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  גונ!�מיכל אגמו!  שופטתה כבוד   :פניל

 

 

  המבקש:
  

  אריה שר�
 פל� ועילי מימ��ע"י ב"כ עוה"ד אירית דרדיק

  
  נגד

 

  
 המשיבי#:

  
  לאומי קארד בע"מ

  יחיאל כשר ועופר שובל "דהע"י ב"כ עו
  

  
 החלטה

  2 

 3על האופ! שבו על ספק שירותי# להודיע ללקוחותיו על שינוי חד צדדי במחיר השירותי# הניתני# 

 4  על ידו. זו, בתמצית, הסוגיה המונחת לפתחי במסגרת התובענה הייצוגית שבכותרת. 

  5 

 6אריה שר�, המבקש, בעל חנות למכירת כלי בישול מברזל יציקה (פויקה), גילה כי חברת לאומי 

 7), העוסקת בהנפקת כרטיסי חיוב ומת! שירותי סליקה, או המשיבה : לאומי קארדלהל�בע"מ (קארד 

 8, וחייבה את בית העסק �1.9%ל �1.2%העלתה את עמלת הסליקה בה חייבה את בית העסק, מ

 9בעמלה הגבוהה במש+ מספר חודשי#, עד שש# ליבו לכ+. בבקשה טוע! המבקש כי בתי העסק, 

 10במסגרת דפי המידע ופירוט  בעמלת הסליקה דכנו על השינוי האמורעולקוחות לאומי קארד, 

 11, באופ! שנבלע בדפי החיוב (להל!: דפי פירוט החיובי#) החיובי# הנשלחי# מדי חודש לבתי העסק

 12   וקשה היה להבחי! בו.

  13 

 14, ובקשה לאשרה כתובענה , 5,506,330בס+ לאור האמור, הגיש המבקש תובענה כנגד לאומי קארד 

 15בבקשת האישור . (להל!: חוק תובענות ייצוגיות) �2006מכוח חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו ייצוגית,

 16נטע!, כי למשיבה לא עמדה כל זכות חוזית לשנות את שיעור עמלת הסליקה באופ! חד צדדי, וכי ג# 

 17א# עמדה למשיבה זכות כאמור, הרי שהיה על המשיבה להודיע ללקוחותיה על השינוי האמור 

 18מלת הסליקה במסגרת הודעה ייחודית, נפרדת ובהירה, ולא להסתפק במת! הודעה בשיעור ע

 19  שנטמעה בדפי פירוט החיובי#.

  20 

 21במהל+ הדיו! המקדמי בבקשת האישור, ובהמלצת בית המשפט, ניאות המבקש לוותר על הטענה, 

 22שאי! עוד כי למשיבה לא עמדה זכות חוזית לשנות את שיעור עמלת הסליקה באופ! חד צדדי. מכא!, 

 23מחלוקת, כי למשיבה עמדה זכות חוזית לשנות את שיעור עמלת הסליקה באופ! חד צדדי והשאלה 

 24שיש להכריע בה, היא האופ! שבו היה על המשיבה ליידע את לקוחותיה על אודות השינוי האמור, 
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 1במסגרת דפי פירוט החיובי#.  , כפי שניתנה בפועל,והא# די היה, בנסיבות העניי!, במת! הודעה

 2כאמור, לטענת המבקש, בנסיבות העניי! לא היה די במת! הודעה על השינוי בשיעור עמלת הסליקה 

 3. המשיבה, מצדה, טוענת, כי היא הודיעה , בוודאי לא באופ! בו ניתנהבמסגרת דפי פירוט החיובי#

 4ת המתאימה לכ+ ביותר: בדפי ללקוחותיה על השינוי בשיעור עמלת הסליקה די זמ! מראש, במסגר

 5  פירוט החיובי#, ובצורה בולטת ונהירה. 

  6 

 7, מבלי אי! לאפשר לספק שירותי# להסתמ+ על שינוי במחיראני סבורה, כפי שיובהר להל!, כי 

 8אי! לאפשר לספקי שירותי#, דוגמת המשיבה, ליידע את  .שהודיע על השינוי באופ! ברור ובולט

 9יי# במחיר השירותי# הניתני# על יד# באמצעות הודעה הנטמעת על שינויי# חד צדד לקוחותיה#

 10  בד� פירוט החיובי#, כ+ שהלקוח אינו מבחי! בה ולא יכול לבחור כיצד לפעול לאור השינוי במחיר. 

  11 

 12  רקע הדברי# וההליכי#. 1

 13  רקע עובדתי ובקשת האישור.א. 1

 14בית  בעליה של חנות לממכר כלי בישול מברזל יציקה (להל�: , כאמור,, הינואריה שר�המבקש, מר 

 15). התשלו� בעבור המוצרי� הנמכרי� בבית העסק מבוצע באמצעות כרטיסי אשראי, במזומ� העסק

 16, הינה תאגיד עזר בנקאי, העוסק, בי� היתר, בהנפקת לאומי קארד בע"מובהמחאות. המשיבה, 

 17  לבתי עסק שוני�.  כרטיסי חיוב ללקוחותיה ובמת� שירותי סליקה

  18 

 19התקשר המבקש ע� המשיבה לצור� קבלת שירותי סליקה לתשלומי אשראי  2013במהל� חודש ינואר 

 20בקשת המתקבלי� בבית העסק. במסגרת ההתקשרות האמורה, חת� המבקש על מסמ� שכותרתו "

 21. העתק מבקשת ההצטרפות צור) כנספח ב' בקשת ההצטרפות" (להל�: עסק�הצטרפות להסכ# בית

 22לבקשת האישור). עיקרה של בקשת ההצטרפות הינו פירוט כלל העלויות שבית העסק יישא בה�, 

 23לבקשת  3לרבות ובמיוחד העמלות אשר ישולמו למשיבה כתוצאה מהשימוש בשירותיה השוני�. בעמ' 

 24", מצוינת העמלה המהותית ביותר שאותה גובה המשיבה תנאי סליקהההצטרפות, תחת הכותרת "

 25". עמלה זו מצוינת באחוזי� והינה עמלת בית העסק, המכונה ג� "עמלת הסליקההיא מלקוחותיה, 

 26מחושבת מס� שווי העסקאות אשר נסלקו באמצעות המשיבה בכל חודש. בבקשת ההצטרפות הוסכ� 

 27  . 1.2%בי� הצדדי�, כי עמלת הסליקה שאותה ישל� המבקש למשיבה תעמוד על שיעור של 

  28 

 29ע למבקש באקראי, כי עמלת הסליקה אשר נגבית ממנו על ידי המשיבה , נוד2015במהל� חודש דצמבר 

 30, כפי שהוסכ� בבקשת ההצטרפות. בירור שער� 1.2%ולא על שיעור של  1.9%עומדת על שיעור של 

 31, וכי הודעה על עדכו� העמלה 2015המבקש העלה, כי שיעור עמלת הסליקה עודכ� עוד בחודש מאי 

 32ע�  31.12.15וט החיובי�, עובר לשינוי (העתק תמליל שיחה מיו� נשלחה לבית העסק במסגרת ד) פיר

 33נציגת שירות לקוחות מטע� המשיבה צור) כנספח ד' לבקשת האישור). בעקבות האמור, עיי� המבקש 

 34בדפי פירוט החיובי� אשר נשלחו אליו, ואז הבחי� לראשונה, לאחר מאמ, רב לטענתו, כי המשיבה 
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 1, כי החל 2015ת המופיעות בד) פירוט החיובי� לחודש אפריל הודיעה באחת משורות המלל הרבו

 2. הודעה דומה נמצאה ג� בדפי פירוט החיובי� לחודשי� �1.9%מחודש מאי תועלה עמלת הסליקה ל

 3צורפו כנספח ה' לבקשת  2015מאי �(העתקי דפי פירוט החיובי� לחודשי� מר, 2015מר, ומאי 

 4  האישור).   

  5 

 6נתקבל אישור  31.1.16למשיבה על סיו� ההתקשרות עמה וביו�  בעקבות האמור, הודיע המבקש

 7המשיבה על סיו� ההתקשרות בי� הצדדי� (העתק אישור הפסקת התקשרות צור) כנספח ו' לבקשת 

 8האישור). בהמש�, התקשר המבקש ע� חברת ויזה כאל, כאשר במסגרת זו משל� הוא לחברת ויזה 

 9  .  1%כאל עמלת סליקה בשיעור של 

  10 

 11הגיש המבקש בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד המשיבה, בטענה כי למשיבה לא  25.2.16ביו� 

 12עמדה כל זכות חוזית לשנות את שיעור עמלת הסליקה באופ� חד צדדי, וכי מכל מקו�, ג� א� המשיבה 

 13הייתה רשאית לשנות את שיעור עמלת העסקה באופ� חד צדדי, הרי שהיה עליה להודיע על השינוי 

 14  ). בקשת האישורור ובולט ולקבל את הסכמת הלקוח לכ� מראש (להל�: באופ� בר

  15 

 16המבקש טע� בבקשת האישור, כי בסמו� להתקשרות בי� הצדדי�, הועברה לידיו חוברת הנושאת את 

 17", אשר מהווה לשיטת המשיבה המש� לבקשת ההצטרפות וההסכ� הסכ# בית העסקהכותרת "

 18העתק הסכ� בית העסק ההסכ#.  אוהסכ# בית העסק : העיקרי עליו אמורי� לחתו� הצדדי� (להל�

 19  צור) כנספח ז' לבקשת האישור). 

  20 

 21צירפה המשיבה תעריפו� מטעמה של כלל העמלות  לבקשת ההצטרפות, 10נטע� כי בעמ' עוד 

 22כותרתו שוהתשלומי� אשר בית העסק יישא בה� או עלול לשאת בה� בהתא� לשירותי� שיצרו�, 

 23העתק התעריפו� צור) כנספח ג' לבקשת האישור).  .התעריפו!" (להל�: תעריפו! עמלות לבתי עסק"

 24בתחתית התעריפו� מציינת המשיבה, כי הינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את העמלות המצוינות 

 25מאפשר ההסכ� למשיבה לשנות את תנאי ההסכ� או פרטי� אחרי� בנוס), בתעריפו� בכל עת. 

 26ימי� מראש, אשר  7לעדי, ובלבד שתינת� לבית העסק הודעה בכתב המצויי� בו, על פי שיקול דעתה הב

 27להסכ� בית העסק). זאת ועוד. ההסכ�  �61ו 44יכול שתינת� ג� במסגרת ד) פירוט החיובי� (סעיפי� 

 28קובע, כי אי השגת הלקוח על ד) פירוט החיובי� והאמור בו כמוה כהסכמתו וקבלתו את תוכנו (סעי) 

 29אי� הנ"ל, שלפיה� המשיבה רשאית לשנות את תנאי הסכ� בכל עת, וכ� כי להסכ�). נטע�, כי התנ 64

 30אי השגת הלקוח על ד) פירוט החיובי� והאמור בו הינה כהסכמתו וכקבלתו את תוכנו, הינ� תנאי� 

 31  המנוגדי� לכל די� וכי יש לבטל�.     

  32 

 33צדדי של שיעור עמלת מבקש טע� עוד בבקשת האישור, כי ג� א�  עומדת למשיבה הזכות לשינוי חד ה

 34כיוו� שהמבקש ויתר על ( הסליקה, הרי ששינוי זה כפו) לחובתה של המשיבה למת� הודעה מוקדמת
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 1הטענה לפיה המשיבה אינה רשאית לשנות את העמלה על פי הוראות ההסכ�, לא אתייחס בהחלטה 

 2  .)זו לטענות הצדדי� שהופיעו בכתבי הטענות בהתייחס לכ�

  3 

 4כי מחובתה של המשיבה היה להודיע על השינוי באופ� ברור  אופ� מת� ההודעה טוע� המבקש, לעניי�

 5ובולט ולקבל את הסכמת הלקוח מראש, וכי לא היה די בהודעה שניתנה ללקוחות המשיבה במסגרת 

 6נטע�, כי שינוי כה מהותי בתנאי  עוד ד) פירוט החיובי�, וזאת ה� מבחינת צורתה וה� מבחינת תוכנה.

 7התקשרות בי� הצדדי�, כדוגמת תנאי הסליקה, יש לעשות באמצעות מת� הודעה ייחודית, נפרדת ה

 8ובהירה ללקוח, אשר בהמשכה יש לקבל ה� אישור על ידיעתו בקשר אליה וה� את הסכמתו לתוכנה, 

 9ככל שיסכי� לקבלה. נטע�, כי אי� במשפט סתו� במסגרת ד) פירוט החיובי� כדי להוות גילוי מלא,  

 10תי ונאות מצד המשיבה, אשר מטרתו הכנה הייתה יידוע הלקוח והכנתו לשינוי ונאות, קל וחומר אמ

 11  כאשר בשינוי כה מהותי עסקינ�. 

  12 

 13, כי במקרה דנ� נמנעה המשיבה במכוו� מלהודיע ללקוחותיה על דבר השינוי המבקש הוסי) וטע�

 14תתקבל דה פקטו על יד�. כדבעי, וכי המשיבה עשתה כל אשר לאל ידה על מנת ש"הודעתה" לא 

 15בהקשר זה נטע�, כי ההודעה על שינוי שיעור עמלת הסליקה נמסרה במסגרת הודעות נוספות 

 16ו"רגילות" על גבי דפי פירוט החיובי�, כאשר אי� בינה לבי� יתר המלל בדפי פירוט החיובי� כל הבחנה 

 17דיות בעבר, שלא במסגרת ד) או הפרדה ראויי�. נטע�, כי המשיבה ידעה ג� ידעה לשלוח הודעות ייחו

 18פירוט החיובי�, כתוספת של ד) או הודעה נפרדי� לד) פירוט החיובי�, ומשכ� עוד יותר מחשידה 

 19שלחה המשיבה  20.1.16היא העובדה שהמשיבה נמנעה מלעשות כ� במקרה דנ�. כ�, למשל, ביו� 

 20ויי�, אשר במסגרתה הודעה מיוחדת, שלא כחלק מד) פירוט החיובי�, אודות פירעו� מוקד� לזיכ

 21+מע"מ (העתק ההודעה מיו�  / 2.54צוי�, כי מהמבקש נגבה תשלו� בגי� הפירעו� המוקד� בס� 

 22צור) כנספח ח' לבקשת האישור). נטע�, כי מקו� שבו המשיבה מצאה לנכו� להודיע למבקש,  20.1.16

 23ת כ� במקרה של ייקור קל וחומר כי היה עליה לעשו + מע"מ", , 2.54בהודעה נפרדת, כי נגבו ממנו "

 24. נטע�, כי שיטתה של המשיבה להודיע ללקוחותיה על בעלות עמלת הסליקה 58%חיוב בשיעור של 

 25השינוי בשיעור עמלת הסליקה באופ� שבו לא ישימו לב לשינוי האמור, הינה שיטה מוכרת וידועה 

 26זו בהרחבה. כ�, בקרב המשיבה וחברות כדוגמתה, וכי מספר פרסומי� בתקשורת התייחסו לתופעה 

 27צור) כנספח  25.1.14בעיתו� "דה מרקר" (העתק הכתבה מיו�  25.1.14למשל, במסגרת כתבה מיו� 

 28מעיתו� "כלכליסט" וכתבה נוספת מעיתו� "כלכליסט" מיו�  5.2.15ט' לבקשת האישור); כתבה מיו� 

 29 19.4.15מיו� צור) כנספח י' לבקשת האישור; העתק הכתבה  5.2.15(העתק הכתבה מיו�  19.4.15

 30  צור) כנספח י"א). 

  31 

 32נטע� עוד, כי תוכ� ההודעה אשר שלחה המשיבה ללקוחותיה הינו סתו� ועלול היה ליצור בלבול ואי 

 33תעלה עמלת  01/05/2015בתארי+ הבנה בקרב לקוחותיה, שכ� במסגרת ההודעה ציינה המשיבה כי "

 34באופ� שנית� היה להבי� כי העלייה  ",�0.7%הסליקה לעסקות רגילות בכל המותגי# בכל המטבעות ב
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 1. נטע�, כי לו המשיבה הייתה מודיעה, כי עמלת 58%ולא בשיעור דה פקטו של  0.7%הינה בשיעור של 

 2, כפי שארע בפועל, הרי שיש להניח כי עיניו של הלקוח היו מבחינות �0.7%ולא ב �58%הסליקה תעלה ב

 3כאמור, המשיבה בחרה להודיע ללקוחותיה על בנקל ובהסתברות יותר גבוהה בשינוי העתידי. בר�, 

 4  דבר השינוי באופ� סתו� ומוכמ� היטב, על מנת שלא ישימו לב לשינוי המהותי.  

                  5 

 6 �1973עילות התובענה שמכוח� הוגשה בקשת האישור ה� הפרת חוק החוזי� (חלק כללי), תשל"ג

 7); עשיית עושר ולא פקודת הנזיקי!ש] (להל�: ); הפרת פקודת הנזיקי� [נוסח חדחוק החוזי#(להל�: 

 8חוק עשיית עושר ולא (להל�:  �1979לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט 1במשפט, בניגוד לסעי) 

 9  ).חוק הבנקאות(להל�:  �1981); הפרת הוראות חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"אבמשפט

  10 

 11לב מצד המשיבה עת הודיעה ללקוחותיה אשר לעילה המבוססת על חוק החוזי�, נטע�, לחוסר תו� 

 12על דבר השינוי בשיעור עמלת הסליקה באופ� בו סביר להניח, כפי שאכ� קרה, כי שינוי זה לא יובא 

 13לידיעת הלקוח בפועל, והכל תו� שהמשיבה מציינת, באופ� סתו�, כי השיעור בו תעלה עמלת הסליקה 

 14השינוי האמור נמסרה במובלע בדפי פירוט ההודעה על היינו, כ� טוע� המבקש,  ". �0.7%הוא "ב

 15  החיובי�, תו� ניסוחה באופ� שיטשטש את שיעור העלייה האמתי של העמלה.

  16 

 17אשר לעילה המבוססת על פקודת הנזיקי�, נטע�, בראש ובראשונה, לרשלנות המשיבה בכ� שהודיעה 

 18ר אחר ההודעה ללקוחותיה על השינוי בשיעור עמלת הסליקה באופ� שבו היה עליה� לתור ולחקו

 19(שזו  "�0.7%האמורה. נטע� ג� למצג שווא מצד המשיבה, בכ� שהציגה את שיעור עליית העמלה "ב

 20. נטע� עוד להפרת חובה חקוקה, 58%, שעה ששיעור העלייה בפועל עמד על )�1.9%ל �1.2%העלייה מ

 21  של החוקי� המפורטי� בבקשת האישור. 

  22 

 23א במשפט, נטע� כי המשיבה גבתה מלקוחותיה עמלת אשר לעילה המבוססת על חוק עשיית עושר ול

 24סליקה מוגדלת מבלי שיש בידיה את הזכות החוזית לעשות כ�, וכי המשיבה נמנעה מלהודיע במפורש 

 25ללקוחותיה על דבר השינוי, ומשכ� הפרה ג� את חובתה החוזית והחוקית להודיע על כל שינוי בתנאי 

 26  מהותי להתקשרות הצדדי�. 

  27 

 28לחוק זה,  3וססת על חוק הבנקאות, נטע� כי המשיבה הפרה את הוראת סעי) אשר לעילה המב

 29  הקובעת את כלל איסור ההטעיה וחובת הגילוי הנאות.     

    30 

 31אשר לנזק שנגר� למבקש וליתר חברי הקבוצה, נטע� כי השינוי בשיעור עמלת הסליקה ביחס למבקש, 

 32 730שי� לאחר מועד השינוי, מתבטא בס� אשר הבחי� בשינוי בשיעור עמלת הסליקה רק כשמונה חוד

 33. בר�, לצור� הערכת נזק� של כלל חברי הקבוצה, מוכ� המבקש להניח, כי מרבית לקוחות המשיבה /

 34  הבחינו בשינוי בעמלת הסליקה לאחר חודש גבייה אחד.   
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  1 

 2 הסעדי� שהתבקשו בבקשת האישור ה� צו המורה על שינוי או ביטול הסעיפי� המקפחי� בתעריפו�

 3ובהסכ� בית העסק; צו המחייב את המשיבה להודיע בעתיד על כל שינוי בשיעור עמלת הסליקה 

 4במסגרת הודעה נפרדת לד) פירוט החיובי� ובאופ� ברור, וכ� צו המחייב את המשיבה לוודא את קבלת 

 5 , בגובה של חודש גבייה אחד עבורההודעה על ידי הלקוח; צו המורה על השבת הסכומי� שנגבו ביתר

 6  .     כל לקוח

  7 

 8  את הקבוצה הייצוגית ביקש המבקש להגדיר, כ�:

 9(או בכל מועד סמו+ לכ+)  1.5.2015"כל בית עסק אשר התקשר ע# המשיבה וביו# 

 10  הועלתה לו עמלת הסליקה מבלי שנת! את הסכמתו המפורשת לכ+ עובר לשינוי."   

  11 

 12  תגובת המשיבה לבקשת האישור.ב. 1

 13נטע� כי דינה של בקשת האישור  בההתקבלה תגובת המשיבה לבקשת האישור,  10.7.16ביו� 

 14להידחות, ה� מהטע� שלטיעוני� שבתביעה אי� סיכויי� סבירי� להתקבל וה� משו� העדר תביעה 

 15  אישית למבקש.

  16 

 17לעניי� אופ� ההודעה, נטע� בתגובת המשיבה כי הסכ� בית העסק מגדיר מפורשות את אופ� מת� 

 18ההודעות ללקוח על ידי המשיבה, ה� בכלל, ה� בפרט בכל הנוגע ליידוע בדבר שינוי תנאי ההסכ�, וכי 

 19בהתא� לפרק י"ז להסכ� בית העסק, הודעות לבתי העסק נית� להעביר באמצעי� הבאי�: משלוח 

 20ו בדואר, משלוח דואר אלקטרוני, פקסימיליה, טלפו�, כתיבת הודעה על דפי מידע או דפי החשבו� א

 21הודעות הזיכוי הנשלחי� מהמשיבה לבית העסק. נטע�, כי לצד הזכות שניתנה למשיבה לשינוי הסכ� 

 22בית העסק כאמור, מבהיר הסכ� בית העסק, כי הצדדי� רשאי� להביא לסיו� ההסכ� בכל עת 

 23  באמצעות משלוח הודעה בכתב לצד השני.  

  24 

 25ודעה על השינוי בשיעור עמלת המשיבה הוסיפה וטענה, כי אי� ממש בטענת המבקש שלפיה הה

 26הסליקה לא ניתנה באופ� הראוי. לעניי� זה נטע�, כי היידוע על מהל� העלאת עמלת הסליקה נעשה  

 27ומאי  2015, אפריל 2015במהל� שלושה חודשי� רצופי�, במסגרת דפי פירוט החיובי� לחודשי� מר, 

 28ק ולאופ� העברת ההודעות , וזאת בהתא� לאופ� משלוח ההודעות הנקוב בהסכ� בית העס2015

 29הנעשית דר� קבע על ידי המשיבה. נטע�, כי בשניי� מבי� שלושת דפי פירוט החיובי� הרלבנטיי� (דפי 

 30פירוט החיובי� לחודשי� מר, ומאי), צוינו הדברי� בראש ד) פירוט החיובי�, מיד מתחת לש� בית 

 31). על פי הטענה, Boldמודגש (העסק, כאשר בכל שלושת דפי פירוט החיובי� צוינו הדברי� בכתב 

 32העובדה שהמבקש מפנה בבקשת האישור א� להודעה שניתנה על ידי המשיבה במסגרת ד) פירוט 

 33החיובי� לחודש אפריל, שבו צוינו הדברי� בתחתית העמוד, הג� שבהדגשה, אינה עולה בקנה אחד 

 34עניי� הרב ביותר לבית ע� חובת הטיעו� בתו� לב. נטע�, כי ד) פירוט החיובי� הינו המסמ� בעל ה

 35העסק, שהרי מפורטי� בו הזיכויי� והחיובי� של בית העסק, וכי אי�, על כ�, מקו� ראוי וטוב יותר 
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 1ממסמ� זה, למת� המידע על שינוי בשיעור עמלת הסליקה. נטע� ג�, כי הכיתוב עצמו היה באותיות 

 2, וכי ג� לעניי� מת� הודעה על בגודל ראוי, בדפוס מודגש ובמקו� בולט במיוחד בד) פירוט החיובי�

 3נטע�  שינוי בעמלות במסגרת דפי פירוט החיובי� או בחשבונית, נקבע בפסיקה כי הינה ראויה וסבירה.

 4 7עוד, כי ההודעות האמורות נמסרו די זמ� מראש, א) מעבר לפרק הזמ� הנקוב בהסכ�, העומד על 

 5  ימי�. 14על ימי�, ומעבר לפרק הזמ� הקבוע בכללי גילוי נאות, העומד 

  6 

 7(ב) לחוק החוזי� הוגבלה מקו� בו קיי� בי� הצדדי� הסכ� 6נטע�, כי מכל מקו�, תחולתו של סעי) 

 8אשר קובע כי שתיקה במש� זמ� מסוי� תחשב לקיבול. על פי הטענה, כ� ה� פני הדברי� בענייננו; 

 9על ידי המשיבה  להסכ� בית העסק מטיל חובה על בית העסק לבדוק כל חשבו� שנשלח אליו 64סעי) 

 10יו�, כאשר הסעי) הגדיר מפורשות, כי בהעדר השגה  30ולהודיע לה על כל השגה שיש לו לגביו בתו� 

 11כאמור מטע� בית העסק, יראו את החשבו� כמאושר על ידו. רוצה לומר, בהסכ� בי� הצדדי� נקבע 

 12ה בפרק זמ� העולה מפורשות, כי שתיקה של בית העסק באשר לחשבונות הנשלחי� אליו על ידי המשיב

 13 64יו� ממשלוח החשבו�, תהווה הסכמה מטעמו לאמור בו. נטע�, כי בנוס) להוראת סעי)  30על 

 14להסכ� בית העסק, המשיבה שבה ומזכירה ללקוחותיה, כי קיימת ביד� הזכות להשיג על החשבונות 

 15, כי כפי שפורט הנשלחי� אליה�, וזאת במסגרת הודעה המתנוססת על גבי דפי פירוט החיובי�. נטע�

 16לעיל, המשיבה הודיעה ללקוחותיה על דבר העלאת עמלת הסליקה במסגרת דפי פירוט החיובי� 

 17, זאת, ה� לפני, ה� לאחר השינוי בעמלה. בר�, המבקש לא פנה 2015לחודשי� מר,, אפריל ומאי 

 18נהגותו למשיבה בכל השגה לגבי דפי פירוט החיובי� הללו, ובהתא� להוראות הסכ� בית העסק, הת

 19של המבקש כמוה כהבעת הסכמתו להעלאת שיעור העמלה. נטע�, כי בתי המשפט קבעו לא אחת כי 

 20במקרי� שבה� הלקוח לא עיי� כראוי בדפי פירוט החיובי� שנשלחו אליו, ולא היה מודע לכתוב בה� 

 21הוא  כאשר היה עליו להיות מודע לכתוב בה�, ואינו משיג עליה�, הרי ששתיקתו יוצרת השתק ואי�

 22  יכול להלי� על נזק שנגר� לו.

      23 

 24, כי ג� אי� כל ממש בטענת המבקש כי הגילוי שנית� על ידי המשיבה במסגרת דפי טענה המשיבה עוד

 25פירוט החיובי� אינו גילוי מלא ונאות, וכי המשיבה עשתה כל אשר לאל ידה על מנת שההודעה לא 

 26הר לעיל, הסכ� בית העסק קובע במפורש, כי תתקבל בפועל על ידי לקוחותיה. על פי הטענה, כמוב

 27אחת הדרכי� למשלוח הודעות מהמשיבה ללקוחותיה, לרבות בדבר שינוי ההסכ�, היא באמצעות דפי 

 28המידע או דפי החשבו�, ואמנ� המשיבה פעלה באופ� זה. נטע�, כי המשיבה עושה שימוש באמצעי 

 29ת שפורטו בתגובה לבקשת האישור. נטע�, יידוע זה ללקוחותיה דר� קבע, כפי שעולה ממספר דוגמאו

 30כי בהתא�, א) הפסיקה הכירה בכ� כי בחוזה מתמש� מהסוג הנדו� בענייננו יידוע ספק השירות על 

 31שינוי בתנאי החוזה באמצעות דפי פירוט החיובי� הנשלחי� ללקוחות היא דר� לגיטימית, שכ� חזקה 

 �32 אליו. בהתא� נקבע, כי אי� לפסול הודעה על הלקוח כי הוא מעיי� בדפי פירוט החיובי� הנשלחי

 33שבוצעה בדר� זו, ובלבד שהינה ברורה דיה. נטע�, כי בעניינו די ברפרו) בדפי פירוט החיובי�, כפי 

 34שנשלחו על ידי המשיבה, כדי להיווכח כי ההודעה ללקוחות נעשתה באופ� ראוי, בולט לעי� וברור, 
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 1עה אודות העלאת שיעור עמלת הסליקה צוינה באופ� באופ� שנית� היה בנקל להבחי� בה; כ�, ההוד

 2ברור בדפי פירוט החיובי� ובמקו� בולט לעי�, כאשר בשניי� מבי� שלושת דפי פירוט החיובי� צוינו 

 3הדברי� בראש ד) פירוט החיובי�, מיד מתחת לש� בית העסק, ואילו בד) פירוט החיובי� השלישי 

 4נוספות, אול� זאת תו� הבלטה והדגשה ותו� ריווח משתי צוינו הדברי� ביחד ע� שתי הודעות עדכו� 

 5ההודעות האחרות, באופ� שללא ספק מאפשר להבחי� בדברי�. נטע�, כי המשיבה לא הסתפקה 

 6במסגרת היידוע א� בכתיבת שיעור העמלה החדש לאחר העלאת עמלת הסליקה, אלא פירטה בדיוק 

 7ו שיעור העמלה לאחר ההעלאה, כ� שכל מה היה שיעור העמלה המקורי, מהו שיעור העלייה ומה

 8המידע שבית העסק יכול ויהיה מעוניי� בו כדי לכלכל את צעדיו לאור העלאת העמלה, יהיה נגיש. זאת 

 9נשלחה ללקוחות המשיבה  2015ועוד. ההודעה הראשונה לגבי העלאת עמלת הסליקה הצפויה במאי 

 10הקבוע בדי� למת� הודעות מסוג זה, כחודש לפני מועד העלאת העמלה, וזאת הרבה מעבר למועד 

 11  העומד, כאמור, על שבועיי�, ובמהל� שלושה חודשי� רצופי�.

  12 

 13" �0.7%עוד נטע�, כי המבקש מגדיל וטוע� כי אופ� הצגת העלאת עמלת הסליקה בהודעת המשיבה, "ב

 14זו , נועד להטעות את הלקוחות ונעשה בחוסר תו� לב. אול�, טענה 58%ולא בשיעור העלייה שהינו 

 15כלל אינה ברורה, מקו� שבו ההודעה על העלאת עמלת הסליקה, כפי שנשלחה ללקוחות המשיבה, 

 16תעלה עמלת הסליקה לעסקות  01/05/2015בתארי+ נעשתה באופ� נהיר ובולט לעי� ובזו הלשו�: "

 17נטע�, כי לא ברור על מה ." 1.9%. העמלה החדשה: �0.7%רגילות בכל המותגי# בכל המטבעות ב

 18"), היה בהיר יותר �58%בקש בטענה כי ציו� העלייה בנתו� יחסי לשיעור העלייה הקוד� ("בנסמ� המ

 19  מהתיאור המדויק של שיעור העלייה וציו� העמלה החדשה. 

  20 

 21המשיבה טענה בבקשת האישור, כי המסקנה המתחייבת מכל האמור לעיל הינה, כי בקשת האישור 

 22ססת על טענות נעדרות בסיס. נטע�, כי משכ� נעדרת סיכוי של ממש להתקבל. זאת, בהיותה מבו

 23(א) לחוק תובענות 8מתייתר הצור� לבחו� הא� מתקיימי� התנאי� הנוספי� הקבועי� בסעי) 

 24ייצוגיות. בר�, נטע� למעלה מ� הצור�, כי בקשת האישור ג� אינה עומד בתנאי� הנוספי� הקבועי� 

 25  (א) לחוק תובענות ייצוגיות. 8בסעי) 

  26 

 27כי בקשת האישור מעוררת שאלות אינדיבידואליות שלא ראויות לדיו� על ניי� זה המשיבה טענה לע

 28בסיס קבוצתי. לעניי� זה נטע�, כי בפי המבקש טענה כי המשיבה הטעתה את בתי העסק שהתקשרו 

 29אופ� היידוע שננקט על ידי המשיבה אודות השינוי בשיעור עמלת הסליקה. בעמה בהסכ� בית העסק 

 30זה מכבר, כי לטענת הטעיה מסוג זה אי� מקו� במסגרת הלי� של תובענה  בר�, בפסיקה הובהר

 31ייצוגית, שכ� בירורה מצרי� בירור פרטני שאי� מקומו בתובענה ייצוגית. כ�, בחינת הטענות בדבר 

 32באשר לשינוי במחיר. נטע�, כי לש� כ� נדרשת  אחד מהלקוחות הטעיה מחייבות בחינה של ידיעת כל

 33ח ולקוח הא� קיבל את ההודעות שנשלחו אליו על יד המשיבה במסגרת דפי בחינה בהקשר כל לקו

 34פירוט החיובי� לגבי העלאת שיעור עמלת הסליקה; כיצד הגיב להודעה האמורה: הא� פנה למשיבה 
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 1בעניי� והתלונ� על העלאת שיעור העמלה או המשי� בהתקשרות עמה, וכיו"ב. נטע�, כי הבחינה 

 2טעיה מקשה על הדיו� בטענות אלה של המבקש במסגרת הלי� של האינדיבידואלית של עילת הה

 3  תובענה ייצוגית, שכ� בירור� במתכונת זו אינו הוג� ואינו יעיל. 

  4 

 5נטע� עוד, כי בענייננו קיי� חשש כי עניינה של הקבוצה לא ינוהל בדר� הולמת ובתו� לב, וזאת לאור 

 6עלאת עמלת הסליקה. על פי הטענה, האופ� שבו הציג המבקש את ההודעה שנשלחה אליו לגבי ה

 7המבקש בחר להציג לבית המשפט את ההודעה השנייה בזמ� שנשלחה לו, במסגרת ד) פירוט החיובי� 

 8לחודש אפריל, תו� ניסיו� ליצור מצג כי הודעה זו היא המייצגת, כביכול, את ההודעה שניתנה על ידי 

 9האחרי� שנשלחו אליו ההודעה בדבר המשיבה, וזאת, כלל הנראה, מפני שבדפי פירוט החיובי� 

 10העלאת עמלת הסליקה נעשתה בראש הד). נטע�, כי לצור� כ� המבקש גזר את ד) פירוט החיובי� 

 11לחודש אפריל והעתיקו באופ� מגמתי ומטעה לתו� כתב הטענות כ� שההודעה לגבי העלאת עמלת 

 12י בנסיבות אלה מחייב חוסר הסליקה נראית כאילו ניסו להחביא ולהסתיר אותה בשולי הד). נטע�, כ

 13תו� הלב של המבקש את המסקנה שהוא אינו ראוי לשמש כתובע ייצוגי בהלי� דנ�, וכי ג� מטע� זה 

 14  יש לדחות את בקשת האישור. 

       15 

 16  תשובת המבקש לתגובת המשיבה לבקשת האישור  .ג.1

 17תשובתו טע� המבקש, הוגשה תשובת המבקש לתגובת המשיבה לבקשת האישור. בפתח  14.8.16ביו� 

 18כי הלכה למעשה המשיבה מודה בתגובתה, כי ההודעות בדבר השינוי בשיעור עמלת הסליקה חסרו 

 19פרמטר מהותי אשר נדרש ללקוחותיה על מנת שישקלו את המש� כדאיות ההתקשרות. לעניי� זה 

 20וחותיה נטע�, כי בעוד שבתגובתה טענה המשיבה בלהט, כי לא נפל כל פג� בהודעות שנמסרו ללק

 21אודות השינוי בשיעור עמלת הסליקה, שכ� ההודעות מטעמה כללו שלושה פרמטרי� מהותיי� 

 22ורלבנטיי� לטעמה לעדכו� לקוחותיה, וה�: שיעור העמלה טר� העלאתה; שיעור העלייה; שיעור 

 23העמלה לאחר ההעלאה, הרי שבפועל ההודעות מטעמה חסרו את הנתו� בדבר שיעור העמלה טר� 

 24ע�, כי מקו� שבו אפילו לשיטת המשיבה עצמה נעדר מההודעה נתו� מהותי, די בכ� כדי העלאתה. נט

 25לדחות את כלל טענות המשיבה בכל הנוגע לתוכ� ההודעה ולאי הטעייתה. נטע�, כי לאור זאת יש 

 26לקבוע, כי המשיבה בי� א� בכוונה ובי� א� במחדל, נמנעה מלתת ללקוחותיה תמונה מלאה וברורה 

 27  לת הסליקה, וזאת א) לשיטתה.על העלאת עמ

  28 

 29המבקש טע� עוד, כי אי� ממש בטענות המשיבה בכל הנוגע לאופ� מת� ההודעה המוקדמת, תוכנה 

 30והחזקה כי הלקוח קיבל אותה. לעניי� זה נטע�, כי טענת המשיבה, שלפיה חזקה כי ציבור לקוחותיה 

 31מה מטע� המשיבה, הא ותו קיבל את ההודעה שנמסרה במסגרת דפי פירוט החיובי�, הינה אקסיו

 32לא. נטע�, כי בידי המשיבה קיימי� אמצעי� פשוטי� יותר, שבה� הינה משתמשת הלכה למעשה, 

 33אשר היו מעלי� את הסיכוי לכ� שלקוחותיה אכ� ייחשפו לשינוי בשיעור עמלת הסליקה מראש ובאופ� 

 34ת, תחת מת� הודעה בהיר ביותר, ובכלל זאת מת� הודעה ייחודית ונפרדת בקשר לעלייה העתידי
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 1בהיחבא ובצורה מטעה, בי� יתר שורות דפי פירוט החיובי�. נטע�, כי המשיבה יכולה הייתה ג� לפעול 

 2באופ� שבו פעלה כאשר ביקשה לגייס את המבקש ויתר לקוחותיה, היינו לשלוח נציג מטעמה לבית 

 3ענה, באופ� זה יכולה העסק אשר יחתי� את בעל העסק על השינוי בשיעור עמלת הסליקה. על פי הט

 4הייתה המשיבה להשיג שתי מטרות עיקריות: ללקוח תהיה אפשרות לשאת ולתת על גובה עמלת 

 5הסליקה בטר� השינוי, ואילו המשיבה תמנע מלקוחותיה לטעו� כנגד השינוי בעתיד. נטע�, כי המשיבה 

 6ביחס לעמלת הסליקה, אכ� מצאה לנכו� לשלוח הודעות ייעודיות בעבר, וכי לו הייתה פועלת כ� ג� 

 7הרי שמספר גבוה יותר מקרב לקוחותיה, והמבקש ביניה�, היה נחש) להודעה ומכלכל את צעדיו 

 8בהתא�, בטר� החלה המשיבה לגבות את העמלה בשיעורה החדש. נטע�, על רקע האמור, כי כאשר 

 9ורשת, אשר אינה המשיבה מעוניינת בכ�, אי� בפניה כל מכשול להעביר ללקוחותיה הודעה ייעודית ומפ

 10נטמעת, מעורבבת ומוכמנת במסגרת ד) פירוט החיובי�, על שלל המידע שבו. נטע� ג�, כי מעוררת 

 11זוכה להודעה נפרדת הנפרשת על פני עמוד  / 2.5השתאות של ממש העובדה שחיוב של ריבית בס� 

 12  ובי�. של�, אול� שינוי בעמלת הסליקה של עשרות אחוזי� זוכה למשפט אחד בד) פירוט החי

  13 

 14המבקש הוסי) וטע�, כי שינוי עמלת הסליקה באופ� חד צדדי ובשיעורי� חריגי� על ידי חברות כרטיסי 

 15האשראי הינו בבחינת "שיטת מצליח" ומכת בתי העסק הקטני� אשר הרגולטור נמנע מלפתור. לעניי� 

 16עמלות  זה נטע�, כי המשיבה וחברות כרטיסי האשראי האחרות מעלות לבתי העסק הקטני� את

 17הסליקה בעשרות אחוזי� בכל פע�, על פי שיקול דעת� הבלעדי, כאשר לרוב נודע לבית העסק על 

 18, תו� 9.7.16ביו�  10השינוי החריג רק לאחר גבייתו. לעניי� זה הפנה המבקש לכתבה ששודרה בערו, 

 19קטני�, שטע� כי כפי שעולה מהכתבה, עניינו של המבקש הוא עניינ� המשות) של כלל בתי העסק ה

 20  אשר כול� טועני� נגד התנהלות� הדורסנית של חברות כרטיסי האשראי. 

  21 

 22עוד טע� המבקש, באשר לטענת המשיבה באשר לחוסר תו� לבו, כביכול, בכ� שציר) את ד) פירוט 

 23וגזר אותו באופ� מגמתי, כ� שהודעת המשיבה תחזה להיות שולית  2015החיובי� לחודש אפריל 

 24נטע�, הודעת המשיבה לא זקוקה לכל "סיוע" מצד המבקש, וכי ברור מההודעה, ומוסתרת, כי בניגוד ל

 25כי המשיבה עשתה כל אשר לאל ידה על מנת להסתיר ולהצניע את דבר השינוי בעמלה. נטע� ג�, כי 

 26לבקשת האישור צורפו כלל ההודעות, כפי שמצאו ביטוי בדפי פירוט החיוב החיובי�, כ� שלא ברורה 

 27ר זה, וכי ממילא המשיבה לא סיפקה הבהרה על שו� מה בחרה להצניע את טענת המשיבה בהקש

 28  הודעתה במסגרת ד) פירוט החיובי� לחודש אפריל. 

  29 

 30לבסו) טע� המבקש, כי על המשיבה, כתאגיד בנקאי, מוטלת חובת זהירות מוגברת, וכי לאור האמור 

 31  לספקי שירות אחרי�.מ� הראוי לבחו� את מעשיה ומחדליה בעי� ביקורתית במיוחד בהשוואה 

  32 

  33 

  34 
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 1  ההלי� לפני.ד. 1

 2התקיי� לפני דיו� מקדמי בבקשת האישור, שבמהלכו הבהרתי למבקש, כי טענתו לפיה  29.3.17ביו� 

 3למשיבה לא עמדה זכות חוזית לשנות את שיעור עמלת הסליקה באופ� חד צדדי, הינה מוקשית. 

 4בעקבות האמור, הסכי� המבקש לוותר על טענתו האמורה ולהתמקד בטענה שלפיה היה על המשיבה 

 5כל הפחות באופ� על השינוי בשיעור עמלת הסליקה במסגרת הודעה ייחודית, נפרדת ובהירה, וללהודיע 

 6  במסגרת דפי פירוט החיובי�. בהיר ברור ומודגש 

  7 

 8  לאור האמור, הורתי בסופו של הדיו�, כ�:

 9  . העילה הנוגעת לזכותה של המשיבה להעלות את התערי� תמחק.1"

 10ענה טענה של תנאי מקפח בחוזה אחיד, אני מורה . כיוו! שג# לגבי אופ! ההודעה נט2  

 11על התייצבות היועמ"ש בהלי+ על פי חוק החוזי# האחידי#. במסגרת זו יוכל ב"כ 

 12היועמ"ש להביא ג# את עמדת המפקח על הבנקי# ככל שיראה בכ+ צור+. תשומת לב 

 13 ב"כ היועמ"ש כי ההתייחסות נדרשת רק לעילה השנייה שעניינה אופ! ההודעה, והא#

 14  אופ! ההודעה מחייב את הלקוח..

...  15 

 16ה! לעניי!  –. לאחר קבלת עמדת היועמ"ש, יוכלו הצדדי# להשלי# טיעוני# בכתב 5

 17  חוות דעת היוע2 וה! לכל עניי! אחר.. 

 18. ע# השלמת טיעוני הצדדי# ומאחר ואי! מחלוקת על העובדות, תינת! החלטה 6

 19  בבקשת האישור."

  20 

 21הודעה מטע� היוע, המשפטי לממשלה, לפיה הוא אינו  6.7.17לאחר קבלת אורכות, התקבלה ביו� 

 22מוצא לנכו� להתייצב בהלי� דנ�, וכי הוא משאיר את ההכרעה בסוגיה שבמחלוקת לשיקול דעתו של 

 23  בית המשפט. 

  24 

 25לרבות טיעוני לאור האמור, הגישו הצדדי# טיעוני# משלימי# ופסק הדי! נית! כשאלה מצויי# לפני, 

 26  תשובה מטע# המבקש.  

     27 

 28  טיעוני הצדדי#. 2

 29  טיעוני המבקש.א. 2

 30חוזר על טיעוניו בבקשה לאישור ומדגיש כי המשיבה פעלה בחוסר תו� לב שעה שהודיעה  המבקש

 31ללקוחותיה על השינוי בשיעור עמלת הסליקה שלא באמצעות הודעה ייחודית, נפרדת ובהירה, אלא 

 32באמצעות הודעה אשר נטמעה בקלות במסגרת דפי פירוט החיובי�, היינו באופ� בו סביר היה להניח, 

 33ארע, כי שינוי זה לא יובא לידיעת לקוחותיה, לא כל שכ� תתקבל הסכמת� לתוכנה. נטע�,  כפי שאכ�

 34כי אי� במשפט סתו�, במסגרת ד) פירוט החיובי�, כדי להוות גילוי מלא ונאות, קל וחומר כאשר 

 35להסכ� בית העסק, שלפיה אי השגת  64בשינוי כה מהותי עסקינ�, וכי מכל מקו�, ההוראה בסעי) 

 36ל ד) פירוט החיובי� והאמור בו כמוה כהסכמתו וקבלתו את תוכנו, מנוגדת להוראת סעי) הלקוח ע

 37(ב) לחוק החוזי�, וככזו הינה בבחינת תנאי מקפח בחוזה אחיד אשר יש להורות על בטלותו. נטע�, 6

 38כי שיטתה של המשיבה להודיע ללקוחותיה על השינוי בשיעור עמלת הסליקה באופ� בו לא ישימו לב 
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 1וי האמור הינה שיטה מוכרת וידועה בקרב המשיבה וחברות כדוגמתה. נטע� עוד, כי המשיבה לשינ

 2ידעה ג� ידעה לשלוח הודעות ייחודיות בעבר, שלא במסגרת דפי פירוט החיובי�, כתוספת של ד) או 

 3הודעה נפרדי�, ומשכ� עוד יותר מחשידה היא העובדה כי נמנעה מלעשות כ� במקרה דנ�. נטע� ג�, כי 

 4תוכ� ההודעה עצמו אשר שלחה המשיבה הינו סתו� ועלול היה ליצור בלבול ואי הבנה. על פי הטענה, 

 5א) א� לקוח כלשהו הבחי� בשורה המודיעה לו על דבר השינוי, הרי שכפי שמשתמע מהודעת המשיבה, 

 6אמנ�,  .58%ולא בשיעור דה פקטו של  0.7%עלול היה אותו לקוח לסבור, כי העלייה הינה בשיעור של 

 7), אול�, כיו� שהמשיבה 1.9%לעמלה של  1.2%(מעמלה של  0.7%המשיבה ציינה כי מדובר בעלייה של 

 8  לא ציינה את שיעור העמלה הקיי�, הרי שהדבר מטעה.

  9 

 10טוע� עוד, כי בענייננו מתקיימי� כל התנאי� לאישור התובענה כייצוגית בהתא� לחוק  המבקש

 11קש, כי התובענה דנ� באה בגדרי סוגי התביעות המפורטי� תובענות ייצוגיות. ראשית טוע� המב

 12בתוספת השנייה, אשר בעניינ� נית� להגיש תובענות ייצוגיות, באשר המדובר בענייננו בתביעה נגד 

 13עוסק, בקשר לעניי� שבינו לבי� לקוח, וכ� בתביעה נגד תאגיד בנקאי, בקשר לעניי� שבינו לבי� לקוח. 

 14י לכאורה נגר� לו נזק אישי. עוד נטע�, כי השאלה אותה מעוררת נטע� עוד, כי המבקש הראה כ

 15התובענה הינה שאלה מהותית של עובדה או משפט המשותפת לכלל חברי הקבוצה, וכי לאור המפורט 

 16בבקשת האישור ג� הדרישה בדבר קיומה של אפשרות סבירה שהשאלה המשותפת תוכרע לטובת 

 17צוגית היא הדר� היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת הקבוצה, מתמלאת. נטע� ג�, כי תובענה יי

 18בנסיבות העניי�, שכ� מדובר בקבוצה גדולה של חברי�, המונה אלפי בתי עסק. לבסו) נטע�, כי קיי� 

 19  יסוד סביר להניח שעניינ� של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר� הולמת ובתו� לב.

  20 

 21  טיעוני המשיבה.ב. 2

 �22 באופ� יידוע בתי העסק אודות העלאת עמלת הסליקה, וכי הודעה טוענת, כי לא נפל כל פג המשיבה

 23כאמור נמסרה במסגרת דפי פירוט החיובי�, במש� שלושה חודשי� רצופי�, וזאת ה� לפני העלאת 

 24עמלת הסליקה וה� לאחר העלאה זו. נטע�, כי ההודעה הובלטה בכתב מודגש, וכי בשניי� מבי� דפי 

 25אש הד), מיד תחת שמו של הלקוח, נמע� ההודעה. על פי הטענה, פירוט החיובי� צוינה ההודעה בר

 26דפי פירוט החיובי� הינ� המסמ� בעל העניי� הרב ביותר לבית העסק, שהרי מפורטי� בה� הזיכויי� 

 27והחיובי� של בית העסק, ומשכ� אי� מקו� ראוי וטוב מדפי פירוט החיובי� לת� המידע על שינוי 

 28אי� ממש בטענת המבקש שלפיה היה על המשיבה לוודא, באופ�  בשיעור עמלת הסליקה. נטע�, כי

 29פוזיטיבי, את קבלת ההודעה בדבר העלאת העמלה על ידי לקוחותיה, כמו ג� את הסכמת� מראש 

 30לשינוי המפורט בהודעה. לעניי� זה נטע�, כי בהתא� לפסיקה הרווחת, בחוזי� בעלי אופי מתמש� לא 

 31חד מהלקוחות לגבי שינוי שנעשה בתנאי ההתקשרות, ובלבד נדרש לקבל אישור אקטיבי מכל אחד וא

 32שניתנה ללקוח הודעה ניאותה לגבי השינוי ושמורה לו האפשרות להפסיק את הקשר החוזי בי� 

 33הצדדי� בכל עת. נטע�, כי בענייננו היידוע על מהל� העלאת עמלת הסליקה לבתי העסק הרלבנטיי� 

 34יובי�, וזאת בהתא� לאופ� משלוח ההודעות הקבוע נעשה על ידי המשיבה במסגרת דפי פירוט הח
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 1בהסכ� בית העסק ולאופ� העברת ההודעות הנעשית דר� קבע על ידי המשיבה, וכי לפיכ� שליחת 

 2הודעה בדבר העלאת שיעור עמלת הסליקה באמצעות דפי פירוט החיוב החיובי� והמש� קבלת 

 3ע�, כי קל וחומר הוא כ�, כאשר הכיתוב השירות בפועל על ידי הלקוחות, מהווי� התקשרות תקפה. נט

 4עצמו הינו באותיות בגודל ראוי, בדפוס מודגש ובמקו� בולט במיוחד בד) פירוט החיובי�, וכאשר 

 5  ההודעות נמסרו די זמ� מראש, א) מעבר לחובה הנקובה בהסכ� ובכללי גילוי נאות. 

  6 

 7בקש אי� עילת תביעה אישית, עוד, כי מעבר לעובדה שסיכויי התובענה קלושי� ולמ המשיבה טוענת

 8הרי שג� יתר התנאי� לאישור התובענה כייצוגית אינ� מתקיימי� בענייננו. על פי הטענה, בקשת 

 9האישור מעוררת שאלות אינדיבידואליות שלא ראויות לדיו� על בסיס קבוצתי וג� אי� יסוד סביר 

 10  ובתו� לב. להניח, כי עניינ� של כלל חברי הקבוצה ינוהל וייוצג בדר� הולמת 

  11 

 12  טיעוני המבקש בתשובה לטיעוני המשיבה.ג. 2

 13בענייננו ניתנה לכל היותר הודעה אחת בלבד ללקוחות  המבקש, כיבמענה לטענות המשיבה טוע� 

 14המשיבה עובר להעלאת עמלת הסליקה, וזאת כפי שעולה מהתאריכי� המוטבעי� על גבי דפי פירוט 

 15; ד) פירוט החיובי� לחודש אפריל 31.3.15דפס ביו� החיובי�: ד) פירוט החיובי� לחודש מר, הו

 16. מכא�, שטענתה של 31.5.15; ד) פירוט החיובי� לחודש מאי הודפס ביו� 30.4.15הודפס ביו� 

 17המשיבה לפיה נמסרו ללקוחותיה שלוש הודעות, וזאת זמ� רב מראש בטר� השינוי בשיעור עמלת 

 18ית בית המשפט, שהרי ברי כי שתיי� מבי� הסליקה, הינה בגדר טענת סרק אשר כל מטרתה הטעי

 19  ההודעות כלל לא יכלו להגיע ללקוחות המשיבה עובר לשינוי.     

   20 

 21  מסגרת הדיו!: התנאי# לאישור תובענה כייצוגית. 3

 22ההלי� של בקשה לאישור תובענה ייצוגית הוא הלי� מקדמי אשר בית משפט נדרש לו על מנת להכריע 

 23ובענה שהוגשה במסגרת ההלי� של תובענה ייצוגית. לש� כ�, יש בשאלה, הא� יש מקו� לדו� בת

 24  לבחו� הא� מתקיימי� התנאי� לאישור התובענה כייצוגית.

  25 

 26 תנאי� חמישה שהתקיימו מצא א� כייצוגית תובענה המשפט בית יאשר, ייצוגיות תובענות חוק פי על

 27 בגינ� להגיש שנית� כעילות בחוק המוזכרות העילות על נמנית התביעה עילת הראשו�, כי :מצטברי�

 28 של מהותיות שאלות מעוררת התובענה השני, כי );ייצוגיות תובענות לחוק 3 סעי)( ייצוגית תובענה

 29התנאי  );ייצוגיות תובענות לחוק) 1)(א(8 סעי)( הקבוצה חברי לכלל המשותפות משפט או עובדה

 30הרביעי ); ש�( הקבוצה לטובת בתובענה יוכרעו הנדונות שהשאלות סבירה אפשרות ישכי  והשלישי הינ

 31 לחוק) 2)(א(8 סעי)( העני� בנסיבות במחלוקת להכרעה וההוגנת היעילה הדר� היא ייצוגית תובענה כי

 32 חברי כלל של עניינ� כי, להניח סביר יסוד קיי� והתנאי החמישי והאחרו� הינו כי); ייצוגיות תובענות

 33  ).ייצוגיות תובענות לחוק) 4)(א(8 �) 3)(א(8 סעי)( לב ובתו� הולמת בדר� וינוהל ייוצג הקבוצה

  34 
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 1 של קיומה הוא, ייצוגיות תובענות חוק לחקיקת קוד� שנדרש, כייצוגית התובענה לאישור נוס) תנאי

 2, מ"בע בירה תעשיות טמפו' נ מ"בע וקשת מג! 2967/95 א"ע ראו( המייצג לתובע אישית תביעה עילת

 3, הייצוגיות התובענות  חוק לפרשנות מנחי� קווי�" קלמנט אלו�); 1997( 327�330, 312) 2(נא ד"פ

 4 חוקל )1)(א(4 סעי))). מנחי# קווי#, קלמנט: להל�) (2007( 136, 131 מט הפרקליט" �2006ו"התשס

 5 לאישור בקשה להגיש רשאי" בתביעה עילה לו שיש" אד� רק כי, אמנ�, קובע ייצוגיות תובענות

 6 קובע, זאת תחת. כייצוגית התובענה אישור לש� עוד הכרחית אינה זו דרישה א�, ייצוגית תובענה

 7 מגיש א�, ייצוגית תובענה לאישור התנאי� כל מתקיימי� א� כי, ייצוגיות תובענות חוקל )2)(ג(8 סעי)

 8 יורה א+ הייצוגית התובענה את המשפט בית יאשר": אישית תביעה עילת בעל אינו הבקשה

 9 חברת' נ שטנדל יובל ד"עו 458/06 א"ע: ראו זה לעניי� עוד( "המייצג התובע החלפת על בהחלטתו

 10 פורס�(, מ"בע פזגז' נ פופיק לימור 9321/11, 2458/10 א"רע); 2009, בנבו פורס�( מ"בע בינלאומי בזק

 11  )).2011 ,בנבו פורס�(, פינקלשטיי! יצחק' נ מ"בע הפועלי# בנק 2074/11 א"רע); 2012, 4 פסקה ,בנבו

  12 

 13, המבקש טוע! לה האישית העילה ביסוד ה! העומדת, מרכזית אחת שאלה מעוררת שלפניי התובענה

 14האופ! שבו היה על המשיבה ליידע את  והיא, הקבוצה חברי יתר של אפשריות תביעות ביסוד ה!

 15, באופ! היה, בנסיבות העניי!, במת! הודעהלקוחותיה על  השינוי בשיעור עמלת הסליקה, והא# די 

 16 השאלה. לקוחותיה את יחייב האמור שהשינוי מנת עלבמסגרת ד� פירוט החיובי#, בו נוסחה, 

 17  . הקבוצה לטובת תוכרע זו ששאלה סבירה אפשרות יש הא# היא זו החלטה בגדרי לברר יש שאותה

  18 

 19הפניקס  2128/09רע"א לעניי� תנאי זה, השלישי במניי� התנאי� לאישור תובענה כייצוגית, נקבע ב

 20 ):12), כ� (ש�, פסקה עניי! עמוסילהל�:  ,2012, פורס� בנבו( חברה לביטוח בע"מ נ' רחמי# עמוסי

 21"בשלב המקדמי של אישור התובענה כייצוגית, נדרש בית המשפט להערי+ א# יש 

 22אפשרות סבירה כי השאלות העובדתיות והמשפטיות הנדונות יוכרעו לטובת קבוצת 

 23התובעי#. הרציונאל המנחה העומד בבסיסה של דרישה זו הוא שתובענה ייצוגית 

 24תבעי# בתובענה לקבוצה חושפת את הנתבע לסיכו! כי יידרש לשל# את הסכומי# הנ

 25סיכו! זה מלווה בעלויות נוספות  ....רחבה של תובעי#, תו+ שהוא נושא בנטל כלכלי רב 

 26לנתבע בדמות פגיעה במוניטי!, הצור+ בהתאמת הדו"חות החשבונאיי# לסיכו! אליו 

 27הוא חשו�, הוצאות משפטיות גבוהות וכדומה .... לפיכ+, מקו# שבו אי! הצדקה 

 28לסיכו! זה, לאמור: כאשר לא קיימת אפשרות סבירה לכ+ שקבוצת לחשיפת נתבעי# 

 29התובעי# תזכה לבסו� בתביעה, קבע המחוקק כי תביעות אלו כלל לא יאושרו כתביעות 

 30  ייצוגיות.

 31אשר על כ!, ברי כי תכלית החוק היא להורות לבית המשפט לבצע בחינה מקדמית של 

 32בעי#. לעניי! זה, די לו לבית סיכויי התובענה לש# הגנה מידתית על זכויות הנת

 33המשפט לעקוב בדקדקנות אחר לשו! המחוקק ולראות הא# קיימת 'אפשרות סבירה' 

 34להכרעה לטובת קבוצת התובעי#; הא, ותו לא. החמרת התנאי# לאישור תובענה 

 35כייצוגית, ובירור רוב רובה של התביעה כבר בשלב אישור התובענה כייצוגית, חורגת 

 36  קק, ועל כ! היא אינה ראויה".מהאיזו! שקבע המחו

  37 

 38), התייחסה 2013( חברה לביטוח בע"מ נ' חברת צפוי מתכות עמק זבולו! בע"ממגדל  3489/09רע"א ב

 39ארז לחשיבות ולסכנות שבניהול תובענה ייצוגית וקבעה, בי� היתר, את הר) בו �כב' השופטת ד' ברק

 40 ):�59ו 39�41דרש לעמוד התובע הייצוגי המבקש לאשר את תביעתו כייצוגית (ש�, פסקאות נ
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 1 להרתיע מבלי וזאת, סרק תובענות של אישור! למנוע היא זה מקדמי שלב של מטרתו"

 2 מי כי נקבע זה משפט בית של בפסיקתו. צודקות ייצוגיות תובענות מהגשת תובעי#

 3 הסבירות במידת המשפט בית את לשכנע חייב כייצוגית תובענה לאשר שמבקש

 4 לאישור התנאי# בכל עומד הוא כי � בלבד התביעה בכתב האמור פי על ולא �הראויה

 5  ... תביעה עילת לקיו# בדרישה זה ובכלל, כייצוגית תובענה

 6 התומכת וראייתית משפטית תשתית המשפט בית בפני להניח הייצוגי התובע על

 7 כייצוגית תובענה לאשר המבקש, רגילה בתביעה התובע מ! בשונה. בתביעתו לכאורה

 8 להוכיח! החובה עליו מוטלת אלא, התביעה בכתב הנטענות בעובדות להסתפק יכול אינו

 9 ובמסמכי# בתצהירי# טענותיו את לתמו+ צרי+ המבקש, הצור+ במקרה. לכאורי באופ!

 10 – היטב ולבחו! ,הקורה לעובי להיכנס נדרש בבקשה שד! המשפט בית. הרלוונטיי#

 11 מבחני#.... כייצוגית התובענה לאישור התנאי# מתקיימי# הא# – ועובדתית משפטית

 12, הייצוגית התובענה בכלי מושכל לשימוש להביא נועדו אלא, בעלמא נקבעו לא אלה

 13  .לעיל כמוסבר, העסקית התנהלות# ועל הנתבעי# על המכרעת השפעתו לנוכח

...  14 

 15 יש וכי, ייצוגיי# תובעי# בפני גבוה מחסו# להציב צריכה אינה הייצוגית התובענה

 16 הדברי# משמעות אי!, זאת ע#. הצדדי# בי! הקיימי# המידע פערי את בחשבו! להביא

 17 נטל להרי# הייצוגי התובע על. כנוצה קל יהיה הייצוגיי# התובעי# על המוטל שהנטל

 18 המשפט שבית תו+, מנשוא כבד שיהיה מבלי, משמעות לו לתת שיש נטל – ראשוני

 19 הוא כאשר הייצוגי התובע בפני העומד היחסי לקושי, ומקרה מקרה בכל, דעתו נות!

 20  ". לכאורה תביעתו את להוכיח נדרש

   21 

 22בוודאי כ� כאשר מדובר בשאלות משפטיות בעיקר� (ראו עוד: המגמה היא, א� כ�, לבירור מעמיק, 

 23מדינת ישראל   729/04); רע"א 2011( 13, פסקה משרד האוצר �מנירב נ' מדינת ישראל  980/08עע"מ 

 24 291, 276) 5(, פ"ד נהד! רייכרט נ' משה שמש 8268/96); רע"א 2010( 1, פסקה נ' קו מחשבה בע"מ

 25  )).2017 �(תשע"ז 70�73עמ' תובענות ייצוגיות בישראל, ); ד"ר אלעד אופיר 2001(

  26 

 27, להל� כל תארי השופטות בהרחבה כב' השופטת (כתוארה אז, היו� כב' הנשיאהעמדה על כ� 

 28) 2014(ארתור פרנק נ' אולסייל  5378/11) א' חיות בע"א והשופטי� כפי שהיו ביו� מת� פסק הדי�

 29  :3), בפסקה עניי! אולסייל(להל�: 

 30"הלכה היא כי התשתית הלכאורית שעל המבקש להציג לביסוס בקשת האישור אינה 

 31פי הכללי# המקלי# הנוהגי# לעניי! סילוק תובענה על �פי אמות המידה ועל�נבחנת על

 32הס� בהעדר עילה. הכללי# שנקבעו לצור+ אישור בקשה לניהול תובענה כייצוגית 

 33מחמירי# יותר ולפיה# לא נית! להסתפק בעובדות הנטענות בכתב התביעה ועל מבקש 

 34התומ+  �עובדתי ומשפטי  �בסיס ממשי האישור להציג בטיעוני# ובראיות לכאוריות 

 35בתביעתו. עוד נפסק כי על מנת שבית המשפט ישתכנע כי קיימת לכאורה אפשרות 

 36סבירה ש"שאלות מהותיות של עובדה ומשפט יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה" עליו 

 37"להיכנס לעובי הקורה ולבחו! את התובענה לגופה, א# היא מגלה עילה טובה וא# יש 

 38  " ...יר להכרעה לטובת התובעי#.וי סבסיכ

  39 

 40 3138/17 א"רע); 15.3.17( 21 פסקה, מ"בע בבילו!' נ ברנדיס רועי 7510/15 א"ע: לאחרונה ראו עוד(

 41כ� במקרה שלפניי יש מקו�  )).8.8.17( 8 פסקה, א'היג אל אבו אחמד' נ מ"בע ישראל דואר חברת

 42לבירור מעמיק במסגרת בקשת האישור, שכ�, מדובר בשאלה משפטית המבוססת על עובדות שאינ� 

 43  שנויות במחלוקת לגבי האופ� בו נמסרה ההודעה לקוחות. ההודעות צורפו לבקשת האישור.

  44 

http://www.nevo.co.il/case/6125125
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  1 

 2האופ! שבו אפשרות סבירה להכרעה בשאלות המשותפות לטובת הקבוצה במקרה זה: הא# . 4

 3  הודיעה המשיבה על השינוי בשיעור עמלת הסליקה היה כדי!

 4  על השאלה שבמחלוקת ונקודת המוצא לדיו!. 4.1

 5כפי שהובהר לעיל, נקודת המוצא לדיו! בענייננו הינה, כי למשיבה עומדת זכות לשנות את שיעור 

 6המחלוקת  ללקוחותיה.ו� למת! הודעה מוקדמת עמלת הסליקה מעת לעת לפי שיקול דעתה, בכפ

 7נעוצה באופ! שבו היה על המשיבה ליידע את לקוחותיה על דבר השינוי האמור, והא# די היה 

 8  במסגרת ד� פירוט החיובי#. , בנוסח בו נשלחה,במשלוח הודעה

  9 

 10כאמור, ההסכ# בי! הצדדי# מתיר למשיבה להודיע על שינוי בתנאי ההתקשרות במספר דרכי#, 

 11  רת ד� פירוט החיובי#.  בה! משלוח הודעה במסג

  12 

 13קוד� שאדו� במצב המשפטי, אתאר את אופ� ניסוח ההודעה על העלאת שיעור עמלת הסליקה בד) 

 14עיו� בד) פירוט החיובי� לחודש מר,, אשר צור) כנספח ה' לבקשת האישור, מעלה, פירוט החיובי�. 

 15בו, כ� שבנקל נית� היה כי מדובר בהודעה אשר נטמעת בקלות בד) פירוט החיובי�, על המלל הרב ש

 16  .(דפי פירוט החיובי� צורפו כנספח ה' לבקשת האישור) שלא להבחי� בה

  17 

 18תעלה עמלת הסליקה  1.5.2015בתארי+ המשיבה ציינה בד) פירוט החיובי� את הדברי� הבאי�: "

 19  .."1.9%. העמלה החדשה: �0.7%לעסקות רגילות בכל המותגי# בכל המטבעות ב

  20 

 21אמנ� האותיות מודגשות, א� כמוה� מודגשות ג� הודעות אחרות שאינ� נוגעות לעמלת הסליקה 

 22בפתח ד) פירוט החיובי� מופיע שמו של בית העסק ומיד לאחריו, מצוי� כי: ומופיעות בסמו�. כ�, 

 23 נוסחלאחר מכ�, לפני פירוט הזיכויי� והחיובי� מופיע  במקרה של אי מסירה נא להחזיר לת.ד....""

 24בגופ� קט�, אותו גופ� המורה כיצד לפעול במקרה של אי  ההודעה לעיל לעניי� שינוי עמלת הסליקה,

 25מסירה. בפירוט המתייחס לחודש מר,, המלל כולל רק את ההודעה על העלאת העמלות; בפירוט 

 26לחודש אפריל המלל כולל שלש פסקאות. בשתיי� הראשונות הארוכות בער� פי ארבע מההודעה על 

 27שורות),  3העמלה, מובהר ללקוח כי כל עסקה בכרטיס חיוב דורשת את אישור לאומי קארד ( העלאת

 28שורות) בצווי� שיפוטיי� שמקבלת לאומי קארד בנוגע ללקוחותיה.  8ופסקה נוספת עוסקת בהרחבה (

 29  רק בפסקה השלישית (שורה וחצי) מופיעה ההודעה על העלאת העמלה.

  30 

 31בתנאי ההתקשרות בי� הצדדי� צרי� להיעשות באמצעות הודעה המבקש טוע�, כי שינוי כה מהותי 

 32ייחודית, נפרדת ובהירה ללקוח, וכי אי� די במשפט סתו� במסגרת ד) פירוט החיובי� כדי להוות גילוי 

 33אמתי, מלא ונאות, קל וחומר כאשר בשינוי כה מהותי עסקינ�. לטענתו, אי גילוי מפורש של השינוי 

 34רת הודעה ייחודית, נפרדת ובהירה ללקוח, מהווה, בי� היתר, הפרה של בשיעור עמלת הסליקה, במסג
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 1לחוק החוזי�, המחייב לנהוג בדר� מקובלת ובתו� לב בשימוש בזכות הנובעת  39הוראות סעי) 

 2  מחוזה.    

  3 

 4את הדיו! להל! אפתח בעמידה על טיב ההתקשרות החוזית נשוא ענייננו ועל זכותה של המשיבה 

 5דדי, את תנאי ההסכ#. בהמש+, אעמוד על זכותה של המשיבה, וספקי שירותי# לשנות, באופ! חד צ

 6כדוגמתה, לשנות באופ! חד צדדי את תנאי מחיר ההתקשרות שבי! הצדדי#, ועל המגבלות שלטעמי 

 7לאחר הדברי# במסגרת זו אעמוד על חובת תו# הלב בקיו#  חוזה. צריכות לחול על הזכות האמורה. 

 8הנוכחי, בו שינתה המשיבה את שיעור עמלת הסליקה באופ! חד צדדי,  האלה, אברר הא# במקרה

 9במסגרת ד� פירוט החיובי#. לבסו�, ובמידת הצור+,  ותללקוחשניתנה הודעה אותה הדי היה במת! 

 10     אברר בא# יתר התנאי# לאישור תובענה כייצוגית מתקיימי# בענייננו.

  11 

 12    זכותה של המשיבה לשנות את תנאי ההסכ#על טיב ההתקשרות החוזית בי! הצדדי# ועל  . 4.2

 13הסכ� בית העסק נשוא ענייננו הינו בגדר חוזה מתמש� אשר תקופתו לא נקצבה בזמ� והוא נית� 

 14לביטול בכל עת על ידי הלקוח או הספק. חוזה מהסוג נשוא ענייננו חשו), מעצ� טיבו וטבעו, לשינויי� 

 15מסחריי� ועוד משתני� רבי� ונוספי�. על כ�, הכירה תכופי� בחקיקה וברגולציה, לשינויי� כלכליי� ו

 16הפסיקה בזכותו של הספק, בהסכמי� מסוג זה, להודיע באופ� חד צדדי על שינוי תנאי ההסכ�, בלא 

 17) לחוק חוזי� אחידי�. זאת, בכפו) לסייג 4(4) או 2(4שהדבר ייחשב כ"תנאי מקפח" לפי סעיפי� 

 �18 התחשבות בזהות הצדדי�, מאז� הכוחות שביניה� שעומדת ללקוח זכות ביטול מעשית, והכל תו

 19 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' היוע2 המשפטי לממשלה 6916/04ועניינה של ההתקשרות (ראו ע"א 

 20  ).  322�324, עמ' חוזי# אחידי#; 167, עמ' עניי! משע!); עניי! בנק לאומי) (להל�: 18.2.10(

  21 

 22בי� בית אבות לבי� דיירת קשישה, ובתניה באותו , דובר היה בחוזה אחיד עניי! משע!כ�, למשל, ב

 23החוזה אשר עסקה בהעברת דייר בבית אבות למחלקה סיעודית. התניה האמורה קבעה, כי עלות 

 24"לפי התעריפי# שיהיו מקובלי# מעת לעת עבור אישפוז# בבית השהיה במחלקה הסיעודית תהיה 

 25רק, כי על א) משוואת האיזו� הכללית בהקשר זה נפסק על ידי כב' הנשיא א' בהאבות הסיעודי". 

 26  האמורה, הרי שהמקרה הנוכחי הינו יוצא מהכלל:

 27"לא כ! הדבר ביחסי# המיוחדי# השוררי# בי! בית אבות לדייר. אופי היחסי# 

 28והתמשכות# מביאי# להתפתחות תלות של הדייר בבית האבות. החופש שלו לעבור 

 29כ+ הוא שעה שהוא והפועלי# מטעמו לבית אבות אחר הוא למראית עי! בלבד. בוודאי 

 30  מצויי# במצב הקשה של הצור+ להיכנס לבית אבות סיעודי."

  31 

 32לפיכ�, בית המשפט העליו� סבר, כי הג� שיש לבית האבות אינטרס לגיטימי להימנע מקביעת מחיר 

 33ספציפי לאשפוז עתידי במחלקה הסיעודית, אי� לאפשר מצב בו לבית האבות יש שיקול דעת מוחלט 

 34לקבוע מה יהיה מחיר השירות. לפיכ� נקבע, כי התניה שקבע בית האבות בחוזה האחיד היא מקפחת, 

 35  על כ� בטלה. ו

  36 
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 1הובילה משוואת האיזו� האמורה לתוצאה שונה. באותו עניי� נדונו סעיפי� עניי! בנק לאומי מנגד, ב

 2לחוזה שבו  42שוני� בחוזה אחיד לפתיחת חשבו� עו"ש של בנק לאומי לישראל בע"מ, ובה� סעי) 

 3ות חדשות, על ידי נקבע, כי הבנק יהיה רשאי לשנות מפע� לפע� את תנאי ההסכ�, או להוסי) הורא

 4יו� לפחות. בית המשפט העליו� קבע, כי האלמנט  14מת� הודעה מקודמת בכתב על כ� ללקוחות של 

 5מוצא את פתרונו באפשרות הניתנת ללקוח לסיי� את ההתקשרות ע� הבנק  42המקפח שבסעי) 

 6לחוזה  42הימי� הקבועה בסעי)  14ולהעביר את חשבונותיו לבנק אחר. ע� זאת, נקבע כי תקופת 

 7  יו� לפחות. �30הינה קצרה מדי, וכי יש לתקנה על דר� קציבת אותה התקופה ל

  8 

 9להסכ� בית העסק את זכותה של המשיבה לשנות את תנאי ההסכ�,  44כאמור, בענייננו מעג� סעי) 

 10  בזו הלשו�:

 11"מובהר בזאת כי בנק לאומי ו/או לאומי קארד יהיו רשאי# לשנות את תנאי ההסכ# 

 12רי# המצויי# בו, על פי שיקול דעת# הבלעדי ובלבד שתינת! לבית העסק או פרטי# אח

 13  ימי# מראש." 7הודעה בכתב 

  14 

 15זכותה של המשיבה לשנות את תנאי ההסכ� אינה תלויה בקיומה של הוראה מפורשת בהסכ�  אכ�,

 16 בית העסק. זכות זו מהווה תנאי משתמע בכל חוזה שירות ארו� טווח שתקופתו לא נקצבה. אול�, ג�

 17מקו� שבו קיימת הוראה מפורשת בהסכ�, המתירה לספק השירות לשנות את תעריפיו, כבענייננו, 

 18הדבר אינו פוטר אותו מלית� הודעה ניאותה על כ� ללקוחותיו ולקבל את הסכמת� לשינוי. זאת, 

 19באשר הזכות לשינוי התערי) מבוססת על אפשרותו של הלקוח להשתחרר מההסכ� ע� שינוי התערי), 

 20דר ידיעה על השינוי בתערי), האפשרות של הלקוח להשתחרר מההסכ� הינה תיאורטית גרידא. ובהע

 21לפיכ�, על ספק שירות המשנה תנאי� בחוזה מסוג זה מוטלת החובה להביא את השינוי לידיעת הלקוח 

 22בצורה ברורה ומבעוד מועד, על מנת שזה ייבחר א� להסכי� לשינוי או לסיי� את ההתקשרות (ראו 

 23ע"מ נ' בזק בינלאומי ב ניהול סר! אביעד (מחוזי ת"א, כב' השופט עמיר� בנימיני) 1740/08 א"ת ווהשו

 24עניי!  , להל�:23.8.12(פסק דינו של כב' השופט עמיר� בנימיני מיו�  בזק בינלאומי בע"מ בע"מ נ'

 25הנתו� ). ידיעתו של הלקוח אודות השינוי בתנאי ההתקשרות הינה, א� כ�, 17, פסקה אביעד סר!

 26 הוצאת 'נ בארי 4309/05(ראו: בש"א (ב"ש)  המהותי כאשר נבחנת שאלת קיומה של הסכמה לשינוי

 27  ).עניי! בארי , להל�:12, ש� בעמ' 26.5.09(החלטת כב' השופטת רחל ברקאי מיו� ר2 בע"מ הא עיתו!

  28 

 29חד צדדי כאמור, השאלה הנשאלת היא, באיזה אופ! על ספק השירות להודיע ללקוחותיו על שינוי 

 30בתנאי ההתקשרות. כפי שיובהר להל!, אני סבורה כי יש להשיב על שאלה זו בשי# לב לטיב השינוי: 

 31לא די! שינוי הנוגע לפרט זניח ושולי בהתקשרות הצדדי# כדי! שינוי הנוגע לפרט מהותי, העומד 

 32  בלב ההתקשרות, כדוגמת מחיר ההתקשרות. 

  33 

  34 

  35 
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 1  שימוש בזכות הנובעת מחוזה בתו# לב – ההתקשרותשינויי# חד צדדי# במחיר . 4.3

 2כאמור לעיל, בהסכמי� מהסוג בו עסקינ�, קיי� לספק השירות כוח רב. ואמנ�, הסכ� בית העסק 

 3מאפשר למשיבה לשנות את שיעור עמלת הסליקה מושא החוזה, למרות ששיעורה סוכ� בזמנו ע� 

 4וספת ע� הלקוחות. מטבע הדברי� מצב הלקוחות, והכל לפי שיקול דעתה, ולא על בסיס הסכמה נ

 5לחוק  39דברי� זה מחייב, כי השימוש בזכות האמורה ייעשה תו� הקפדה יתרה על הוראת סעי) 

 6להל� אעמוד על הבסיס הרעיוני החוזי�, המחייב לנהוג בדר� מקובלת ובתו� לב בשימוש בזכות. 

 7  פערי כוחות בי� הצדדי� לחוזה.המשתנה לדיני החוזי�, והגברת חובות תו� הלב בהסכמי� בה� יש 

  8 

 9  הבסיס הרעיוני (המשתנה) לדיני החוזי� .א.4.3

 10על הבסיס הרעיוני לדיני החוזי�, על תכליות החוזה ועל הערכי� החברתיי� שדיני החוזי� משקפי�,  

 11נכתבו כתבי� רבי� מני ספור על פני ימי ההיסטוריה. כמוב�, שבמסגרת החלטה זו אי� מקו� לעמוד 

 12י� ועמו על הדברי� ולו בקליפת אגוז.   ע� זאת, ברצוני לעמוד על הדגשת בסיס האמו� כבסיס לחוז

 13הדגשת חובת תו� הלב בביצוע חוזה, כמקדמת רעיו� זה של אמו�. לעניי� זה, יש לעמוד על התכליות 

 14שבבסיס דיני החוזי�, שכ� התכליות שביסוד החוזה משליכות על תחימת היק) החובות המוטלות על 

 15פרשנות אהר� ברק, הצדדי� לחוזה, ה� מכוח הוראות החוזה, ה� מכוח הדי� (ראו לעניי� זה, בי� רבי�: 

 16); מנח� מאוטנר, "התערבות שיפוטית בתוכ� �2001(תשס"א 96  פרשנות החוזה, חלק רביעי, במשפט

 �17(תשס"ה 27, 17כט'  עיוני משפטהחוזה ושאלת המש� התפתחות� של דיני החוזי� של ישראל", 

 18יז� שיפוטי בדיני ), וכ�  סיני דויטש, "אקטיבמאוטנר, התערבות שיפוטית בתוכ! החוזה, להל�: 2005

 19(תשס"ז).   עקרו� חופש החוזי� קובע את חירות� של פרטי� להתקשר  32, 21ו'  מאזני משפטחוזי�", 

 20בחוזה ולעצב את תוכנו, ומחייב כי חוזי� ייאכפו. עקרו� חופש החוזי� הגיע לשיאו במאה התשע עשרה 

 21פיחות ברעיונות אלו, מה  לצד תורות של אינדיבידואליסטיות וכלכלה חופשית. במאה העשרי� חל

 22שהביא לניסיונות להמיר את עקרו� חופש החוזי� בעקרונות של "צדק חוזי". יש הסבורי�, כי עקרונות 

 23(מהד' שנייה,  28, דיני חוזי#של צדק חוזי יש לשלב בעקרו� חופש החוזי� (ראו: גבריאלה שלו, 

 24וזי כעקרו� מאחד לדיני החוזי� ). אחרי� סבורי�, כי יש לראות בעקרונות האמו� הח�2005תשנ"ה

 25בוקשפ!, המהפכה , להל�: 2007( המהפכה החברתית במשפט העסקיהמודרניי� (ראו: עלי בוקשפ�, 

 26), פרק ב: "רעיו� האמו� הבינאישי כנורמה חברתית וכתיאורית על  של דיני החוזי�", ש� תהחברתי

 27דיני  –ולש הציפיות" בדיני החוזי� אישי ומודל "מש�וכ� עלי בוקשפ�, "רעיו� האמו� הבי� 197בעמ' 

 28 397, ש� בעמ' ספר אורהלב ודיני כריתת החוזה כמקרי מבח�", בתו�: �החוזה הפסול, דיני תו�

 29, 153ה'  משפט העבודה); גבריאלה שלו, "חופש וצדק בדיני החוזי�",  בוקשפ!, רעיו! האמו!(להל�: 

 30  (תשנ"ה)). 156

  31 

 32החוזי� או נוס) לצדו ומחזק אותו, הינה שאלה מורכבת השאלה א� הצדק החוזי דוחק את חופש 

 33שאי� מקו� וצור� לדו� בה במסגרת החלטה זו. ע� זאת, אי� מחלוקת כי כיו� (ולמעשה במהל� 

 34חמישי� השני� האחרונות) כוללי� דיני החוזי� עקרונות של צדק ותו� לב. עקרונות אלו נכללו בדיני 
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 1המש� באמצעות מונחי השסתו� בחוקי החוזי�, וכיו� החוזי� בתחילה במסגרת תנאי� מכללא, ב

 2, "ג� מכוח חוקי היסוד, כאשר יש הרואי� בחופש החוזי� חלק מזכותו של אד� לכבוד (ראו: בג

 3) עניי! יבי! פלסט, להל�: 1993( 702) 4, פ"ד מז(יבי! פלסט בע"מ נ' בית הדי! הארצי לעבודה 1683/93

 4), 1994( 72, 66) 2, פ"ד מח(לתחבורה בישראל בע"מ נ' משיח "אגד" אגודה שיתופית 239/92וכ� ע"א 

 5בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל  6821/93ואחרי� כחלק מזכות הקניי� (כ�, למשל, נקבע בע"א 

 6(כב' השופט א'  572(כב' הנשיא ברק);  431(כב' הנשיא שמגר);  328, 221) 4, פ"ד מט(כפר שיתופי

 7(תשנ"ה)).  יש הרואי�  258,267מב,  הפרקליטגנה חוקתית לקניי�", גולדברג; וכ� יהושע ויסמ�, "ה

 8את חופש החוזי� כמבוסס על זכותו של אד� לכבוד, ותופשי� כחלק מזכות זו את זכותו של אד� 

 9לכתוב את סיפור חייו, ובכלל זה את זכותו לכרות חוזי� ולעצב� כרצונו (אחרי� תוקפי� זאת 

 10הזכות לכבוד האד� על חופש החוזי�, ראו: הלל סומר, "הזכויות וטועני�, כי אי� הגיו� בהרחבת 

 11(תשנ"ז)).   מכל מקו�, הזכות  257כח,  משפטי#על   היקפה של המהפכה החוקתית",  –הבלתי מנויות 

 12לחופש החוזי�, בי� א� כעקרו� חוקתי, בי� א� כעקרו� מרכזי בתחו� דיני החוזי�, כזכויות האחרות, 

 13כויות של אחרי�, לרבות הצד השני לחוזה, ובמקרי� מסוימי� יהיה על זכות מוגבלת בהתנגשות ע� ז

 14 "מ,בע בית יולס בע"מ נ' רביב משה ושות' 22/82זו לסגת מפני עקרונות וערכי� אחרי� (ראו: ד"נ 

 15  )).ד"נ בית יולס, להל�: 1989( 464, 441) 1פ"ד מג(

  16 

 17דיני החוזי� בישראל עברו, ועוברי�, בתהלי� זה תמורות, המתמקדות, בי� היתר, ביישו� רחב של 

 18עקרונות יסוד במטרה לקד� שיתו) פעולה בי� הצדדי� לחוזה. הבסיס הרעיוני לדיני החוזי�, שהוא 

 19עניי� הגשמת הרצו� הפרטי, מתרחב כיו� וכולל יעדי� חברתיי� של יצירת אמו� ושיתו) פעולה (ראו ל

 20: דניאל פרידמ�, רמת האחריות החוזית, החל בפסקה 27, פרק חוזי#זה: דניאל פרידמ� ונילי כה�, 

 21)).  היינו, נית� כיו� לראות את דיני החוזי� כמשקפי� שתי מגמות; 2003(כר� ג',  386בעמ'  27.2

 22י� דומי�) האחת, כיבוד הרצו� הפרטי וחופש החוזי� (בעיקר כשמדובר בצדדי� בעלי כוחות כלכל

 23והשנייה, עקרונות של שיתו) פעולה ואתיקה עסקית, בדמות אמו�, תו� לב וצדק חוזי (המתגברי� 

 24  ככל שיש אי שוויו� בי� הצדדי�, ובהתקשרויות מיוחדות).

  25 

 26תמורה  ערכית  זו  באה לידי  ביטוי  בהרחבה  ניכרת של  החובות  המוטלות  על  צדדי�  לחוזה   

 27חברתיי�  כגו�  הגינות, אלטרואיז�, �המשקפי� ערכי�  כללקי� והלכתיי� חקו באמצעות עקרונות

 28פטרנליז�,  ואפילו  שוויו�. האכסניה המשפטית  החשובה  ביותר  במשפט  הישראלי  לעיגונ�  של  

 29ערכי�  אלה  היא  ללא ספק  עקרו� תו�  הלב.   אותה  מגמה  הביאה  לירידה  ניכרת במעמדו  של  

 30החוזי�  לעומת  עליית  קרנ�  של ערכי�  שיסוד�  בטובת הציבור.  תמורות  אלה  עקרו�  חופש  

 31בתחו�  דיני  הכריתה  והפגמי�, בתחו�  �משתקפות  בכל  המגזרי�  החשובי�  של  דיני החוזי� 

 32ההתערבות  בתוכ�  החוזה  ובתחו� התרופות. ה�  הפכו  את  דיני  החוזי�  מענ)  שנחשב  7פרטי7  

 33לענ)  בעל היבטי� ציבוריי�  וחברתיי�  משמעותיי�  ביותר ראו: גבריאלה שלו ואפי צמח,  במובהק 
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 1, �2014(התשע"ד 32, 1י'  קרית המשפטעל מחלוקת פוסקי� והסכמת הצדדי�",  �"די� פירוש החוזה 

 2  ).שלו וצמח, פירוש החוזהלהל�: 

  3 

 4הצד השני לחוזה, והגשמת רצונותיו מגמה מורכבת זו, של הגשמת הרצו� הפרטי תו� שיתו) פעולה ע�  

 5להצעת חוק דיני ממונות, הקובע במסגרת מטרות הקודקס ה� את   1שלו, באה לידי ביטוי בסעי) 

 6חירויות הפרט, לרבות זכותו לאוטונומיה והגשמת הרצו�, ה� את האחריות של כל אחד בחברה 

 7ה מגמות מודרניות של ריכו� להתחשב בציפיותיו המוצדקות של הזולת. מנסחי ההצעה שאפו לעג� ב

 8יסודות האחריות החוזית, עידוד שיתו) פעולה בי� צדדי� לחוזה והחלשת התמריצי� שלה� להתעמת 

 9הצעת חוק דיני , להל�: 699, בעמ' 595(ה"ח  �2011זה ע� זה.   כ�, בהצעת חוק דיני ממונות, התשע"א

 10  ), כי:702), במבוא לדברי ההסבר נאמר (בעמ' ממונות

 11החקיקה  האזרחית  הקיימת  נחקקה   �ת  הדי!  למגמות  התפתחות  מודרניות "התאמ 

 12שני#. א�  שאי!  היא  חקיקה  ארכאית,  עול#  המשפט,  בישראל   �30ברובה לפני  כ

 13ומחוצה  לה,  ידע התפתחויות  חשובות  בעשורי#  האחרוני#,  ומ!  הראוי  להביא!  

 14י  החוזי#  המודרניי#  צועדי#  לכיוו!  של  דרישה  לידי  ביטוי  בחקיקה.  כ+, למשל, דינ

 15ליתר  קואופרטיביות  בי! הצדדי#  לחוזה,  תו+  החלשת  ההיבטי# "הלעומתיי#" של  

 16החוזה. מגמות  אלה  יבואו  לידי ביטוי  בהצעת  החוק  באימוצו  החקיקתי  של  מוסד  

 17במוסד  הסיכול  של  חוזה.  האש#  התור#  בדיני  החוזי#,  וביצוע רוויזיה  מקיפה  

 18יסודות  האחריות  החוזית ירוככו  באופ!  שיבטיח צדק  בי!  הצדדי#  לחוזה.  מוסד  

 19הסיכול, שהפ+  כיו#  לאות  מתה,  יזכה  למקומו  הראוי במסגרת  תפיסה  שיתופית,  

 20  יותר  לעניי!  האחריות  של  צד  לאירועי#  חדשי#  המשני#  את תשתיתו  של  הקשר

 21  החוזי."

  22 

 23מגמה זו עולה ג� בפסיקה; החל משנות השמוני� של המאה הקודמת נית� למצוא בפסיקה ביטויי�   

 24לאימו, רעיונות האמו� והשותפות כבסיס הרעיוני לדיני החוזי�, באמצעות פיתוח עקרו� תו� הלב.   

 Eximin S. A ,25  3912/90אחד מפסקי הדי� הראשוני� בעניי� זה הוא  ד"נ בית יולס (עוד ראו: ע"א 

 26עניי! , להל�: 1993( 64) 4ד מז(”פ תאגיד בלגי נ' טקסטיל והנעלה איטל סטייל פראררי בע"מ

 27, פ"ד שמואל רונ! חברה לפיתוח ובניי! בע"מ נ' ס.ע.ל.ר. חברה לבניי! בע"מ  3940/94); ע"א פראררי

 28 400�401, 385) 2, פ"ד נז (בע"מגנז' נ' בריטיש וקולוניאל חברה  2643/97); ע"א 1998( 228, 210) 1נב(

)2003.((  29 

  30 

 31מהאמור לעיל עולה, כי הכל מכירי� בכ� כי קביעת עקרונות מחוקי היסוד, כמו ג� עקרונות של תו� 

 32לב, צדק חוזי ושיתו) פעולה, מצמצמי� את החופש החוזי המלא. ע� זאת, ניכרת מגמה לפיה רק 

 33עסקית הוגנת יותר ותאפשר להמשי� לקיי� את הכללה של עקרונות אלו בדיני החוזי� תביא לחברה 

 34דיני החוזי�. כמוב� שהמחלוקות ה� בשאלת מידת ההתערבות בחופש החוזי� מכוח אות� עקרונות 

 35: גבריאלה שלו, "השפעת חוק היסוד: כבוד   האד� וחירותו , בי� רבי�יסוד של צדק חוזי ותו� לב (ראו

 36); דניאל פרידמ�, "פורמליז� וערכי�: בטחו� �2001(תשס"א 50, 41א'  קרית המשפטעל דיני חוזי�", 

 37מאוטנר, התערבות שיפוטית בתוכ! ); 2006( 2, 21, גיליו� המשפטמשפטי ואקטיביז� שיפוטי",  

 38גבריאלה (תשס"ז);  32, 21ו'  מאזני משפט; סיני דויטש, "אקטיביז� שיפוטי בדיני חוזי�", החוזה



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

                                                                  קארד בע"משר� נ' לאומי אריה  56325�02�16 ת"צ

  

 34מתו�  22

 1); גבריאלה שלו, "מיה� שליטי החוזה (דיו� נוס) �2005(תשס"ה 413, ק הכלליהחל �שלו, דיני חוזי# 

 2(אהר� ברק, יצחק זמיר ויגאל מרזל, עורכי�,  659, 645,  ספר מישאל חשי!בהלכת אפרופי�)" בתו�: 

 3); הלה קר�, "בתו� לב א� לא  בדר� המקובלת: על ערכה של שפיטה שאינה יודעת �2009התשס"ט 

 4 �(תשס"ט 411, עיוני# בהגותו השיפוטית של אהר! ברק –ספר ברק מה�", בתו�:  גבולות (חוזיי�)

 5); איל זמיר, "השופט ברק ודיני החוזי�:  בי� אקטיביז� לאיפוק, בי� חופש החוזי� לסולידריות 2009

 6;  יור� דנציגר וצביקה מצקי�, "הא� שבו 343עמ'  ספר ברק,חברתית, בי� שפיטה לאקדמיה", בתו�: 

 7משפט ?", �1973לחוק החוזי� (חלק כללי), התשל"ג 2להיות   שליטי החוזה לאחר תיקו� מס'  הצדדי�

 8(אהר� ברק, אילה פרוקצ'יה, שרו� חנס ורענ�  בספר אליהו מצא(תשע"ב) וכ� פורס�  27טו,  ועסקי#

 9ויטש, , וכ� ספר מצא בהתאמה); וכ� מיגל דדנציגר ומצקי!, שליטי החוזה, להל�: 2015גלעדי, עורכי�, 

 10, להל�: �2003(תשע"ג 101ו',  שערי משפט"אפרופי� וחקיקת "אנטי אפרופי�": תובנות נוספות"   

 11  ).   דויטש, אפרופי#

  12 

 13ממכלול פסקי הדי� והמאמרי� נית� לראות מעי� סקאלה שבצידה האחד החוזה המסחרי, שנכרת 

 14), החוזה המסחריודי (להל�: לעניי� מסוי�, בי� צדדי� בעלי כוחות כלכליי� שווי�, שערכו מו"מ יס

 15ובצידה השני חוזה אחיד, בי� צדדי� בעלי כוחות שאינ� שווי�, לעיתי� כשאחד הצדדי� הוא מונופול, 

 16). ככל שאנו נמצאי� בסקאלה בצד של החוזה החוזה המוכתבבהעדר יכולת לקיי� מו"מ (להל�: 

 17דדי� בסיטואציה כזו יש רצו� המסחרי, הנטייה תהיה להתערב פחות בחופש החוזי�, מתו� הנחה שלצ

 18ויכולת לעצב חוזה בהתא� לאינטרסי� הכלכליי� של כל אחד מה�, ה� מודעי� לזכויותיה� 

 19זאבי תקשורת   8506/13ועומדי� עליה�. על כ�, ידו של עקרו� חופש החוזי� גובר.   כ�, למשל, בע"א 

 20על כ� שחופש החוזי� הוא  ), עמד בית המשפט העליו�2015( אחזקות בע"מ נ' בנק הפועלי# בע"מ

 21הוא הבסיס לדיני החוזי�. ע� זאת, ג� כאשר בית המשפט מבסס את הכרעתו על חופש החוזי�, נאמר 

 22כי ההתערבות בחוזה תעשה בשי� לב לטיבו וטבעו של החוזה, כאשר באותו מקרה על הסקאלה מדובר 

 23  ):31לפסק דינו בעמ'  45י) היה בדוגמא מובהקת לחוזה המסחרי.   כב' השופט י' דנציגר קבע (סע

 24"מידת נכונותו של בית המשפט להטות אזנו לטענות של צד לחוזה המבקש להתערב 

 25בדיעבד בחלוקת הסיכוני# והסיכויי# החוזית עשויה להשתנות בהתא# לסוג החוזה 

 26שבו מדובר. כ+ למשל, מוב! כי אי! דינו של חוזה אחיד, כמשמעותו בחוק החוזי# 

 27, כדינו של החוזה "הקלאסי", שנכרת בי! הצדדי# בתו# �1982האחידי#, התשמ"ג

 28משא ומת! ביניה#, כאשר עילות ההתערבות הקבועות בחוק ביחס לחוזה אחיד הינ! 

 29רחבות יותר מאלה הקבועות בחוק ביחס לחוזה "הקלאסי". הדברי# נכוני# ג# ביחס 

 30יכרת נכונות גדולה לחוזי# בעלי אופי צרכני, המוסדרי# בדברי חקיקה שוני# .... בה# נ

 31יותר של בתי המשפט להתערב בדיעבד בהשוואה להתערבות# בחוזי# "קלאסיי#". 

 32דהיינו, אות# חוזי#  שנכרתו בתו# משא ומת! בי!  –ג# קבוצת "החוזי# הקלאסיי#" 

 33אינה בהכרח  –הצדדי#, ושאינ# חוזי# אחידי# או חוזי# שמוסדרי# בחוק זה או אחר 

 34קובלת עלי הטענה כי בית המשפט לא יתערב בנקל בחוזי# קבוצה הומוגנית. .... מ

 35שלכריתת# קד# משא ומת! משמעותי וארו+, שהעסקה ש"נתפרה" במסגרת# הינה 

 36ייחודית ובלתי שגרתית ואינה דומה לעסקאות אחרות מסוגה, שהצדדי# לה# הינ# 

 37רכי צדדי# מנוסי# ומתוחכמי#, שהמשא ומת! שקד# לכריתת# לווה או נוהל על ידי עו

 38  די! ואנשי מקצוע מטע# הצדדי#, וכיו"ב."

  39 
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 1אות� חוזי� שמזכיר כב' השופט דנציגר כחוזי� שבית המשפט ייטה להתערב בה�, ה� חוזי� בה� 

 2יש פער ביחסי הכוחות. בחוזה שלפניי קיימי� פערי כוחות שכאלה, על א) שמדובר בחוזה מסחרי, 

 3, ביניה� עסקי� קטני� דוגמת עסקו של שכ� מדובר בחוזה שעורכת לאומי קארד ע� לקוחותיה

 4  כשפערי הכוחות בי� הצדדי� בולטי� לעי�.המבקש, 

  5 

 6, עומדי� על חשיבות עקרו� חופש החוזי� בפרשנות חוזה. לדבריה�, דנציגר ומצקי!, שליטי החוזה

 7על בתי המשפט לאכו) חוזי� מבלי להתערב בתוכנ�. אול�, ג� במאמר� ה� מצייני�, כי חופש 

 8ככל שמדובר ). 43(ש� בעמ'  הגבלות הנגזרות מעקרו! תו# הלב"וגבל, ג� לעמדת�, על ידי: "החוזי� מ

 9בחוזה המוכתב, הנטייה תהיה להחיל יותר כללי� של אתיקה מסחרית, תו� לב וצדק חוזי. במקרי� 

 10אלו ההנחה היא שרצו� הצדדי� ממילא אינו בא כמעט לידי ביטוי.  כתוצאה מחוסר השוויו� 

 11בי� הצדדי�, יוצאי� מהנחה, שהצד החלש בחוזי� אלו ממילא אינו יכול להביא לידי  האינהרנטי

 12ביטוי את רצונו בכריתת החוזה, וממילא חופש החוזי� במובנו הקלאסי מוגבל. התומכי� ברעיו� 

 13האמו� כבסיס לדיני החוזי�, או בהחלת עקרונות תו� לב וצדק חוזי בחוזי�, מתייחסי� בעיקר� 

 14ש.א.פ בע"מ נ' בנק לאומי  6234/00ה בה נמצא החוזה המוכתב. כ� למשל, בע"א לצדה של הסקאל

 15לפסק  17), עמד על הדברי� כב השופט א' מצא בפסקה 2003( 787�788, 769) 6, פ"ד נז(לישראל בע"מ

 16  דינו, דברי� שכמו נאמרו על העניי� שלפניי:

 17בילי# את עצמ# "ההבנה שהתגבשה בעיד! המודרני, כי דיני החוזי# שוב אינ# מג 

 18להסדרת התקשרויות רצוניות בי! יחידי#, אלא עוסקי# ה# במערכות יחסי# נרחבות 

 19ומורכבות הרבה יותר של אינטראקציות כלכליות, חברתיות וציבוריות, שקיו# רבות 

 20מה! אינו מבוסס כלל על חופש הבחירה החוזי במשמעותו הקלאסית. כאלה, בי! היתר, 

 21כמו בנקי#,  –ת שמקיימי# גופי# כלכליי# עתירי כוח ה! מערכות היחסי# החוזיו

 22ע# המוני הנזקקי# לשירותיה#.....הבנה זו היא  –חברות ביטוח ותאגידי ענק למיניה# 

 23העומדת ג# ביסוד המגמה הגורסת כי במקרי# המתאימי# לכ+ ראוי לבחו! את תוקפו 

 24של המתקשר)  המחייב של החוזה לא רק בעזרת המבח! הסובייקטיבי (רצונו החופשי

 25בעזרת מבח! אובייקטיבי, היינו סבירות והוגנות תנאיו של  –ולעתי# בעיקר  –אלא ג# 

 26החוזה... קיו# תלות של צד אחד במשנהו מטיל על הצד החזק חובת אמו! מוגברת כלפי 

 27הצד החלש. כמי שבידו הכוח לעצב את תנאי החוזה כרצונו, נושא הוא בחובה לספק 

 28ורכי ההגנה על האינטרסי# הלגיטימיי# של הצד החלש. במסגרת החוזה ג# את צ

 29במלאו חובה זו יבטיח א� את האינטרס שלו לוודאות וליציבות משפטית... נית! 

 30הלב. החובה מוטלת על שני �להשקי� על סוגיה זו ג# במשקפיה של חובת תו#

 31הצדדי#: בניצול עמדת הכוח שבה ניצב הצד החזק, להכתבת תנאי# בלתי הוגני# 

 32לב במשא ומת! לכריתת החוזה, ואילו �תי סבירי# לצד החלש, יש משו# חוסר תו#ובל

 33מנגד, ניצולה של עמדת החולשה שבה ניצב הצד החלש, לש# השתחררות בדיעבד 

 34  לב בקיו# החוזה."  �מחוזה הוג! וסביר הוא חוסר תו#

  35 

 36זה ראו: אייל זמיר, ג� כא� מדובר בקצה הסקאלה העוסק בחוזה המוכתב, חוזה צרכני (עוד לעניי�  

 37); גבריאלה שלו "מה נותר מחופש החוזי�"  �1996(תשנ"ו 113�87, פירוש והשלמה של חוזי#

 �38(כר� א, תשנ"ב 45�65, , דיני חוזי#תשמ"ח); דניאל פרידמ� ונילי כה��(תשמ"ז 465יז',  משפטי#

 39); ירו� אליאס, �2001(תשס"א 112�108, פרשנות החוזה, כר� ד', פרשנות במשפט); אהר� ברק, 1991
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 1)).   במקרה שלפניי, מדובר בחוזה 2009(מהד' שנייה,  279עמ'  7.31: תו� לב, ס' 7, פרק דיני ביטוח

 2  שעל הסקאלה הזו נמצא קרוב יותר לקצה, בו יש פחות משמעות לרצו� ולחופש החוזי�. 

  3 

 4   חובת תו� הלב בקיו� חוזה. ב.4.3

 5כעת, יש לבחו� את חובת תו� הלב, ואז ליישמה לנסיבות שלפניי, בשי� לב לפערי הכוחות בי� הצדדי�. 

 6כתרי� נקשרו לשמה של חובת  .השני� לאור� ומאמרי� ספרי� ספור אי� נכתבו הלב תו� חובת על

 7מצודתו ); "יבי! פלסטתו� הלב או עקרו� תו� הלב; "עקרו� מלכותי" (כב' הנשיא אהר� ברק בעניי� 

 8פז נ'  700/81פרושה על  כלל המערכת המשפטית בישראל" (כב' המשנה לנשיא, השופט מ' אלו� בע"א 

 9שאול  148/77), או "מכשיר רב עצמה" (כב' המשנה לנשיא, השופט אלו� בע"א 742, 736) 2, פ"ד לח (פז

 10ותכת את משפט ישראל ), וכ� כדוקטרינה "הח1979( 628, 617) 1, פ"ד לג (רוט נ' ישופה (בניה) בע"מ

 11, 1999( 199) �1, פ"ד נה (רוקר נ' סלומו 6339/97כולו לאורכו ולרוחבו, מלוא כל האר, כבודה (רע"א 

 12 ,לומר נית�, מודרנית ובלשו�, ).   אול�, מהו תוכנו של עקרו� זה, מהו תוכ� החובה? לענייננו250בעמ' 

 13 צדדי� על ,מינימלית ולו ,עסקית האתיק של מוסרית גישה לכלול היא הלב תו� חובת מטרת כי

 14 ושיתו) האמו� מתחו� חובות לכלול המרכזיי� המכשירי� אחד שימש הלב תו� . כאמור,לחוזה

 15  החובה היא להכניס מימד אתי, מימד של הגינות ביחסי� המסחריי�.. החוזי� בדיני הפעולה

  16 

 17שירותי תחבורה ציבוריי#  59/80פסק הדי� המנחה בעניי� החובה לקיי� חוזה בתו� לב הוא בג", 

 18עניי! שירותי ) (להל�: 1980( 828) 1, פ"ד לה(באר שבע בע"מ נ' בית הדי! הארצי לעבודה בירושלי#

 19לחוק החוזי�, כי  39). באותו עניי� קבע כב' השופט א' ברק (כתוארו אז) בהקשרו של סעי) תחבורה

 20יכללו בחוב# לא רק זכות, שכנגדה "לביטויי# "חיוב" ו"זכות" יש לית! פירוש מרחיב, באופ! שה# 

 21. יש חובה, וחובה, שכנגדה יש זכות, אלא ג# זכויות מהסוג של יכולת או כוח, וכ! חירות וחסינות"

 22לחוק החוזי� עשוי להטיל על בעלי החוזה  39). עוד נקבע, כי סעי) 835, בעמ' עניי! שירותי תחבורה(

 23וזה בדר� מקובלת ובתו� לב, א) שזכר� אינו חובות נוספות, המתבקשות מהצור� להביא להגשמת הח

 24בא בחוזה עצמו. נקבע, כי חובות נוספות אלו יכולות להיות חובות נלוות לחוזה וא) חובות עצמאיות. 

 25כב' השופט א' ברק הוסי) וקבע, כי יש המנסי� לראות בחובות אלה תניות מכללא בחוזה, א� לאור 

 26, אי� צור� בקונסטרוקציה זו. באותו עניי� נקבע, כי בידי גישת חוק החוזי� כי חובות אלה מקור� בדי�

 27מועצת הפועלי� קיי� כוח שהוענק לה לפי החוזה לית� היתר לעובדי� לשבות מעבודת� אצל העותרת, 

 28 39וכי למרות שהחוזה אינו קובע כי יש לית� הודעה מראש לעותרת המעסיקה את העובדי�, סעי) 

 29להפעיל שיקול דעת זה בהגינות וביושר כלפי העותרת, ועליה לחוק החוזי� מטיל עליה את החובה 

 30להתחשב בציפיות החוזיות הסבירות של העותרת. על כ� נקבע, כי היה על מועצת הפועלי� לית� הודעה 

 31מראש לעותרת על קיומה של השביתה, על מנת לאפשר לעותרת להקטי� את נזקיה, לכלכל את צעדיה 

 32  ).837, בעמ' ניי! שירותי תחבורהעולמנוע סבל מיותר מלקוחותיה (

  33 
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 1חובת תו� הלב משתלבת ע� תכליתו של החוזה העסקי ודורשת מכל הצדדי� לחוזה לנהוג בהוגנות, 

 2תו� התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. חובת תו� הלב אינה דורשת 

 3ב מכירה בדאגה של צד לחוזה אלטרואיז� וביטול האינטרס העצמי, ההפ� הוא הנכו�, חובת תו� הל

 4לאינטרס שלו עצמו, א� היא דורשת כי דאגה זו תעשה בהוגנות. דאגה לאינטרס כלכלי, שהינו חלק 

 5  1363/04מ� החוזה, אינה מפרה את החובה לנהוג בתו� לב, וכפי שהבהיר בית המשפט העליו� בע"א 

 6  )): 2007לפסק הדי� ( 14, פסקה צאלי# החזקות בע"מ נ' דלק, חברת הדלק הישראלית בע"מ

 7"לא כל פעולה שעושה צד לחוזה לטובתו נחשבת כפעולה בחוסר תו# לב. צד לחוזה  

 8אינו חייב לפעול בניגוד לאינטרסי# אשר הוכרו כלגיטימיי# בחוזה, בענייננו 

 9  אינטרסי# כלכליי# של כדאיות הפרויקט, על מנת לדאוג לרווחתו של הצד השני."

  10 

 11הדברי# מקבלי# משנה תוק� שעה שמדובר בהסכמי# מהסוג נשוא ענייננו, שאז  כאמור, לטעמי

 12  קיי# לספק השירות כוח רב, בדמות היכולת לערו+ שינויי# חד צדדיי# במחיר ההתקשרות.   

  13 

 14שלפניי מדובר בלקוח שהינו בית עסק קט�, לעומת חברת כרטיסי  כא� יש לשוב ולהדגיש כי במקרה

 15וכנגזרת מכ�, למשיבה זכות לשנות את תנאיו  מדובר בחוזה לטווח ארו� האשראי הגדולה, ובנוס)

 16(לסקירת . בנסיבות אלו מוטלת חובת תו� לב מוגברת על הצד החזק בהסכ� באורח חד צדדי)

 17הפרמטרי� המחייבי� חובות מוגברות ראו: ירו� אליאס, "החלת� של החובות מ� המשפט הציבורי על 

 18  תשס"א)).�(תש"ס 315מה,  הפרקליטחברות ביטוח", 

   19 

 20על הכוח הרב הנמצא בידי ספק השירות במקרה בו החוזה מעניק לו שליטה על המחיר, עמד כב' 

 21ניצני# עיצוב גני# בע"מ נ' חברת סונול  53368�02�11השופט עופר גרוסקופ) בהחלטתו בת"צ (מרכז) 

 22). באותו עניי� הגישה המבקשת בקשה לאישור תובענה כייצוגית אשר 8.12.13( ישראל בע"מ

 23במסגרתה תקפה את דר� התנהלות� של ארבעת חברות הדלק הגדולות בקשר לתמחור הסולר 

 24במסגרת ההסכמי� העסקיי� שנכרתי� ע� לקוחות עסקיי�. המבקשת טענה, כי כל אחת מחברות 

 25שהתקשרו עמה בהסכ� עסקי, והביאה בדרכי� פסולות לכ� הדלק נהגה שלא כדי� כלפי בתי העסק 

 26שחלק� שילמו בפועל מחיר מופקע בעבור סולר. כב' השופט ע' גרוסקופ) קבע באותו עניי�, כי שימוש 

 27בזכות חוזית למטרה זרה, דהיינו שלא לצור� הגשמת התכלית החוזית שלשמה הוקנתה, מביאה 

 28יעה באפשרות לקד� את התכלית המשותפת של החוזה. לסיכול הציפיה החוזית של הצד שכנגד ולפג

 29פעולה שכזו מהווה, לפיכ�, הפרה של עקרו� תו� הלב בקיו� חוזה ומקנה לבית המשפט סמכות 

 30להענקת סעדי� שיביאו לתיקו� ההפרה. נקבע, כי מצב שבו ניתנת לעוסק שליטה על המחיר והוא 

 31הרווח בעשרות ומאות אחוזי�, קרי, להפקיע עושה בו שימוש בלתי מבוקר על מנת להגדיל את רכיב 

 32  מחירי�, הוא מצב מובהק של חוסר תו� לב בקיו� חוזה.

  33 

 34  אני סבורה, כי הרציונל העומד בבסיס הלכות אלו יפה ג# לענייננו; 

  35 
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 1בידי המשיבה, וספקי שירותי# כדוגמתה, קיי#, כאמור, כוח משמעותי רב לשנות את המחירי# 

 2ופ! חד צדדי. מטבע הדברי#, מחיר ההתקשרות החוזית הוא הפרט החוזיי# שסוכמו, וזאת בא

 3המהותי ביותר בהתקשרות ומהווה את הרכיב המהותי ביותר אשר עומד לתחרות ולמשא ומת!  בי! 

 4ספקי השירותי# הרלבנטיי#. במצב דברי# זה, ג# א# הסכ# ההתקשרות מעניק לספק השירותי# 

 5דעתו, וזאת בכפו� למת! הודעה מראש, הרי שמקו#  זכות לשנות את ההסכ# מעת לעת לפי שיקול

 6שבו המדובר בשינוי בפרט מהותי בהתקשרות, כדוגמת מחיר ההתקשרות, דומה כי חובת תו# הלב 

 7מחייבת את הספק לבחור בדר+ שתבטיח יידוע בפועל של הלקוחות על דבר השינוי. הזכות הקיימת 

 8רות נועדה להג! על אינטרס לגיטימי של לספק השירות לשנות באופ! חד צדדי את תנאי ההתקש

 9ספק השירות להמשי+ ולפעול ולהתקיי# באופ! עסקי ורווחי וכדי לאפשר את קיומו והמש+ מת! 

 10שירותיו ללקוחותיו. זכות זו לא נועדה לאפשר לספק השירות הזדמנות להגדיל את רווחיו באמצעות 

 11העלאת מחיר ללא יידוע אפקטיבי שינוי הסכ# ההתקשרות שבי! הצדדי# במחשכי# ותו+ מחט�. 

 12של הלקוח, מהווה הפרה של החובה לנהוג בדר+ מקובלת ובתו# לב, שכ! מדובר בחובה אלמנטרית 

 13ליידע את הצרכ!, כי המחיר המשול# על ידו עלה לעומת המחיר הקוד# ששול# על ידו. זוהי ג# 

 14  הוא משל# עלה. ציפייתו החוזית הסבירה של הלקוח, כי תינת! לו הודעה כי התערי� ש

  15 

 16  ההודעה במקרה שלפניי. ג.4.3

 17עמדתי לעיל על אופ� ניסוח ההודעה ע"י המשיבה במסגרת דפי פירוט החיובי�.  כאמור, מדובר 

 18ג� בהודעה בת שורה וחצי, בגופ� בגודל ובהדגשה כמו הודעות אחרות הכלולות בד) פירוט החיובי�. 

 19התקבל בידי המבקש עובר לשינוי בעמלה, וזאת  א� אניח, כי ד) פירוט החיובי� לחודש מר, אכ�

 20וכפי שעולה  –במועד התוא� את הקבוע בכללי גילוי נאות, ולמצער במועד הנקוב בהסכ� בית העסק 

 21הרי שלטעמי בנסיבות  –מהתארי� המודפס על גבי ד) פירוט החיובי� לחודש מר,, הדבר מוטל בספק 

 22היינו יידוע הלקוח בדבר השינוי הצפוי בשיעור עמלת העניי� אי� המדובר בהודעה שעונה על ייעודה, 

 23ההודעה ללקוחות נעשתה באופ! ראוי, בולט לעי! וברור, הסליקה. בוודאי ובוודאי שאי� לומר, כי "

 24  לתגובת המשיבה). 74", כנטע� על ידי המשיבה (ראו סעי) באופ! שנית! היה בנקל להבחי! בה

  25 

 26תעלה עמלת הסליקה  01/05/2015בתארי+ "נית, כ�: לא זאת א) זאת, ההודעה נוסחה בצורה לקו

 27אמנ�, בהנת�  .."1.9%. העמלה החדשה: �0.7%לעסקות רגילות בכל המותגי# בכל המטבעות ב

 28 58%העמלה לאחר השינוי ושיעור ההעלאה, נית� לערו� חישוב ולהגיע לשיעור ההעלאה בפועל (

 29  הנראה זניח. 0.7%במקרה זה) אול�, המספר הבולט לעי� הוא המספר של 

  30 

 31לא הבחי� בהודעה  –ויש להניח רבי� כמותו  –במצב דברי� זה, אי� לתמוהה על שו� מה המבקש 

 32האמורה ולמד על השינוי בשיעור עמלת הסליקה באקראי, חודשי� מספר לאחר העלאת העמלה. 

 33ור, ואמנ�, המשיבה לא הביאה נתוני� המלמדי� על כ�, כי ציבור לקוחותיה היה ער לעדכו� האמ
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 1כדוגמת פניות שקיבלה מבתי עסק שביקשו להעמיד את עמלת הסליקה על שיעורה המקורי, או 

 2  להתנתק משירותי המשיבה.      

  3 

 4אני סבורה, כי אופ! היידוע בנסיבות ענייננו לא מתיישב ע# חובת תו# הלב, וכי היה על המשיבה 

 5. ג# א# ונהירה נפרדת, ברורהלהודיע ללקוחותיה על השינוי בעמלת הסליקה באמצעות הודעה 

 6תתקבל טענת לאומי קארד כי על פי החוזה בינה לבי! בית העסק, רשאית הייתה להודיע על השינוי 

 7בצורה מובלטת  , היה עליה לעשות זאתלכל הפחותהאמור במסגרת ד� פירוט החיובי#, הרי ש

 8בלי# משנה תוק�, שעה הדברי# מק מודגשת ומובחנת בד� פירוט החיובי#, ולא כפי שנעשה בפועל.

 9שאי! חולק כי המשיבה ידעה ג# ידעה לשלוח הודעות ייחודיות בעבר, שלא במסגרת דפי פירוט 

 10  ; החיובי#, כתוספת של ד� או הודעה נפרדי# לד� פירוט החיובי#

  11 

 12שלחה המשיבה הודעה מיוחדת למבקש, שלא כחלק מד) פירוט החיובי�,  20.1.16כ�, למשל, ביו� 

 13", אשר במסגרתה צוי�, כי מהמבקש נגבה תשלו� בגי� הודעה על פירעו! זיכויי#"נושאת כותרת 

 14צור) כנספח ח' לבקשת האישור).  20.1.16+מע"מ (העתק ההודעה מיו�  / 2.54הפירעו� המוקד� בס� 

 15ללקוחותיה הודעות שלא במסגרת ד)  כ� שהמשיבה, בענייני� אחרי� מסרההודעה זו מלמדת על 

 16א במסגרת הודעה נפרדת, ברורה ובהירה. יתרה מכ�, וכפי שבצדק טוע� המבקש, פירוט החיובי�, אל

 17", + מע"מ , 2.54מקו� שבו מצאה המשיבה לנכו� להודיע למבקש, בהודעה נפרדת, כי נגבו ממנו "

 18קל וחומר כי היה עליה לעשות כ� במקרה של ייקור עמלת הסליקה בשיעור ניכר, במקרה זה בשיעור 

 19) זאת, דומה כי שעה שנשלחה למבקש הודעה נפרדת בכתב ביחס לגביית סכו� . לא זאת א58%של 

 20+מע"מ, הרי שהמבקש היה רשאי להניח, כי הודעות בעלות חשיבות של ממש,  / 2.54פעוט בס� 

 21בוודאי הודעה הנוגעת לייקור עמלת הסליקה בשיעור כה משמעותי, ישלחו במתכונת זו. במצב דברי� 

 22ציפייתה של המשיבה כי הלקוח יעיי� בדפי פירוט החיובי� הנשלחי� אליו זה נית� לומר, כי כנגד 

 23), קיימת ציפייה 21, פסקה עניי! אביעד סר!ויקרא את ההודעות ללקוח הכלולות בה� (ראו והשוו ל

 24מצד הלקוח, כי המשיבה לא תסתפק במשלוח הודעות באמצעות ד) פירוט החיובי�, מקו� שבו מדובר 

 25, וא� ההודעה תכלל במסגרת ד) פירוט נאי ההתקשרות שבי� הצדדי�בשינויי� מהותיי� בת

 26החיובי�, הדבר יעשה בצורה מובחנת מודגשת ובהירה תו� ציו� כלל הנתוני� הרלבנטיי� (לעניי� זה 

 27יש לציי� כי המשיבה בתשובתה טענה כי הודיעה על העמלה המקורית, שיעור ההעלאה והעמלה 

 28שהעמלה כפי שהייתה עובר העלאה לא צוינה. היינו ג� לשיטת החדשה, אול� עיו� בהודעות מעלה 

 29  המשיבה מדובר בנתו� בעל משמעות).

  30 

 31העובדה שהמשיבה מצאה לנכו! להודיע על השינוי בשיעור עמלת הסליקה במסגרת דפי פירוט 

 32+מע"מ נשלחה ללקוחות הודעה נפרדת ללקוח, , 2.54החיובי#, בעוד שלגבי גביית סכו# פעוט בס+ 

 33יש ממש בטענה כי המשיבה בחרה ביודעי! במנגנו! יתכ!, לכאורה, כי ה תחושה לא נוחה, כי מותיר

 34  יידוע בלתי אפקטיבי בעליל.
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  1 

 2ויודגש. אי� באמור כדי לקבוע, כי בכל מקרה של שינוי באיזה מבי� תנאי ההתקשרות יהיה על ספק 

 �3 יהיה להודיע על שינוי במסגרת השירות להודיע על השינוי באמצעות הודעה נפרדת, וכי לעול� לא נית

 4ד) פירוט החיובי� או החשבונית. יידוע באמצעות ד) פירוט החיובי� או החשבונית עשוי להיות, 

 5, אול� ג� אז, יש לבחו� כיצד במקרי� המתאימי�, משו� דר� לגיטימית להעברת הודעות ללקוחות

 6אמנ�,  ה בהתא� לנסיבות.ההודעה מופיעה במסגרת ד) החיוב, והא� היא מובלטת ומודגשת די

 7המשיבה הביאה בתגובתה מספר דוגמאות להודעות אשר ניתנו במסגרת ד) פירוט החיובי�, אשר 

 8לכאורה מסירת� בדר� זו הולמת את הנסיבות. כ�, למשל, הודעה בדבר שינוי שיעור המע"מ החל 

 9ה לבקשת האישור לתגובת המשיב 71בישראל, וכ� שינוי בריבית הפריי� הנוהגת במשק (ראו סעי) 

 10לתגובה). ואול�, לא כ� ה� פני הדברי� מקו� בו מדובר בשינוי המחיר העומד בלב לבה  4וכ� נספח 

 11, הודעה שג� א� 58%ננו בייקור המחיר בשיעור של של ההתקשרות, ועל אחת כמה וכמה כאשר עניי

 12   ה מובלטת ומודגשת.יוכח כי נית� היה לכלול בד) פירוט החיובי�, הרי שהיה צרי� לעשות כ� בצור

  13 

 14, בניסיו� לבסס את עניי! באריובעניי! אביעד סר! שניתנו ב המשיבה הפנתה בתגובתה לפסקי הדי�

 15במסגרת ד) פירוט החיובי�. אול�,  כפי שניתנה עמדתה, כי בנסיבות העניי� די היה במת� הודעה

 16לטעמי אי� להסיק מפסקי הדי� האמורי� מסקנה כללית המתאימה לכלל המקרי�, שהרי כפי 

 17שהובהר לעיל, על טיב ההודעה הנמסרת ללקוח להיגזר מטיב השינוי שעליו מדובר, ולא די� שינוי 

 18הנוגע לפרט זניח ושולי בהתקשרות הצדדי� כדי� שינוי הנוגע לפרט מהותי, העומד בלב ההתקשרות, 

 19מחיר ההתקשרות. מכל מקו�, הנסיבות שנדונו בפסקי הדי� הנ"ל שונות לחלוטי� מנסיבות  כדוגמת

 20  ענייננו;  אפרט. 

  21 

 22דובר היה בשינוי חד צדדי של שער הדולר שלפיו גבתה המשיבה תשלומי� עבור  עניי! אביעד סר!ב

 23ללקוחות  שירותי תקשורת שנתנה למבקשת ולחברי הקבוצה. משמעות השינוי הייתה ייקור התערי)

 24עניי! . ההודעה על השינוי נמסרה במסגרת החשבונית החודשית. בר�, ב30%המשיבה בשיעור של 

 25כלל לא הייתה מחלוקת, כי המבקשת עצמה הבחינה בהודעה מיד ע� קבלת החשבונית, אביעד סר! 

 26עניי! וכי על א) האמור היא המשיכה בהתקשרות ע� המשיבה כשהיא משלמת לפי השער החדש (ראו 

 27הגיע בית  עניי! אביעד סר!). זאת, כאמור, בשונה לחלוטי� מענייננו. זאת ועוד. ב3, פסקה אביעד סר!

 28המשפט למסקנה, כי לקוח שיעיי� בחשבונית שבה צוינה ההודעה על השינוי בתערי) יבחי� בהודעה 

 29  ):19, פסקה עניי! אביעד סר!האמורה בנקל, וכפי שצוי� באותו עניי� (

 30ת, הודעה על שינוי התערי� אינה יכולה להימסר בחשבונית, מה ג# ".. לטענת המבקש

 31שההודעה לא נוסחה כהצעה. עוד טוענת המבקשת כי ההודעה "הובלעה" בתו+ 

 32החשבונית, באותיות קטנות, ו"נית! להניח" שלקוחות רבי# לא הבחינו בה. א� כי סבור 

 33דעה נפרדת בכתב על אני שעדי� היה לית! ללקוחות (ואפילו ה# לקוחות עסקיי#) הו

 34שינוי התערי�, יחד ע# משלוח החשבונית, אינני רואה סיבה לפסול הודעה הנמסרת 

 35עיו! בחשבונית ששלחה ללקוח במסגרת החשבונית, ובלבד שהיא ברורה דיה.. 

 36המשיבה ללקוחותיה (נספח ה' לבקשה), מלמד כי ההודעה על שינוי שער הדולר 

 37בונית, תחת כותרת מודגשת "הודעות ללקוח" מופיעה במרכז העמוד הראשו! של החש
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 1(אותיות גדולות ומודגשות בצבע לב! הנתו! בתו+ שטח שחור). לקוח שיעיי! בחשבונית 

 2. לקוח סביר ג# סביר להניח כי יבחי! בהודעה, ומכל מקו# לא הוכח לכאורה אחרת –

 3מילולי  יבי! שאי! הוא מחוייב להסכי# לשינוי השער, הג# שההודעה לא נוסחה באופ!

 4כהצעה הפתוחה למשא ומת!, שכ! הלקוח יודע שהוא יכול להפסיק את הקשר ע# 

 5, והשער החדש 2008המשיבה בכל עת. הודעה זו הופיעה בחשבונית של חודש אפריל 

 6. צעד זה של המשיבה, א� זכה לכיסוי 2008צויי! ג# בחשבונית של חודש מאי 

 7ת המשיבה מחובת מת! ההודעה, א+ תקשורתי.. אמנ# הפרסו# בעיתונות אינו פוטר א

 8יש בכ+ להקטי! את מספר# המשוער של חברי הקבוצה אשר אולי לא הבחינו בשינוי." 

 9  מ' א' ג').  �(ההדגשה לעיל שלי

  10 

 11  בהמש� (ש�):ו

 12"אי! מחלוקת כי המבקשת עצמה הבחינה בהודעה מיד ע# קבלת החשבונית, ולא 

 13הובאה ראיה כלשהי על לקוח שלא הבחי! בה. לא ברור מודע המבקשת, אשר ראתה 

 14  את ההודעה מיד ע# קבלת החשבונית, סבורה כי לקוחות אחרי# שוני# ממנה...".  

  15 

 �16 בדפי החיוב מעלה כי לא נית� היה להבחי� , שעה שעיוכאמור, בשונה לחלוטי� מענייננו ג� זאת,

 17  בקלות בהודעה על שינוי העמלה אלא להפ�, קשה היה להבחי� בכ� וההודעה נבלעה בד) החיוב.

  18 

 19הנסיבות היו שונות לחלוטי� מענייננו; באותו עניי� דובר היה בהחלטה שלא להפחית עניי! בארי ג� ב

 20. היינו, השינוי במחיר �17%ל �18%מע"מ, מאת מחיר עיתו� "האר," לצרכ� ע� הפחתת שיעור ה

 21בלבד. זאת ועוד. בנוס) להודעה  1%העיתו� הסתכ� בשיעור הפחתת המע"מ, כלומר בשיעור של 

 22שנמסרה למנויי� במסגרת החשבונית, נמסרה הודעה ג� בעמוד השני הפנימי של העיתו�, בזו הלשו�: 

 23ישארו ללא שינוי למרות הורדת המע"מ, זאת "אל קוראי האר2, מחיר המנוי ומחיר הגיליו! הבודד, י

 24". רוצה לומר, כלל לא הייתה מחלוקת, כי דבר השינוי עקב העלייה בתשומות הייצור. הנהלת האר2

 25במחיר העיתו� הובא לידיעת המנויי�. חשוב מכ�, המבקש בעצמו הודה, כי ידע שמחיר המנוי לא 

 26בחשבונית העסקה שקיבל לידיו מאת הופחת בעקבות הפחתת שיעור המע"מ, וזאת מתו� עיו� 

 27). 20, עמ' עניי! בארי(ראו תו� המשיבה, וכ� הודה כי א) על פי כ�, לא התכוו� להפסיק את המנוי לעי

 28  ג� זאת, כאמור, בשונה לחלוטי� מענייננו.  

  29 

 30 –אלקולומברה נ' מי עד! בר  64111�09�14המשיבה הפנתה ג� להסדר הפשרה שאושר בת"צ (מרכז) 

 31התייחס, בי� היתר, להעלאות ש), עניי! אלקולומברה) (להל�: 22.12.16(חלקה ראשונה בע"מ שירות מ

 32מחיר על ידי המשיבה ללא יידוע הצרכני�, או תו� יידוע בלתי תקי�. במסגרת הסדר הפשרה שאושר, 

 33לפיה מקו� שבו תבקש המשיבה בעתיד לייקר את שירותיה, תשלח על כ� , הגיעו הצדדי� להסכמה

 34בכתב בחשבונית עצמה או במכתב נלווה, חודש לפחות לפני ייקור השירותי�. לטענת המשיבה, הודעה 

 35היא פועלת בדיוק באופ� זה וא) למעלה מכ�, שעה שהיא נותנת ללקוחותיה שלוש הודעות ולא אחת. 

 36, ציטט בית עניי! אלקולומברהאינה ממ� העניי�. בעניי! אלקולומברה אני סבורה, כי ג� ההשוואה ל

 37  משפט את שהוסדר בי� הצדדי� באשר לאופ� היידוע בדבר התייקרות השירותי� בעתיד, כ�:ה

 38"במסגרת ההסדר, הסכימו הצדדי# על הסדרה עתידית של משלוח הודעות מקדימות 

 39להסדר הפשרה)  9ללקוחות טר# ביצוע העלאות מחיר. מי עד! התחייבה (בסעי� 



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

                                                                  קארד בע"משר� נ' לאומי אריה  56325�02�16 ת"צ

  

 34מתו�  30

 1אודות העלאת מחיר  מכתב נלווה)הודעה בכתב (בחשבונית או בלשלוח ללקוחותיה 

 2(או בהתא# להוראות די! אחרות שייקבעו לעניי! זה, ככל  לפחות חודש לפני ההעלאה

 3, ויציינו את הודעות כאמור יהיו מפורטות ומפורשותשייקבעו). כ! התחייבה מי עד! כי 

 4עצ# כוונתה של מי עד! להעלות את המחיר, את מועד ההעלאה המיועד, את שיעור 

 5 ה המדויק כולל מע"מ ואת המחיר ללקוח לאחר העלאת המחיר, כולל מע"מ."ההעלא

 6  מ' א' ג').   –(ההדגשות לעיל שלי 

  7 

 8לבי� אופ� התנהלות המשיבה במקרה עניי! אלקולומברה על רקע האמור, רב המרחק בי� שהוסכ� ב

 9ע למשיבה דנ�. מכל מקו�, הטענה שלפיה המשיבה שלחה שלוש הודעות ולא אחת אינה יכולה לסיי

 10מקו� בו ההודעה, כפי שנוסחה, נטמעה בקלות בד) פירוט החיובי�, מה ג� שלאור התארי� המוטבע 

 11על גבי דפי פירוט החיובי� הרלבנטיי� לענייננו, נראה כי לכל היותר הודעה אחת בלבד התקבלה אצל 

 12ובוודאי לא  הלקוחות בטר� השינוי, וא) זאת, ככל הנראה, זמ� קצר ביותר בטר� השינוי בפועל,

 13; עניי! בנק לאומי, וכפי שנפסק בעניי! אלקולומברהכחודש בטר� העלאת העמלה, כפי שהוסכ� ב

 14ואילו ד) פירוט החיובי� לחודש אפריל  31.3.15כאמור, ד) פירוט החיובי� לחודש מר, הודפס ביו� 

 15  .        30.4.15הודפס ביו� 

     16 

 17, כמו ג# ליתר חברי הקבוצה, באשר לשינוי המסקנה הינה, אפוא, כי ההודעה שניתנה למבקש

 18בשיעור עמלת הסליקה, במסגרת ד� פירוט החיובי#, לא הייתה מספקת, וכי בנסיבות ענייננו 

 19המשיבה הייתה מחויבת במת! הודעה מפורשת, ברורה ובהירה ביחס לשינוי שיעור עמלת הסליקה, 

 20ל המשיבה, מהותיות ההודעה בדבר . זאת, כאמור, לנוכח כוחה שולו במסגרת ד� פירוט החיובי#

 21ייקור עמלת הסליקה וחובתה של המשיבה לעמוד בציפיות הסבירות של לקוחותיה מההסכמי# 

 22  שנחתמו עמ#, ולקיי# הסכמי# אלה בדר+ מקובלת ובתו# לב. 

  23 

 24כאמור לעיל, דבר ידיעתו של הצרכ� אודות השינוי במחיר הוא הנתו� המהותי לצור� שאלת קיומה 

 25לשינוי במחיר. מאחר שבנסיבות ענייננו המשיבה הודיעה ללקוחותיה על השינוי בשיעור  של ההסכמה

 26עמלת הסליקה במסגרת הודעה שאינה עונה על ייעודה, היינו כזו שאי� בה כדי להבטיח יידוע הלקוח 

 27בדבר השינוי הצפוי בשיעור עמלת הסליקה, הרי שהמשיבה לא הייתה רשאית להסתמ� על שתיקת� 

 28   ות כהסכמה לשינוי העמלה.של הלקוח

  29 

 30 תביעה עילת לו יש כי, זה בשלב הנדרשת ההוכחה ברמת הוכיח המבקש העולה מכל האמור הוא, כי

 31 קיימת וכי, הסליקה עמלת בשיעור השינוי בגי! כדי! מוקדמת הודעה משלוח אי בגי! המשיבה כנגד

 32   .הקבוצה לטובת תוכרע שהיא סבירה אפשרות

  33 

 34לחוק החוזי�, ומאחר שעילה זו מבוססת דיה,  39התביעה מבוססת על סעי)  כפי שפורט לעיל, עילת

 35לא מצאתי לנכו� בשלב זה, לבחו� את סיכויי קבלת יתר העילות שנזכרו בבקשת האישור, ובכלל זאת 

 36. כ� ראו עניי! עמוסיהעילה המבוססת על חוק החוזי� האחידי� (ראו עמדת כב' השופט א' ריבלי� ב
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 1).  ע� זאת, בהמש� ההלי� יהיה רשאי התובע עניי! אולסיילהשופטת ע' ארבל בפסק דינה של כב' 

 2יש לציי� כי הסעד שהתבקש על הפרת חובת תו� הלב במקרה זה  לבסס ג� עילות תביעה נוספות אלו.

 3  הינו סעד של השבה בשיעור הפרשי העמלה לחודש אחד.

  4 

 5וכי קיימת אפשרות סבירה שהיא  לאחר שהשתכנעתי, כי בידי המבקש עילת תביעה כנגד המשיבה,

 6תוכרע לטובת הקבוצה, יש צור+ לבחו! את יתר התנאי# לאישורה של התובענה שלפניי כייצוגית. 

 7  על כ+ להל!;

  8 

 9  התקיימות# של יתר התנאי# לאישורה של התובענה שלפניי כייצוגית. 5

 10  שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה.א. 5

 11לעיל, בענייננו השאלה העיקרית הנובעת מבקשת האישור הינה אופ� יידוע לקוחות המשיבה כאמור 

 12במסגרת ד) פירוט החיובי�.  כפי שניתנה על השינוי בשיעור עמלת הסליקה והא� היה די במת� הודעה

 13שאלה זו אכ� משותפת לכל חברי הקבוצה. לא מצאתי ממש בטענת המשיבה, כי תנאי זה אינו מתקיי� 

 14ח העובדה שהקבוצה אינה אחידה, שכ� השאלה העיקרית הנובעת מבקשת האישור רלבנטית לכל נוכ

 15  חברי הקבוצה. 

  16 

 17  תובענה ייצוגית היא הדר� היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�.ב. 5

 18בקשת האישור שלפני הינה דוגמא למקרה קלאסי שלשמו נוצר מנגנו� התובענה הייצוגית; עסקינ� 

 19י בתי עסק קטני�, שמה� נגבתה עמלת סליקה מוגדלת ללא מת� הודעה מוקדמת כדי�. אמנ�, באלפ

 20המדובר בענייננו בסכומי� לא מבוטלי�, בר�, הסבירות שהתובענה תוגש בידי מי מחברי הקבוצה 

 21הינה נמוכה לנוכח המשאבי� הלא מבוטלי� הנדרשי� לניהול התובענה. ג� הפער ביחסי הכוחות בי� 

 22מהווה שיקול נוס) התומ� במסקנה, כי התובענה הייצוגית היא הדר� היעילה וההוגנת הצדדי� 

 23להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�. הואיל והדעת נותנת, כי רוב חברי הקבוצה, שהינ� בתי עסק 

 24קטני� כדוגמת בית העסק של המבקש, לא ינקטו בהליכי� כנגד המשיבה, הרי שבמצב דברי� זה 

 25ה כתובענה ייצוגית יביא למימוש זכות הגישה לערכאות של כל אחד מחברי אישורה של התובענ

 26עניי! הקבוצה ויהא בכ� כדי לאכו) את הדי� על המשיבה ולהרתיע אותה לבל תפר אותו (ראו והשוו ל

 27  ). 18, פסקה עמוסי

  28 

 29תובענה ייצוגית היא הדר+ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת המשיבה טוענת, כי התנאי שלפיו "

 30אינו מתקיי� בענייננו, מאחר שיש צור� בבירור עובדתי פרטני, שאינו מתאי� להלי� בנסיבות העניי!" 

 31ייצוגי, כדי לבדוק ולקבוע מי מחברי הקבוצה עשוי להיות בעל עילת תביעה. כ�, לעמדתה, יידרש בית 

 32י� דבר המשפט לבחו� לגבי כל אחד מחברי הקבוצה, הא� קיבל את דפי פירוט החיובי� שבה� צו

 33העלאת שיעור עמלת הסליקה; כיצד הגיב להודעה האמורה: הא� פנה למשיבה בעניי� והתלונ� על 
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 1העלאת העמלה או המשי� בהתקשרות עמה, וכיו"ב. נטע�, כי הבחינה האינדיבידואלית האמורה 

 2  יל.מקשה על הדיו� במסגרת הלי� של תובענה ייצוגית, וכי בירורה במתכונת זו אינו הוג� ואינו יע

  3 

 4  לא מצאתי ממש בטענה זו;

  5 

 6) קבע בית המשפט העליו�, כי שונות 4.12.11( תנובה נ' עזבו! המנוח תופיק ראבי ז"ל 10085/08בע"א 

 7רבה בי� חברי הקבוצה עלולה להביא למסקנה כי העניי� אינו מתאי� להתברר בדר� של תובענה 

 8ונות להשלי+ על קביעת החבות ועל עשויה השייצוגית, א� תוצאה זו תתחייב באות� מקרי� שבה� "

 9  ):71). בהמש� נקבע, כי (ש�, בסעי) 55" (ש�, בפסקה דבר קיומה של עילת התביעה

 10"...להבדיל משונות בי! חברי הקבוצה הפוטנציאלית העשויה להשלי+ על קיומה של 

 11עילת תביעה ועל עצ# זכותו של כל חבר לקבלת סעד, השונות הנוגעת לגובה הפיצוי יש 

 12לחוק תובענות ייצוגיות, באשר לסעד  20ענה במנגנוני# השוני# שנקבעו בסעי� לה מ

 13אותו מוסמ+ בית המשפט להעניק. קביעת# של מנגנוני# אלה נועדה להבטיח כי שונות 

 14בי! חברי הקבוצה לעניי! קביעת הסעד כמו ג# קשיי# אחרי# בהוכחת הנזק הנובעי#, 

 15או לאתר#, לא יכשילו על הס� את בירור  למשל, מחוסר יכולת לזהות את חברי הקבוצה

 16העניי! בדר+ של תובענה ייצוגית ואת הגשמת התכליות העומדות ביסודו של הלי+ זה 

 17מבחינת אינטרס הציבור ומבחינת הקבוצה הנוגעת בדבר, עליה! עמדנו בהרחבה לעיל. 

 18בענה על כ!, שונות לעניי! גובה הנזק אי! בה, ככלל, כדי להכשיל את בירורה של התו

 19כייצוגית ואת מת! הסעד בגדרה, לרבות פיצוי אחיד שייקבע על דר+ האומדנה, אלא 

 20פי איזה מ! המנגנוני# �א# כ! לא נית! בנסיבותיו של מקרה נתו! לקבוע פיצוי הול# על

 21  ."20הקבועי# בסעי� 

  22 

 23  ), כי:2014(פורס� בנבו,  ) בע"מ1987שי ברזילי נ' פריניר (הדס  8037/06באופ� דומה, נקבע בע"א 

 24"...החוק כולל הסדר סטטוטורי מקי� ומפורט, לרבות לעניי! דרכי ההוכחה של 

 25הזכאות לסעד הנתבע, והוא מאפשר, בי! היתר, פסיקת סעד גמיש "לטובת הקבוצה", 

 26ג# באות# המקרי# שבה# פסיקת פיצוי לחברי הקבוצה  –או "לטובת הציבור" 

 27י!, בי! משו# שלא נית! לזהות# ולבצע את האינדיבידואליי# "אינו מעשי בנסיבות העני

 28התשלו# בעלות סבירה ובי! מסיבה אחרת". "סיבה אחרת" כזו עשויה להתקיי# 

 29במקרי# שבה# אי! אפשרות לחשב במדויק את הסכו# הכולל של הנזק, משו# 

 30שהנתוני# שיש בה# כדי ללמד עליו ה# צבר של נזקי# פרטניי# שהוכחת# המדויקת 

 31כל אחד מחברי הקבוצה ויש קושי להציג עדויות אלה, למשל, משו# תלויה בעדותו של 

 32  שחברי הקבוצה אינ# ניתני# לזיהוי, או קיי# קושי באיתור#."

  33 

 34בענייננו, התנהלות המשיבה מול חברי הקבוצה הייתה אחידה; ההודעה על השינוי בשיעור עמלת 

 35. הנזקי� קיימי� לכאורה, א) כי שוני� באותו האופ� הסליקה נמסרה במסגרת ד) פירוט החיובי�

 36בהיקפ�, שכ� ייתכ� כי חלק מלקוחות המשיבה הבחינו בשינוי העמלה במועד סמו� יותר לעדכונה, או 

 37ראשית, לאור העובדה שהמבקש העמיד את התביעה על השבה של שחיובו בסכומי� גבוהי� יותר. 

 38שונות בי� חברי הקבוצה. שנית, מוב� הפרש בשיעור עמלת הסליקה לחודש אחד בלבד, מצמצמת את ה

 39מאליו כי לקוחות שהסכימו במפורש לעמלה החדשה, לקוחות שפנו למשיבה בעניי� ייקור העמלה טר� 

 40העלאתה, לקוחות שבעקבות פניית� לא הועלתה לה� העמלה, ולקוחות שהפסיקו את ההתקשרות 

 41  ע� המשיבה עובר להעלאה, לא יכללו בקבוצה. 
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 1אפשרית בי� חברי הקבוצה ניתנת, כאמור לעיל, להסדרה בהתא� למנגנוני� השוני� שונות זאת ועוד, 

 2  .לחוק תובענות ייצוגיות 20הקבועי� בסעי) 

  3 

 4  עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר� הולמת ובתו� לב  .ג.5

 5נהל את בניגוד לנטע� על ידי המשיבה, אינני רואה סיבה לפקפק ביכולת� של המבקש ובאי כוחו ל

 6תובענה זו בדר� הולמת ובתו� לב, לטובת כלל חברי הקבוצה. אני סבורה, כי העובדה שהמבקש בחר 

 7להתמקד בהודעה שנמסרה ללקוחות במסגרת ד) פירוט החיובי� לחודש אפריל אינה מעלה ואינה 

 8    מורידה לעניי� תו� לבו, מקו� בו כל דפי פירוט החיובי� הרלבנטיי� צורפו לבקשת האישור.

  9 

 10  העולה מכל האמור הוא, כי מתקיימי# בענייננו כל התנאי# הנדרשי# לאישור התובענה כייצוגית.

  11 

 12  סו� דבר. 6

 13המבקש עמד בתנאי# הקבועי# בחוק תובענות ייצוגיות לעניי! אישורה של התובענה שבכותרת 

 14התובענה כתובענה ייצוגית כנגד לאומי קארד בע"מ. לאור האמור, אני מקבלת את הבקשה לאישור 

 15  כייצוגית.

  16 

 17(או בכל  1.5.2015הגדרת הקבוצה התובעת היא: "כל בית עסק אשר התקשר ע# המשיבה וביו# 

 18  .מועד סמו+ לכ+) הועלתה לו עמלת הסליקה מבלי שנת! את הסכמתו המפורשת לכ+ עובר לשינוי."

  19 

 20 טר# העלאתהלקוחות שפנו למשיבה בעניי! ייקור העמלה  יובהר ויודגש כי בקבוצה לא יכללו

 21או הושב לה# הפרש  לקוחות שבעקבות פניית# לא הועלתה לה# העמלה ;במועדי# הרלבנטיי#

 22   ההתקשרות ע# המשיבה עובר להעלאה. , ולקוחות שהפסיקו אתהעמלה בעקבות אותה התייקרות

     23 

 24  זהות התובע המייצג ובאי כוחו ה# כמפורט בכותרת להחלטה זו. 

  25 

 26  התובענה הייצוגית: הפרת חובת היידוע אודות ייקור עמלת הסליקה. עילת התביעה בגינה מאושרת 

  27 

 28הסעד הנתבע: צו המחייב את המשיבה להודיע בעתיד על כל שינוי בעמלת הסליקה במסגרת הודעה 

 29בשיעור של  נפרדת לד� פירוט החיובי# ובאופ! ברור, וכ! צו המורה על השבת הסכומי# שנגבו ביתר

 30ובר להתייקרות, לעמלה לאחר ההתייקרות, למש+ חודש אחד עמלת הסליקה כפי שהייתה ע

 31  .     (החודש הראשו! בו נגבתה העמלה הגבוהה יותר)

  32 
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 1(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, הודעה על החלטה זו תימסר למנהל בתי 14בהתא# להוראת סעי� 

 2ו למפקח המשפט, בצירו� העתק של ההחלטה, לש# רישומה בפנקס. כמו כ!, יועבר עותק מהחלטה ז

 3  על הבנקי#. 

  4 

 5של חוק תובענות ייצוגיות, על ב"כ המבקש להגיש לאישור בית המשפט,  25בהתא# להוראת סעי� 

 6ימי# מהמועד שתומצא לו החלטה זו, את נוסח ההודעה בדבר אישור הגשת התובענה  15בתו+ 

 7ייצוגיות. ההודעה (א) לחוק תובענות 14הייצוגית. ההודעה תכלול את הפרטי# המנויי# בסעי� 

 8תפורס#, לאחר אישור בית המשפט, בשני עיתוני# יומיי# בעברית, אחד מה# חינמו!, במש+ 

 9שבועיי# רצופי# שבוע אחד באמצע השבוע, ובשבוע השני ביו# שישי. כ! תפורס# הודעה כאמור 

 10ו בעיתו! בשפה הערבית ובעיתו! בשפה הרוסית במש+ שבועיי# רצופי#. במידת האפשר יפורסמ

 11ההודעות ג# באתרי האינטרנט של אות# עיתוני# (ככל שיש כאלו). עוד תפורס# הודעה כאמור 

 12. בהוצאות פרסו# ההודעה תישא באופ! שיובא לאישור בית המשפט באתר האינטרנט של המשיבה

 13  המשיבה.

  14 

 15בסכו# כולל של ושכ"ט עו"ד אני מחייבת את המשיבה לשאת בהוצאות המבקש בגי! הבקשה 

 16  "ח.  ש 15,000

  17 

 18ימי# מהיו#. לאחר שיוגש כתב הגנה יקבע מועד לדיו! בקד#  45כתב הגנה לתובענה יוגש בתו+ 

 19  משפט.

  20 

 21  .2018מר,  20, ד' ניס� תשע"חהיו�, והודעה לצדדי�  נהנית

       22 

                 23 
  24 




