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 : אחריות הבנק בקביעתה ובגבייתה–עמלה בנקאית 

   בנק מרכנתיל דיסקונט 4619/08א "רעבעקבות 

  מעונות עזרת ישראל' נ

  מאת

  *ליר� חיי�

בעת הטלת בפסק די חשוב וראשוני התייחס בית המשפט העליו לאחריות הבנקאית 

שירות (ת  לחוק הבנקאו3הסוגיה נבחנה במסגרת איסור ההטעיה הקבוע בסעי� . עמלה

לקוחותיו בפרסו� כלפי כי הבנק יוצא ידי חובתו פסק בית המשפט העליו ). ללקוח

 אי לבנק עוד נפסק כי . ובמסירת עדכו תקופתי ללקוח לפי הוראות בנק ישראלהעמלות

.  עליותה ללקוח ולהודיע על אפשרותו לצמצ� את העמלה שמוטליחובה ליזו� פני

 על יש להחילהסדר המשפטי הכולל שרטוט הש� ברשימה זו אבקר את הפסיקה תו

  .העמלה הבנקאית

על פי ההסדר המוצע ברשימה זו מתחלקת האחריות הבנקאית בעת הטלת עמלה לשני 

בכל אחד משני שלבי� אלו הבנק . שלב קביעת העמלה ושלב גביית העמלה: שלבי�

 משפטית שכלול פעולה, ראשית: כפו� להסדר משפטי הנובע משני יסודות מרכזיי�

בבחינת . קונקרטיזציה של חובת הנאמנות הבנקאית, שנית; צדדית כלפי הלקוח�דו

 –ראשית : האחריות הבנקאית על פי ההסדר האמור עולה כי חלות על הבנק כמה חובות

 –שנית ;  להבטיח במבח התוצאה את הסכמת הלקוח לעמלה המוטלת–בשני השלבי� 

ות העמלה ובמיוחד הענקת שירותי� בסיסיי�  להבטיח את הוגנ–בשלב קביעת העמלה 

להכפי� את מחירי העמלות לפיקוח ציבורי שישק� ג� את האינטרסי� , ללא רווח

; למנוע השפעה של תהליכי� אלו על איכות השירות הבנקאי, הלגיטימיי� של הלקוחות

לגלות ללקוח את העמלה הספציפית הנוגעת לשירות  – בשלב גביית העמלה –שלישית 

   . המידעכי קלט את לתשלו� עמלה זו ולוודא חלופותפניו ללהציג , בוקשהמ

נראה , מניתוח הפסיקה על פי ההסדר המוצע עולה כי א� לא עמד הבנק בחובות אלו

 לחוק הבנקאות 3שהיה ג� מקו� לקבוע שהוא הפר את איסור ההטעיה הקבוע בסעי� 

  .)שירות ללקוח(

 
 באוניברסיטת חיפה עמית הוראה. חוקר אורח באוניברסיטת קולומביה. דוקטור למשפטי�  *

�טת בריסובאוניבראוליאל על הערותיו החשובות והמועילות �תודתי לפרופסור ריקרדו ב. איל

 על עזרת� ÏÚ ÌÈËÙ˘Ó ‡˙¯תודתי ג� לחברי המערכת של כתב העת .  מוקדמת של הרשימההלטיוט

 נקאות הב  טר� התיקו לכללי2012המאמר התקבל לפרסו� בנובמבר . בהוצאה לאור של הרשימה

כל אתרי האינטרנט נצפו לאחרונה בנובמבר  .7196ת "ק, 2012–ג"התשע, )עמלות(ללקוח  שירות

 .הדברי� האמורי� ברשימה משקפי� את עמדתו האישית של המחבר בלבד .2012
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‡ .¯·„ Á˙Ù .· .· ˙È‡˜�·‰ ‰ÏÓÚ‰ ÏÚ˙ÂÈÏÏÎ .1 . עמלות . 2; ?י מה–עמלה בנקאית

·È‡˜�· ‰ÏÓÚ–ÈËÙ˘Ó‰ ‚ÂÂÈÒ‰ . „ . Û˜È‰ ÔÈ˙ . ‚ ;הדי המצוי. 3 ;הבנקי� בישראל

 ÛÈÚÒ Ï˘ Â˙Â�˘¯Ù3 ˙Â‡˜�·‰ ˜ÂÁÏ )ÁÂ˜ÏÏ ˙Â¯È˘ ( ˙Â�Ó‡�‰ ˙·ÂÁ ÔÈ·Ï ÔÈ„‰ ˜ÒÙ·

˙È‡˜�·‰. ‰ .‰ÏÓÚ‰ ˙ÚÈ·˜ ·Ï˘· ˜�·‰ ˙ÂÈ¯Á‡ .1 . הסכמה  הגינות ו–נאמנות בנקאית

חשיבותו של פיקוח והשלכותיו על האחריות . 2; במסגרת שירות מהימ ומקצועי

Â .‰ÏÓÚ‰ ˙ÈÈ·‚ ·Ï˘· ˜�·‰ ˙ÂÈ¯Á‡ .Ê . ÔÈÈ�Ú. הבנקאית בשלב קביעת העמלה ובכלל

 Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓ–˙Â�˜ÒÓ ˙˜Ò‰Â ÁÂ˙È�‰ ÌÂÎÈÒ  .Á .ÌÂÈÒ ˙¯Ú‰.  

  פתח דבר. א

סק די� ראשוני וחשוב בנושא העדי� של עמלות לאחרונה נת� בית המשפט העליו� שלנו פ

 נדונה 1הסוגיה המצויה בלב הדיו� והתודעה הציבורית אצלנו במש� שני� רבות. הבנקי�

 פסק ו של חשיבותË�Â˜ÒÈ„ ÏÈ˙�Î¯Ó ˜�· 'Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓ.2 � 4619/08א "ברע

עו בו  נובעת מטיב� של הקביעות המשפטיות שנקבÏ‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓהדי� בעניי� 

, בנוס�. ידי הערכאה המשפטית הבכירה ביותר שלנו ובשל ראשוניות הדיו� בה� על

לראשונה הניחו נסיבות המקרה לפתחו של בית המשפט העליו� את ההזדמנות להסיק 

 3.תהלי� גבייתה מ� הלקוחל באשר העמלה ולא רק לשיעור באשרמסקנות משפטיות 

 שר לנושא שהוסדר באופ� חלקי ביותר עלענייני� אלו פתחו פתח לקביעת מסקנות בא

 במש� בצמצו� ואשר בתי המשפט והדוקטרינה המשפטית אצלנו עסקו בו 4ידי המחוקק

עיו� בפסק הדי� ובקביעותיו של בית המשפט מדגיש את הצור� בדיו� בנושא  5.השני�

 
 ¯·ÔÂÚ"  הבנקי�עמלות על הפיקוח מדיניות" סמט ורהצפ  למשלו הדיו הציבורי בסוגיה ראעל  1

˙Â‡˜�·Ï 116 ,23 ,29) 1991( ; קי� בנק ישראל להתערב בעמלות הבנעל': גפני"צבי לביא' "Ynet 

 ˙Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È5.4.2012 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4212988,00.html ; רוזנברג אליצפ

 Ynet˙Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È  29.3.2012"  מיליארד שקל14�כ: 2011� בס� עמלות הבנקי�"

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4209823,00.html ; מלשל� לבנק עמלות וכ� תימנע"הילה רז 

 בית משק"; ı¯‡‰ Online  ˙Â˘„Á27.9.2010 www.haaretz.co.il/misc/1.1222783" מנופחות

ÔÓÊ‰È˘ÈÏ˘‰  : ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ÔÈÊ‚Ó" ח בשנה על עמלות בנקי�" ש1,800�כ  בממוצעמשל� בישראל

Ï‡¯˘È· 51 ,42) 2007 .(רוזנברג  לאחרונה אלראו 9� מיליארד שקל בעמלות ב11: הבנקי�"יצפ 

 .Ynet˙Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È  29.11.2012 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4313276,00.html "חודשי�
, פורס� בנבו (·�Ú· Ë�Â˜ÒÈ„ ÏÈ˙�Î¯Ó "� Ó 'Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓ – ˜¯· È·�˜ 4619/08א "רע  2

21.6.2012) ( .) Â�ÂÚÓ˙¯ÊÚ Ï‡¯˘È˙עניי : להל
למעשה בית המשפט בחר להתייחס רק לשולי .  זו לא מומשה על ידי בית המשפט העליוהזדמנות  3

 .ז�ו ה 'בס, להל ברשימה זו ועל כ� רא. הסוגיה הנוגעת לשלב קביעת העמלה הבנקאית
 . לרשימה זו2.ב ' בסל להורא הסדרת הנושא על ידי המחוקק על  4
 ‡·È· 10262/05א " עורא. דונה הסוגיה פעמי� ספורות בלבד בבית המשפט העליו נלמעשה  5

Ú· ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ˙Â¯È˘"� Ó 'Ú· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜�·"Ó , ˙È˘‡¯‰ ‰Ï‰�‰‰) 11.12.2008, נבובפורס�( 
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רב  בעלות משקל סוגיות כמהלהבהיר , זאת כדי להרחיב את היריעה. העמלה הבנקאית

  .נושא חשוב וסבו� זה וא� להאיר� באור שונהב

ניהלה ) הלקוחה של הבנק (מעונות עזרת ישראל. עובדות המקרה היו ברורות למדי

קי� שמועד 'צ: קי� נחלקו לשתי קבוצות'הצ. קי�'בו הפקידה מעת לעת צוחשבו� בנק 

ל מ� הלקוחה נגבו שני סוגי� ש. קי� מאוחרי�'פירעונ� חל ביו� הפקדת� בבנק וצ

ועמלת רישו� " ק דחוי'צ"עמלת הפקדת : קי� המאוחרי�' הטיפול בצבעדעמלות 

 הלקוחה שמה לב כי 6.ידי הבנק בלוח העמלות שלו  עלושתי העמלות פורסמ. פעולה

ק שמועד פירעונו חל ביו� הפקדתו ' צ בעדקיי� שוני בחיובה בעמלת רישו� הפעולה

� חויבה הלקוחה בעמלת רישו� ק הראשו' הפקדת הצעל. ק מאוחר'בבנק לעומת צ

 על ואילו ,קי� שהופקדו באותו היו�' הצלמספרבלא קשר , פעולה אחת לכל יו� עסקי�

ק בעת 'כל צלקי� מאוחרי� חויבה הלקוחה בעמלת רישו� פעולה נפרדת 'הפקדת צ

). קי� מאוחרי� באותו היו�' צכמהג� א� הגיע מועד פירעונ� של (שהגיע מועד פירעונו 

 לה ללקוחה כי מלקוחות אחרי� גובה הבנק עמלת רישו� פעולה אחת בלבד ג�עוד התג

בשל כ� הגישה הלקוחה . קי� מאוחרי� שמועד פירעונ� חל באותו היו�' הפקדת צבעד

התובענה הוגשה בשנת (תובענה לבית המשפט וא� ביקשה לאשרה כתובענה ייצוגית 

2003(.7   
שיעור י� ההבדל באת ללקוחה יר הבנק לא הסב נקבע כי 8בבית המשפט המחוזי

 9.ק מאוחר'צבעד  גבהביו� הפקדתו לזה שהוא ק שמועד פירעונו 'צבעד  גבההעמלות ש
קי� המאוחרי� 'לרכז ג� את חיוב הצ, עוד עלה כי הבנק מאפשר ללקוחות המבקשי� זאת

 
) ;)10.7.2007, פורס� בנבו(ÔÓÁ¯�  'Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ÈÓÂ‡Ï ˜�·" Ó 9590/05א "ע; )‡·È·עניי : להל

 2616/03א "רע; )4.7.2005, פורס� בנבו (ÏÊÈÈ¯�  ' ÈÓÂ‡Ï ˜�·¯˘ÈÏÏ‡Ú· "Ó 3955/04א "ע

Ë¯Î‡¯˘ÈÚ· "� Ó 'ÒÈÈ¯) בג; )14.3.2005, פורס� בנבו" �3627/90 È˘‡¯·�  'Ï‡¯˘È ˜�· „È‚� ,ד "פ

) א"ת מחוזי(א " בשולדיוני� המרכזיי� בסוגיה בבית המשפט המחוזי רא). 1993 (109) 1(מז

16302/06 ÔÓ¯ÓÈˆ�  'Ú· ˙ÂÁÙË ÈÁ¯ÊÓ ˜�·"Ó) מחוזי י(ע "ה; )10.11.2010, בנבוורס� פ–� (

13/93 ‰�ÂÓÓ‰� ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÏ·‚‰ ÏÚ  '‰ ‰ˆÚÂÓ‰˙ÈÏ‡¯˘È˙Â�Î¯ˆÏ ) 27.1.1997, פורס� בנבו( ;

א "ת; )19.4.2005,  בנבוורס�פ (ÂÏ�  ' ÈÁ¯ÊÓ‰ ˜�·„ÁÂ‡Ó‰Ú· "Ó˜ 8232/03) א"ת מחוזי(א "בש

לכתיבה המשפטית ). 11.9.2008 ,� בנבופורס (·�˜ Ê·Ï‡�  'Ï‡¯˘ÈÏ ÈÓÂ‡Ï 1200/06) א"ת מחוזי(

רות ; )È�È„ ˙Â‡˜�· –˙È‡˜�·‰ ÔÂÓ‡‰ ˙·ÂÁ  101–105) 2010שנער � פלאטורות ובסוגיה רא

, 393 יא  ËÙ˘ÓÌÈ˜ÒÚÂ"  המודל הישראלי–חובת האמו הבנקאית " גבע אביבהושנער �פלאטו

 ¯·ÔÂÚ" די�י� אחיגבולות הפיקוח השיפוטי על חוזי� בנקאי"משה גלברד ; )2009 (409–406

˙Â‡˜�·Ï 171 ,34 ,46–50 )2012(. 
6   .1' פס, 2ש "לעיל ה,  Â�ÂÚÓ¯ÊÚ ˙Ï‡¯˘È˙ עניי
 .ש�  7
פורס�  (Â�ÂÚÓ˘È ˙¯ÊÚ Ï‡¯ –� ˜¯· È�·  'Ú· Ë�Â˜ÒÈ„ ÏÈ˙�Î¯Ó ˜�·"Ó˙ 1133/02) א"ת מחוזי(א "ת  8

 . ))Â�ÂÚÓÏ‡¯˘È ˙¯ÊÚ  )ÈÊÂÁÓ˙עניי : להל ()20.10.2003, בנבו
 .7' ספ, ש�  9
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קי� 'צה  בעד נגבית מה� ג� עמלת רישו� פעולה אחת בלבדולכ�בשורת רישו� אחת 
לפיו ככלל ש , עוד נקבע כי נוהג זה10.י� שמועד פירעונ� הגיע באותו היו�המאוחר

 לפיכ� 11. אחרי�ו קיי� בבנקי� גדולי�נ אינ,ק מאוחר בשורת פעולה נפרדת'נרש� כל צ
אישר בית המשפט המחוזי את התובענה הייצוגית של הלקוחה בעילה של הטעיה 

  . הבנק ערער על החלטה זו12.)שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 3בנקאית לפי סעי� 

נפסק כי הבנק הציג ללקוחה מצג . בדיו� בבית המשפט העליו� התהפכו היוצרות

מצג זה קיבל ביטוי בלוח העמלות שפורס� . לפיו הוא פועל להשאת רווחיושלגיטימי 

 עוד נקבע כי לא 13.ובגילוי העמלות שנגבו לפי הוראות בנק ישראל לכלל הלקוחות

יה ללקוחה ולהודיע לה על אפשרותה לשל� עמלה יליזו� פנ ק על הבנהייתה חובה

 משו� שאי� מקו� לחייב את הבנק לייע� ללקוח ,קי� המאוחרי�'הפקדת הצ עלפחותה 

בנסיבות אלה נקבע כי לא הוצג ללקוחה מצג . בדבר הדרכי� להקטנת שיעור העמלה

שר את  לאאפשרבית המשפט החליט להשאיר בצרי� עיו� את השאלה א� . מטעה

   14.)שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 3אחרת מלבד זו המנויה בסעי� ה התביעה בגי� עיל

 בדבר אחריותו של בנק המטיל  חשוב משפטידיו�פסיקה חשובה זו פותחת מקו� ל

 הביקורת השיפוטית והכללית שיש לקיי� בדבר  וכ�עמלה בנקאית על ציבור לקוחותיו

הרחבת היריעה המשפטי החל עליה דורשת לדעתי הבנת הסוגיה וההסדר . על תהלי� זה

 ברשימה זו אבח� את לפיכ�. בית המשפט העליו�ושקילת שיקולי� שלא נשקלו על ידי 

בעת שהוא קובע את שיעור העמלה המוטלת על : בשני שלבי�בנק האחריותו של 

ג בשני שלבי� אלה ג� מצידיו� , כפי שנראה. לקוחותיו ובעת שהוא גובה מה� עמלה זו

תיאור של מוסד העמלה אתחיל הדיו� ב. Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓאת עניי� באור חדש 

ות שעמדו בבסיס החלטת בית לאחר מכ� אבח� את הסוגי. המשפטיהבנקאית וסיווגו 

המשפט העליו� תו� הרחבת היריעה והצגת שיקולי� נוספי� שלא קיבלו משקל מספק 

ו� אתייחס למסקנות המתבקשות לבס. בפסיקת בית המשפט ולעתי� א� נעדרו ממנה

  .Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓמהניתוח שהוצג באשר לפרשת 

  

 
 .3 'פס, ש�  10
 .5 'פס, ש�  11
, 2003יצוי כי הדיו הוגבל למסגרת של עילת ההטעיה הבנקאית בלבד משו� שבשנת . 11' פס, ש�  12

 העילות שבגינ היה אפשר להגיש תובענה ,2006–ו"התשס, טר� חקיקתו של חוק תובענות ייצוגיות

על כ� ראו .  בלבד1981–א"התשמ, ) ללקוחשירות(ייצוגית בענייננו היו אלו המנויות בחוק הבנקאות 

 .ש�, )Â�ÂÚÓ Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ )ÈÊÂÁÓ˙ עני
 .9' פס, ש�  13
 .ש�  14
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   בכלליותעל העמלה הבנקאית. ב

  ?י מה–עמלה בנקאית . 1

העמלות את  15. קבלת השירות הבנקאיבעדעמלה בנקאית היא התמורה שלקוח משל� 

ה קבועה  הכוונה לתמור–עמלות סל : לשתי קטגוריות מרכזיותאפשר לחלק הבנקאיות 

 ;לאושביקש וקיבל שירותי� מסוימי� בתקופה מסוימת ובי� שבי� , שישל� הלקוח

 ייתכנויצוי� כי .  קבלת שירות בנקאי ספציפיבעד עמלה שמשל� הלקוח –עמלות שירות ו

  16.שילובי� שוני� בי� שני סוגי� של עמלות אלו

 יעת העמלהשלב קב: הטלת עמלה על לקוח נחלקת לשני שלבי� מרכזיי�, לשיטתי

ובע את שיעור העמלה כשלנגד עיניו בשלב קביעת העמלה הבנק ק. ושלב גביית העמלה

הבנק אפשר א� ש. בנקאי והרווח שהוא מעוניי� להפיק ממנוהשירות העלות ככל הנראה 

 בשלב זה בדר� כלל 17. פרמטרי� שוני�לפי אותו השירות בשביל עמלות שונות יקבע

לכל היותר הוא מתייחס לסוגי� שוני� של . מסוי�  רואה לפניו לקוחאיננוהבנק 

 שלב קביעת העמלה עשוי להתרחש לפני שנוצרה מערכת יחסי� בי� בנק 18.לקוחות

צדדי �הבנק משנה את שיעור העמלה באופ� חדבמצב המאוחר .  קיומהבעתלקוחו או ל

  .  הרשאה המצויה בהסכ� לפתיחת חשבו� עובר ושבלפי

אשר העמלות שנקבעו בשלב קביעת העמלה מוחלות שלב גביית העמלה מתרחש כ

תו� יישו� פרמטרי� , בשלב זה.  שנוצרה בי� בנק ולקוחמסוימתבאשר למערכת יחסי� 

שירות הבנקאי שהוא ביקש ה לפיגבה מהלקוח עמלה י ת,שוני� שנקבעו בשלב הקוד�

חשבו� כלל השירות הבנקאי הראשוני שמבקש הלקוח הוא פתיחת  יצוי� כי בדר�. וקיבל

בלת מכלול השירותי� הבנקאיי� קשירות זה הוא שפותח את הצוהר ל. עובר ושב

במסגרת זו חות� הלקוח על חוזה לפתיחת חשבו� עובר . עבור�גביית עמלות להנוספי� ו

בחוזה מעניק הלקוח לבנק הרשאה כללית ובלתי חוזרת לחייב אותו . ושב וניהולו

 
 עניי; 62' פס, 5ש " הלעיל, ‡Ê·Ï עניילהגדרות בפסיקה ראו . 46' בעמ, 5 ש"לעיל ה,  ג� גלברדראו  15

È˘‡¯· ,111 ' בעמ,5ש " הללעי. 
 עבור הנפקת כרטיס לקבלת מידע במכשירי�  כיעולה  גדולי�בנקי� מהמתעריפוני� של כ, למשל  16

בעבור כל שימוש בכרטיס ישל� הלקוח עמלה , בנוס�. ח לשנה"ש 8 וחאוטומטיי� משל� הלק

 .  ואופיי�השימושי� מספר לפינוספת 
 כי העמלה עבור משיכה או הפקדת מזומ בדלפק משתנה עולה ריפוני� של כמה בנקי�מתע, למשל  17

 .לפי סכו� ההפקדה או המשיכה
מבחיני� בי לקוח יחיד , 310ת "ק, 2008–ח"התשס, )עמלות) (שירות ללקוח(כללי הבנקאות , למשל  18

 . עסק קטשהוא לקוחל
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במסגרת החוזה הלקוח ג� מאשר לבנק לגבות ,  בנוס�19.בעמלות כפי שייקבע מעת לעת

   20.שירותי� מסוימי�בעד ממנו עמלות נוספות וספציפיות 

בית המשפט העליו� הבחנה ברורה בי� שלבי�   לא ער�Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓבעניי� 

 לשיי� חלק מקביעותיו לשלב קביעת העמלה וחלק אחר לשלב גביית שאפשראלה הג� 

בחנה בי� שלבי� אלה ותיחו� הדיו� המשפטי בקביעות הה, כפי שנראה בהמש�. העמלה

 על הניתוח המשפטי של הסוגיה והמסקנות המשפטיות י� משפיע� מהדהשונות לכל אח

  .שעולות ממנה

  עמלות הבנקי� בישראל. 2

 מהכנסה זו נכבד חלק 21. מקור הכנסה מרכזי של הבנקי� ה�בישראל העמלות הבנקאיות

 מחקרי� שוני� שנערכו 22.י הבית ובתי עסק קטני�מבוסס על עמלות שמשלמי� משק

חשבו� על  רווחיה� תהגדלל הבנקי� בכוח� השתמשו השני� במש� כי הראואצלנו 

 מהמקובלות במדינות בהרבה בפועל נגבו מ� הציבור עמלות הגבוהות 23.הציבור

 שירות בנקאי אחד עבור השני� א� הייתה מקובלת אצלנו התופעה כי במש� 24.המערב

,  בנוס�25.)300�בשלב מסוי� הגיע מספר העמלות הבנקאיות ל( עמלות שונות כמהו נגב

 בתאריכי עדכו� ונוצר מתא� לעמלות באשר מידע בי� הבנקי� הועברנקבע אצלנו כי 

ריכוזיות רבה הקיימת במשק הבנקאי בשל תוצאה שהתאפשרה בי� היתר , העמלות

  26.בישראל

 
, 481) 1(ג"תשסהמ " פ,·�˜ Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰  'ÈÓÂ‡Ï‰ �195/97) �–ימחוזי (ש "ע  19

522–523) 2004()  .)·�˜ ÓÚÂÈ‰"� ˘ 'ÈÓÂ‡Ïעניי : להל
 דומה ג� לגבי קיזוז בנקאי בי באופ. 580' בעמ, �ראו ש,  על פעולת קורספונדנטעמלהלתשלו�   20

 .612'  בעמ,ראו ש�, חשבונות הלקוח
�„ÔÈ הפרלמנטרית בעניי עמלות הבנקי� החקירה ועדת  21Â·˘ÁÂÔÌÎÒÓ  32) 2007( www.knesset. 

gov.il/committees/heb/docs/bank_inq.pdf. 
 הבית ועסקי� ממשקי מכלל הכנסות הבנקי� מעמלות נבעו 65%כפי שצוי ש� . 37, 8' בעמ, ש�  22

 . קטני� חסרי כוח מיקוח
 .101'  בעמ,5 ש"לעיל ה, שנער�פלאטו  23
 הגבלי�ה רשות קביעת. 8 'בעמ, 21 ש"לעיל ה, י�ועדת החקירה הפרלמנטרית בעניי עמלות הבנק  24

בנק מזרחי והבנק , טבנק דיסקונ, בנק לאומי, הסדרי� כובלי� בי בנק הפועלי�: בעניי" עסקיי�ה

 /archive.antitrust.gov.il )26.4.2009 (7–5 " הנוגע לעמלותדעשעניינ� העברת מי, הבינלאומי
files/9880/BANKS.pdf)  . )י הסדרי� כובלי�קביעה בעני: להל

 .9602ז "התשסכ " ד;32' מבע, 21 ש"לעיל ה,  עמלות הבנקי�בעניי ריתהפרלמנט החקירה ועדת  25
 לניתוח הריכוזיות הקיימת .26–22 ,19–13' בעמ, 24 ש"לעיל ה,  קביעה בעניי הסדרי� כובלי�ראו  26

 „ÁÂ ות בענ� הבנקאותתחרותיהצוות לבחינת הגברת ה,  בנק ישראלו הישראלי ראיבמשק הבנקא

 ÌÈÈ�È·42–58 )2012()  ועדת החקירה הפרלמנטרית ;)הצוות לבחינת הגברת התחרותיות: להל

 .20–14' עמב, 21 ש"לעיל ה, בעניי עמלות הבנקי�
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, הנחה הידועה כי בנק פועל לש� רווח כלכלימצב זה אינו טריוויאלי ג� א� נצא מה

 ועל כ� הטלת 27,מקצועיות וניסיו� רב, מעניק שירותי� פיננסיי� מורכבי� הדורשי� ידע

יכולתו של �באיזאת לאור ההכרה .  עניי� מתבקשהיא כנראהו ייד עמלה בנקאית על

�  להתנהל בעול� המודרני ללא חשבו� עובר ושב וקבלת שירותי� בנקאייהלקוח

על פגיעה מוגזמת בקניי�  צביעישניצול כוחו של הבנק אפשר  מכא� 28.בסיסיי�

  . הדברי� יתבהרו בהרחבה בהמש�.הלקוחות

   הדי� המצוי. 3

ל עמלות שבמש� שני� רבות כמעט לא כלל הדי� הישראלי הוראות הנוגעות להסדרה 

 ומכללי 29ההסדרה המעטה נבעה מצו הפיקוח על מחירי מוצרי� ושירותי�. הבנקי�

 צו הפיקוח הסמי� את 30.)גילוי נאות ומסירת מסמכי�) (שירות ללקוח(הבנקאות 

 שירותי� בנקאיי� כמההממונה במשרד המסחר והתעשייה לפקח על מחיר� של 

 ואילו כללי הבנקאות קבעו חובה מסוימת של הבנקי� לפרס� את העמלות 31,חיוניי�

 בגלל האפקטיביות שבה הוטלו בספק וו במרוצת השני� הסדרה ז32.�יהיד הנגבות על

 העמלות הבנקאיות הוא שיעורלפיה ו, אשר גובתה במחקרי� שוני�, התחושה הציבורית

וזאת עקב כשלי תחרות ויישור קו באשר למחירי� , הלקוחות עבור ציבור מוגמרנתו� 

  33.הקיי� במערכת הבנקאית

ערב המחוקק בשוק הת, בעקבות ביקורת ציבורית ופרלמנטרית מתגברת, 2007בשנת 

 מכוח הוראות התיקו� 34.)שירות ללקוח(ידי תיקו� חוק הבנקאות  העמלות הבנקאיות על

). עמלות) (שירות ללקוח( את כללי הבנקאות 2008הוציא נגיד בנק ישראל בשנת 

 העמלות שהבנקי� רשאי� � שלסוגיהכמות וה עלבמסגרת הכללי� נקבעו מגבלות 

 
 ).È�È„ ˙Â‡˜�· )ÈÏÏÎ ˜ÏÁ( 78–79 ,102–104) 1996אוליאל � בריקרדו  27
ראו ). 1994 (591, 573) 2(ד מח"פ, ˆ·‡ÂÁÙËÚ· Ï‡¯˘ÈÏ ˙Â‡˙�Î˘ÓÏ ˜�· "� Ó 'Á˙ 5893/91א "ע  28

 .496–495' בעמ, 19 ש"לעיל ה, ·�˜ ÓÚÂÈ‰"� ˘ 'ÈÓÂ‡Ï ענייג� 
 מחירי� בעומכוח החוק הוצאו צווי� שק. 1996–ו"התשנ,  פיקוח על מחירי מצרכי� ושירותי�חוק  29

ירי� מרביי� מח(ראו למשל צו פיקוח על מחירי מצרכי� ושירותי� .  שירותי� בנקאיי�14של 

מחירי� (צו פיקוח על מחירי מוצרי� ושירותי� ; 527 ת"ק, 1999–ט"התשנ, )לשירותי� בנקאיי�

ש "לרשימת השירותי� שפוקחו ראו להל ה. 364 ת"ק, 1998–ח"התשנ, ) לשירותי� בנקאיי�רביי�מ

36. 
 .1512ת "ק, 1992–ב"נהתש, )סירת מסמכי�גילוי נאות ומ) (שירות ללקוח( הבנקאות כללי  30
 ש"לעיל ה,  ועדת החקירה הפרלמנטרית בעניי עמלות הבנקי�ו העמלות שהיו בפיקוח ראלרשימת  31

 . 48'  בעמ,21
  .) מסמכי�מסירת ונאותגילוי  () ללקוחשירות( הבנקאות כללי לא26� ו26 ' סורא  32
 קביעה; 20–18, 9–8' בעמ, 21ש "לעיל ה,  בעניי עמלות הבנקי�ריתא החקירה הפרלמנטועדת  33

 . 19–13' בעמ, 24 ש"לעיל ה, בעניי הסדרי� כובלי�
 . 376 ח"ס, 2007–ז"התשס, )12' תיקו מס) (שירות ללקוח( הבנקאות חוק  34
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והבנקי� חויבו לפרס� את ,  עמלות מרכזיות30 לכדי רשימת העמלות צומצמה. לגבות

 כיו� קיימת אחידות יחסית בעקבות זאת 35.רשימת העמלות במקומות גלויי� ללקוחות

ע� זאת .  שירותי� מרכזיי�תמורתסוגי העמלות הנגבות ל באשרבי� הבנקי� השוני� 

ל עמלות ה בשיעור� שי וא� לעלי36התיקו� הוביל לצמצו� בהיק� העמלות המפוקחות

 מימושו של התיקו� נגע בעיקר דבר כי בסופו של אפוא עולה 37.שהיו קוד� לכ� בפיקוח

התערבות  זאת על פני. אופ� גילוי� ללקוחללהאחדת סוגי העמלות בי� הבנקי� השוני� ו

לקוח שיוכל להשוות כי  נראה כי בבסיס הסדר זה מצויה ההנחה 38.בשיעור� של העמלות

ידי הבנקי� השוני� יוכל ג� לבחור ביתר קלות את הבנק  בות עלבקלות בי� העמלות הנג

תגבר התחרות בעקבות זאת  39.המספק את העמלה הנמוכה ביותר ולנהל את חשבונו בו

במשק הבנקאי הישראלי , כאמור. הנחה זו אינה נקייה מספקות, לדידי. בשוק הבנקאי

במצב זה יכולת . העמלות בנושא שיעור ניכר לידי ביטוי ה הבא,קיימת ריכוזיות רבה

יל לו בהיעדר אלטרנטיבה עהלקוח להשוות בי� העמלות הנגבות בבנקי� השוני� לא תו

כ� את צמצו� ההתערבות על  יפוהוס.  יותרבעלות נמוכהאמתית לקבלת שירות בנקאי 

לכ� .  ונראה כי שכרו של הלקוח מ� התיקו� לחוק יצא בהפסדו,בשיעורי העמלות

 לאג� , רי גלוי וברור באשר למרכיבי� השוני� של העמלה הבנקאית מידע ציבוובהיעדר

שינויי החקיקה האמורי� מחקרי� שוני� מטילי� ספק בתועלת שהביאו מפתיע כי 

   40.ללקוחות הבנקי�

 
 .)ותעמל) (שירות ללקוח( לכללי הבנקאות 4� ו3 'ס  35
 : המפוקחות כיו� המלות הע.)שירות ללקוח(יב לחוק הבנקאות 9 ' מפקח על העמלות מכוח סהנגיד  36

 לבנק שיעבוד ליצירת הסכמה; לדיור דמי ניהול בהלוואה; מידע כרטיס ;רגיל קי�'צ פנקס מחיר

 אר�ב חו� מטבע העברת; אחר בבנק  לקוחאותו של אחר פיקדו לחשבו ער� ניירות העברת; אחר

. 104–103' בעמ, 26 ש" הלעיל , לבחינת הגברת התחרותיותהצוותראו . לקוח אותו לחשבו

,  עמלות הבנקי�עניי החקירה הפרלמנטרית בועדת ולהשוואת העמלות שפוקחו לפני הרפורמה רא

 . 48'  בעמ,21 ש"לעיל ה
שפוקחו , הוראת קבעביטול הרשאה לחיוב חשבו או , ק בדלפק' למשל העמלות בדבר פדיו צורא  37

 והשוו ,48' בעמ, 21 ש"לעיל ה,  החקירה הפרלמנטרית בעניי עמלות הבנקי�עדתובו לאמור בהתא�

 .עמלות אלו בתעריפוני� של הבנקי� הגדולי� היו�
 אפקטיבי את באופ בנושא דווקא הציעו להגביל שהוגשו פרטיות לציי כי שלוש הצעות חוק יש  38

 על כ� ראו.  את שיעור העמלות הבנקאיותצדדי�חדקאיי� לקבוע באופ יכולת� של התאגידי� הבנ

 ;76ח "ה, 2007–ז"התשס, )התחרות קידו�() 12' מס תיקו) (ללקוח שירות (הבנקאות חוק הצעת

, )הסדרת הפיקוח על עמלות והגבלת() 13' מס תיקו) (ללקוח שירות (הבנקאות חוק הצעת

, )הגבלת עמלות) (14' מס תיקו( )ללקוח שירות (נקאותהב חוק  הצעת;78ח "ה, 2007–ז"התשס

 . 80ח "ה, 2007–ז"התשס
 חשבו הלקוח מבנק העברת על הסעי� מקל .)שירות ללקוח(ב לחוק הבנקאות 5 'סב לכ� ראו חיזוק  39

 .אחד לאחר
 לאחר 32%� ממשקי הבית התייקרה העמלה הבנקאית ב62% הודעת המועצה לצרכנות כי עבור ורא  40

 www.consumers.org.il/?catid={C34326EE-B981-4242-AD7E-77 :יי החקיקה האמורי�שינו
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די� הספציפי השורר בתחו� העמלות חלות על הסוגיה ג� ה מלבד, לסיו� נקודה זו

 וחובת 41,ור הטעיית הלקוח וניצול מצוקת העוסקות באיסו,הוראות הדי� הבנקאי הכללי

 במת� השירות הגינותהמקצועיות וה, במרב המהימנות למע� הלקוחהבנק לפעול 

 אול� התערבות בתי המשפט בתחו� העמלות באמצעות עילות אלו הייתה 42.הבנקאי

   43. עד כהמצומצמת ביותר

   הסיווג המשפטי–עמלה בנקאית . ג

שלב קביעת העמלה :  על לקוח נחלקת לשני שלבי� הטלת עמלה בנקאית,כפי שראינו

צדדית �כל אחד משני שלבי� אלו מהווה פעולה משפטית דו, לדידי. ושלב גביית העמלה

  .בעניי� זה להל� אפרט 44.שמבצע הבנק כלפי לקוחו

שלב קביעת העמלה עשוי להתרחש בטר� נוצרה מערכת יחסי� בי� בנק ולקוח או 

ו� תוצריו של שלב זה מוצגי� בעת שהבנק מזמי� את במקרה הראש. תו� כדי קיומה

במקרה השני מפורסמי� הנתוני� לכלל . הציבור להציע הצעות לשימוש בשירותיו

 מסירת ,די� שלנוה על פי, כ� או כ�. לקוחות הבנק לאחר שכבר נכרת חוזה בי� הצדדי�

 הבנק על  באופ� זה מצהיר45.פרסו� תעריפוני העמלותב כיו� בשלב זה נעשיתהמידע 

הצהרה זו של . י� הבנקאיי� קבלת השירותבעדרצונו בדבר התמורה שישל� הלקוח 

 נועדה להביא לתוצאות משפטיות אצל הבנק י� הבנקאיי�הבנק באשר לתמורת השירות

 
BCC966F70A}&itemid={B89E562A-0A60-4238-A5FF-03DE78AF0BCB} .לנתוני השוו 

מנתוני� אלו עולה . 104–103 'בעמ, 26 ש" הלעיל , לבחינת הגברת התחרותיותהצוות, בנק ישראל

ח " ש7.5�מ, 13%�בכ ֵראלית פחתה אשראי כרטיס החזקת על הממוצעת החודשית כי ההוצאה

 האחרונות וחצי בשנתיי�. 2011 שנת של הראשו ח ברביע" ש6.79� ל2010 שנת של הראשו ברביע

 להצעתי להטיל חובה על הבנקי� באשר .זו ממוצעת חודשית הוצאה ב23%�כ של ראלית ירידה חלה

 . לרשימה זוו ' בסלהל הבנקאית ראו לחשו� לביקורת ציבורית את מרכיבי העמלה
' בעמ, 27 ש" לעיל ה,)È�È„ ˙Â‡˜�· )ÈÏÏÎ ˜ÏÁאוליאל � ב;)שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 4� ו3 'ס  41

79–80. 
 „È�Èאוליאל � ב;592–590' בעמ, 28 ש"לעיל ה, ˆ·‡Áראו עניי .  לפי חובת הנאמנות הבנקאיתזאת  42

 ˙Â‡˜�·)ÈÏÏÎ ˜ÏÁ( ,פלאטו;106–99' עמב, 27 ש"לעיל ה � .100–71'  בעמ,5 ש"לעיל ה, שנער
 יצוי כי במקרי� אחרי� התפשרו הצדדי� בבית .5 ש"ה לעיל בתי המשפט בנושא ראו לפסיקת  43

, פורס� בנבו (Ú· ÌÈÏÚÂÙ‰ "� Ó 'Ú· ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ˙Â¯È˘ ·È·‡"Ó·�˜ 8564/09א " רע:המשפט

 ). 3.10.2004 ,פורס� בנבו (ÌÈÂ¯Ë�  '˘ÈÏ ÈÓÂ‡Ï ˜�·Ú· Ï‡¯"Ó 4065/03א " ע;)27.9.2011
 ראו פבלו לרנר. פעולה משפטית היא הצהרת רצו שמכוונת להביא לתוצאות במשפט, ככלל  44

ÈÈÁ˙‰‰˙Â·˙È„„ˆ „Á‰  20–23) 2001(; ברק  ).1995 (395–381 כר� א  ‰˘ÂÁ˙ÂÁÈÏ˜ אהר
שירות ( לכללי הבנקאות 4 ' ס;)גילוי נאות ומסירת מסמכי�) (שירות ללקוח( הבנקאות לכללי 26' ס  45

 ).עמלות) (ללקוח
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שלב גביית . ידי הלקוחות במועד מאוחר יותר  תשלו� העמלה על: קרי,ולקוחותיו

בשלב זה . מסוי�כי זה יעניק לו שירות העמלה מתרחש בעת שהלקוח מבקש מהבנק 

בכ� .  המבוקשהמסוי�שירות ה לפיבה יחויב ש העמלה עלמוסר הבנק ללקוח מידע 

 העומד מולו ובאשר לשירות המסוי�פני הלקוח בהבנק מצהיר על רצונו לגביית העמלה 

הצהרת . בהצהרה זו מסתמ� הבנק על פעולתו בשלב קביעת העמלה. מסוי� שביקשה

, קרי. שני הצדדי�ל להשגת תוצאות משפטיות  היאשלב גביית העמלה מכוונת ג�הבנק ב

, די� שלנועל פי ה. ידי הלקוח ידי הבנק תשול� העמלה על כי לאחר הצהרת הרצו� על

שלב זה צרי� להתבצע לאחר שהלקוח מבקש מהבנק לקבל שירות ספציפי א� בטר� 

אצלנו כי הבנק ימסור ללקוח נתוני� בשלב זה נקבע . עניק לו הבנק את השירות בפועלה

   46. העמלה שישל�על

הא� די :  המשפיעה על אפיונה של העמלה הבנקאיתחשובהמניתוח זה עולה שאלה 

 או ,בידיעת הלקוח באשר לשלבי הטלת העמלה כדי לשכלל את הפעולה המשפטית

 לי�י במ?כל אחד משלבי� אלו כדי לשכללהלשהבנק מחויב לקבל את הסכמת הלקוח 

צדדית הדורשת קליטה או בפעולה משפטית �הא� מדובר בפעולה משפטית חד, אחרות

אבח� . התשובה נובעת מטיבה של מערכת היחסי� בי� הבנק ללקוח,  לדידי47?צדדית�דו

  . שאלה זו

לקוח מבוססי� על הפקדת כספי� בבנק וקבלת� חזרה לשימוש הלקוח ע� –יחסי בנק

 חיוב זה של הבנק 49, וכפי שנפסק אצלנו48,אוליאל�ב�' כפי שהציע בעבר פרופ. דרישה

הוא החיוב המרכזי במערכת ) להעמיד את הכספי� לשימושו של הלקוח ע� דרישתו(

 המשפטי הייחודי ומטיבההוא נובע ממעמדו הייחודי של הבנק . בי� הצדדי�שהיחסי� 

 
, לכללי�) 3(א26 ' סלפי. )גילוי נאות ומסירת מסמכי�) (שירות ללקוח(א לכללי הבנקאות 26 'ס  46

 קבלה פוזיטיבית של הסכמת הלקוח נדרשת מדובר במת שירות באמצעות תקשורת מקוונת כאשר

 ).עמלות) (שירות ללקוח(נקאות לכללי הב) ג(4 ' ג� סורא. לעמלה בטר� הענקת השירות
 16–11 'ס ;384–383'  בעמ,44 ש"לעיל ה,  ברק;27–26'  בעמ,44 ש"לעיל ה, לרנר זו ראו להבחנה  47

 .2006–ו"לתזכיר חוק דיני ממונות התשס
 195/97 ]�–י[ש "בעקבות ע (שיפוטית הערכה – בנקאי חוזהתנאי מקפח ב"אוליאל � בריקרדו  48

ıÚÂÈ‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ � 'ÈÓÂ‡Ï ˜�· "(ÔÈ„ÌÈ¯·„Â  790–789, 777 ב) 2006() אוליאל �ב: להל

 הבנק להשיב ללקוח ל שה הגבוהחובתו לוקטרינריי� הדהמקורות על .")תנאי מקפח בחוזה בנקאי"

 Ricardo Ben-Oliel, The Juridical Nature of the Bank-Depositor Relationshipאת כספו ראו

(Thesis Submitted for the Degree “Doctor of Law”, Hebrew University 1977); Ricardo 

Ben-Oliel, Bankers Liability in the Bank Deposit Relationship, 14 ISR. L. REV. 164 (1979). 

ובשאר  , כי השאלה חשובה במיוחד משו� שבחלק מהמקרי� טר� נכרת חוזה בי הבנק ללקוחויצוי

לכ נשאלת השאלה . הסכמה פסולה של הלקוח, כנקודת מוצא,  המניחבנקאיהמקרי� מדובר בחוזה 

 .א� קיי� מקור משפטי נוס� הקובע את חובת הבנק לקבל את הסכמתו של הלקוח ג� במצב שכזה
49  ' Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ÈÓÂ‡Ï "� Ó·�˜ 6916/04א "ע ;567'  בעמ,19 ש" לעיל ה,·�˜ ÓÚÂÈ‰"� ˘ 'ÈÓÂ‡Ï עניי

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,18.2.2010,  בנבופורס�( 65' פס.( 
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תו את הוא מחזיק ברשו. בכ� שונה הבנק מכל ספק שירותי� אחר. של ההפקדה הבנקאית

לאור זאת .  בה�ושימוש  כספי� אלותעסקיו מבוסס על החזקמ וחלק ניכר ,כספי הציבור

הבנק יכול . ג� חיובו של הבנק להשיב ללקוח את כספו אינו חיוב רגיל אלא חיוב תוצאה

חובה גבוהה זו של הבנק , שיטתיל. להשתחרר מחיובו זה רק בנסיבות מיוחדות ביותר

  . ליכה על חובת הבנק לקבל הסכמת הלקוח לגביית העמלהלהשיב ללקוח את כספו מש

חיוב חשבו� הלקוח בעמלה מהווה גריעה מקניינו של הלקוח המצוי בידי , ודוק

 חיובו הגבוה של הבנק בשל.  נעשתה כדי� זומכא� שעל הבנק להוכיח כי גריעה. הבנק

קניינו של הלקוח להשיב ללקוח את כספו נראה כי ג� הנטל המוטל עליו להוכיח כי נגרע 

 הבנק יוכל לעמוד בנטל שכזה רק א� יראה כי הלקוח שיל� את 50. ביותרכבדכדי� הוא 

וכיח כי עשה כל שביכולתו כדי יבנק שהלא די , כלומר. כספו בהסכמה מלאה ומודעת

ידי פרסו� תעריפו� באתר האינטרנט שלו או  על, למשל(לקבל את הסכמת הלקוח 

 וככלל עליו לעמוד ,)פרט את העמלות שבה� חויב חשבונומשלוח ד� חשבו� ללקוח המ

בנק שלא יוכל להראות הסכמה כזו .  קבלת הסכמתו של הלקוח בפועל–במבח� התוצאה 

מכא� שג� . מצד לקוחו ג� לא יוכל לטעו� כי השתכללה זכותו להטיל עמלה על הלקוח

  . לא יוכל להצדיק את גריעת העמלה מפיקדונותיו של הלקוח

 נעשיתעוד יש לציי� כי קביעת עמלה וגבייתה מלקוח אינה  נקודה זו להשלמת

 במסגרת מערכת יחסי� הנוצרת בי� בנק נעשיתהיא . "רגילה" יחסי�במסגרת מערכת 

 של הבנק לקבל את הסכמתו האמתית של הלקוח עשויה המכא� שהחובה הגבוה. לקוחול

די� זה ייתכ� ש בד בבד. קאידי� הבנה לפי חובות הבנק בשללקבל משמעות רחבה נוספת 

ה נבח� מה ה� חובות אלו ואת ביטוי� בשלבי הקביע. טיל על הבנק א� חובות נוספותי

Â�ÂÚÓ˙ תו� דיו� בפסיקתו של בית המשפט העליו� בעניי� , והגבייה של העמלה הבנקאית
Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ.  

) שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 3בי� היק� פרשנותו של סעי� . ד
  לבי� חובת הנאמנות הבנקאיתבפסק הדי�

שירות ( לחוק הבנקאות 3 תוח� הדיו� למסגרתו של סעי� Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓבפרשת 

 בית המשפט א� פסק כי אי� בהכרעתו לקבוע א� הדר� שבה פעל הבנק 51).ללקוח

 לא היה 3תיחו� הדיו� למסגרתו של סעי� , כפי שאבהיר. מנוגדת להוראות די� אחרות

Â�ÂÚÓ˙ שיקוליו של בית המשפט בבחינת האחריות הבנקאית בפרשת צרי� להצר את 

 
לעיל , "י מקפח בחוזה בנקאתנאי" אוליאל�ב העולה מחיוב התוצאה ראו ה הבנקאית הגבוהלחובה  50

 .791–790'  בעמ,48 ש"ה
 נעשתה לפי ההסדר שהיה קבוע בעת 2003את כנראה משו� שהגשת התובענה הייצוגית בשנת ז  51

  .)חשירות ללקו( לחוק הבנקאות 1ההיא בפרק ג



  ג"תשע ה משפטי� על אתר  ליר� חיי�

62  

Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚוהוא איננו מנותק מהדי� ,  לא נחקק בחלל ריק3סעי� , למעשה.  ובכלל

אבהיר . הבנקאי הכללי ובפרט מחובתו הכללית של הבנק לפעול בנאמנות כלפי לקוחו

  .דבריי

 במסגרת ניסיו� של 1981נחקק בשנת ) שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 3סעי� 

 באיכות השירות ניכרלשיפור רחיב את חובות הבנק כלפי לקוחותיו ולהוביל המחוקק לה

 לחוק 15 להרחיב את עילת ההטעיה הקבועה בסעי� א ב3 סעי� 52.הבנקאי ללקוח

 חל ג� על שלבי ביצוע החוזה 3 בהתא� סעי� 53.א� לא לגרוע ממנה) חלק כללי(החוזי� 

 הסעי� א� איננו דורש הוכחת קשר סיבתי בי� 54.לכריתתושא ומת� המולא רק על שלב 

 ' לא כל הטעיה בנקאית נופלת בד, מנגד55.טעות הלקוח להתנהגות הבנקאית המטעה

  56. ויש דרישה כי ההטעיה תהיה בעניי� בנקאי מהותי,3אמותיו של סעי� 

 ,משפטידי בתי ה  השני� במשורה עלבמש�נעשה , הלכה למעשה, 3השימוש בסעי� 

בתופעה זו ובסיבות האפשריות לה דנתי במקו� . במיוחד על ידי בית המשפט העליו�

 לא היה חלו� ביצירת החובה לאיסור הטעיה 3 ע� זאת ראוי לציי� כי סעי� 57.אחר

ידי בתי המשפט כי מכוח חובתו של הבנק  עוד בטר� חקיקת החוק נקבע על. בנקאית

 
 ;)א"התשמ (2388, 91כ " ד;106ח "ה, 1981–א"התשמ, )שירות ללקוח(הצעת חוק הבנקאות   52

Ricardo Ben-Oliel, New Banking Business Law in Israel-Critical Notes, 17 ISR. L. REV. 

 – 1981–א" התשמ,)שירות ללקוח( בנקאית בראי חוק הבנקאות אחריות" ליר חיי� 1982) 334

אחריות בנקאית בראי חוק "חיי� : להל ()ÔÂÚ·¯˙Â‡˜�·Ï  171, 60–61) 2012" ת ביקורתיהערכה

אפשר )) שירות ללקוח( הבנקאות בחוק נוספי�כמו ג� סעיפי�  (3 'סבגי הפרתו של . ")הבנקאות

 15, 11–10, א11 'על כ� ראו בהתאמה ס. פליליות ואזרחיות, שיוטלו על הבנק סנקציות מנהליות

 ). שירות ללקוח(נקאות לחוק הב
' ÂÁÙË – ˜�·Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ˙Â‡˙�Î˘ÓÏ "� Ó˙ 1304/91א "ע; ) ללקוחשירות( לחוק הבנקאות 18 'ס  53

Ë¯ÙÈÏ ,1570/92א "ע; )1993 (326, 309) 3(ד מז"פ ˜�·Ú· „ÁÂ‡Ó‰ ÈÁ¯ÊÓ‰ "� Ó '¯Ï‚Èˆ ,ד "פ

 ).1995 (369) 1(מט
54  לעיל , )È�È„ ˙Â‡˜�· )ÈÏÏÎ ˜ÏÁאוליאל �ב ;386' בעמ, ש�, ˆÏ‚È¯ עניי ;53ש " הלעיל, Ë¯ÙÈÏ עניי

כמה פסקי די של בתי המשפט המחוזיי� ,  א� הפסיקה שצוינהעליצוי כי . 77–76' בעמ, 27 ש"ה

, 248–247' בעמ, 5 ש"לעיל ה, שנער�פלאטועל כ� ראו . האחרונות בשני�נחלקו בשאלה זו 

503–504 . 
55   זאת . 77–76' בעמ, 27 ש"לעיל ה, )È�È„ ˙Â‡˜�· )ÈÏÏÎ ˜ÏÁאוליאל � ב;53ש " הלעיל, Ë¯ÙÈÏעניי

 .431 'בעמ, 5ש "לעיל ה, ¯ÒÈÈ ענייעל כ� ראו . להבדיל מהוכחת קשר סיבתי לש� תביעת נזק
 .  קובע רשימה פתוחה של ענייני� מהותיי� הנופלי� בגדרו)וחשירות ללק( לחוק הבנקאות 3 'ס  56
 „È�Èאוליאל �ראו ג� ב. 69–66'  בעמ,52 ש" לעיל ה," בנקאית בראי חוק הבנקאותאחריות "חיי�  57

 ˙Â‡˜�·)ÈÏÏÎ ˜ÏÁ( ,הבנקאות חוק" סיני דויטש ;79–78'  בעמ,27 ש"לעיל ה )שירות ללקוח( ,

, ÔÂÚ·¯˙Â‡˜�·Ï  171 ,51" בתיקו יסודי של חוק הבנקאותהצור� , בהשוואה לחוק הגנת הצרכ

52–53 )2012.( 
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בתי המשפט א� קבעו כי .  מידע מטעה ללקוחולנהוג בנאמנות חל עליו איסור למסור

   58.גילוי מידע רלוונטי ללקוח�קרי באי, מידע כזה יכול להימסר ג� על דר� המחדל

היא להעלות את רמת השירות ) שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 3תכליתו של סעי� 

 תכלית זו עולה בקנה אחד ע� 59.הבנקאי לרמה גבוהה במיוחד של הגינות ומקצועיות

,  כפי שיורחב בהמש�60.היא חובת הנאמנות הבנקאית, ה חשובה אחרתתכליתה של חוב

הנאמנות הבנקאית באה למנוע שימוש לרעה בכוחו של הבנק להשפיע על זכויותיו חובת 

חובה הספציפית לבי� חובת הנאמנות הבנקאית ,  ודוק61.המשפטיות של לקוחותיו

חובת הנאמנות הבנקאית עשויה פי ש א� על ,לאיסור הטעיה קיי� קשר קרוב ביותר

מדברי� אלה . להטיל על הבנק חובות רחבות יותר מהחובה הקונקרטית לאיסור הטעיה

עולה לדעתי ג� המסקנה כי הקונקרטיזציה של חובת הנאמנות הבנקאית צריכה לבוא 

מסקנה זו ראויה ג� ). שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 3לידי ביטוי בפירושו של סעי� 

שמירה על אמו� הציבור במערכת הבנקאית : שני שיקולי� נורמטיביי� חשובי�לאור 

 רב משקל בייחוס השיקול הראשו� מתגש� 62.וקיו� הרמוניה נורמטיבית בדי� הבנקאי

פרשנות בהשיקול השני מתגש� . על בדיני הבנקאות�לחובת הנאמנות הבנקאית כעקרו�

)) שירות ללקוח( לחוק הבנקאות �3 סעי(הקרובה הניתנת להוראות הדי� הבנקאי שאחת 

  ).חובת הנאמנות הבנקאית(נגזרת ממשנתה 

בשל כ� קבע המחוקק כי היא . עמלה בנקאית מובילה לגריעה מקניינו של הלקוח

על כ� היא אחד הפרטי� שיצירת מצגי� בנקאיי� בלתי . שירות הבנקאישל הפרט מהותי 

 מכא� שעל בנק נאמ� חל 63. הלקוח להטעייתגרו�ת מלאי� או בלתי מדויקי� בעניינה

 ביטאאיסור רחב זה . הגבייתקביעת העמלה ואיסור רחב שלא להטעות את הלקוח בעת 

 לא פירט את 3ע� זאת סעי� ). שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 3המחוקק במסגרת סעי� 

א� . הגבייתקביעת העמלה ווודאי שלא בעת , מקרה ומקרהכל הדרכי� ליישומו בכל 

לה מהקונקרטיזציה של חובת עו 3 אזי הדר� ליישומו של סעי� ,י דלעילימסקנותנכונות 

 Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓמכא� שהיה על בית המשפט העליו� בפרשת . הנאמנות הבנקאית

 
" הטעיה "הגדרתג�  ).1975 (208) 2(כטד " פ,‰¯˘˜Ú· ˙Â‡˙�Î˘ÓÏ Ï‡¯˘È "� Ó 'Â·�˜ 1/75א "ע  58

Ú· ÌÈÏÚÂÙ‰ "� Ó ' ÈÎÒÂÓ·�˜ 7948/96א " ע;1973–ג"התשל, ) כלליחלק( לחוק החוזי� 15 'סב

Ú· ‰‰‚ ˙ÓÂˆ"Ó ,1998 (892, 865) 1(נהד "פ(. 
59  , 5 ש"לעיל ה, ‡·È· עניי ג� ורא. 79–78'  בעמ,27 ש"לעיל ה, )È�È„ ˙Â‡˜�· )ÈÏÏÎ ˜ÏÁ אוליאל�ב

 . )א"התשמ (2390–2389, 91כ "ד ;10 'פס
 .6 'פס, 5 ש"לעיל ה, ¯ÏÊÈÈעניי ל השוו  60
להגדרת טיב העסקה תפיסה חדשה : כספת בבנק"אוליאל �ב ריקרדו ; לרשימה זוו 'בס להל ראו  61

כספת "אוליאל �ב: להל( )1986 (85–83, 76 לז ‰ËÈÏ˜¯Ù"  מצד הבנקותולקביעת מידת האחרי

  .")בבנק

62  "  בנקאית במערכת היחסי� בכרטיס חיוב בכלל ובעת ביטול הוראת פירעו בפרטריותאח" חיי� ליר

ÌÈËÙ˘Ó 2012 (938–933, 906 ,905 מב( ) .") בכרטיס חיובאחריות בנקאית"חיי� : להל
 ).שירות ללקוח(לחוק הבנקאות ) 6(3 'ס  63
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קונקרטיזציה של חובת . להיכנס לעובי הקורה של אחריות הבנק ג� על פי חובה זו

בנקאית הייתה יוצקת תוכ� לחובה הנאמנות לפי אופייה המשפטי המיוחד של העמלה ה

מכא� שג� .  בעת קביעת העמלה וגבייתה3הכללית של איסור ההטעיה הקבועה בסעי� 

ולקבוע א� מעשי� , היה אפשר להסיק מסקנות בדבר אחריות הבנק בשלבי� אלו בכלל

 Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓאו מחדלי� שכאלו היו עלולי� להטעות את הלקוחה בפרשת 

  .יה זו לאור קביעות בית המשפטאבח� סוג. בפרט

  אחריות הבנק בשלב קביעת העמלה. ה 

 קבע בית המשפט העליו� באשר לשני ענייני� חשובי� Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓבעניי� 

כי מצגו של הבנק ,  ראשית: שהגדרתי כשלב קביעת העמלה,הנוגעי� לדיו� בשלב

 כשלמצג זה נלווה פרסו�  בייחוד, היה לגיטימילפיו הוא פועל להשאת רווחיושללקוחה 

כי שאיפת הבנק להגדיל את רווחיו היא ,  שנית;של העמלות בלוח העמלות של הבנק

ע� זאת .  בית המשפט לא ציי� גבולות אלו בפסק הדי�.לגיטימית בגבולות מסוימי�

.  כי בית המשפט לא סבר שגבולות אלו הופרו בעניי� שבפניונראהתוצאת פסק הדי� מ

 אלו ובקביעות נוספות הנוגעות לשלב גביית העמלה הגיע בית המשפט מהדיו� בקביעות

 לחוק 3העליו� למסקנה כי הבנק לא הטעה את הלקוחה ועל כ� לא הפר את הוראת סעי� 

  64).שירות ללקוח(הבנקאות 

כפי .  לקבל את כל קביעותיו של בית המשפט בעניי� זהאפשרסבור אני כי לא בנקל 

גבולות בש בסוגיות חשובות אלו צרי� להיות מוש� דווקא עמדתי היא כי הדג, שיוצג

א� רק לאחר קביעה שכזו אפשר לבחו� את השאלה . בה� הבנק יכול להשיא את רווחיוש

כי ככל שנגיע למסקנה .  בפרטÏ‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓ בכלל ובעניי� ו נשמרגבולות אלו

יה לא בנקל יכול לפו ,מתחייבת ג� מסקנה אחרת, גבולות בשלב קביעת העמלהה נחצו

בית המשפט , כאמור. גבולות אלו חצייתהלקוח בעמלה שנקבעת תו� את הבנק לחייב 

מכא� שג� לא .  את הגבולות האמורי�Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓלא פירט בפרשת  העליו�

 ג� לא נבחנה שאלת אחריות  מכ�כפועל יוצא. נבחנה השאלה א� פעל הבנק במסגרת�

 לחוק הבנקאות 3במסגרת סעי� (של גבולות אלה לאפשרות חציית�  באשרהבנק 

בכ� החמי� בית המשפט העליו� את ההזדמנות לדו� בשלב . )או בכלל) שירות ללקוח(

ואת  באשר לאחריות הבנק נדרשותכמו ג� להסיק ממנו את המסקנות ה, זה חשוב

  .  בפניונדו�שמקרה השלכותיה� על ה

ÊÚ ˙Â�ÂÚÓ¯˙ בית המשפט בעניי� מלא את שהיה חסר לדידי בפסיקת להל� אבקש ל
Ï‡¯˘Èאעשה זאת תו� הרחבת היריעה והתייחסות למכלול .  בשלב קביעת העמלה

נראה , כפי שיעלה מ� הדיו�. השיקולי� הנדרשי� לקביעת האחריות הבנקאית בשלב זה

 
64   .9 'בפס, 2ש "לעיל ה,  Â�ÂÚÓÏ‡¯˘È ˙¯ÊÚ˙ עניי
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דבר , במעשיו או במחדלו, כי בנק שאינו עומד בחובותיו בשלב קביעת העמלה ג� עושה

ת לקוח באשר למחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר בעד העלול להטעו

שירות ( לחוק הבנקאות 3ומשכ� הוא פועל ג� בניגוד לחובתו הקבועה בסעי� , השירות

   65.)ללקוח

   הגינות והסכמה במסגרת שירות מהימ� ומקצועי–נאמנות בנקאית . 1

 וכדי לכ�. י� הצדדי�מערכת היחסי� בי� בנק ולקוחו מושתתת על קיומו של אמו� ב

חובת הנאמנות , די� שלנוה על פי 66.שאמו� זה יישמר הוטלה על הבנקי� חובת נאמנות

היא חלה מעצ� מיהותו של הבנק ולאור האופי המיוחד של . הבנקאית היא חובה רחבה

 כ� 67.היחסי� הנוצרי� בינו לבי� אלו המקבלי� שירותי� ממנו ומושפעי� מפעולותיו

היתר כלפי כל לקוח ולקוח של הבנק בפרט וכלפי ציבור לקוחותיו חלה החובה בי� 

 לשלב זה או אחר במערכת היחסי� שנוצרת ת מוגבלה תחולת החובה איננ68.בכללותו

 והיא חלה ג� בשלב המשא ומת� וא� לאחר סיו� מערכת היחסי� ,בי� בנק ללקוחותיו

 לפעול ברמה גבוהה של חובת הנאמנות הבנקאית מטילה על הבנק, כידוע 69.בי� הצדדי�

 היא מטילה על הבנק לקבוע 70. וזהירות במת� השירותהגינות, מקצועיות, מיומנות

היא מחייבת את . הסדרי עבודה וניהול ברמה גבוהה מזו של אד� רגיל בנסיבות דומות

של (הבנק לשי� את ענייני הלקוח בראש סדר עדיפויותיו ולפעול עמו להשגת מטרותיו 

שונה חובת הנאמנות הבנקאית מחובות אחרות המוטלות על הבנק ומ�  בכ� 71.)הלקוח

 לקבוע של החובה אי אפשר ע� זאת מעצ� טיבה וטבעה 72.המטרות שה� באות להשיג

 
65   ).שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 3'  סלשו
66    הבנקי� מעצ� הגדרתה של עלחובת נאמנות מוטלת , ˆ·‡Á לפי הלכת .28 ש"לעיל ה, ˆ·‡Áעניי

 הבנקאית אצלנו ותטיבה ואופייה של חובת הנאמנ, למקורותיה . היחסי� בי הבנק ולקוחומערכת

 ·�˜‡È�È„ ˙Â יאלאול� ב;61 ש" העילל, "כספת בבנק"אוליאל �כחלק מכונ מהדי הבנקאי ראו ב

)˜ÏÁÈÏÏÎ (, עוד ראו פלאטו. 104–102 'בעמ ,27 ש" הלעיל�, 50–43' בעמ, 5 ש"לעיל ה, שנער

71–100.  
 .ש�  67
68   101, 94) 4(ד לח"פ, Âˆ�Ó�  'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó¯ 122/84פ " ע;591' בעמ, 28 ש" הלעיל, ˆ·‡Á עניי

)1984 .( 
69   .97–93 'בעמ, 5 ש"לעיל ה, שנער�פלאטו; 28 ש" הלעיל, ˆ·‡Á עניי
70   , 27 ש"לעיל ה, )Â‡˜�· È�È„) ÈÏÏÎ ˜ÏÁ˙אוליאל �ב; 592–590'  בעמ,28ש " הלעיל, ˆ·‡Áעניי

 .100–71'  בעמ,5 ש"לעיל ה, שנער� פלאטו;106–99' בעמ
71   .591' בעמ, 28 ש" הלעיל, ˆ·‡Á עניי
'  �·�È·ÎÂ„¯ 610/94א "ע; )1999 (279, 199) 1(ד נה"פ, Â¯�  'ÔÂÓÂÏÂÒ˜¯ 6339/97א "ראו למשל רע  72

�‰ Ò�ÂÎÌÈÒÎ‰˜È¯Ó‡ ÔÂÙˆ ˜�· Ï˘ ÈÓ˘¯‰  ,וריקרד ;)2004 (333–332, 289) 4(ד נד"פ אוליאל �ב

 150–149, 119 ה ÔÈ„ ÌÈ¯·„Â"  סקירה ביקורתית–משכנתא בנקאית בכלל ועל בית מגורי� בפרט "
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בהקשר . אמצעי� אלו משתני� ממקרה למקרה. מראש את כל האמצעי� להבטחת קיומה

ניי� ומטילה על הבנק היא בוחנת כל עניי� וע: זה חובת הנאמנות הבנקאית היא ממוקדת

, בקיצור. יעיל ואמי� ביותר, מגבלות ספציפיות שעליו לנקוט כדי להעניק שירות מקצועי

במקרה שלפנינו יש לבחו� את  73.חובת הנאמנות דורשת קונקרטיזציה בכל מקרה לגופו

לדעתי  .השאלה כיצד מתבטאת הקונקרטיזציה של חובת הנאמנות בשלב קביעת העמלה

  .עשויי� להשפיע על התשובה לשאלה זו שיקולי� כמה

 ˙È‡˜�·‰ ‰„˜Ù‰‰ ÔÈ· ¯˘˜‰Ï ˙È‡˜�·‰ ‰ÏÓÚ– עסקי הבנק מבוססי� על , כידוע

מבחינת הלקוח הוא זקוק לשירותי� . לקוחולבנק ה בי� מרביי�הדדיות ושיתו� פעולה 

בלא לקוחות המעונייני� , מבחינת הבנק. יומיי���הבנקאיי� כדי לנהל את ענייניו היו

 קל 74.לא יוכל לקיי� את עסקיוהוא פקיד את כספ� בעסקו ולקבל שירותי� בנקאיי� לה

על א� ההיזקקות הרבה של הבנק לפיקדונות . וחומר שלא יוכל להטיל עמלות בנקאיות

ביטוי להיזקקות זו בשלב קביעת שבו לא יינת�  מצב ייווצרבפועל אפשר שהלקוחות 

הואיל וככלל במערכת היחסי� שבי� ,  ראשית:הדבר נובע משתי סיבות עיקריות. העמלה

מבחינה חוקית נית� . לקוחו נתו� בידי הבנק כוח רב בהרבה מזה הנתו� בידי הלקוחלבנק 

לבנק ידע ,  מבחינה טכנית75.לבנק הרישיו� הייחודי שבקבלת פיקדונות מ� הציבור

מזה של רבה  בהטוב ניהול המאפשר לו לנהל את עסקיו ואת סיכוניו ,משפטי ומקצועי רב

והדבר ,  מבחינה ארגונית המערכת הבנקאית אצלנו היא ריכוזית76.ות הלקוחרביתמ

הלכה .  ענייני� אלה מצרי� את צעדיו של הלקוח77. את התחרות בי� הבנקי�מצמצ�

 ניהול פיקדונותיו וענייניו את דר� חופשי באופ�למעשה הלקוח אינו יכול לבחור 

 ללקוח  הבנקבו לא יינת� ביטוי להיזקקותשר מצב מכא� שג� עשוי להיווצ. הכלכליי�

 קביעת העמלה משנה את יחסי הכוחות לרעת במשו� ששל, שנית. בשלב קביעת העמלה

שירות עומד מול עת מת� הזאת הואיל וב. הלקוח א� באופ� קיצוני יותר מזה שתואר לעיל

 מול כוחו של  להוות משקל מסוי�בו כדיהבנק לקוח אשר ג� א� כוחו מועט עדיי� יש 

 
)2010()  ,"אחריות בנקאית בכרטיס חיוב"ראו ג� מאמרי . ")משכנתא בנקאית"אוליאל �ב: להל

 . 953–952, 939–938'  בעמ,62 ש"לעיל ה
73   , 27 ש"לעיל ה, ) È�È„ ˙Â‡˜�· )˜ÏÁÈÏÏÎאוליאל �ב; 592–590' בעמ, 28 ש" הלעיל, ˆ·‡Áעניי

 .100–71'  בעמ,5 ש"לעיל ה, שנער�פלאטו; 106–99' בעמ
 ,19 ש"לעיל ה, ÓÚÂÈ‰"� ˘ '˜�· ÈÓÂ‡Ï עניי; 591' בעמ, 28 ש"לעיל ה, ˆ·‡Á למשל עניי ראו  74

 .497–496' בעמ
 . 1981–א"התשמ, )רישוי( לחוק הבנקאות 21� ו13 ' סראו  75
ב  76�לעיל , ˆ·‡Á עניי ;103–102, 79–78' בעמ, 27 ש"לעיל ה, )È�È„ ˙Â‡˜�· )ÈÏÏÎ ˜ÏÁאוליאל 

 .585'  בעמ,28 ש"ה
 ¯·ÔÂÚ" ?מנ�ו הא–רפורמה בנקאית בעד תחרות " בליינדר 'ראו ג� אל ס. 26ש " לעיל הראו  77

˙Â‡˜�·Ï 156 ,46) 2005.( 
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,  לעומת זאת בשלב קביעת העמלה ג� כוחו המועט של הלקוח הבודד אינו קיי�78.הבנק

 מכא� ג� יכולתו הבלתי 79. רואה לנגד עיניו א� לקוח ספציפיאיננושכ� בשלב זה הבנק 

  . מוגבלת של הבנק לנצל את כוחו ביתר שאת במצב זה

סי� לגיטימיי� של לקוחות הואיל וחובת הנאמנות הבנקאית באה להג� על אינטר

.  לתת ביטוי להיזקקות הבנק להפקדות הלקוחות ג� בשלב קביעת העמלהעליה, הבנקי�

מכא� שהקונקרטיזציה של חובת הנאמנות הבנקאית צריכה בראש ובראשונה להוביל 

. להטלת חובות על הבנק שייתנו ביטוי לנחיצות ההפקדה הבנקאית לש� קיו� עסקיו

וח מקבל משנה תוק� כל אימת שמדובר בשירותי� בנקאיי� בסיסיי� אינטרס זה של הלק

בסופו של ,  והוא צרי� להתבטאהכרוכי� בעצ� הפקדת הכספי� בבנק והשימוש בה�

בו החובות ש זאת להבדיל מ� המצב השורר כיו� .ג� בהשפעה על עלות השירותי�, יו�

  . בגילוי המידע ללקוחבעיקר המוטלות על הבנק מתמקדות 

ÎÈÒ ˜�·‰ ÌÚËÓ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï È˘ÓÓ ÔÂ–  בקביעת העמלה הבנקאית עומד הבנק

עומד מולו האינטרס הכלכלי המשמעותי הנוגע להגדלת , ראשית. מול אינטרסי� שוני�

 האמו� עלרצונו של הבנק הוא לשמור , שנית. רווחיו במסגרת הענקת השירות הבנקאי

א הבריח יידוע רכישת אמו� הציבור ה כ80.ווא� להגדיל שציבור הלקוחות רוכש לעסקיו

 
ק מבוסס בעיקר על האפשרות כי יפעל כוחו המשפטי המועט של הלקוח בקבלת שירות מ הבנ  78

או יפנה ליחידת פניות הציבור של הפיקוח על , ) או ייצוגיי�יי�איש(הבנק נגד בהליכי� משפטיי� 

 „È�Èאוליאל �לעניי זה ראו ג� ב). שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 16 ' הפועלת מכוח סקי�הבנ

 ˙Â‡˜�·)ÈÏÏÎ ˜ÏÁ( ,53'  בעמ,27 ש"לעיל ה . 
79   היה  על פי שבשוק משוכללא�. כי ללקוח ג� אי כוח מיקוח כלכלי בשלב קביעת העמלה יצוי

אפשר לטעו שלבנק יהיה אינטרס למשו� אליו לקוחות והוא יעשה זאת באמצעות קביעת מחירי� 

ע� .  הבנקמול הלקוחות להפעיל את כוח� כקבוצה כולי�וכ כי בשלב קביעת העמלה י, נמוכי� יותר

 מכמה וזאת, הבנק מולכלכליי� אלו אינ� מסייעי� להגדלת כוחו הכלכלי של הלקוח   ענייני�זאת

 ,התחרותיות הגברת לבחינת הצוות ורא(כי בשוק הבנקאי שוררי� כשלי� תחרותיי� , ראשית: סיבות

 ,21 ש" לעיל ה, בעניי עמלות הבנקי�הפרלמנטרית החקירה ועדת; 58–42' בעמ, 26 ש"לעיל ה

כי נקבע אצלנו שמחירי השירותי� הבנקאיי� מושפעי� בעיקר ממדיניות , ניתש). 21–14' בעמ

 במדד העמלות שפרס� בנק סיע� בנקי� מתחרי� וממשחק אסטרטגי על מיקו� יח" יישור קו"

' בעמ, ש�,  עמלות הבנקי�ניי בעהפרלמנטרית החקירה ועדת ורא( האחרי� בנקי� הלעומת ,ישראל

בעיה ( שאי לו נציגות אחת ויחידה וזרק הלקוחות הוא שוק מפכי שו, שלישית). 20–18, 9–8

 לפתור בעיה זו על ידי ייצוג אינטרס הלקוחות בשלב שרותבאשר לאפ"). בעיית הנציג"הידועה בש� 

 . בסעי� זה על החובה לקיי� פיקוח ציבורי על מחיר העמלותוקביעת העמלה רא
על כ� . ור בפעילות� בי בפרסומת ובי בהתנהגות פועלי� כל העת כדי לחזק את אמו הציבהבנקי�  80

כפי שמלמדות , �בנוס. 104–102'  בעמ,27 ש"לעיל ה, )È�È„Â‡˜�· ˙) ÈÏÏÎ ˜ÏÁאוליאל � בורא

�פלטו האחרונות שוקדי� הבנקי� על ניסוח קוד י�בשנ, 415 'בעמ, 5 ש" לעיל ה,שנער וגבע במאמר

 תכניות להכשרה אתית של כלל מצטרפות ג�לכ� . אתי המבטא את זהותו המוסרית של הבנק

שנער וגבע רואות בכ� �פלאטו. מינוי נציג אתיקה והפעלת מוקד אתיקה לפניות העובדי�, העובדי�
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מת� רישיו� לבנק מותנה בצעדי� שיבצע הבנק שיבטיחו את . התיכו� לקיומו של הבנק

שידע כי הוא יכול לסמו� אי� לקוח שיפקיד כספו בבנק מבלי  81.אמו� הציבור בו

. בטיפול בכספומרביות  במקצועיות ובהגינות, מהימנותבכי הבנק יפעל " להאמי�"ו

מצגי� שוני� שה� מציגי� ב בפרסומות ו�יו��� א� מצהירי� על אינטרס זה יוהבנקי

 הבנקא� הגיוני כי ,  הבנקבשביל החיוניות ברכישת אמו� הציבור בשל 82.כלפי הציבור

שא� יופר אמו� זה ,  בראש סדר עדיפויותיו אמונ� של הלקוחות בפעילותויעמיד את

בנק ה מכא� שעל 83. מלהתקיי�יחדלוסקיו עאפשר שהבנק איננו עוד בנק ו, באופ� כולל

שכ� הפרת איזו� זה עשויה להעמידו בניגוד ענייני� ,  שני האינטרסי� השוני�לאז� בי�

  .שיוביל לפגיעה בעסקיו

אול� הצד השני של המטבע הוא עניינו של . עד כא� דנתי במערכת שיקוליו של הבנק

מצגי� . י� שמציג הבנק כלפיועל מיהותו של הבנק ועל המצגי� השונ המסתמ�, הלקוח

 ובאמירות של בשילוט המוצב בבנקי� השוני�, תו הבאי� לידי ביטוי בפרסומ–אלו 

 אינ� מבחיני� בי� שלב קביעת העמלה לחלקי� אחרי� של מערכת היחסי� – נציגי הבנק

נראה שחלק נכבד מהצהרות אלו מכוונות למי ששוקל , נהפו� הוא. לקוחלבי� הבנק 

כי הבנק יפעל " לקוח שבדר�"מצפה הלקוח ובייחוד הלכ� בצדק .  של הבנקלהיות לקוח

 באופ� לגיטימי , מצפה הלקוחבעיקר.  מרביות·‰‚Â�È˙מקצועיות וב ,במהימנות בענייניו

  . שיעמוד מולו רצונו להפיק רווחי�ככי הבנק ישמור על סטנדרטי� אלו ג� 

ה להתמודד ע� הסיכו� כי  קונקרטיזציה של חובת הנאמנות הבנקאית צריכלפיכ�

עשוי הבנק להתפתות לנצל את כוחו ,  העומד על הפרקהנכבד האינטרס הממוני בשל

, א� יתממש הפוטנציאל לניגוד ענייני� שכזה. הרב ולקבוע עמלות גבוהות וא� מוגזמות

במצב זה מקומה של חובת הנאמנות . ייפגעו ענייניו של הבנק וענייניו של הלקוח ג� יחד

א שומר על  תו� שהו84בוע את הגבולות במסגרת� יכול הבנק להשיא את רווחיוהוא לק

  85.היינו ה� אלו כאמור ה� –על יציבות עסקיו אמו� הציבור בפעילותו ו

 
ומספק כלי חינוכי , מצד אחד, את הכרת הבנק בתוקפה המוסרי של חובת האמו"צעדי� המבטאי� 

 ".רמצד אח, לטיפוח הכרה כזו בקרב העובדי�
 סמכויות הפיקוח שהוענקו למפקח על הבנקי� ועוד רא). רישוי( התנאי� בחוק הבנקאות  למשלראו  81

 .1941,  לפקודת הבנקאות5 'לפי ס
 .80 ש" לעיל הראו  82
 הבנק לשמר את אמו הציבור בפעילותו נובע ג� מטיבה של מערכת היחסי� שבי הבנק אינטרס  83

 זו – מטרה אחת , בראש ובראשונה,י להשיגללקוח הרואה בה� שני צדדי� לחוזה הפועלי� יחד כד

 'בעמ, 72 ש"לעיל ה, ·�È·ÎÂ„¯ למשל עניי ועל הגדרת יחסי אמו באופ זה רא. של הלקוח

332–333. 
84   כי שאלה דומה של ניגוד ענייני� בקביעת עמלה לאור חובת נאמנות עלתה זה מכבר בדיני יצוי

לכ .  ניגוד ענייני� בי השולח לשלוחבאיסוררכזי  דגש משמה חובת הנאמנות , כידוע,ש�. השליחות

 ורא(השלוח נדרש לשחרר עצמו מכל עניי אישי ולשי� את עניינו של השולח בראש סדר עדיפויותיו 

 ' בעמ כר� ב,44ש "לעיל ה,  ‰˘ÂÁ˙ÂÁÈÏ˜ברק ; 1965–ה"התשכ, לחוק השליחות) 4(8�ו) 3(8 'ס
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 ÏÚ ‰˙ÚÙ˘‰Â È‡˜�·‰ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Â·È˘Á‰‰ÏÓÚ‰ ˙ÚÈ·˜ –כידוע  ,

 חשובי� ביותר הבנקי�. לשירות הבנקאי תפקיד בעל חשיבות ציבורית וכלכלית רחבה

בעול� המודרני הציבור איננו יכול לנהל את ענייניו ללא חשבו� . לפיתוח כלכלת המדינה

באמצעות אמצעי התשלו� השוני� (לביצוע תשלומי� , המשמש אותו לקבלת שכר, בנק

הבנק א� מקבל רישיו� מיוחד מכלל הציבור . עודלחסכו� כספיו ו, )שמוציאי� הבנקי�

המעניק לו בלעדיות באשר לקבלת פיקדונות מהציבור ) דינההמידי רשויות  על(

 אצלנו העמדה כי על הבנק חלות נדונה  אחדי� בשל מאפייני� אלו במקרי�86.וניהול�

   87.ציבורי�חובות מחמירות ג� בשל מעמדו המעי�

ג� מבלי להסכי� לחלוטי� ע� הגדרת מעמדו של הבנק באופ� האמור נראה לי כי 

צריכה ,  השפעה רחבה על כלל הציבורבעלי� בנקאיי� כאשר מדובר בענייני

הקונקרטיזציה של חובת הנאמנות הבנקאית לתת משקל ג� לעובדה כי בשל החשיבות 

קביעת עמלה . נות� הציבור אמו� מיוחד בבנק, בצדק, הציבורית של השירות הבנקאי

 הוא בעל שלב קביעת העמלה, כפי שראינו. בנקאית נופלת לשיטתי בגדר מקרי� שכאלו

מדובר בשלב במערכת היחסי� . סממני� ייחודיי� ביחסי הבנק ע� ציבור לקוחותיו

בשלב זה ג� .  ומשפיע על ציבור רחב ביותר של לקוחותמסוי�היוצא מגדרו של לקוח 

 
לסיכו� ( תקבול כספי דו ראו בשליחות מוסד שאי בצסיי�א על פי שדיני השליחות הקלא� .)1043

ע� זאת כשהתפתחו חיי המסחר ). 1142–1141 'בעמ , ש�והתייחסות למצבי� שכאלה רא

במיומנות ,  עצמו יפעל ככלל ביתר שאתבעבורהתגבשה העמדה כי שלוח הפועל ג� , המודרניי�

תמרי� שכזה .  שענייניו האישיי� תלויי� ועומדי� על הפרקבידעו –ובשאפתנות להצלחת השליחות 

לכ הכירו דיני השליחות באפשרות להעניק שכר לשלוח . יש קושי להעניק לשלוח בדר� אחרת

הסייגי� .  שנועדו לצמצ� מצבי� של ניגוד ענייני� בי ענייני השלוח לענייני השולחמסוימי�בסייגי� 

וכי ייאסר מצב , כי שכר זה יהיה כפו� להסכמת השולח, "שכר הוג"יה מחייבי� כי השכר שייגבה יה

 ;1064–1063, 1052–1051' בעמ ,על כ� ראו ש�. שבו עקב קביעת שכר זה ייפגעו ענייני השולח

 בחובתעל ההבחנה בי יחסי הגומלי ש). È�È„ Ï‡¯˘È· ˙ÂÁÈÏ˘ 298–299) 1986יה ' פרוקצגואלטירו

 ·ÈË‰ ÈËÙ˘Ó‰ Ï˘ "˙Î¯ÚÓ ÌÈÒÁÈ‰ ÒÈË¯Î· חיי� ליריני השליחות ראו הנאמנות הבנקאית וזו שבד

·ÂÈÁ" 183–185 )הפקולטה – חיפה אוניברסיטת ,"לפילוסופיה דוקטור" התואר קבלת לש� חיבור 

בהקשר זה יצוי כי היקש מדיני השליחות מתבקש בענייננו ה בשל הקרבה . )2010 ,למשפטי�

 בענייננוני השליחות והקונקרטיזציה של חובת הנאמנות הבנקאית הרעיונית שבי חובת הנאמנות בדי

 מסוימי� שבמקרי� וה משו�) ממשי ומהותי לניגוד ענייני�, שתיה נועדו להתמודד ע� סיכו גבוה(

 .לוומכא חלי� עליו ג� דיני השליחות במקרי� שכא, פועל הבנק ג� כשלוחו של הלקוח
85   .103–102 'בעמ, 27 ש"לעיל ה, )È�È„ ˙Â‡˜�· )ÈÏÏÎ ˜ÏÁאוליאל �ב
 ).רישוי( לחוק הבנקאות 21� ו13 ' סראו  86
, 53 ש" הלעיל, Ë¯ÙÈÏעל כ� ראו עניי .  והספרות אצלנו דנו בתפיסה זו בהיקפי� שוני�הפסיקה  87

 ;585' בעמ, 28 ש"לעיל ה, ˆ·‡Á עניי ;383 ,53 'בעמ, 53 ש"לעיל ה, ˆÏ‚È¯ עניי ;325–323' בעמ

, 5 ש"לעיל ה, שנער� פלאטו;103–102' בעמ, 27 ש"לעיל ה, )È�È„· ˙Â‡˜�) ÈÏÏÎ ˜ÏÁאוליאל �ב

  חלק גמאמרי� ˘ÙÒ ¯‚Ó¯" ' חברתיתסוכנות'הבנק כ" מיכל רובינשטיי ובועז אוקו ;66–60' בעמ

819)  ). 2003, ר המערכת" ברק יואהר



  ג"תשע ה משפטי� על אתר  ליר� חיי�

70  

 בייחוד כשעסקינ�  עניי� המתעצ�, למגוו� רחב של שירותי�באשרנקבעות העמלות 

 חשיבות מיוחדת נוספת של 88.הפקדה הבנקאיתבשירותי� הנוגעי� לשימוש בכספי ה

שלב קביעת העמלה נובעת מכ� שבחלק מהמקרי� טר� נוצרה מערכת יחסי� ראשונית 

בו הלקוח שוקל לפנות לבנק לש� הפקדה שעסקינ� בשלב , דהיינו. בי� הבנק ללקוחו

ציבור לקוחות שיהיה סבור כי הבנקי� מנצלי� את כוח� וקובעי� . ראשונית של כספו

 ומכא� שעלול ,צדדי עמלות מוגזמות עלול לאבד אמו� במערכת הבנקאית�באופ� חד

לש� הפקדה )  בלתי חוקיי�,חלילה(בו יפנה הציבור לאפיקי� אחרי� שלהיווצר מצב 

 מכל האמור עולה כי 90. תוצאה שכזו אינה רצויה מבחינה חברתית89.וניהול של כספו

שלכות רוחב על קניינו של הציבור שלב קביעת העמלה מתקבלות החלטות בעלות הב

החלטות שכאלה מחייבות לשיטתי ג� התאמה של חובת הנאמנות . כלכלת המדינהעל ו

הבנקאית באופ� שתביא בחשבו� את האמו� המיוחד שרוכש הציבור לבנק בשל 

  .החשיבות הציבורית של השירות הבנקאי

 כי בשלב קביעת מהדיו� בקונקרטיזציה של חובת הנאמנות הבנקאית עד כה עולה

מת� ביטוי , ראשית: העמלה צריכה החובה להתייחס לשלושה עקרונות מרכזיי�

 
. ותי� הנפוצי� באופ מאוחדנקבעי� מחירי השיר) עמלות) (שירות ללקוח(הבנקאות כללי   פיעל  88

כגו , נקבע מחיר אחיד לכמה וכמה פעולות המבוצעת על ידי פקיד או מוקד טלפוני מאויש, למשל

 לחשבוהעברה או הפקדה ,  של תדפיס לבקשת לקוחסירההפקה ומ, משיכת מזומ, הפקדת מזומ

תשלו� , )קי�' צ20 עד –� קי'צ לכל קבוצת(ק 'הפקדת צ, )ק עצמי'כולל משיכה בצ(ק 'פדיו צ, אחר

  . התוספת הראשונה לכללי�ועל כ� רא. פריטת מזומ, שובר
 כבר התרחשו בעבר מקרי� שבה� ערעור אמו הציבור במערכת הבנקאית פגע בכלכלת אצלנו  89

 2910/94פ "ע,  למשל את משבר ויסות מניות הבנקי� שהתרחש אצלנו בשנות השמוני�ורא. המדינה

˙ÙÈ�  '¯˘È ˙�È„ÓÏ‡ ,לאפיקי� לא , חלילה,הלקוח א� עשוי לפנות, כאמור). 1996 (221) 2(ד נ"פ 

 Trade – מסחרהלבנת הו באמצעות "יאיר דג : חוקיי� כפי שקרה לא אחת במדינות שונות בעול�

Base Money Laundering "ÔÂÚ·¯˙Â‡˜�·Ï  160 ,13 ,17–21) 2007 .( אצלנו לאחרונה נחקר חשד

 תבנק מחתרתי במתח� בורס: חשד"ראו שני מזרחי :  בבורסה ברמת גכי פעל בנק מחתרתי

   .The Marker Online 8.1.2012 www.themarker.com/law/1.1611734"  ברמת גיהלומי�ה

 1לפי פרק ד, למשל. בנקאיי�� שירותי� פיננסיי� הניתני� באפיקי� חו�� לציי כי קיימי� כיויש  

 נותני שירותי מטבע מעניקי� כיו� את השירותי� של ניקיו 2000–ס"התש, לחוק איסור הלבנת הו

מתווכי� פיננסיי� . מכירה ופדיו של המחאות נוסעי�, העמדת נכסי� פיננסיי�, המרת מטבע, קי�'צ

, התחרותיות הגברת לבחינת הצוות ועל כ� רא: יכולי� לייע� בביצוע השקאות או להעניק אשראי

 נראה ,וי כי על א� האפשרות לקבל שירותי� באפיקי� האמורי�יצ. 41–33' בעמ, 26ש "לעיל ה

 הואיל והבנקי� ה� המוסדות .שלציבור עדיפות מובנית לנהל את ענייניו הכלכליי� בבנקי�

 מרבית לכ.  חשבונות עובר ושבהציבור בשבילהפיננסיי� היחידי� שנית לה� הרישיו לנהל 

 הפרלמנטרית החקירה ועדתעל כ� ראו .  הבנקי�יביד" לקוח שבוי"הלקוחות מצויי� במצב של 

 .16' בעמ, 21 ש"לעיל ה, בעניי עמלות הבנקי�
ד " פ,Ì˘� ·ÂË  'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 9796/03א " הסיכוני� החברתיי� שבהלבנת הו ראו למשל עעל  90

 ).2005 (397) 5(נט
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 ;ידי לקוחותיו לש� קיו� עסקיו להזדקקותו של הבנק להפקדות הבנקאיות שנעשות על

 אמו� ו של וחיזוקומניעת החשש כי יעדי� הבנק את השאת רווחיו על פני שימור, שנית

החשיבות הציבורית של השירות הבנקאי והשלכתה על ,  שלישית;הלקוחות בפעילותו

שלב קביעת העמלה לא נבחנו במרבית שיקולי� אלו ויישומ� . אמו� הלקוחות בבנק

בית המשפט שקל שיקול אחד בלבד הנוגע לשלב , כאמור. Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓבפרשת 

ו היה זה  איל91.לגיטימי  הואלפיו הוא פועל להשאת רווחיושכי מצגו של הבנק  –זה 

לקבל את אפשר היה שייתכ� , השיקול היחיד הנוגע לאחריות הבנק בשלב קביעת העמלה

ע� זאת א� נייש� את מכלול . הדיו� בשלב זהאת החלטתו של בית המשפט לצמצ� 

כפי ,  והיאנגיע לדעתי למסקנה שונה, שלב קביעת העמלה הבנקאיתבהשיקולי� שהצגתי 

הסייג : לה כפו� הבנק לשלושה סייגי� מרכזיי� בשלב קביעת העמכי, שאפרט להל�

 החובה כי העמלה תהיה –  הסייג השני;"שכר הוג�" חובת העמלה לשק� – הראשו�

 העמלה לא הטלת כי –  הסייג השלישי;)עמלה מוסכמת(כפופה לביקורת ציבורית 

בנק שאינו עומד בסייגי� אלו עלול במעשיו .  השירות הבנקאי ללקוחאיכותתשפיע על 

  .או במחדלו ליצור מצג המטעה את לקוחותיו

 ÔÂ˘‡¯ ‚ÈÈÒ–˙�‚Â‰ ‰ÏÓÚ   
 ‰‰‚Â�È˙ומקצועיות ה, מרב המהימנות חובת הנאמנות הבנקאית על הבנק לפעול בלפי

צריכי� , ובייחוד הנושא של הגינות השירות הבנקאי,  סטנדרטי� אלו92. לקוחותיולמע�

 עמלה צריכה לשק� בר הוא כיפירוש הד. להנחות את הבנק ג� בשלב קביעת העמלה

בי� פתרונות מהוגנות משפטית היא ביטוי לבחירה . בגי� מת� השירות הבנקאי ‰Ô‚Âשכר 

 בענייננו החובה לשמור על הגינות 93.כל הצדדי�לתוצאה מאוזנת ידי שוני� המביאה ל

בעלי תפקיד מרכזי בקביעת בהיות� , זו רובצת בראש ובראשונה לפתח� של הבנקי�

   94.עמלה הבנקאיתשיעור ה

הואיל וחובת הנאמנות הבנקאית באה להג� על האינטרס הלגיטימי של לקוחות 

ידי   של עמלה הוגנת יביא לידי ביטוי ג� את חיוניות הפקדת הכספי� עלשיעורה, הבנק

בנק נאמ� יכיר בחיוניות כספי הלקוחות לפעולתו ועל כ� יצמצ� את , ודוק. הלקוחות

 
91    .9' פס, 2 ש"לעיל ה,  Â�ÂÚÓÏ‡¯˘È ˙¯ÊÚ˙עניי
92   „È�Èאוליאל �ב; 101' בעמ, 68 ש"לעיל ה, Âˆ�Ó¯ עניי ;591' בעמ, 28 ש"לעיל ה, ˆ·‡Á עניי

 ˙Â‡˜�·)ÈÏÏÎ ˜ÏÁ( ,103–102' בעמ, 27 ש"לעיל ה. 
93  ראו ג� אהר ברק ). 2001( 555–554 פרשנות החוזה – כר� רביעי  ·Â�˘¯ÙËÙ˘Ó˙ ברק אהר

˙Â�˘¯ÙËÙ˘Ó·  חדיר הגינות לתו�  להובהעל הח). 1993 (549–548 פרשנות החקיקה – כר� שני

חיי� ; 328' בעמ, 53 ש" לעיל ה,Ë¯ÙÈÏ עניי ורא, השירות הבנקאי באמצעות חובת הנאמנות

 .953–952, 939–938, 906' בעמ, 62 ש"לעיל ה, "אחריות בנקאית בכרטיס חיוב"
94   1988–ח"התשמ, א לחוק ההגבלי� העסקיי�29'  סג� ורא. 101'  בעמ,68 ש"לעיל ה, Âˆ�Ó¯ עניי

 .אחר תאגיד שחלה על זו רחבה מהבנק לב שחובת בשי� תזא
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תחת ההנחה הידועה כי אי� בנק ללא לקוחות המפקידי� בו  זאת .האפשרהעמלה ככל 

בנק נאמ� ג� יכיר בחשיבות , יתרה מזו. את כספ� ואי� הטלת עמלה ללא קיומו של בנק

 כפועל יוצא. ש לו בשל אופיי� זהחרוהציבור הציבורית של שירותיו ובאמו� המיוחד ש

מחיר  את פיקדונותיו בבנק נאמ� יעשה כל מאמ� כדי לאפשר לציבור לנהלש מוב� מכ�

מוב� שבנק נאמ� המכיר בנחיצות הציבורית בשירותיו לא ינצל את כוחו . ההוג� ביותר

  . ויקבע עמלה מוגזמת או שרירותית בגי� שירותי� אלה

 באשר לפעולות בסיסיות הכרוכות בהפקדה דברי� אלו מקבלי� משנה תוק� בייחוד

 ג� משו� שלא הגיוניזאת . פקדההבנקאית ובשימוש הבסיסי של הלקוח בכספי הה

שהוא עושה שימוש עצ� ה פע� אחת מ–הבנק ירוויח מהפקדת הלקוחות פעמיי� ש

אי� ספק . בכספי ההפקדההטלת עמלה על שימושי� של הלקוח בהפקדה ופע� שנייה מ

קולו נשמע  והוא לא היה מתקיי� אילו , כוחו הגדול של הבנקבשלכי מצב כזה אפשרי 

לאור עקרונות . נודעת החשיבות הציבורית המרכזית ביותרג� לות אלו לפעו. של הלקוח

אלו לדעתי יש לשאו� כי קביעת עמלה הוגנת באשר לשירותי� בנקאיי� הנוגעי� 

 בלא רווח תביא לידי נתינת� 95 בסיסיי� של הלקוח בהפקדה הבנקאיתי�לשימוש

 השאת רווחיו על פני  למנוע את הסיכו� כי יתפתה הבנק להעדי� אתכדי, בנוס� 96.לבנק

 על הבנקי� להעמיד לפיקוח הציבור את העלות המפורטת ,חיזוק אמו� הציבור בפעילותו

כמו כ� עליה� להעמיד לפיקוח הציבור את הרווח שלה� מכל . של השירות הבנקאי

עשה אלא י ההגינות בשלב קביעת העמלה לא רק תסבור אני כי בדר� זו 97.שירות ושירות

 – יגדל אמו� הציבור בבנקי�כי תו� אימו� הסדרי� שכאלו , אי� ספק, ילדיד. ראהיג� ת

   98.נורמטיבית�מבחינה משפטיתג� ראויה תוצאה ה

 
קונקרטיזציה של חובת הנאמנות , כפי שנכתב ש�.  זה בחלק העוסק בפיקוח ציבורי'ס ג� הדיו בראו  95

 . בשלב קביעת העמלה תותא� ג� לסוגי� שוני� של לקוחות
. � בשני� האחרונות בנקאיי� בסיסיי� מקובלת בעוללשירותי� לצמצו� רווחי הבנק באשר מגמה  96

.  חשבונות לקבוצות אוכלוסייה מסוימות בעמלות נמוכותלפתוח בקנדה חובה על הבנקי�, למשל

 מדינות אחרות ג�. M.H. OGILVIE, BANK AND CUSTOMER LAW IN CANADA 181 (2007) ורא

קירה  החועדתעל כ� ראו . מעניקות שירותי� בנקאיי� בסיסיי� בעלות נמוכה או ללא עלות כלל

יצוי כי לבנקי� מקורות מימו . 46–45'  בעמ,21 ש" היל לע, בעניי עמלות הבנקי�הפרלמנטרית

 נקבעראוי לציי כי , באשר למקורות רווח נוספי�.  הכנסות ממת הלוואות לציבורוכג, נוספי�

דינות  הממוצע במרבית ממ �נמואצלנו שיחס יעילות� התפעולית של התאגידי� הבנקאיי� בישראל 

�הOECD .משקל השכר וההוצאות הנלוות של הבנקי� מתו� ס� ההוצאות התפעוליות , זאת ועוד

� אחרי� במדינות הבנקי�ל בהשוואהוהאחרות OECD מעלה כי ערכו של יחס זה גבוה מהממוצע 

, התחרותיות הגברת לבחינת הצוות ;41–40' בעמ, ש� ראועל כ� ). 2010נכו לדצמבר (העולמי 

 . 52–50' בעמ, 26 ש"לעיל ה
 . 18 'פס, 5 ש"לעיל ה, ‡Ê·Ï עניי ו לגלות את רווחיו ראובה אי לבנק ח, ככלל,שלפיהלעמדה אחרת   97
 חשיבות הקריטריו של חיזוק אמו הציבור כשיקול נורמטיבי בקביעת הסדרי� בתחו� הבנקאי על  98

 .936–934' בעמ, 62 ש"לעיל ה,  "אחריות בנקאית בכרטיס חיוב"חיי� ראו 
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מבט על הניתוח האמור דר� חובתו של הבנק לקבל את הסכמת הלקוח כתנאי 

 יוביל למסקנה כי הלקוח אינו יכול 99לשכלול הפעולה המשפטית של קביעת העמלה

, אד� שוקל להיות לקוח של הבנקכאשר , ביתר פירוט. יננה הוגנתלהסכי� לעמלה שא

היעדר הסכמה בפועל בבחינת  היא עמלה בלתי הוגנת יסוד� הבנק על עכניסתו לחוזה 

 הפעולה בעניינומכא� שלא השתכללה .  השירות הבנקאיתמורה שישל� בגי�לבאשר 

באשר . שירות הבנקאי הבעבור לחייב אותו יתקשהבנק ה ו,המשפטית של קביעת העמלה

בו שהללו קשורי� ע� הבנק בחוזה לפתיחת חשבו� , כפי שצוי� לעיל, ללקוחות קיימי�

 במצב 100.ת לעעתנכללה הוראה המאפשרת לבנק לשנות את שיעורי העמלות שנקבעו מ

ע� זאת . ידי הבנק צדדי על� חשופי� לשינוי עמלות חדיהיולקוחות קיימי� אפשר שזה 

, או כפו� לפיקוח ציבורי( העמלות שאיננו הוג� בשיעורכל שינוי , תיינוקוא� נכונות מס

 התנאה על גרעינה של חובת הנאמנות ובשל כ� מהווה תניה הוא) כפי שיובהר בהמש�

  101.מקפחת בחוזה אחיד

 È�˘ ‚ÈÈÒ– È¯Â·Èˆ ÁÂ˜ÈÙ   
אחת מחובותיו המרכזיות של הבנק בשלב קביעת העמלה היא לקבל את הסכמת הלקוח 

 חובה זו נובעת מעצ� היותה של העמלה פעולה משפטית 102.ה שנקבעהלעמל

ג� שלב חשוב במת� ביטוי של הבנק להיזקקותו ללקוח בקבלת היא חובה זו . צדדית�דו

ע� זאת קבלת הסכמת הלקוח בשלב קביעת העמלה . החלטות המשפיעות על פיקדונותיו

ות במערכות יחסי� אינה פשוטה במערכת היחסי� הבנקאית כש� שהיא עשויה להי

 , זאת משו� שבשלב קביעת העמלה עומד מול הבנק מספר רב של לקוחות103.אחרות

ג� א� היה , בנוס�. מכא� שבשלב זה אי� הבנק יכול לקבל הסכמת כל לקוח ולקוחו

דרישה מציאותית הרי שקבלת הסכמה מודעת ואמתית מכל לקוח אינה ,  אפשריהדבר

   .היות כרוכה בקביעת שיעור העמלהל המורכבות שעשויה בשלבשלב זה 

 
 . לרשימה זו3 ' ס לעילו כ� ראעל  99
 .לרשימה זו. 1.ב'  ראו ס כ�על  100
 ·ÈË‰ ÈËÙ˘Ó‰ Ï˘ "˙Î¯ÚÓ ÌÈÒÁÈ‰ ÒÈË¯Î· חיי� האפשרות להתנות על חובת הנאמנות ראו על  101

·ÂÈÁ", פלאטו ;194–192 'בעמ ,84 ש"ה לעיל� 'ס ג� ורא .428–427 'בעמ ,5 ש"ה לעיל ,וגבע רעשנ

 .5 ש"לעיל ה, גלברד ;1982–ג"תשמה ,�האחידי החוזי� לחוק )4(4
ברק  ורא.  הסכמה של הזכאי לאמו למת שכר לחב האמו היא תנאי הכרחי ג� בדיני השליחותקבלת  102

˜ÂÁ˙ÂÁÈÏ˘‰ , בעמ ,84 ש" הלעיל ,יה'פרוקצ ;1064–1063, 1052–1051'  בעמ,44 ש"לעיל ה' 

 .RESTATEMENT (THIRD) OF AGENCY § 8.14 (2006)  ג�ורא. 299–298
אול� ש� ,  את הסכמת השולח לקבלת שכר, בי היתר, למשל בדיני השליחות על השלוח לקבלכ�  103

על החובה לקבל את הסכמת . החובה כוללת הסכמה של אד� אחד או של כמה שולחי� לכל היותר

 .84 ש" ה לעילראו ,השולח לקבלת שכר
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ידי גו� ציבורי על להיקבע צרי� שיעור העמלות   קשיי� אלולהתגבר על כדי, לדעתי

 104.את עמדת הלקוחות בשלב קביעת העמלהה� את עמדת הבנקי� וה� בלתי תלוי שייצג 

הג� שגו� ציבורי שכזה לא יוכל א� הוא לשקול את ענייניו הספציפיי� של כל לקוח 

 כי הוא יוכל להתייחס למאפייני� המשותפי� לקבוצות של לקוחות יסביר בעיני, וחולק

ולהג� על האינטרסי� שלה� ) מקבלי הכנסות נמוכות וכולי, חיילי�, סטודנטי�, למשל(

 בכ� מושג האיזו� הראוי בבחינת הקונקרטיזציה של חובת הנאמנות  כיאני סבור. כנדרש

 לפתחו של גו� ציבורי ג� תוביל לפתרו� ניגוד העברת הסוגיה. בשלב קביעת העמלה

לשקילת כל שכ� ייצוג בלתי תלוי שכזה יוביל , הענייני� החרי� והייחודי הקיי� בשלב זה

כ� ג� יינת� ביטוי לחשיבות . השיקולי� הרלוונטיי� באופ� אובייקטיבי ובלתי תלוי

להסכמה   ויהיה אפשר להגיע105 השירות הבנקאיהתמורה שלהציבורית שבקביעת 

 נגידיעשה כ� לדעתי אי� מנוס כי יעד ש. ציבורית רחבה באשר לגובה העמלות המוטל

  106.את סמכותו ביתר שאת ויקבע את שיעור� ההוג� של העמלותיפעיל בנק ישראל 

 È˘ÈÏ˘ ‚ÈÈÒ–ÁÂ˜ÏÏ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘   
ור הלקוחות כי שיעור העמלות שיוטל על ציבלהניח סביר ,  הצעותיי דלעילייושמוא� 

מוב� שמצב שכזה אינו משנה את חובתו של הבנק לפעול כלפי לקוחו . שתנה מהותיתי

העובדה כי עמלה הוגנת , ודוק. נות במת� השירותיהגוהמקצועיות ה, המהימנות במרב

 הומוסכמת משקפת יישו� נכו� של חובת הנאמנות הבנקאית בשלב קביעת העמלה אינ

חלקי� אחרי� במערכת היחסי� ב של אותה החובה  להתבטא בפגיעה ביישומההיכול

פגיעה שכזו תציב את הבנק בסיכו� משפטי כי ייחשב מי שהפר את . שבי� הבנק ללקוחו

פעמי� רבות נשמעת אצלנו הטענה כי הטלת חובות נוספות , אכ�. חובת הנאמנות ללקוחו

ת לייקור  שכ� בסופו של דבר ה� מובילו,על המערכת הבנקאית אינה מועילה ללקוח

הרי שדינה של טענה זו להידחות בנימוק כי , י לעילי א� יתקבלו דבר107.השירות הבנקאי

בנק נאמ� מחויב להעניק ללקוח את השירות המקצועי ביותר במסגרת העמלה ההוגנת 

   .ביותר

  

 
 BASEL COMMITTEE ON BANKING ותלות כגור� מרכזי בפיקוח בנקאי רא�של אי חשיבותה על  104

SUPERVISION, CORE PRINCIPLES FOR EFFECTIVE BANKING SUPERVISION principle 2 

(2012))  .)כללי באזל: להל
 .ה ' בס לעילו כ� ראעל  105
� עמלות הבנקי� על  החקירה הפרלמנטרית בתחועדתובהקשר זה המליצה . לרשימה זו. 2.ב 'ס  106

 הפרלמנטרית החקירה ועדתעל כ� ראו .  של חלק מ העמלותמחיר קצובה באשר לתקופהפיקוח ל

 .10' בעמ, 21ש "לעיל ה, הבנקי� עמלות בעניי
 ש"יל הלע, ¯ÏÊÈÈ עניי ;14' פס, 5 ש"לעיל ה,  ‰ÚÂÓ‰˙Â�Î¯ˆÏ ˙ÈÏ‡¯˘Èˆ‰ דומה ראו עניי לעמדה  107

5. 
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חשיבותו של פיקוח והשלכותיו על האחריות הבנקאית בשלב קביעת . 2

  העמלה ובכלל

 פיקוח 108.הותית הכוללת בחינת טיב הביצוע של מעשי� מסוימי�פיקוח הוא סמכות מ

 � שלידי הערכת עמידת בנקאי כולל את בחינת התנהלותה של המערכת הבנקאית על

ליקויי� כולל הפיקוח הבנקאי ג� את בו מתגלי� שמקו� . פי די� הבנקי� בחובותיה� על

ÊÚ ˙Â�ÂÚÓ¯˙  בעניי� 109.לרבות פיצוי מי שנפגע מה�,  התיקו� של ליקויי� אלואוידו
Ï‡¯˘È בי� היתר משו� , "היה כברו] של הבנק[תוכו "כי  בית המשפט העליו� ציי�

 בנק –ידי הגו� המפקח   שהוצעו עלההוראות שהודיע ללקוחה על גביית העמלות על פי

אבח� סוגיה זו .  זו מעלה שאלות בדבר אופי הפיקוח המצוי והראויקביעה. ישראל

  110.בהרחבה

הוא אחת . נקאי אפקטיבי הוא עניי� חשוב ומקובל ביותר בעול� המערביפיקוח ב

להוביל לחשיפת , הדרכי� המרכזיות לשמור על תקינות פעילותה של המערכת הבנקאית

בכ� מוביל הפיקוח לריסו� הכוח . קשיי� במילוי חובות הבנקי� וא� להביא לפתרונ�

   111.הרב שנית� לבנקי�

עמידה בחובות הניהוליות שהוטלו :  לשני מישורי� לחלקאפשראת הפיקוח הבנקאי 

 112.)פיקוח עסקי(ועמידה בחובות הבנקי� כלפי לקוחותיה� ) פיקוח ארגוני(על הבנקי� 

 113,אצלנו מרוכזות עיקר סמכויות הפיקוח הבנקאי בשני מישורי� אלה בידי בנק ישראל

ת� בעיקר לבנק  שני, הפרדה בי� הפיקוח הארגוניקיימתבה� שבשונה ממדינות אחרות 

 נראה שהמקור הראוי להפרדה 114. שנית� לרשות אחרת,לבי� הפיקוח העסקי, המרכזי

 
� אבאברה�" פקוח"  108 � ‡·ÔÂÏÈÓÔשושÔ˘Â˘ ÊÎ¯Ó‰ – ˘„ÁÓÌÈÈÙÏ‡‰ ˙Â�˘Ï ÔÎ„ÚÓÂ  787)  משה

 .)2004, אזר עור� ראשי
109  KENNETH KAOMA MWENDA, BANKING SUPERVISION AND SYSTEMATIC BANK 

RESTRUCTURING: AN INTERNATIONAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVE 17–19 (2000). 
 .9פסקה , 2ש "לעיל ה, Â�ÂÚÓ ˙¯ÊÚ Ï‡¯˘È˙ ייענ  110
111  BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, CORE PRINCIPLES FOR EFFECTIVE 

BANKING SUPERVISION (Consultative Document) 14–16 (20.3.2012) ; ש"לעיל ה, ¯ÏÊÈÈ עניי

5. 
112   ROSSראו ג� . 52–50 ,28–27 ' בעמ,27 ש"לעיל ה, )È�È„ ˙Â‡˜�· )ÏÎ ˜ÏÁÈÏאוליאל �ב

CRANSTON, PRINCIPLES OF BANKING LAW 65–82 (2nd ed. 2002) . 
 באנגליה ש� מרוכזות קיי� מצב דומה .2010–ע"התש, לחוק בנק ישראל) 7(4�ו) 3(3 ' סראו  113

�סמכויות פיקוח לגבי מרבית המוסדות הפיננסיי� בידי ה Financial Service Autohirity :E.P. 

ELLINGER, EVA LOMNICKA & C.V.M. HARE, ELLINGER’S MODERN BANKING LAW 40–47 (5th ed. 

2011). 
 הנתו לקוח– בנקיחסי  הפיקוח הארגוני הנתו לבנק המרכזי מהפיקוח עלפרדבקנדה מו, למשל  114

�לFinancial Consumer Agency of Canada . על פתיחת חשבונות המפקח הגו�גו� זה הוא ג� 

 כי מהל� זה נועד להצביע על חשיבות הפיקוח העצמאי על ציינת מOgilvie. ויות נמוכות בקנדהבעל
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 שיקולי� אשר ככלל לא –נעו� בשיקולי� העומדי� בבסיס תחומי הפיקוח השוני� 

קביעת שיעורה ההוג� של העמלה , כ� כפי שראינו. צריכה להתקיי� חפיפה ביניה�

  .יכות השירות הנית� ללקוחהבנקאית אינה יכולה להשפיע על א

פיקוח (לקוחו לבי� בנק שבו עוסקת רשימה זו הוא פיקוח על היחסי� שהפיקוח 

פנה כי בעת קביעת שיעור העמלה תיאכ,  של הרשימהמיוחד בחלק זהוב 115,)עסקי

תפקיד חשוב ביותר שמור ,  הסדרת הפיקוח אצלנובשל.  הבנקי� כלפי לקוחותיה�חובות

 המפקח על הראשונה היא הזרוע:  ישראל על זרועותיו השונותלדעתי בהקשר זה לבנק

. נה סמכות הפיקוח הכללית והביקורת על הבנקי�ולמפקח על הבנקי� נת. הבנקי�

במסגרת זו הוא רשאי לית� הוראות הנוגעות לדרכי פעילות� וניהול� אשר יבטיחו את 

ה יכול להוות עבירה ציות ל�אי. סמכות זו היא סמכות מהותית. עניינ� של לקוחותיה�

בעל המומחיות ,  המוסמ�הגו� המפקח על הבנקי� הוא , כפי שנפסק בעבר116.פלילית

ועל , המודע והאמו� על צרכיה של ביקורת המערכת הבנקאית, המקצועית הייחודית

 מתוק� סמכויות אלו ראוי כי המפקח על הבנקי� 117.המשאבי� הנתוני� בידיו לצור� כ�

ידאג ובכפו� לכ� , פיקוח הציבורי הבלתי תלוי עליהל, בנקאיתידאג להוגנות העמלה ה

מתווה שהצעתי לעיל ותו� שאיפה ה על פיזאת . שמירה על איכות השירות ללקוחל

  .להפרדה בי� השיקולי� הנוגעי� לתחו� העסקי לבי� שיקולי� ארגוניי�

ת לנגיד הבנק הוענקה הסמכו, כפי שצוי�.  נגיד בנק ישראלהזרוע השנייה היא

בעיקר ) ייתכ� וכשלב ראשו� בלבד(סמכות זו יושמה . החוקית להתערב בשוק העמלות

 פעילות משמעותית במישור קביעת שיעור  תחתבמישור האחדת העמלות וגילוי�

 
 בקביעות למשרד שמשלמת זו ג� מציינת כי המערכת הבנקאית היא Ogilvie. ענייניו של הלקוח

הפרדה בי הבנק . 74–70' בעמ, 96 ש"לעיל ה, OGILVIE. לההאוצר בגי המימו של גופי� א

 NORBERT HORN, GERMAN BANKING LAW AND : ג� בגרמניהקיימתופי� המפקחי� המרכזי לג

PRACTICE IN INTERNATIONAL PERSPECTIVE 9–12, 41–43 (1999). באוסטרליה קיימת הפרדה 

� היחסי� ע� הלקוח הנתו למערכת על המרכזיבי הבנק Australian Competition and Consumer 

Commission. הוק� לאחרונה , 2008כאחת התגובות למשבר הכלכלי של , תבארצות הברי

�הConsumer Financial Protection Bureau ,עצמאי על זכויות הלקוחות  .שמטרתו להג באופ
כ� למשל .  האחרונותבשני� על יחסי בנק לקוח הפ� משמעותי ביותר במדינות המערביות פיקוח  115

, 112 ש" הללעי, CRANSTON ראו �על כ. � המפקחבאנגליה הוא אחד היעדי� המרכזיי� של הגו

 ראועל כ� . ג� כללי באזל מעניקי� חשיבות רבה לקידו� מקצועיות ואטיות רבה בתחו� זה. 76' בעמ

 .principle 29, 104 ש" הלעיל, כללי באזל
 .53–52'  בעמ,27 ש"לעיל ה, )È�È„ ˙Â‡˜�· )ÏÎ ˜ÏÁÈÏאוליאל � ב;לפקודת הבנקאות) ב(5' ס  116
5048/07� "בג; ת לפקודת הבנקאו1ג5�ו) ב(5, )א(5 'ס  117 Ï·¯‡�  'Ï‡¯˘È ˜�· –ÌÈ˜�·‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰  

 ).1(ה' פס, 5 ש"לעיל ה, ¯ÏÊÈÈעניי ; )9.10.2007, פורס� בנבו(
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 –לאור האמור ראוי כי יבח� הנגיד את הסוגיה מחדש ויתערב בשוק העמלות . העמלות

  118.הפע� ג� בקביעה רחבה של שיעור�

ללקוחה  גילה כי הבנק בית המשפט העליו� ציי� Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓפרשת ב, כאמור

נראה כי גילוי שכזה חיזק את המסקנה כי לא  119. לפי הוראות בנק ישראלהעמלותאת 

, כפי שראינו. נותיי דלעילקאבח� עניי� זה לאור מס. הציג הבנק ללקוחה מצג מטעה

מדובר בסמכות מהותית . מליפיקוח בכלל ופיקוח בנקאי בפרט איננו תפקיד פור

מכא� שג� המסקנה המשפטית שיש להסיק מקיומו . שמטרתה לאכו� את חובות הבנקי�

 התרחש Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓעניי� . ת מהותיבחינהשל פיקוח שכזה צריכה להיבח� 

קיו� חובות ידי פיקוח של בנק ישראל לה הביאנראה כי בתקופה זו לא . 2003בשנת 

המשקל לא ברור מהו מכא� ג� . בשלב קביעת העמלה) הצגתי לעילבמתווה ש(הבנקי� 

קיומו של  לעצ� Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓ בית המשפט העליו� בפרשת היה צרי� לתתש

ידי   חובות הבנקי� עלהסדרה של מכלולנראה כי בהיעדר , מתו של דבראל. פיקוח שכזה

כגו� לייש� עקרונות  שהיה צרי�  הוא בית המשפט העליו�,רשויות הפיקוח בעת ההיא

 את המסקנות המתבקשות מיישומ�להסיק ומקרה שבפניו בשהצגתי ברשימה זו אלה 

  .  הלקוחההטעייתלעניי� אחריות הבנק ו

בהקשר זה חשוב להזכיר כי השמירה על ענייניה� של הלקוחות אינה חובתו של בנק 

. וח אחרותבתי המשפט ורשויות פיק, היא מונחת לפתח� של המחוקק. ישראל בלבד

קביעת אכיפה של הדי� הבנקאי בכלל וחובת הנאמנות הבנקאית בפרט בשלב �אצלנו אי

השפעת� את בו במש� שני� רבות ניצלו הבנקי� את כוח� ושמצב יצרו  120העמלה

את בניגוד לאמו� שאמור לשרור בי� הבנק ז 121. רווחיה� על חשבו� הציבורתהגדלל

ה מתחזק לו הייתה מופעלת חובת הנאמנות  אמו� שהי,בשלב זה בפרטבכלל וולקוחו 

  . ביתר שאת בשלב קביעת העמלה בנקאיתה

לאור מסקנותיי ולאור מהות חובת הנאמנות הבנקאית חולק אני ג� על דעתה של 

  :אשר כתבה, שנער�פלאטו' פרופ

פני האינטרס  א� נחייב את הבנק להעדי� את האינטרס של הלקוח על"

הפתרו� בתחו� זה אינו . תו לגבות עמלות זכומעליהתישלל , האישי שלו

הטלת פיקוח , קרי. אלא דווקא בהיפוכה הגמור, נעו� בהטלת חובת אמו�

 
 הגברת לבחינת הצוות ראו. לאחרונה המלי� המפקח על הבנקי� על התערבות נוספת בשוק העמלות  118

 .121–103' בעמ, 26 ש"לעיל ה, התחרותיות
119   .9' פס, 2 ש"לעיל ה,  Â�ÂÚÓÏ‡¯˘È ˙¯ÊÚ˙ עניי
 מדיניותש� נקבע כי . 9'  בעמ,21 ש"לעיל ה,  בעניי עמלות הבנקי�הפרלמנטרית קירה החועדת ראו  120

 . הייתה אפקטיבית די הצור�לא הריכוזיות בשוק הבנקאי בתחו�הרגולטורי� בישראל 
 .101' בעמ, 5 ש" הלעיל ,שנער�פלאטו  121



  ג"תשע ה משפטי� על אתר  ליר� חיי�

78  

שמשמעותו אי אמו� בנכונות הבנקי� לפעול , מסוי� על תעריפי העמלות

  122".על פי דרישותיה של חובת האמו�

 שפיקוח שכזה אלא. אכ� ראוי סבור אני כי הפיקוח הבנקאי על הסוגיה, כפי שציינתי

 את הסייגי� החלי� על הבנק והנובעי� מהקונקרטיזציה של חובת ÛÂÎ‡Ï, בענייננו, נועד

פיקוח בנקאי אינו תחלי� לתחולתה , ודוק.  ולא ליצור אות� יש מאי� הבנקאיתנאמנותה

 אכיפה זו דרושה ג� באמצעי� נוספי� 123.של חובת הנאמנות אלא מכשיר לאכיפתה

איננה מובילה ג� החלת חובת הנאמנות הבנקאית הכללית . חוקקדוגמת בתי המשפט והמ

 אלא להטלת חובות על 124, הבנק לגביית עמלהו של זכותת לשליל כשלעצמהלשיטתי

ראוי לשיטתי , כפי שג� נקבע בפסיקה שלנו, בהקשר זה. הבנק בעת מימוש זכות זו

חובת , לכמצוי� לעי 125.להפריד בי� עצ� הטלת החובה לבי� הקונקרטיזציה שלה

, )ידי הבנק ויכולה להכיל א� קבלת עמלה על(הנאמנות הכללית היא בעלת תכלית רחבה 

 מהות השירות ומיהות לפי הקונקרטיזציה של החובה דורשת דיוק ואפיו� א� לעומתה

 נקבעות חובות הבנק במסגרת – הקונקרטיזציה של החובה – בשלב חשוב זה 126.הלקוח

בי� " אמו��אי"בלדעתי הכרה משפטית , זאת ועוד. ההמקרה הספציפי של קביעת העמל

 השני� במש�בשלב קביעת העמלה משמעה קיבוע המצב שנוצר אצלנו הבנק ללקוחותיו 

 על הלקוח לשי� מבטחו בבנק  סבור אני כי.בו ניצלו הבנקי� את כוח� בתחו� זהש

 
 .409–407' בעמ, 5 ש"לעיל ה, שנער וגבע�ראו ג� פלאטו. 102' בעמ, ש�  122
� את הקמת הOgilvie ג� מסבירה כ�  123Financial Consumer Agency of Canada :OGILVIE , לעיל

 .70'  בעמ,96 ש"ה
, 1040'  בעמבכר� , 44ש "לעיל ה , ‰˘ÂÁ˙ÂÁÈÏ˜ברק  דומה בדיני השליחות ראו לעמדה  124

 הקובע כי ככלל השליחות אינה נעשית ,י לקודקס האיטלק1709 'עוד ראו למשל ס. 1144–1142

 הקובע כי ככלל השליחות תהיה ללא שכר א� הצדדי� רשאי� , לקודקס הצרפתי1986 'ס; בחינ�

 RESTATEMENT (THIRD) OF (ת השלישיסטייטמנט לרי8.14 ' ס.נוהג הלפי אולקבוע אחרת בחוזה 

AGENCY § 8.14 (2006) ( כי שנקבע כפיקובע כי ככלל השכר יהיה  לא א� בחוזה בי הצדדי� וכ

 השלוח ואשר בעקבותיה צמחה וציאאזי הזכות קיימת א� וכאשר מדובר בהוצאות שה, נקבע שכר

 זה ראו לעניי. התרה שכזו קיימת בסוכנות המסחרית הנשלטת על פי דיני השליחות. תועלת לשולח

 הצור� בהסדר – במבט השוואתי )’Commercial Agency‘( הסוכנות המסחרית"אוליאל � בריקרדו

, )סוכ מסחרי וספק( לחוק חוזה סוכנות 2  ג�ורא). 1991 (80–77, 67 מ ‰ËÈÏ˜¯Ù" חקיקתי

 .2012–ב"התשע
125    ,27 ש"לעיל ה, )È�È„˙Â‡˜�·  )˜ÏÁÏÏÎ Èאוליאל �ב; 592–590'  בעמ,28 ש"לעיל ה, ˆ·‡Áעניי

 .106–99' בעמ
, כפי שראינו לעיל. 150–149, 119'  בעמ,72 ש"לעיל ה, "משכנתא בנקאית "לאוליא�ב ריקרדו  126

 לפי סוגי� של אבשלב קביעת העמלה קונקרטיזציה שכזו אינה נעשית בעניינו של כל לקוח ולקוח אל

בשלב קביעת העמלה , בנוס�.  ציבורי הנוגע לפיקוחסעי�ה�בתת. 1.ה 'סעל כ� ראו לעיל ב. לקוחות

הקונקרטיזציה של החובה מובילה להחלת סייג העמלה ההוגנת רק על שירותי� הנוגעי� לשימושי� 

 . הנוגע לעמלה הוגנתסעי�ה�בתת. 1.ה 'סבלעיל על כ� ראו . בסיסיי� של הלקוח בהפקדה הבנקאית
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 של הבנק אמו� הלקוח בבנק נובע מאופיו המיוחד, כאמור. ולהאמי� בו בכל שלב ושלב

 לכ� אי� 127.בכללותהחברה הג� במצב זה רוצה . בינו לבי� הלקוחשומהקשר הייחודי 

שלב שבו הבנק רשאי להפר אמו� זה שנותני� בו לקוחותיו וא� אי� זה ראוי שהמשפט 

 כדי חובת הנאמנות הבנקאית ת הבנק מפר אמו� זה יש צור� באכיפא�. יכיר במצב שכזה

  .  כי אמו� זה יישמר בכל שלב ושלבותת של הלקוחלהג� על הציפייה הלגיטימי

 להפעיל פיקוח אפשרכיצד : נשאלת שאלה נוספת,  וא� נכוני� דבריי אלו, לסיו�

ביקורת שיפוטית אפקטיבית על קיו� חובות הבנק ,  כלומר?נוס� וחשוב על הסוגיה

 מתעוררת מחלוקת בקשר לעמלה הבנקאית כאשר,  לדעתי128.בשלב קביעת העמלה

ילה חובת הנאמנות למסקנה כי נטל הראיה באשר לקיו� הסייגי� שצוינו לעיל יונח מוב

ה�  העמלה וקביעת הכוח הרב המצוי בידיו של הבנק בשלב ה� בשל, לפתחו של הבנק

מכא� שהדר� לאפשר ביקורת . מרבית הנתוני� הנוגעי� לשלב זה מצויי� בידיומשו� ש

לבנק נאמ� . וכיח כי עמד בסייגי� שצוינושיפוטית אפקטיבית היא להטיל על הבנק לה

   129.העומד בסייגי� אלו לא צרי� להיות קושי של ממש להוכיח כל זאת

ÊÚ ˙Â�ÂÚÓ¯˙ נראה כי יישו� עקרונות אלו בפרשת , כפי שיפורט בהרחבה בהמש�
Ï‡¯˘È היה מוביל את בית המשפט העליו� למסקנה כי לא עמד הבנק בחובתו להוכיח את 

נראה ג� כי מחדלו במצב זה . ואת קבלת הסכמתו של הלקוח לקביעתההוגנות העמלה 

, לדידי, מנימוק זה בלבד. של הבנק לעמוד בדרישות אלה עלול היה להטעות את הלקוחה

  . צריכה להיות שונה,על פני הדברי�, ג� מסקנתו של בית המשפט העליו� הייתה

  אחריות הבנק בשלב גביית העמלה. ו

השאלה . Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓ במרכזו של פסק הדי� בעניי� שלב גביית העמלה עמד

שעמדה במוקד הדיו� היא א� חלה חובה על הבנק ליידע את הלקוחה בדבר האפשרות 

 נדרש שלהשאלה נוספת .  ממנו השירות הבנקאי שקיבלהעבורלשל� עמלה נמוכה יותר 

ות שכזו מטעה  אפשרבדברבית המשפט העליו� הייתה א� בנק שאינו מיידע את הלקוח 

בית המשפט פסק כי הבנק ). שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 3את לקוחו בניגוד לסעי� 

  האפשרות לשל� עמלה נמוכה יותר בגי� השירות הבנקאישקיימתלא גילה ללקוחה 

ה אל הלקוח יכי לא חלה על הבנק החובה ליזו� פניא� פסק ג� , שקיבלה ממנו

 
127   .103 'בעמ, 27 ש"לעיל ה, )È�È„ ˙Â‡˜�· )ÈÏÏÎ ˜ÏÁאוליאל �ב
È‡.„�‡.‚'È .Ú· ‰‚È‰� È¯ÂÓÏ ˙ÂÓ„˜˙Ó ˙ÂÎ¯ÚÓ"� Ó 'Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ÈÓÂ‡Ï ˜�·" Ó 9374/04א "רע  128

˙Â·ÂÁ¯ ÛÈ�Ò ,11.11.2004, פורס� בנבו) (ב(6 'פס.( 
 2402/02) א"ת מחוזי(א " שליטת הבנק על המידע ראו תבשללקושי הראייתי להוכיח ענייני� אלו   129

ÏÊÈÈ¯�  'Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ÈÓÂ‡Ï ˜�·"Ó, פיקוחעל האפשרות לקיי� ). 31.3.2005, פורס� בנבו (4 'פס 

 .5 ש"לעיל ה,  זה ראו גלברדיישיפוטי על ידי בית הדי לחוזי� אחידי� בענ
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 הבנק לא הטעה את הלקוחה ועל כ� לא הפר את בית המשפט כיקבע ג� לכ�  130.בנושא

עוד פסק בית המשפט כי אי� בהכרעתו ). שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 3הוראת סעי� 

   131.לקבוע א� הדר� שבה פעל הבנק מנוגדת להוראות די� אחרותכדי 

לשיטתי . חולק אני על הקביעות האמורות של בית המשפט העליו�, כפי שאציג מיד

גילוי העמלה הספציפית : העמלה חלות על הבנק שלוש חובות מרכזיותבשלב קביעת 

 קליטת שני אידווהצגת חלופות לתשלו� עמלה זו ו, שישל� הלקוח טר� הענקת השירות

במעשיו  ,כי בנק שאיננו עומד בחובות אלו עושהעוד אני סבור . שלבי� אלו אצל הלקוח

המחיר  הרגיל או המקובל אודבר העלול להטעות לקוח באשר למחיר , ויאו במחדל

 לחוק 3ומשכ� הוא פועל ג� בניגוד לחובתו הקבועה בסעי� , שנדרש בעבר בעד השירות

  .אבהיר דבריי). שירות ללקוח(הבנקאות 

 המיוחד של העמלה הבנקאית עשוי להוביל לניגוד ענייני� בי� אופייה ,כפי שראינו

 מצב דומה עשוי להיווצר ג� בשלב גביית 132.הבנק ללקוח בשלב קביעת העמלה

ע� זאת ו, הבסיסי של העמלה הוא כבר נתו� מוגמרהשיעור אמנ� בשלב זה . העמלה

 חלק� –  בצורות שונותאפשר שייעשה מסוי� לקוח בעניינו שלמימוש העמלה ויישומה 

יית כ� ג� בשלב גב על. יוביל לרווחי� גבוהי� יותר לבנק וחלק� לרווחי� נמוכי� יותר

 ניגוד ענייני� בי� האינטרס של הבנק להשאת רווחיו לבי� אינטרס אפשר שייווצרהעמלה 

ההוג� והמקצועי ,  מצגיו ויעניק לו את השירות הבנקאי האמי�לפיהלקוח כי הבנק יפעל 

 כוחו ולהכתיב ללקוח את לנצל את עשוי הבנק ,א� יתממש ניגוד ענייני� זה. ביותר

 קונקרטיזציה של חובת הנאמנות הבנקאית צריכה לכ�. ייתהשיעור העמלה ג� בשלב גב

בה על הבנק לפעול כדי לקבל הסכמה אמתית ומודעת של הלקוח שלהתוות את הדר� 

 ג� מהטעיה בלתי רצויה של –ומכא�  ,להימנע מניגוד הענייני� האמור, לגביית העמלה

  . מטרות אלהדרכי� שבה� צרי� לפעול הבנק כדי להשיגארחיב באשר ל. לקוחותיו

 ÈÙÈˆÙÒ‰ ˙Â¯È˘Ï ¯˘‡· ÁÂ˜ÏÏ ‰ÏÓÚ‰ ÈÂÏÈ‚– בדר� כלל הלקוח מברר באופ� כללי 

אז הוא . להידי הבנק בעת התקשרותו הראשונית עמו או בסמו�   העמלות שנקבעו עלעל

 133.אמור להיחש� לתעריפוני� המלאי� והמצומצמי� שפורסמו בשלב קביעת העמלה

ית המשפט העליו� נקודה זו וראה בפרסו� שכזה  ציי� בÏ‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓבפרשת 

 בית המשפט משקל ייחסע� זאת לא . בסיס לעמידת הבנק בחובת הגילוי כלפי לקוחותיו

 גורמי� שעשויי� להשפיע על האפקטיביות העומדת בבסיס גילוי זה כלפי לכמה

 
130   . 10–9 'פס, 2 ש"לעיל ה, ˘¯‡Â�ÂÚÓÈ ˙¯ÊÚ Ï˙ עניי
 .10' פס, ש�  131
 . זורשימהל ה 'סב לעיל ורא  132
התעריפוני� נגישי� ג� באתרי האינטרנט של ) עמלות ()ללקוחשירות ( לכללי הבנקאות 4 ' סמכוח  133

 .הבנקי�
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לקוח להבי� את העמלה המוטלת  מקשי� על הגורמי�כמה ,  לאמתו של דבר134.הלקוח

ליו בעת קבלת כל שירות ושירות ג� לאחר גילוי המידע באמצעות פרסו� התעריפוני� ע

של העמלות המורכבות של השירות הבנקאי , עדיי�,  הגדולמספר�, ראשית. כאמור

העמלה מבלי את בו הלקוח עשוי להעדי� לשל� שיומית יוצרי� מצב ��ותדירותו היו

רת החוזה לפתיחת חשבו� מציי� הבנק במסג,  שנית135.לעיי� בכל פע� מחדש בתעריפו�

ג� ש לפיכ� אפשר 136. שיקול דעתולפיאת סמכותו לשנות את שיעור העמלה מעת לעת 

,  שלישית;לקוח שידע את שיעור העמלות עשוי להיתקל בשיעורי� שוני� וחדשי�

 השירות עלותהתפיסה הציבורית כי ללקוח הממוצע אי� יכולת אמתית להשפיע על 

תפיסה זו נובעת בעיקר מהחשש לאחידות .  העמלות על בוריי�יכיר אתהבנקאי ג� א� 

י� אלו נקבע אצלנו בצדק כי על הבנק ע שיקולי� מבשל 137.בעמלות בי� הבנקי� השוני�

 ואי� להסתפק ,למסור ללקוח את שיעור העמלה שישל� בטר� הענקת כל שירות ושירות

 מאפייניו להיעשות לפיזה גילוי על ,  לדידי138. בלבדבגילוי בשלב קביעת העמלה

. כפי שיתבהר להל�, המיוחדי� של השירות המבוקש ובכפו� לקליטתו אצל הלקוח

קי� ' גילוי זה היה צרי� לכלול ג� את אפשרות הריכוז של הצÏ‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓבעניי� 

  . הדברי� יוסיפו להתבהר להל�. המאוחרי�

 ‰ÏÓÚ‰ ÌÂÏ˘˙ ¯·„· ˙ÂÙÂÏÁ ˙‚ˆ‰–עניי�  במקרה שהתעורר ב ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓ
Ï‡¯˘È החלופות על  פסק בית המשפט העליו� שלא חלה על הבנק החובה לגלות ללקוח

השירות הבנקאי הוא שירות , כידוע . נבח� שאלה זו139.השונות לקבלת השירות ועלות�

בה� התנהלות מסוימת יכולה לצמצ� את שקיימי� מקרי� . מורכב טכנית ומשפטית

 שירותי� הניתני� באפיקי� שוני� קיימי�, למשל. קוח לבנקידי הל העמלה המשולמת על

באמצעות פקיד הבנק , ה לדוגמ,בו ה� ניתני�שאפיק ה לפיאשר התמורה בגינ� משתנה 

 שירותי� אפשר שיהיו במקרי� אחרי� 140. מקווני�או באמצעות אמצעי� אוטומטיי� או

וח לעומת השירות שהוא רכי הלקואת צדיי בה� לספק אשר , זולי� יותר, אחרי�בנקאיי� 

 
134  אוליאל � בראולמקורות של חובת הגילוי הבנקאית . 9 'פס, 2 ש"לעיל ה,  Â�ÂÚÓÏ‡¯˘È ˙¯ÊÚ˙ עניי

È�È„Â‡˜�· ˙) ÈÏÏÎ ˜ÏÁ( ,82–81' בעמ ,27 ש"לעיל ה ;  .598–595' בעמ, 28 ש"לעיל ה, ˆ·‡Áעניי
 על � האחראיילוש� נכתב כי אפ, 26–23' בעמ, 24ש " הלעיל ,סדרי� כובלי� בעניי הקביעהאו ר  135

 . העמלות בבנקי� השוני� אינ� מביני� תמיד את הגדרת העמלות כפי שנקבעו בתעריפוני�
136  בחינה מ. שכ תניה כזו מצויה בפועל בחוזי� הבנקאיי� השוני�,  מתייחס למישור הפרקטיהטיעו

תניה , לאור מסקנותיי, )בחלק העוסק בעמלה הוגנת. 1.ה 'סב לעילראו (כפי שצוי לעיל , משפטית

 .שכזו היא ככל הנראה תניה מקפחת בחוזה אחיד
 , בעניי עמלות הבנקי�הפרלמנטרית החקירה ועדת ;102–101' בעמ, 5ש "לעיל ה, שנער�פלאטו  137

 . 20–18, 9–8 'בעמ, 21ש " הלעיל
לכללי הבנקאות ) ג(4 'ס; )גילוי נאות ומסירת מסמכי�) (שירות ללקוח( הבנקאות כלליא ל26 'ס  138

 ).עמלות) (שירות ללקוח(
139   .9 'פס, 2 ש"לעיל ה,  Â�ÂÚÓÏ‡¯˘È ˙¯ÊÚ˙ עניי
 . המפורסמי� על ידי הבנקי� הגדולי�מהתעריפוני� עולה הדבר  140
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 באמצעי תשלו� שוני� להיעשותהעברת כספי� מחשבו� הלקוח יכולה , למשל. קשבי

 לעתי� הלקוח א� עשוי לוותר 141.גדולי�שהפרשי העמלה בגי� השימוש בכל אחד מה� 

חלופות אלו אינ� ידועות . על השירות כולו או לנסות לקבלו באמצעות מוסד כספי אחר

 הכרת החלופות והבנת� מצריכות היכרות והבנה ע� מגוו� ,ואנהפו� ה. לכל לקוח

כמו ג� היכרות והבנה ע� העמלות השונות  השירותי� הבנקאיי� והפיננסיי� במשק

מידע ייחודי זה מצוי בידיעתו של הבנק המעניק את . המוטלות על כל שירות שכזה

  . השירות ללקוח

הנאמנות הבנקאית מובילה קונקרטיזציה של חובת , לדעתי, האמור לעיללאור 

 לקוחו תו� הצגת בשביל, לרבות את עלותו, למסקנה כי הבנק יפשט את השירות הבנקאי

כל זאת בטר� יבחר הלקוח לבקש שירות .  לעמלה הרלוונטית הקיימותהחלופות השונות

חובה נובעת ג� מטיבה של העמלה הבנקאית ה. עבורו ולשל� את העמלה הנגבית מסוי�

בפני  האמורות החלופותרק בדר� של חשיפת וצדדית הואיל �ית דוכפעולה משפט

.  לקבל את הסכמתו האמתית לתשלו� העמלה הנדונה בשלב גביית העמלהאפשרלקוח ה

 שכ� לא יעלה על הדעת שבנק נאמ� ינצל את ,הדברי� מתיישבי� ג� ע� השכל הישר

 מנו עמלה גבוהה כדי לגבות מבשבילובורות הלקוח או את נחיצות השירות הבנקאי 

  . בעמלה נמוכה יותר) או דומה לו(לקבל את אותו שירות  יכול הלקוח מקו� בו היה

 ÁÂ˜Ï‰ Ïˆ‡ ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰Â ÈÂÏÈ‚‰ ˙ËÈÏ˜–  גילוי מידע ללקוח איננו עניי� של

. המנוסח בשפה מקצועית מיוחדת, מורכב, כלכלי, המידע הבנקאי הוא מידע רב. מה בכ�

 מתייאשי� בו א� המעייני�לקוחות יש . כלל אינו מעיי� במידעבמקרי� רבי� הלקוח 

מחסומי� אלו גדלי� . שוגי� בהבנתו אחרי� 142. מורכבותו הרבהבשלמלנסות להבינו 

'  כפי שהציע בעבר פרופלפיכ�. מידע סבו� יותרהככל שכמות המידע עולה וככל ש

לגלות את המידע קמה על הבנק חובה לא רק ,  הבנקאיתהאוליאל בעניי� המשכנת�ב�

לקוח שאינו קולט . ללקוח אלא ג� לדאוג כי הלקוח יבי� את המידע ויקלוט אותו בחושיו

לעמוד איננו יכול במצב זה ג� הבנק . פיו את המידע המגולה אינו יכול לפעול על

 143. במת� השירות הבנקאיההגינותמקצועיות וה, המהימנות במרבבחובתו לפעול 

טיזציה של חובת הנאמנות הבנקאית בשלב גביית העמלה על בענייננו מבוססת הקונקר

 בי� מידע על העמלה הנוגעת לשירות הספציפי ובי� מידע ,גילוי מידע מגוו� ללקוח

 
 .50' בעמ, 21 ש" הללעי , בעניי עמלות הבנקי�הפרלמנטרית החקירה ועדת  141
במקרי� שוני� לא הבינו . 26–23' בעמ, 24 ש" הלעיל ,כובלי� הסדרי� בעניי הקביעה שעולה מכפי  142

 על העמלות בבנקי� השוני� את הגדרת העמלות כפי שנקבעו בתעריפוני� של הבנקי� קדי�המופ

בנה של המצב  כדי להגיע להרי�לצור� כ� נדרשו לשיחות ע� נציגי הבנקי� המתח. המתחרי�

נראה כי אפשר לקבוע שא� נציגי הבנקי� האמוני� על הנושא לא הבינו את המידע הנוגע . בשטח

 . שלא יבינהוודאיבוהלקוח , לעמלות
 ש"לעיל ה, "משכנתא בנקאית"אוליאל � לקליטת הגילוי בתחו� המשכנתה הבנקאית ראו בבאשר  143

 .156–154'  בעמ,72
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גילוי זה איננו אפקטיבי א� לא יפעל הבנק לש� . באשר לחלופות השירות ועלות�

לעמוד בחובתו ללא קליטת הגילוי באופ� האמור ג� לא יכול הבנק , בנוס�. קליטתו

  144.כפי שמתחייב מטיבה המשפטי של העמלה, לקבל את הסכמת הלקוח

מ� הדברי� האמורי� לעיל עולה כי בנק נאמ� המבקש שלא ליצור מצג העלול 

 המסוימתלהטעות את לקוחו בשלב גביית העמלה צרי� לגלות ללקוח את העמלה 

שהלקוח אכ� זו ולוודא  לתשלו� עמלה חלופותפניו ללהציג , הנוגעת לשירות המבוקש

רק שלושת שלבי� אלו יכולי� להבטיח כי הסכמתו של הלקוח .  והבינו המידעקלט את

צירו� דברי� אלו ע� המסקנה כי הדר� . מטעות, חלילה, לתשלו� העמלה אינה נובעת

עולה מהקונקרטיזציה של חובת ) שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 3ליישומו של סעי� 

לפיה בנק שאיננו עומד בחובות ו , מחייב לשיטתי מסקנה נוספת145,הנאמנות הבנקאית

הטעות את לקוחו באשר לעמלה הנגבית בגי� השירות הבנקאי ובכ� להפר לעלול , שצוינו

 . האמור3את הוראת סעי� 

   סיכו� הניתוח והסקת מסקנות– מעונות עזרת ישראלעניי� . ז

ק בשלבי הקביעה והגבייה של השיקולי� שהצגתי ברשימה זו משפיעי� על חובות הבנ

ÊÚ ˙Â�ÂÚÓ¯˙ שיקולי� אלה ג� מאירי� את עניי� . כפי שפורט לעיל, העמלה הבנקאית
Ï‡¯˘È באור חדש.    

לפיו הוא פועל להשאת רווחיו הוא שבית המשפט פסק כי מצגו של הבנק , ראשית

כה איננו , לדעתי, עניי� זה.  קל וחומר שלעמדת בית המשפט אינו מטעה146.לגיטימי

 לאור חובת הנאמנות הבנקאית מוטלות על הבנק מגבלות במסגרת ,למעשה. ברור עוד

 השירות . עמד הבנק במגבלות אלו בענייננו,על פני הדברי�, נבח� א� .השאת רווחיו

. מדובר באחד השירותי� הבסיסיי� ביותר המוענקי� ללקוח. קי�'שבנדו� היה הפקדת צ

על שירות בסיסי זה הוטלו שתי . ה הבנקאיתשימוש בהפקדב ישירות כרו� השירות

 אותו שירות נגבה מלקוחות מסוימי� מחיר נמו� מזה שנגבה מ� הלקוחה עבור. עמלות

לאור ההנחה ). מי פנה לבנק ומי לא(הקריטריו� לשוני בגבייה היה שרירותי ו, המדוברת

 
יידרש פקיד הבנק להסביר ללקוח את ) מיומנותו והבנתו, יכולותיו(וח לפי מיהותו של כל לק, למשל  144

). ההסבר ואופיו ישתנו מלקוח ללקוח(עלות השירות ואת החלופות השונות שרלוונטיות בעניינו 

המציי בטבלה את החלופות ואת המחיר , ג� להעניק ללקוח ד� ברור במקרי� המתאימי� אפשר

ההסבר יובלט באותיות גדולות ובצבעי� ( הספציפי שיבקש הסופי שישל� הלקוח בגי השירות

,  סביר להניח כי אילו היה הבנק פועל כאמורÏ‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓבעניי ). מותאמי� לקליטת המידע

 .שג� הייתה זולה יותר, קי�'הייתה הלקוחה בוחרת את החלופה של ריכוז הצ
 .ד 'סבלעיל ראו   145
146   .9 'פס, 2ש "הלעיל , Â�ÂÚÓ ˙¯ÊÚ Ï‡¯˘È˙ עניי
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י� בשורה קי� המאוחר'הסבירה כי הרוויח הבנק ג� מ� הלקוחות שביקשו את ריכוז הצ

מכל אלו .  שירות זהעל החשש כי נקבעה עמלה בלתי הוגנת ובלתי מוסכמת עולהאחת 

 . לא עמד הבנק בחובותיו כלפי הלקוחה בשלב קביעת העמלה לכאורהעולה כי

עלולה להוות מעשה או מחדל המטעה , בצדק המצופות מ� הבנק, עמידה בחובות אלו�אי

  .את הלקוחה

כי המצג שהציג הבנק לפיו הוא פועל , דעתי בצדקול, בית המשפט קבע, שנית

מצג זה , לשיטתי,  ע� זאת147.הוטעתה להשאת רווחיו משלי� על השאלה א� הלקוחה

, מקצועיותה במרבאינו מנותק ממצג אחר לפיו הבנק הוא גו� אמי� ומקצועי הפועל 

יפתה כי הלקוחה צשלגיטימי א� לאור שני מצגי� אלו . נות כלפי לקוחויהגהמהימנות וה

כפי . בכפו� לסייגי� שפורטו ברשימה זו) של הבנק(הבנק הנאמ� יפעל להשאת רווחיו 

 וכי הוטלה על הלקוחה עמלה בלתי , משנוצרה האפשרות כי לא כ� פעל הבנק,שראינו

מתבקשת ג� המסקנה כי ,  בית המשפטו של פסיקתשעל פי נראה, הוגנת ובלתי מוסכמת

  .צג סביר זההתגשמות מ�הלקוחה הוטעתה מאי

פניה אפשרויות לנקבע כי לא חלה על הבנק חובה ליידע את הלקוחה כי , שלישית

, קרי. אשר יכולות לחסו� לה בתשלו� העמלה) באותו הבנק(נוספות לקבלת השירות 

קביעה זו התבססה ג� על מסקנה קודמת כי הבנק .  בשורה אחתהמאוחרי�קי� 'ריכוז הצ

 הוראות בנק לקוחה את העמלות הנגבות על פישקבע וגילה לפרס� את העמלות 

נשאלת השאלה א� פרסו� וגילוי שכאלו מספיקי� כדי לשלול מצג מטעה  148.ישראל

. 1: י שלושה שיקולי� שהצגתייבהקשר זה רלוונטיי� בעינ. של הבנק במעשה או במחדל

 שהייתה קיימת ( האפשרותבעיקר,  לקבלת השירותחלופות נקבע כי ללקוחה לא הוצגו

כפי . כי ביכולתה לצמצ� את העמלה הנגבית ממנה) עליה ידעו לקוחות אחרי�וש בבנק

לדעתי מחדל של הבנק באשר לפרט מהותי היא  שכאלה חלופותהצגת �אי,  לעילשציינתי

 לאור Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓעניי� זה מתחזק בייחוד בפרשת . של השירות הבנקאי ומחירו

קי� המאוחרי� בשורה אחת היה הנוהג הבנקאי ' הצקביעת בית המשפט המחוזי כי ריכוז

 ידעהבענייננו נראה שאי� חולק כי אילו ,  כ� או כ�149.המקובל ביתר הבנקי� הגדולי�

ילוי פרט זה ג�איפניו �על ש,מכא�. הלקוחה פרט זה הייתה מבקשת את צמצו� העמלה

תי הוגנת מ� ה כי נגבתה עמלה בלבמקרה דנ� עולנראה ש, כפי שראינו. 2 ;הטעה אותה

היא לא (מדובר בעמלה בלתי הוגנת בזמ� אמת ש נראה כי הלקוחה לא ידעה .הלקוחה

 הדר� לכ� ג� נראה כי). ידעה שללקוחות שמבקשי� ניתנת אפשרות צמצו� העמלה

, לפעול בנאמנות כלפיה ולמנוע הטעייתה, האפקטיבית היחידה להג� על זכויות הלקוחה

 
 .9–8' פס, ש�  147
 .9' פס, ש�  148
149  בהקשר זה יצוי כי ג� לנוהג הבנקאי יש . 5' פס, 8 ש"לעיל ה, )Â�ÂÚÓÏ‡¯˘È ˙¯ÊÚ ) ÈÊÂÁÓ˙ עניי

 ש"לעיל ה, )È�È„ ˙Â‡˜�· )ÈÏÏÎ ˜ÏÁאוליאל � על כ� ראו ב.מקו� מחייב בפרשנות החוזה הבנקאי

 .36–34'  בעמ,27
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פרסו� עמלות , כפי שציינתי. 3 ;קליטה של גילוי זה האידוו והחלופההייתה גילוי 

איננו מחלי� את קבלת הסכמת ) ריפו�עבאמצעות הת( הוראות בנק ישראל לפיהבנקי� 

 פרסו� העמלות ,נהפו� הוא. הלקוח לשיעורי העמלות הנקבעי� בשלב קביעת העמלה

סייגי� בובמסגרתו נדרש הבנק לעמוד במגבלות ש,  סיומו של תהלי� קביעת העמלההוא

, כלומר.  לשמור על הוגנות ולהשיג את הסכמת הלקוח למידע המפורס�כדילא מבוטלי� 

 בעמידת הבנק ה לתת לפרסו� עמלות הבנקי� תלוישאפשרהמשמעות המשפטית 

בקבלת בבחינת הוגנות העמלה ו ובעיקר, בחובותיו בעת קביעת העמלות המפורסמות

ידי בנק   שיש לתת לפיקוח שנעשה עלכמו כ� המשמעות. הסכמת הלקוחות בשלב זה

שאלה א� הגשי� במהות הפיקוח שהוטל בפועל וב קשורה  בהקשר זה ובכללישראל

הבנק של בהיעדר יכולת , בענייננו. די�בת ו הנדרשחובות הבנקפיקוח שכזה את אכיפת 

 אי אפשרג� , להוכיח את הוגנות המחירי� המפורסמי� ואת הפיקוח הציבורי עליה�

 אי אפשרג� נראה כי בהיעדר הסכמה שכזו . סכמה של הלקוח למחירי� אלהלייחס ה

  . מחיר המפורס�ה לפילחייב את הלקוח 

שאלה א� התנהגות הבנק עומדת בבית המשפט קבע כי אינו מביע עמדה , רביעית

ה של חובת ת ככל שבקביעה זו כיוו� בית המשפט להפעל150.בניגוד להוראות די� אחרות

היה מקו� לשקול לדעתי כי חובה זו אינה מנותקת מאיסור ההטעיה , הנאמנות הבנקאית

ול זה ג� שיק. אלא יוצקת תוכ� לתוכו) שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 3הקבוע בסעי� 

 לחוק 3לפיה די בענייננו בעילת התביעה שבסעי� ו ,למסקנה אחרת, לדידי, היה מוביל

שהטעה את או מחדל שה כדי לקבוע שביצע הבנק מע) שירות ללקוח(הבנקאות 

  .הלקוחה

מדובר .  התרחשו לפני כעשורÏ‡¯˘È ˙¯ÊÚ ˙Â�ÂÚÓהאירועי� בעניי� , חמישית

מכא� .  העמלות הבנקאיות הייתה מצומצמת א� מזו הנהוגה כיו�הסדרתבה שבתקופה 

באופ� , על אחת כמה וכמה, ג� שעל בית המשפט העליו� היה להתייחס לאירועי�

  .ברשימה זו שהבאתייותר מזה א� ביקורתי 

  הערת סיו�. ח

כפי .  ביקורתיניתוח ברשימה זו ניתחתי את תהלי� קביעת העמלה הבנקאית וגבייתה

 –משפטיי� � משפטיי� וחו�–במש� השני� נעשו אצלנו ניסיונות שוני� , שציינתי

 אפשרעל א� ניסיונות אלו נראה שטר� אול� . להוביל לשוק עמלות בנקאיות אמי� יותר

עשה יעד שי.  כי הטלת העמלה הבנקאית אצלנו מחזקת את אמו� הציבור בבנקי�לקבוע

 
150   .10 'פס, 2 ש"לעיל ה, ˘¯‡Â�ÂÚÓÈ ˙¯ÊÚ Ï˙ עניי
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 151בה החלו לפני כשני עשורי�שכ� סבור אני כי על בתי המשפט להמשי� במלאכה 

  .ולתת את המשמעות המתבקשת ממצב זה לפגיעה בזכויותיו של הלקוח

 
 של חובת הנאמנות הבנקאית על יחסי תחולתה בראשונה נקבעהשבו , 28 ש"לעיל ה, ˆ·‡Á עניי ראו  151

  .בנק ולקוח בכללות�




