
 24.11.2021מועד חתימת המסמך: 
 24.11.2021מועד אחרון להגשה: 

 
 בעניין שבין: 

   
 054561782 . רון סמוחה, ת.ז.1      המבקשים בבקשה

 053977917. יעקב גוטמן, ת.ז. 2      לאישור תובענה ייצוגית
 053498176. לאה שטרק, ת.ז. 3      

 
 פינחס מיכאל אור ע"י ב"כ עו"ד                                                 

 , קיבוץ יפעת2דרך ראשית ההתיישבות                                                 
 077-4704551; פקס: 050-465086טל':                                                 
 

 וכן ע"י ב"כ עו"ד גיא רשף                                                
 רשף את רשף עורכי דין                                                
 6951307אביב , -, תל7מרח' קבילת סלוניקי                                                 

   03-6209247; פקס': 03-6209246טל':                                                 
      

 -נ  ג  ד    -
   

 בנק הפועלים בע"מ. 1                 המשיבים בבקשה 
 . בנק מזרחי טפחות בע"מ2         לאישור תובענה ייצוגית            

                                        
 שרון לובצקי הס ו/או יניב הולצמןע"י ב"כ עו"ד                                                             
 עמית פולק מטלון ושות'                                                            

 D, בניין APM, בנת 18רח' ראול ולנברג מ   
 6971915אביב  –רמת החייל, תל     
 03-5689001; פקס: 03-5689000טל':     
 
 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ .3

 "י ב"כ עו"ד ליאור גלברד ואח'ע      
 משרד יגאל ארנון ושות'       
 , מגדלי עזריאלי 132מנחם בגין דרך       
 6702101אביב -, תל1מגדל       
 03-6087724; פקס: 03-6087777טל':       

 

 התייחסות מטעם הפיקוח על הבנקים

על הבנקים, אשר יהיה מיוצג על ידי הפיקוח  -בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד, מתכבד המאסדר 

 הבקשה לאישור תובענה ייצוגית זו.שעלה בבחינת  אזרחי, להגיש התייחסותו לענין –פרקליטות מחוז מרכז 

עת העברת מט"ח בחלופת , בהבנק הכתב )קורספונדנט(עמלת ל הנוגעבגילוי  העולה בבקשה זו עוסקתהסוגיה 

OUR.  הפיקוח על הבנקיםיתייחס כעת הן ילא, 1.7.2021בית המשפט הנכבד העלה נקודות בהחלטתו מיום ,

 כדלהלן: 

והשניה,  ,הבנקלהצגת המחירים בתעריפון נוגעת  ,האחת –המאסדר יבקש לחלק את תשובתו לשניים  .1

 המחיר אגב ביצוע פעולה.  הצגתל

 

  המחוזי מרכז משפטהבבית 
 

 

 18101-09-20 ת"צ       
 לפני כב' הש' שמואל בורנשטין                 

 



אחרת להפנות לעמדה יבקש המאסדר , בתעריפון לעניין הצגת מחירי המקסימום של עמלות הכתב .2

 10, ובאופן ספציפי לסעיף בע"מ נ' בנק מזרחי טפחותגוטמן יעקב  42822-09-18ת"צ בעניין שהוגשה 

 לעמדה, כדלהלן:

 
ת "ההוצאות צריכות לשקף אלתעריפון  11ההוצאות הנכללות בחלק . ]...[ 10"  

ידי התאגיד הבנקאי לצד השלישי ביחס לשירות המסוים למות על ושהממשיות" המ

אם אופן חישוב ההוצאה שמשלם התאגיד הבנקאי לצד השלישי אינו שמוצע ללקוח. 

אחיד ביחס לכל לקוח, ומושפע מפרמטרים כמותיים, מאורך ההודעה או ממאפיינים 

על התאגיד הבנקאי למצוא דרך לשקף ללקוח בתעריפון את ההוצאה  –אחרים 

  "הממשית המקסימאלית שרלוונטית לשירות המסוים.

 

 צורף לעמדה זו.י נ' בנק מזרחי טפחות בע"מגוטמן יעקב  42822-09-18ת"צ ... העתק העמדה ב

 

היא כי אותו דין צריך לחול גם במקרה  המאסדר עמדת –באשר להצגת המחיר אגב ביצוע הפעולה  .3

נאות ומסירת גילוי ) (שירות ללקוח)הבנקאות א לכללי 26הזה, כחלק ממילוי החובה לפי סעיף 

כך שיש להציג, לכל הפחות, את מחירי , בנושא הצגת עלות השירות 1992-התשנ"ב ,(מסמכים

 . הרלוונטיות לביצוע הפעולה המסוימתכתב השל עמלות  המקסימום

 

להעביר לידיעת לקוחותיו אינדיקציה מדויקת יותר למחיר הממשי, הבנק  ככל שיש באפשרותכמו כן,  .4

 עליו לעשות זאת.  –מאחר והבנק כבר יודע מה הפעולה המסוימת שהלקוח מבקש לעשות 

  

  דוד פרוינד, עו"ד           

 אזרחי -פרקליטות מחוז מרכז 










