלפוני המוקד

 הלקוחות מצד זאת לדעת ולתיכ ללא וזאת, המחשבי/ קריסת עקב שירות לתת המוקד של היכולת

 . הנציג דר1 פעולה לבצע ביכולת/ ויהיה יתכ� כי האמינו אשר

 וברור נאות פרסו/ באמצעות ה� לקוחותיה של נזק/ להקטנת לפעול משיבה על היה כי ,�יטע המבקש .129

 הקניית באמצעות וה� ,מחד לא ואילו לבצע נית� בנקאיות פעולות ואילו הצפוי התקלה מש1 המבהיר

 . אמת ובזמ� זמי� מידע לקבלת והחרדי/ המודאגי/ הבנק ללקוחות נגישות ומת� י/כל

הטלפוני  למוקד שיחות 40,000 %כ התבצעו התקלה לתיקו� עד הימי/ שלושת במש1להערכת המבקש  .130

 מחצית כי היא ההנחה כאשר ,שעה חצי ,הפחות לכל ,ארכה למוקד ממוצעת שיחה. הישיר של המשיב
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 )השפל בשעות וחצי השיא בשעות חצי( קווית מקבילה או בזק קווי מצעותבא בוצעו מהשיחות

 :סלולארי טלפו� באמצעות ומחצית

  =לדקה אג: 4.61 * דקות 000,030 = דקות 30 * שיחות 000,10 :השפל כשעות זקב מקו שיחות 

13,830 *. 

  =לדקה אג: 2711. * דקות 000,030 = דקות 30 * שיחות 00010, :השיא כשעות זקב מקו שיחות 

33,810* . 

  .* 000210,  =לדקה אג: 35 * דקות 000,600 = דקות 30 * שיחות 0,0002: )יירסלול מקווי) שיחות 

  . *257,640 הנו בס+ של זה שנגר) לחברי הקבוצה בגי� ראש נזק זקנה +ס .131

IIV.בזבוז זמ� עבודההוצאות ו עקב נזק .ו 

 ימי הקריסה ובי� א/ זמ� 5בי� א/ במהל1 , בשלב מסוי/ אלצונ לקוחות 60,000 %כ כי ,1מערי המבקש .132

א/ בשל פעולות שביקשו  הקרוב ביותר של המשיב סני.ל להטריח את עצמ/ פיזית, קצר לאחר מכ�

 בכספומטכספי/  למשו1 יכולת/ חוסראו בשל /או הטלפו� שלא צלחו ו/לבצע באמצעות האינטרנט ו

 היו כתיקונ/ שבימי/ תשלומי/ לבצע כדי מזומ� למשו1 מנת עלאו /ו כספומט ביד/ שאי� משו/ או/ו

   .בחשבונ/" בלאג�"או כדי לבצע פעולות שיסדירו את ה/ והאינטרנט דר1 צעי/מב

 להגיע מנת על מזמנו תיי/שע לפחות להקצות אל�נבקבוצה זו  לקוח כל כי ,הינה מבקשה של והנחת .133

 ושוב הלו1 נסיעה דמי להוציא עליו היה נוס.וב ,עבודתו למקו/ או/ו לביתו ולחזור בו לשהות ,לסני.

 7 20.70 הינהש ,במשק המינימו/ שכר פי על מינימאלית בצורה עבודה שעת 1מערי המבקש. לסני.

 המבקש 1מערי ,לפיכ1 .7 11 בממוצע עולהש ,ושוב הלו1 עירוני אוטובוס בקו נסיעה ובנוס. ,לשעה

  .* 804,0003,= 0,0006 * 7 04.63 % בכ זו פעולה של נזקה את

  . *3,804,000 זה הנו לחברי הקבוצה בראש נזק הנזק כל +ס .134

IIV.נפש עגמת בגי� נזק .ז  

לחוק החוזי/ 13 סעי.  .כי המשיב הפר את החוזה בינו לבי� המבקש וחברי הקבוצה, אי� מחלוקת .135

 : כדלהל�, דוגמת עוגמת נפש,  לעניי� נזקי/ שאינ/ ממוניי/קובע) תרופות בשל הפרת חוזה(

פיצויי) בעד נזק  רשאי בית המשפט לפסוק, גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק ממו�"
  ".זה בשיעור שייראה לו בנסיבות העני�

י בדמות עוגמת הנפש שהיו מנת חלק/ בגי�  נזק לא ממונכי לחברי הקבוצה נגר/ בענייננו, אי� ספק .136

סבלו  משיבה לקוחות ביתמר כי,  היאמבקשה הערכת.  ופעולתה בחוסר תו/ לבעוולות המשיבה

לח� נפשי כתוצאה מאי יכולת/ לבצע ל נכנסוחלק/ א. .  בגי� הקריסהאי נוחות רבהמעוגמת נפש ו

ואי יכולת/ לקבל   בקשר לחשבונ/וודאותה חוסראו כתוצאה מ/ ימי/ ו5פעולות בחשבונ/ במש1 

בשל חזרת חיובי/ בגי� לחלק/ נגרמה עוגמת הנפש . נתוני/ מעודכני/ לגבי חשבונ/ במהל1 כל השבוע

 .  של ניירות הער1 שלה/ מבלי שה/ יכולי/ לעשות דברערכ/ או בגי� ירידת/אי כיסוי מספיק ו

לצור1 עשיית פעולות  או כעסו בגי� הזמ� הרב שנאלצו לבזבז/מרבית הלקוחות ודאי נלחצו ו, כמו כ� .137

 זמ� רב למוקד� טלפוני או בגי� הצור1 להמתי�/שבימי/ כתיקונ/ מתבצעי/ במהירות באינטרנט ו

או בגי� הצור1 להגיע באופ� פיזי לסניפי המשיב עבור /ו כ לגלות שהוא אינו יכול לסייע לה/"ואח
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האמור לעיל נכו� שבעתיי/ נוכח היעדר הדיווחי/ מצד המשיב לגבי  .פעולות שנית� לבצע� באינטרנט

  .הסיבות לה ופרק הזמ� שיקח לתקנה במש1 ימי הקריסה, התקלה

תנובה מרכז שיתופי ' ל נ"יורשי המנוח תופיק ראבי ז 1372/95) א"ת (.א.תבכבר נקבע כי , לציי�יש  .138

 א. שקשה כי על, )"עניי� תנובה" %להל�, "נבו"פורס/ ב(, מ" בעלשיווק תוצרת חקלאית בישראל

/ בגי� לעניי� הערכת גודל הנזק שנגר, כ1. אי� הדבר שולל מת� סעד בגינו, שכזהעוגמת נפש לכמת נזק 

כי נית� להעניק פיצוי בגי� פגיעה זו א. בהיעדר ראיות של , ל"עניי� תנובה הננקבע ב, עוגמת הנפש

 :ממש

אשר , ממוני�אור כי מדובר בנזק לא. השופט ת' הבהיר כב, בעניי� הערכת היק0 הנזק"
בדר+ כלל יקבע על דר+ של אומדנה המבוססת על הערכת מכלול הנסיבות ועל 

  ...בית המשפטהתרשמותו של 
על בית המשפט לייש) מבח� אובייקטיבי וסובייקטיבי , לצור+ קביעת שיעור הפיצוי

דברי (המביא בחשבו� כיצד היה חש אד) סביר בנסיבות המיוחדות של המקרה , משולב
, 7בפסקה , אור. השופט ת'  ודברי כב46�45כה� בפסקאות �שטרסברג. השופטת ט' כב

  שופט אור פסק כי נית� להעניק פיצוי בגי� פגיעה באוטונומיהה' כב). ל"הנ דעקה בעניי�
שכ� קיומו של , ממוני שנגר)�של הפרט ג) בהיעדר ראיות של ממש בעניי� הנזק הלא

כפי , לנקודה זו). 29פסקה (הנזק והיקפו עולי) מעצ) הפרת החובה על ידי המזיק 
צוגית המוגשת בש) חשיבות של ממש כאשר עוסקי) אנו בתובענה יי, שיבואר בהמש+

שבה אי� דר+ מעשית להוכיח באופ� פרטני את הנזק האישי , מאות אלפי צרכני)
  ."הפגיעה באוטונומיה של הפרט  שנגר) כתוצאה מ�

כי אי� צור1 בהוכחה אינדיבידואלית של שיעור הנזק שכ� שיעור זה משתנה מאד/ לאד/ , עוד נקבע .139

 :עניי� תנובהכפי שנקבע ב, וגמת נפש בתובענה ייצוגיתא1 הבדל זה אינו מונע מבית המשפט לפסוק ע

, כאשר עסקינ� בתובענה ייצוגית המוגשת על ידי מאות אלפי חברי) בקבוצה התובעת"
בלא הוכחת נזק באופ� , ברור שאי� מנוס מקביעת פיצוי אחיד וממוצע בגי� ראש נזק זה

ראה דברי (ובענה אישית לא נית� להתייחס לתובענה ייצוגית כאל ת" ....אינדיבידואלי

תובענה ייצוגית ). שצוטטו לעיל, 5ל בפסקה "הנ רייכרט ביניש בפרשת' הנשיאה ד' כב
חוק שעל מנת להתגבר עליה� חוקקו ב, מעוררת בעיות מיוחדות בתחו) הוכחת הנזק

  ".ת חוק מיוחדותהוראו תובענות ייצוגיות

, בממוצע, כפי שפורט לעיל, שנגר/ ללקוחות המשיב הנפש עגמתזק נ את 1מערי המבקש, בענייננו .140

 = 7 150 * לקוחות 250,000 חישוב הנזק הוא, על כ�. ללקוח 7 150 %כב, בהערכה שמרנית ביותר

37,500,000 *.  

� זה הנו בס+ מוער+ של כלחברי הקבוצה בראש נזק הנזק כל +ס .141  ,000005,37 *.  

IIV.ס+ הנזקי) שנגרמו לקבוצה.ח   

 :או מחדלי המשיב/ בכללותה בגי� פעולות וקבוצהלחברי ה / שנגרמונזקיס1 ה סיכו/להל�  .142

 

  ס+ הנזק                 סוג הנזק

  * 8,806,262               גביית עמלות

  7  415,000               עמלת משיכת מזומני)

  7  660,000              החזרת שיקי)

  7  2,589,425               אי יכולת לבצע פעולות בחשבו�

  7  257,640               מוקד ישיר בטלפו�
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  *  3,804,000              הוצאות

  *  000005,37,              נפש עוגמת

  *  54,032,327             ס+ הנזקי)

 

בתוספת הפרשי ריבית והצמדה ו,  *54,032,327 + כולל של מסתכ) בס הקבוצה חבריל שנגר) הנזק .143

 .  * 955,887,58למועד הגשת התביעה מסתכ) הנזק בס+ של מיו) הקריסה ועד 

VIII. התקיימות התנאי) לאישור התביעה כתובענה ייצוגית  

VIII.התובענה דנ� נכללת בגדר סוגי התביעות המפורטי) בתוספת השניה לחוק תובענות . א

  ייצוגיות

לא תוגש תובענה אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה או ",  לחוק תובענות ייצוגיות3פי סעי. %על .144

 . "בעניי� שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

, נגד תאגיד בנקאינית� להגיש תובענה ייצוגית ,  לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות3פי סעי. %על .145

  .בי� א/ התקשרו בעסקה ובי� א/ לאו, שבינו לבי� לקוחי� יבקשר לענ

ועל כ� המבקש וחברי , משיב וחברי הקבוצה הנ/ לקוחות הוהמבקש ,משיב הנו תאגיד בנקאיה .146

  . הקבוצה עומדי/ בתנאי זה

VIII.לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(4סעי0 (למבקש עילת תביעה אישית . ב(  

  .לת תביעה אישית כנגד המשיבמבקש עיל, כפי שפורט בבקשה זו לעיל .147

VIII.התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי . ג

  ) לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(8 �ו) א(4סעיפי) (הקבוצה 

בכל הנוגע לצור1 בשאלות משותפות של משפט ושל עובדה בי� חברי קבוצת , עמדת הפסיקה .148

א "ע(ות בכדי למלא תנאי זה ד המשות. מהווה מרכיב מהותי בהתדיינשדי בכ1 שהיסו, הנה, התובעי/

 ).612, 584) 4(ד נה"פ, מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע' ברזני נ 1977/97

השאלות העובדתיות והמשפטיות הניצבות בבסיס התביעה הינ� משותפות לכל חברי , בענייננו .149

הסכ/ ; סה והשבתת מערכות המשיבכל חברי הקבוצה נפגעו מהתרחשות הקרישכ�  הקבוצה

 הוראות הדי� הרלבנטיות לתביעהוכ�  ;לגבי כל חברי הקבוצה ההתקשרות בי� המשיב ללקוחותיו זהה

 . חברי הקבוצה, י� כלל לקוחותיו לבהמשיב חלות ביחסי/ שבי�

 :ת לכלל חברי הקבוצהו את הוראות הדי� משותפהשאלות להל� הא/ המשיב הפר, משכ1 .150

פר את ההסכ/ בי� הצדדי/ בכ1 שלא סיפק לה/ במש1 שבוע של/ את שירותי הא/ המשיב ה  .א

הא/ חברי הקבוצה זכאי/ לפיצוי בגי� הפרת ההסכ/ בגובה ? הבנקאות שהתחייב לספק לה/

 ?הנזק שנגר/ לה/
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או שנתיות מראש ולא להשיב לחברי הקבוצה /הא/ המשיב רשאי היה לגבות עמלות רבעוניות ו  .ב

 ולדיני החוזי/ ולאחר שהתברר למשיב 415ת� עמלות בניגוד להוראה את החלק היחסי של או

 ? ימי/5 %כי הוא אינו מסוגל לספק את השירות שעבורו נגבו העמלות במש1 כ

החל מקרות התקלה ועד , חברי הקבוצה, הא/ המשיב רשאי היה להתעל/ מלקוחותיו  .ג

?  מש1 הזמ� עד לתיקונהאו את/ולא להוציא כל הודעה המבהירה את מהות התקלה ו, לתיקונה

הא/ המשיב רשאי היה לא לעשות דבר על מנת לפתור את מצוקת חברי הקבוצה ולאחר מכ� 

 ?להשאיר/ ללא כל פיצוי בגי� אוזלת ידו

הא/ חברי הקבוצה זכאי/ לפיצוי כספי בגי� עוגמת הנפש שנגרמה לה/ בגי� עוולות המשיב   .ד

 ?ובגי� הפרת כל חובותיו כלפיה/

VIII.לחוק ) 1)(א(8סעי0 (ת אפשרות סבירה שהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה קיימ. ד

  )תובענות ייצוגיות

,  מבוססות על ראיות מוצקותמשיב בדבר הפרת הוראות החיקוק הרלבנטיות על ידי ההמבקשטענות  .151

העתקי פירוט עמלות שנגבו ; הסכמי התקשרות של המבקש וחברי הקבוצה ע/ המשיבובכלל זה על 

י המשיב עבור שירותי/ שלא ניתנו לה/ ועל הודאת המשיב בהלי1 משפטי אחר כי בגי� " עמהמבקש

  .ימי/' הקריסה היו משובתי/ שירותיו במש1 מס

 כי סיכויי הצלחת ,ו כייצוגית יראה להכיר בתובענדי בכ1 שהמבקש, כי על פי ההלכה הפסוקה, יודגש .152

  ).312) 2(ד נא"פ, מ"פו בעטמ' מ נ"מג� וקשת בע 2697/95א "ע(התובענה סבירי/ 

א/ לא , ברור כי קיימת אפשרות סבירה, לאור המסכת העובדתית והמשפטית אשר פורטה דלעיל .153

  .שהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה, למעלה מכ1

VIII.תובענה ייצוגית היא הדר+ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי� . ה

  )וגיותלחוק תובענות ייצ) 2)(א(8סעי0 (

 :כי הדר1 העדיפה לבירור המחלוקות בענייננו הינה במסגרת של תובענה ייצוגית, אי� ספק .154

 הגשת התביעה י/ מצדיקועניינה, לקוחות 250,000 % כ, כי גודלה של הקבוצה, יטע�המבקש .154.1

  . כתובענה ייצוגית

 הוראות שכ� הפרת, התובענה אינה מצריכה בירור פרטני בדבר נסיבותיו של כל תובע ותובע .154.2

מהווה , על ידי המשיב,  והוראות חוק הבנקאות415ובפרט הוראה , החיקוק הרלוונטיות

הנזק בגי� ההפרה יחושב בדר1 , יתרה מכ1. בהכרח הפרה כלפי כל אחד מחברי הקבוצה

א. , שבכל הקשור בחוק זה, מכא�. אריתמטית פשוטה ובאופ� זהה ביחס לכל חברי הקבוצה

 .  התביעה בירורי/ פרטניי/ כלשה/לא תצרי1, לעניי� הנזק

ואי� אפשרות , זהות/ של חברי הקבוצה הפוטנציאליי/ אינה ידועה בשלב הגשת הבקשה .154.3

 .מעשית לאתר/ ולצרפ/ למסגרת של תובענה רגילה

לאור סכומי הנזק  .קרוב לוודאי שלא תוגש תובענה רגילה, בא/ לא תוגש התובענה כייצוגית .154.4

ולאור העלויות , )ללקוח 7 200 %כ (חידי הקבוצה מחדהנמוכי/ יחסית של כל אחד מי

לא יטרחו להגיש , רוב/ ככול/, הנפגעי/, הגבוהות והטרחה הכרוכה בתובענה אישית מאיד1
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הדבר נכו� שבעתיי/ כאשר מדובר בפתיחת הלי1 ארו1 ומייגע מול גו. בנקאי רב . תובענה כלל

נה בדר1 זו לא תתברר המחלוקת ללא בירור התובע, אמור איפוא .עוצמה כדוגמת המשיב

 . מצב זה אינו צודק ואינו ראוי ה� מהפ� האישי של הנפגעי/ עצמ/ וה� מבחינה ציבורית.כלל

כ1 שבתי המשפט לא , העילות המשותפות לחברי הקבוצה כנגד המשיב יוכרעו בהלי1 אחד .154.5

נפרדות כמספר חברי הקבוצה שיגישו תביעות , יידרשו לדו� באות/ ענייני/ מספר פעמי/

 .כנגד המשיב

אשר יסב , הכרה בתובענה כייצוגית עלול לגרור מצב של ריבוי התדיינות באות/ ענייני/%אי .154.6

העמוסה , יגרור עומס מיותר על מערכת המשפט, עלויות מיותרות למערכת המשפט כולה

 .ויביא לפסיקות שונות וא. סותרות, בלאו הכי

ממטרות ההלי1 הייצוגי הנה אכיפת שלטו� החוק אחת ,  לחוק תובענות ייצוגיות1פי סעי. %על .154.7

המקרה דנ� הנו . אינה יכולה לה/" האזרח הקט�"על מוסדות וגופי/ אימתניי/ אשר ידו של 

 .מקרה קלאסי להגשמת מטרה נעלה זו באמצעות מכשיר התביעה הייצוגית

אלא ביחס לכלל , התועלת הגלומה באישור הבקשה אינה רק ביחס לקבוצת התובעי/ .154.8

בי� השאר ובעיקר של , שימוש בהלי1 של תובענה ייצוגית. וחות הבנקי/ במדינת ישראללק

נחו� במיוחד בתחו/ מערכת היחסי/ בי� הבנקי/ ללקוחותיה/ בו קיי/ אי , אכיפה והרתעה

אישור הבקשה עשוי לגרו/ להרתעת התאגידי/ הבנקאיי/ מלפעול . שוויו� בי� הלקוח לבנק

 .נ/ של חברי הקבוצהבצורה בה פעל המשיב בעניי

VIII.קיי) יסוד סביר להניח כי עניינ) של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר+ הולמת . ו

וקיי) יסוד סביר להניח כי עניינ) של כלל חברי ) לחוק תובענות ייצוגיות) 3)(א(8סעי0 (

  )לחוק תובענות ייצוגיות) 4)(א(8סעי0 (הקבוצה ייוצג וינוהל בתו) לב 

ידי %כי עניינ/ של כלל חברי הקבוצה ייצוג וינוהל בדר1 הולמת על, וא. למעלה מכ1,  סבירקיי/ יסוד .155

 :ו כוחהמבקש ובא

ולכ� , משיב של הואו מדיניות/ וו נפגע ישירות מהתנהגותהוא,  הקבוצהל חברי עההמבקש נמנ .155.1

 .את ענייני הקבוצה בצורה הטובה ביותר  הגור/ שייצגהוא

 על מנת לייצג את עניינ/ של אחרי/ מזמנו ומכספו,  ממרצו נכו� ומסוגל להשקיעהמבקש .155.2

 .שייתכ� שחסרי/ לה/ המשאבי/ הדרושי/ לצור1 עמידה על זכויותיה/, כמותו

ואי� כל ניגוד ענייני/ בי� האינטרסי/ של המבקש ובי� , הצלחת הקבוצה היא הצלחת המבקש .155.3

 .האינטרסי/ של שאר חברי הקבוצה

 בפני בית המשפט הנכבד מסכת מסודרת של עובדות מידהע, באמצעות בא כוחו, המבקש .155.4

 .וטיעוני/

והינו בעל  לייצג בדר1 הולמת את עניינה של קבוצת התובעי/ ואכשיר א. ה כוח המבקש%בא .155.5

ניסיו� קוד/ בתחו/ התובענות הייצוגיות בכלל ובתביעות כנגד תאגידי/ בנקאיי/ כדוגמת 

, דוגמת הוט, ות יצוגיות כנגד תאגידי ענקד שפר� הגיש בעבר מספר תביע"עו. המשיב בפרט

דביר  3362/09 )מחוזי ירושלי/ (.א.ת: 'ראה לדוג(בש/ מספר רב של נפגעי/ ', סלקו/ ועוד, יס

 ).הוט' אשר פרלמוטר נ 5726%10%10) מחוזי מרכז(צ "ת; סלקו)' אייז� ונע) לאור נ
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 :י הקבוצה ייוצג וינוהל בתו/ לבכי עניינ/ של כלל חבר, וא. למעלה מכ1, קיי/ יסוד סביר להניח .156

שעשויה להביא תועלת של ממש לכל חברי , התובענה מבוססת על עילה אמיתית ורצינית .156.1

שאינה מתיישבת ע/ האינטרסי/ , ואינה מכוונת להשיג מטרה אישית של המבקש, הקבוצה

 .של כלל חברי הקבוצה

ניזוקי/ בגי� הפרות הדי� התובענה והבקשה מבוססות על שאיפה כנה לאכיפת הדי� ופיצוי ה .156.2

 . וסיכויי הצלחתה של התובענה גבוהי/ ביותרידי המשיב%על

 . בתו/ לב ברצינות התובענה ובכנות סיכוייה להתקבל מאמי�המבקש .156.3

IX. (הסעדי) המבוקשי  

החלק היחסי של  ולחברי הקבוצה את מבקשבית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיב להשיב ל .157

ובכלל זה בגי� אי יכולת/ לבצע , לפצות/ עבור נזק/, ות שנגבו מה/או שנתי/העמלות הרבעוניות ו

בגובה ,  המשיבוכ� לפצות/ בגי� עוגמת הנפש שנגרמה לה/ בגי� מעשי, פעולות בחשבו� הבנק שלה/

 . סכו/ התובענה

 תובענות לחוק) ג(20 בסעי. כמופיע חלקה או כולה הקבוצה לטובת אחר סעד כל על להורות ,לחלופי� .158

  .ותייצוגי

X. סו0 דבר  

 . עומדת בכל התנאי/ לבירורה כתביעה ייצוגיתהמבקשתביעת   .159

  .ב לבקשה"המצ, המבקשהעובדות המפורטות בבקשה זו נתמכות בתצהיר   .160

 .כתב התביעה ונספחיו מצורפי/ לבקשה זו כחלק בלתי נפרד הימנה  .161

ת עבור הקבוצה  כתביעה ייצוגימבקשאשר על כ� בית המשפט הנכבד יתבקש לאשר ולהכיר בתביעת ה .162

לית� את הסעדי/ כמבוקש בכותרת בקשה זו ולחייב את המשיב בהוצאות , שהגדרתה מתבקשת

 .מ"ד בצירו. מע"ט עו"וכ� בשכ, הבקשה

  

                                                   ____________________   
  ד"עו,  יאיר שפר�                                                                        

  מבקשהכ "ב                                                                                                
  

  

 

 


