
-חיובבכרטיסלרעהשימוש
לצרכןהמוקניתההגנהשחיקת

*בכראמיר

מבוא

ותכליתוהאחריותחלוקתהסדרלחקיקתהרקע.א
לקוח-מנפיקיחסישלוהפרקטיקהחיובכרטיסישבחוקהאחריותחלוקתהסדר.ב
הפסיקהידיעללצרכןההגנהשלילת.ג

הלקוחהתרשלות.1
חוזיותלעילותהנוגעותטענותקבלת.2
למנפיקראייתיתעדיפותמתן.3

ביקורתיתבחינה.ד
הלקוחאחריותלהרחבתכדרךתורמתוהתרשלותהרשלנותעוולת.1

הסודיהקודועלהכרטיסעלבשמירההלקוחהתרשלות1.1
מצבבבדיקת,אליוהנשלחיםהמידעדפיבבדיקתהלקוחהתרשלות2.1

שנעשהלרעההשימושעללמנפיקהודעהובמתןבבנקחשבונו
בכרטיס

כרטיסחוזהסיוםלאחרלמנפיקהכרטיסבהחזרתהלקוחהתרשלות3.1
המנפיקביזמתהחיוב

ללקוחהמנפיקביןהאחריותלחלוקתעיוניככליהתרשלות4.1
בכרטיסלרעהלשימושהלקוחאחריותלהרחבתכדרךחוזיחיובהפרת.2

החיוב
למנפיקראייתיתעדיפותמתן.3
ומסקנותסיכום

הבנקיםעללפיקוחמשפטיכיועץמשמש.ישראלבנקשלהמשפטיתבמחלקהדיןעורך* .בירושליםהעבריתמהאוניברסיטהבכלכלהמוסמךתוארבעל.שוניםבנושאים

321ז"תשסןא"יהמשפט
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מבוא

או"חיובכרטיסיחוק":להלן)1986-ו"תשמ,חיובכרטיסילחוק5סעיף

יישאחיובבכרטיסלרעהשימוששלבמקרהפיושעלעיקרוןקובע("החוק"
.בחוקהמנוייםהחריגיםמשלושתאחדהתקייםכןאםאלא,והנזקבמלואהמנפיק
דיןשקובעמזההאחריותלחלוקתשונהעיקרוןקובעאשרמיוחדבהסדרמדובר
כרטיסישבחוקהאחריותחלוקתהסדר,הכלליהנזיקיןלדיןבניגוד.הכלליהנזיקין
ולעקרון,הנזקפיזורעקרוןאתמאמץ("האחריותחלוקתהסדר":להלן)חיוב

.שבחוקהחריגיםבאחדביטויואתמוצאשהואככלאלא,מקוםבואיןהאשמה
פירוטכוללשהואזהבמובן,וממצהשלםהסדרגםהואהאחריותחלוקתהסדר
בכרטיסלרעהשימושנזקיבגיןהצדדיםביןהאחריותלחלוקתהעקרונותשלמלא

הסדרהואהאחריותחלוקתהסדרגם,חיובכרטיסיחוקהוראותיתרככל.החיוב

.2הצרכןלטובתאלאעליולהתנותניתןלאוככזה,במהותוצרכני
בעמדותאוחזהמשפטביתרבותשפעמים,כךעלמלמדותהעובדות,זאתעם

.האחריותחלוקתהסדרמכוחללקוחהנתונהההגנהאתמשמעותיתהשוחקות
דיניהחלתהואהראשוןהמישור.מישוריםבשלושההמשפטביתעושהזאת

למה,האחריותחלוקתלעניין,תוקףומתןהאחריותחלוקתהסדרעלהרשלנות
מתןהואהשניהמישור.הלקוחשלרשלניתכהתנהגותהמשפטביתידיעלשנתפס
המישור.האחריותיחלוקתהסדרעל,למעשה,המתנותחוזיותלהתחייבויותתוקף

למנפיקיםראייתיתעריפותמתןכוללוהוא,במהותופרוצרורליהואהשלישי
משפטבבתיומתחזקותהולכותזהמסוגעמדותבאחרונה.מסוימיםבמקרים
חרףוזאת,ללקוחהמנפיקביןהיחסיםבמישוראותותיהןאתנותנותוהן,השלום
זורשימה.תכליתוועםבחוקהאמורעם,לדעתנו,מתיישבותאינןשהןהעובדה
פוטנציאלעללעמודמטרהומתוךעמדותאותןכלפיביקורתיתגישהמתוךיוצאת
.בהןהטמוןהנזק

אתונתארהאחריותחלוקתהסדרתכליתאחרנתחקהזורשימהבפתח
לאחר.זהבהקשרללקוחהמנפיקשביןביחסיםהמעשהבחייהנוהגתהפרקטיקה

הסדראתניתחפיהםשעלהעקרונותועלהמשפטביתפסיקתעלנעמודמכן
.הפסיקהשלביקורתיתבחינהתוך,האחריותחלוקת

שימושעלאוגנבהעל,אבדןעללמנפיקההודעהמתןשעדבזמןמסוימיםסכומיםלמעט1
.להלן'אפרקראו.לרעה

-הלקוחלטובתשאינהזהחוקהוראותעלהתניה":קובעחיובכרטיסילחוק14'ס2
."בטלה

במקריםאלא,המשפטכביתבהרחבהנידוןטרםזהמישור,האחריםהמישוריםלשניבניגוד3
.בוגםנדון(לקוח-מנפיקביחסיוהמעשית)העיוניתחשיבותובשל,זאתעם.בודדים
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ותכליתוהאחריותחלוקתהסדרלחקיקתהרקע.א

שימוששלבמקרההאחריותחלוקתהסדראתקובעחיובכרטיסילחוק5סעיף
:להלן)החיובכרטיסלחוזהבהתאםלכךזכאישאינומיידיעלהחיובבכרטיס

הואהכלל:למדיברוריםהאחריותחלוקתהסדרשלהקווים.("לרעהשימוש"
לרעהשימושעלאואבדנועל,הכרטיסגנבתעללמנפיקהודעהמסירתשלאחר
מסירתטרם.בכרטיסשנעשהלרעהלשימושאחראיאינוהלקוח,בושנעשה
.בסעיף4הקבועיםמסוימיםלסכומיםמוגבלתהלקוחאחריותלמנפיקההודעה
:חריגיםמשלושהאחדהתקייםאםורקאםמוגבלתבלתיתהיההלקוחאחריות

שמירהלמטרתשלאאוסבירותבנסיבותשלא,לאחרהכרטיסאתמסרהלקוח(1)
.במרמהפעלהלקוח(3);הלקוהבידיעתהיהבכרטיסהשימוש(2);בלבד

סכוםכדיהלקוחאתלזכותהמנפיקעלכי,קובעחיובכרטיסילחוק6סעיף
עלהלקוחהודעתמיוםיום30תוך,בחוקהמפורטיםהסכומיםבניכוי,הנזק

,הלקוחאתולחייבלחזוריכולהואאך,לרעההשימושעלאוהגנבהעל,האבדן
אירעלרעהשהשימוש,6להוכיחמסוגלהואעודכל,5מלזכותומראשלהימנעואף
.לעילהמנפיקלאחריותהחריגיםמשלושתאחדשלהתקיימותועקב

חוקסעיפירובגםכמו,חיובבכרטיסילרעהלשימושהאחריותחלוקתהסדר

אשר,(אזכתוארו)ברקהשופטבראשותהוועדהח"דובעקבותנוצר,חיובכרטיסי
או"ברקועדת":להלן)בישראלחיובכרטיסילענייןהראויהחקיקתיבהסדרדנה

האחריותחלוקתהסדרלענייןברקועדתהמליצהשעליהםהעקרונות.7("הוועדה"

עלללקוחנודעשבומהמועדיוםלכלח"ש30שלבתוספת,ח"ש75שלקבועסכום4
,זאתעם.למנפיקההודעהלמסירתועדבולרעההשימושעלאואבדנועל,הכרטיסגנבת

,לרעהשימושלראשונהנעשהבומהיוםיום30תוךהודעהלמנפיקמסרשהלקוחבמקרה
עודכנולאהחוקחקיקתמאזכי,יצוין.ח"ש450יהיהבויחויבשהלקוחהמקסימליהסכום

לו.(לחוק20א'ס)כןלעשותסמכותהמשפטיםלשרמקנהשהחוקהעובדהחרף,הסכומים
שלקבועסכוםעלבקירובהיוםעומדיםהיוהם,בלבדהמדדפיעלהסכומיםמעודכניםהיו
על,האבדןעלללקוחנודעשבומהמועדיוםלכלח"ש145-כשלבתוספת,ח"ש360-כ

.ח"ש150,2-כעלעומדהיהלעילכאמורהמרביהסכום.לרעההשימושעלאוהגנבה
להגבלתהחריגיםאחדשמתקייםשנוכחבמקרההלקוחמזיכוילהימנעהמנפיקיכולת5

המנפיקאם.הישרהשכלעםאחדבקנהעולההיאאך,בסעיףמעוגנתאינההלקוחאחריות
להימנערשאישהואמאליוכמובןנראה,אותושזיכהלאחרהלקוחאתולחייבלחזוררשאי

.הנסיבותאותןלוידועותהיואזכבראם,מלכתחילהמלזכותו
כמאפשרתהמנפיקיםידיעלרבותפעמיםמפורשתאשר,"המנפיקנוכח"לשוןנוקטהסעיף6

אחריותלהגבלתהחריגיםאחדמתקייםשלדעתםמקרהבכלהלקוחחשבוןאתלחייבלהם
עםדיוניםולאחרזאתלאור.משקלבעלותבראיותנתמכתאינהזודעהאםגם,הלקוח

6'סיתוקן,היתרבין,שלפיו,חיובכרטיסיחוקלתיקוןתזכירהופץהרלוונטייםהגורמים

לו"הוכח"אםרקהלקוחחשבוןאתלחייברשאייהיהשמנפיקבמפורששייכתבכך,לחוק
הצעתשלצורההתזכירלבשאלהבימים.הלקוחאחריותלהגבלתהחריגיםאחדהתקייםכי
.חקיקהבהליכימצויוהוא,ממשלתיתחוק

ח"דו":להלן)(ב"תשמ)אשראיכרטיסישלהמשפטיותהבעיותלצדיקתהועדהוחשבוןדין7
.("ברקועדת

323ז"תשסןא"יהמשפט



בכראמיר

חלוקתדרךבשאלתהתלבטההוועדה.המחוקק8ידיעלבמלואםכמעטהתקבלו
התומכתהגישהקיימתאחדמצד.בכרטיסמורשהלאשימושבגיןלנזקהאחריות
,בהתנהגותו,המאפשרהצדעלהאחריותתוטלפיושעל,האשמהעקרוןבהחלת

שעל,הנזקפיזורעקרוןבהחלתהתומכתהגישהקיימתשנימצד.הנזקגרימתאת
כללביןהנזקאתלפזרביותרהטובהבעמדההמצויהצדעלהאחריותתוטלפיו

שימושבשלהלקוחחשוףשאליוהנזקפוטנציאל.החיוב9בכרטיסיהמשתמשים
,אחריםתשלוםבאמצעימורשהלאשימושבשלגםכמו,חיובבכרטיסמורשהלא
חשבונולחיובלהביאהגנבאוהזייפןשליכולתוהואלכךהטעם.במיוחדגדולהוא

לחשבוןגישהמאפשרהחיובשכרטיסמאחר,במיוחדגבוהיםבסכומיםהלקוחשל

באמצעותוהןמהחשבוןישירותכספיםמשיכתבאמצעותהן,הלקוחשלהבנק
הןמורשההלאהשימושדרכי.החשבוןלחיובישירותהמביאותעסקאותביצוע

למכשירציתות,פיצוחואוהסודיהקודגנבת,זיופואוהכרטיסגנבת:ומגוונותרבות

מנתועלשבכרטיסהמגנטיבפסהמוצפניםהפרטיםאתלהשיגמנתעלהאוטומטי
בהםושימושהכרטיספרטיהשגת,הלקוחידיעלשהוקשהסודיהקודאתלהשיג
.ב10"וכיו,טלפוניתבעסקה
בכרטיסמורשהלאשימושעקבללקוחלהיגרםשיכולהגדולהנזקנוכח
בנזקיםהלקוחנשיאתאתהמונעאחריותחלוקתהסדרלקבועהצורךנוצר,החיוב

עלבכרטיסמורשהבלתילשימושהאחריותאת,ככלל,והמטיל,סביריםבלתי
פגיעהבולפגועעלולהנגרםשהנזק,ללקוחשבניגוד,הואהרעיון.י1המנפיק
כיצדידעהואשכן,קושיללאהאחריותבעיקרלשאתיכולהמנפיק,קשהכלכלית
.כלשהונמוךבתשלוםיישאלקוחשכלכך,הלקוחותכללביןהנזקסךאתלפזר
לנזקיהסיכוןכנגדהלקוחמבוטחשבוביטוחילהסדרבמהותודומהזההסדר
,כמובן,רשאיהמנפיק.מסוימיםבחריגיםלמעט,בכרטיסשייעשהלרעהשימוש
פוליסתלרכוש,למשל,רשאיהוא.רצונופיעלהמועדפתפעולתודרךאתלבחור
לרעההשימוששנזקיכך,עצמיביטוחלערוךרשאיוהואביטוחמחברתביטוח
וביןייעודיותעמלותגבייתבאמצעותבין,השירותמחירהעלאתבאמצעותיכוסו
.אחרת12בדרך

במלואהלקוחחיובשלהאפשרותנבחנההאחריותחלוקתהסדריצירתבמסגרת

כזהשהסדרהחששבשלמהפרקירדהזואפשרותאולם,ברשלנותנהגאםהנזק

24כ"ד:וכן,124ח"ח,1986-ו"תשמ,חיובכרטיסיחוקלהצעתההסברדברילמשלראו8

.2333(ו"תשמ)
במשיכתזיוף"ברק'אראואחריםדומיםבהקשריםהנזקפיזורעקרוןמולהאשמהעקרוןעל9

.134(ט"תשכ)אמשפטים"ללקוחוהבנקביןהסיכוןבחלוקתואמצעיםמטרה:שיק
Overview:ראוהסיכוניםלענייןעוד10 of Unauthorized Electronic Fundתג"E.T. Shinn

217,216(1985)1.1.Reducing Consumer Liability" ComתוTransfers : Alternatives.
.27'בע,7הערהלעיל,ברקועדתח"דו11
חוקחקיקתטרםעוד,בנקלכרטיסיהנוגעבכל,נעשהעמלהגבייתבאמצעותהנזקפיזור12

.129'בע,8הערהלעיל,החוקבהצעתההסברדבריזהלענייןראו.חיובכרטיסי
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,רשלנות.באחריותכללבדרךיישאשהמנפיקהרצויההסדראתמתוכנוירוקן
שיכבידדבר,רביםבמקרים,לטעוןלפחותאו,למצואהמנפיקיוכל,סברוכך
הוא,התרשלהלקוחשבהםבמקריםגםכידברשלבסופונקבעלכן.הלקוחעל

שנגרםהנזקבגודלהתחשבותללא,מראשוידועמוגבלבסכוםמהשתתפותייהנה
ההסדרלשלילתגםהביאופרקטייםטעמים.!3לרעההשימוששלבעטיולמנפיק
ביןההבחנה.מצדוחמורהרשלנותשלבמקרההלקוחעלאחריותמוטלתפיושעל

לעלויותוכך,מרובותלהתדיינויותלגרוםעלולהחמורהלרשלנותרגילהרשלנות
על,ללקוחברוריםהתנהגותכלליקביעתמחייבתצרכניתגישה,כןכמו.מיותרות

התנהגויותנקבעו,משכך.ממנו14לנדרשבאשרודאותשלסביבהעבורוליצורמנת
.לרעההשימושבנזקיהלקוחיחויבשבקרותןהלקוחשלמסוימות

מצביעההאחריותחלוקתהסדרשלהחקיקתיתהתכליתכי,עולהמהאמור
נקבעתאיננהבכרטיסמורשהלאלשימושהאחריותשחלוקתכךעלברורבאופן

האחריותלהטלתהיחידהקריטריון.חמורהולארגילהלא,הצדדיםרשלנותפיעל
סוגילכלבנוגע,זאת.שבחוקהחריגיםמשלושתלאחדהכניסההואהלקוחעל

הסדרליצור,לכאורה,היהאפשרשלגביו,15בנקכרטיסלרבותהחיובכרטיסי
.אשראילכרטיסביחסבוהשימוששלהשונההאופןלאור,שונהאחריותחלוקת
גםשימושמחייבבושהשימושבכךבעיקראשראימכרטיסשונהבנקכרטיס
התרשלותעללעתיםללמדיכולההסודיהקודעםיחדהכרטיסגנבת.הסודיבקוד
בקרבתהסודיהקודבשמירתוהןהכרטיסבשמירתהן-הלקוחמצדכפולה
הסודיהקודאתישמורשלאמהלקוחלצפותשמוצדקלטעוןהיהאפשר.הכרטיס
סוגיביןמבחיןאינוחיובכרטיסישבחוקההסדר,כאמורזאתעם.הכרטיסבקרבת

,בכרטיסלרעהשימושבעתללקוחהמנפיקביןהאחריותחלוקתלענייןהכרטיסים

החוקתכליתכימעלהחיובכרטיסיחוקבלשוןעיון.16נכונהזושגישהסבוריםואנו
חריגיםרשימתקביעתבאמצעותבחוקומפורטברורלשוניביטויקיבלהכאמור

.הלקוחאחריותלהגבלת
היאהעיקריתהמגרעה.הקייםלהסדרמגרעותכמהלמנותניתןעיוניתמבחינה

.הלקוחותמצדרשלניתלהתנהגותתמריץליצורעלולהקייםשההסדרהעובדה
בשלהרי,כלליבאופןחברתיתרצויהאינהזהמסוגשהתנהגותלכךפרט

הלקוחותאתמסבסדיםהזהיריםהלקוחות,האחריותהסדרשלהביטוחיהאופי

.27'בע,7הערהלעיל,ברקועדתח"דו13
.29'בע,שם14
המיועדים,חוזרלשימושאחרחפץאולוחית"כמוגדרבנקכרטיסחיובכרטיסילחוק1'בס15

שלחשבונוחיובשלבדרךנכסיםלרכישתאוממוכניםבנקמכשיריבאמצעותכסףלמשיכת
במקוםלכךהמיועדבמכשירבכרטיסשימושידיעלאחראדםוזיכויבנקאיבתאגידלקוח
."הספקשלעסקו

הפרקליט"מגמות-חיובכרטיסיחוק"לוסטהויז'ווזיסבלט'א,שפנאן'טזהבענייןראו16
בנקלכרטיסאשראיכרטיסביןהבחנהלמניעתנימוקיםעללדיון.644,648(ח"תשמ)לח

.להלן'דבפרקהדיוןראולרעהשימוששלבמקרה

325ז"תשסןא"יהמשפט



בכראמיר

בעלילקוחותשלצולבסבסודשיתקייםהאפשרותהיאנוספתמגרעה.17הרשלנים

קיימתזואפשרות.הגדולהפיננסיהעושרבעליהלקוחותאתקטןפיננסיעושר
.15בעליושלהפיננסיעושרומידתפיעלמשתנותבכרטיסהשימוששמגבלותמאחר
מניעת-הקייםשבהסדרהיתרונותעומדיםאלהמגרעותכנגד,לעילשצויןכפי
מזעור,ללקוחברוריםהתנהגותכלליקביעת,בולעמודשיתקשהבנזקהלקוחנשיאת
מושגיםהכנסתבשלמתוכןההסדרלריקוןהאפשרותוצמצוםהתדיינותעלויות
,חסרונותיועלעוליםהקייםשבהסדרשהיתרונותסבוריםאנו.רשלנותכגוןעמומים
,למנפיקיםרווחיוכהנפוץכהתשלוםאמצעיהחיובכרטיסשלהיותולאור

יכולתםבצד,ללקוחמשמעותייםכהלהיותעלוליםבוהגלומיםושהסיכונים
.מהלקוחות20יותרהרבהטובבאופןמפניהםלהתגונןהמנפיקיםשל19המוכחת
.הבריטיולהסדרהאמריקנילהסדרבמהותודומהשנבחרההסדר,בפועל
שללנזקבכרטיסמורשהלאלשימושהלקוחאחריותאתמגבילהאמריקניההסדר

הלקוח,למנפיקההודעהמתןלאחר.21למנפיקההודעהמתןעדוזאת,דולר50
בחוקכהגדרתה,מורשהלאבפעולהמדובראיןכןאםאלא,כלללנזקאחראיאינו

האמריקניההסדר,הישראלימההסדרבשונהכי,יובהרזהלעניין.האמריקנית

,כך.הלקוחאחריותלהגבלתמסוימיםחריגיםלקבועבלאהשליחותדיניעלמבוסס
שביצעמיאםרק,האמריקניההסדרפיעל,להיפגעיכולההלקוחאחריותהגבלת

השאלה.נחזית23שליחותלרבות,הלקוחשלבשליחותופעלבכרטיסהשימושאת
בכרטיסהפעולותאתשביצעמיהאם:היאהאמריקניהדיןפיעלאפואהמתבקשת

השליחותאתבעיקרזהבהקשרלהזכירהראוימן.לאו24אםלכךמורשההיה

.האחריותחלוקתהסדרבגיןדיפרנציאליתעמלהנגביתהייתהלושונההיההמצב17
.בבנקהאשראיולמסגרתבכרטיסלשימושהסכוםלמגבלתהיאהכוונה18
.להלן'בבפרקהדיוןראו19
האחריותהלקוחעלתוטלשלפיו,הקייםבהסדרמסויםשינוילאמץהיהאפשראוליכיאם20

זמןפרקתוךלרעההשימושעלאוהגנבהעל,האבדןעללמנפיקהודיעלאשבהםבמקרים
המרכזיתהתורפהנקודתשוולנונדמהשכן,זאת.עליהםבפועללושנודעמאזומסויםקצר

להיששניומצד,סבירהבלתיאיננההלקוחעלכזהנטלהטלת.שבחוקהאחריותבהסדר
שלמעמיקניתוח.לרעהבשימושהכרוךהנזקאתלמנועולאפשרותולמנפיקגדולהחשיבות
ראוהקייםבהסדרתומכתלדעה.אלהבדבריםנסתפקכןועל,זורשימהמהיקףחורגהנושא

.408(ו"תשנ)כלליחלק,בנקאותדיניאוליאלבן'רגם
401Consumer-הזהו.5ט15(211643

I

Credit Protection,תו-לכתיקוןבשעתונחקקאשר

~

Truth

Lending Act.במצויבנקכרטיסילענייןהאחריותחלוקתהסדר-Electronic Fund Transfer

Act.מהותיתמבחינהזהיםההסדריםשני.
.זהפרקבהמשךהדיוןגםראו.חיובכרטיסילחוק5'שכסלזהבמהותודומהזהרעיון22
terrn,ת15of1643sectionטnleans"66:5ט15(1602(0)23 unauthorized use, as used160"'

,have actual801does60שperson other than the cardholder8credit card by8of8ט5ט

80implied or apparent authority for such use and fcom which the cardholder receives

")60806

E::ראושליחותלהיעדרהבלעדיתהדרישהלעניין24 .C Yen "Fraudulent Credit Card Charges

467(1997)1.1Banking114"Liability of

~

Card Issuer.
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מפניהלקוחהגנתאת,האמריקניהדיןפיעל,שוללקיומהכאמוראשר,הנחזית
,הנחזיתהשליחותמושג,כידוע.שלוהחיובבכרטיסשנעשהלרעהשימושנזקי

השולחשאם,היאהדברמשמעות.מניעותעלמתבסס,המקובלתבמשפטהידוע

שלוחהואדהואשמאן,(המנפיק)שלישיצדכלפימצגהציג(שלנובמקרההלקוח)
אתושינה,המצגעלהסתמךהשלישיוהצד,(בכרטיסשימושבפועלשעשהמי)שלו
נוצוהמצגשבהםבמקרים.השליחותכנגדמלטעוןהשולחמנועאזי,לרעהמצבו
המצגאתשיוצרתזוהיאשהפרתה,לפעולחובהנדרשת,הלקוחשלמחדלבשל

בכמההאמריקניתהפסיקהקבעהזהבסיסעל.(רשלנותידיעלמניעותשמכונהמה)
לחברתרבזמןבמשךחודשבכלבשיקיםבתשלום,לקוחשיצרמצגכי,מקרים

מורשיתלאפעולהעקבנוצרכימכןלאחרלגביושנטעןהסכוםאת,האשראי
עללוהמסורהההגנהאתללקוחמעניקאינוכןועל,נחזיתשליחותיוצר,בכרטיס

.26כאמורהחוקפי
בכרטיסשנעשהמורשהלאלשימושהלקוחאחריותאתמגבילהבריטיההסדר

גםנוקטהבריטיההסדר.למנפיקההודעהמתןטרםשטרלינגלירות50שללנזק
נעשהשלאלשימושאחראייהיהלאהלקוחכיוקובע,שליחותשללשוןהוא

נעשההשימוששבהםמצביםפרטניבאופןמחריגגםהואאולם,שלוחובידי
,למנפיקהודעהמתןלאחר.הסכמהמתוךהכרטיסאתלומסרשהלקוחמיבידי

שמתקייםאומורשההיההשימושכןאםאלא,כלללנזקאחראיאינוהלקוח
.האמור27החריג

דיניולהפעלת,הישראליבמשפט,כשלעצמם,הנחזיתהשליחותדיניתחולת-אילעניין25
.623-628(ו"תשנ)השליחותחוקברק'אראוהשליחותדינילצדהמניעות

MinskoF.נ!(,:המנחההדיןפסקלמשלראו26

u

American ExpressTravel .Related

,

Servs . co
(1996.cir24)703R

~
d98(עניין:להלןMinskof(.בחברהעובדתהזמינהזהבמקרה

כיצעהשנהכמשך.החכרהמטעםלכךהרשאהללא,החברהשםעלאשראיכרטיסמסוימת
אודותעלפירוטדףלחברהנשלחהשנהבמשךחודשבכל.בכרטיסעסקאותהעובדת

בגיןהחברהמטעםשיקהאשראילחברתנשלחחודשובכל,בכרטיסשבוצעוהעסקאות
,הרשאהללאשוב,החברהשםעלנוסףכרטיסהעובדתהזמינהלכךבנוסף.העסקאות
נשלחוזהבמקרהגם.000,300$-מלמעלהשלבסכוםחודשים16במשךעסקאותוביצעה
בחודשוחודשמדיהעסקאותתמורתאתשילמהוהחברה,שוטףבאופןפירוטדפילחברה

מדישוטףבאופןההברהידיעלהשיקיםשמשלוהפסקהמשפטבית.שיקיםבאמצעות
באופןבוהאמורעלחלקהולאהחשבוןאתבדקהלאשהחברההעובדהבצירוףחודש

השימושבגיןמאחריותאותהפוטרתאשר,האשראיחברתכלפינחזיתשליחותיצרו,מתמשך
הברית-בארצותכיזהבהקשרלצייןהראוימן.מורשהבלתיהיההואשבפועלהגם,בכרטיס
שאינןפעולותבהםרשומותאםלבדוקמנתעל,החשבוןדפיאתלבדוקחוקיתחובהישנה

,האשראיחברתכלפירשלנימצגליצירתבסיסהיאיוחוקיתחובהשלהפרתה.מורשות
שאיןבלבדזולא,בארץ.הלקוהשלשלוחוהואבכרטיסשימושבפועלשעשהמיכאילו
האחריותחלוקתהסדרשלהמשפטיהמבנהשממילאאלא,כאמורהדיןמכוחחובהבנמצא
נדון.חיובכרטיסילחוק(ד)5'שבסהחריגיםבמסגרתאלאלשליחותמקוםבואיןשכן,שונה
.co:למשלראוענייןבאותועוד.להלן'גבפרקזהבעניין " Standard,"7Transamerica

לענייןדומותבוהמקרהעובדותאשר,אסco..325א.י,.21024(א.ם.1982)

'

Minskeff.
2784,83.51974Consumer credit Act.
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ישנם,ובבריטניההברית-בארצותהאחריותחלוקתלהסדריבניגוד,זאתעם
.הלקוחשלאשמומידתעלהמבוססיםאחריותחלוקתהסדריגםבעולם

Electronic-התנהגותקודקיים,למשל,באוסטרליה Funds Transfer Code

of

~

'

Conduct

Investments"6Australian~-ה,הפיקוחרשותשהנהיגה- Securities

ASIC) Commission(,הפיננסייםהמוסדותשלהצרכניהפןעלבפיקוחהעוסקת
,כלליבאופן.המפוקחים28המוסרותשלרובםרובהצטרפולקוד.באוסטרליה

לשימושהאחריותשבובאופןהאחריותחלוקתאתמגדירהאוסטרלילקוד5סעיף
עקבנגרםהנזקאםאולם.המנפיקעל,ככלל,תוטל29החיובבכרטיסמורשהלא

אוהסכמה,הלקוחשלמרמה:הלקוחעלהאחריותתחול,הבאיםהמקריםאחד
אםאו,למנפיקההודעהבמתןהשתהות,בכרטיסהשימושעלהלקוחשלידיעה
ברשלנותנהגאוהכרטיסגביעלאותהכתב,שלישילצדהמסמהאתגילההלקוח
דולר50שללסכוםהיותרלכלאחראייהיההלקוחאחר30מקרהבכל.חמורה

.למנפיקההודעהמתןעדאוסטרלי
Recommendation-המלצה1997שנתמאזקיימתהאירופיבאיחוד

]

"
ויישומה,פיהעללפעולנררשיםהאירופיהאיחודחבריכלאשר-489/97,

אלקטרונייםתשלוםאמצעיעלחלהההמלצה.האיחודידיעלנבחןאףבפועל
,הלקוחאחריותגבולותאתמגדירלהמלצה6סעיף.31חיובכרטיסילרבות,שונים

האבדןעקבשנגרםלנזקבאחריותהלקוחיישא,למנפיקההודעהמתןמועדשעדכך
מהמקריםאחדעקבנגרםהנזקאםאולם.בלבדאירו150עדשלבגבולהגנבהאו

במרמהאוחמורהברשלנותפעלהלקוח:הלקוחעלהאחריותתחול,הבאים
:הןלהמלצה5סעיףפיעלהרלוונטיותהחובות.הרלוונטיותחובותיואתבהפרתו

,גנבהעלדיחויללאהודעה,הסודיוהקודהכרטיסלשמירתסביריםאמצעיםנקיטת
שיהיהבאופןהסודיהקודכתיבת-אי,בכרטיסמורשהלאשימושעלאואבדןעל
מתןלאחר.עמוביחדהנשמראביזרעלאוהכרטיסגביעללאובפרט,לזהותוקל

.במרמהפעלכןאםאלא,הלקוחעלכלשהיאחריותתוטללאלמנפיקההודעה
מצבאתהמיטיביםאחריותהסדרילקבוערשאיותהשונותהמדינות,זאתעם

Consumer:ל84-ו83סעיפיםהוראתכנהעלנותרה,למשל,בבריטניה.הלקוח

1974Credit Act,קודםעודקיימתהייתהואשר,זהבפרקלעילפורטהאשר
.האמורהההמלצהלהוצאת

במהותה,הקרובה,משלומשפטיתמסגרתאפואיצרהישראליהמחוקק

.www:הרשותשלהאינטרנטבאתרזהבענייןההודעהראו28 asic .gov. au,בולמצואניתןאשר
htqp[]-60853-עצמוהאמורהקודאתגם : //www.bankers . asn .au/AIticleDocuments/ABA

Uastת07.6.180) visited[6]תט,_07.עמע-Final_-_5ת0ע45תלט

_
EFT

_
Code

_
Review-2ץ.

.חיובכרטיסיעלרקולאאלקטרונייםתשלוםאמצעישלמגווןעלחלהקוד29
.לקוד2.5'בסהמנוייםמאלהאחראירועאירעאוהתרשלעצמוהמנפיקאםלמעט30
http:האירופיהאיחודשלהאינטרנטבאתרההמלצהאתלמצואניתן31 :/flex .europa . eu/smart

model&31997H0489=api/cg

~

sga-doc?smartapi !celexapi !prod !CELEXnumdoc&numdoc

(851ןvisitedת07.6.280)

"
0-guichett&lg=.
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להגןהרצוןהגשמתלשם,הבריטיתולזוהאמריקניתלזו,העקרוניתובתפיסתה

בעיקרנשיאתואתולמנוע,החיובבכרטיסלרעהשימוששלבמקריםהלקוחעל

שנבחרוהמשפטיותמהמסגרותשונהזומשפטיתמסגרת.שימושאותובגיןהנזק
אשםדבקשבהםבמקריםהלקוחעלההגנהאתלסייגרצושבהןבמדינות

.בהתנהגותו

והפרקטיקהחיובכרטיסישבחוקהאחריותחלוקתהסדר.ב
לקוח-מנפיקיחסישל

אותםחייבההמנפיקיםעלהחיובבכרטיסלרעהלשימושהאחריותעיקרהטלת
מנתועל,לרעהשימושבכרטיסשיבוצעהאפשרותאתלמנועמנתעללפעול
זהבכיווןופועליםפעלואכןהמנפיקים.כאמורשימושהאפשרככלמהרלגלות

עליהםהמוטלתהאחריותמכוחלשאתנאלציםהםשבוהנזקאתלהקטיןמנתעל
ח"שמיליון5.67-ב2002בשנתשהסתכםלמנפיקיםבנזקמדובר.החוקפיעל

שלחיובבכרטיסיעסקאותלהיקףביחס,זאת.ח32"שמיליון45-ב2003ובשנת
.34'33ח"שמיליארד96-כ

עלהמוטלתהמעמסהלענייןמשמעות,ככלל,איןהנזקלסכוםכי,לומרחשוב
העלאתבאמצעותהלקוחותכללביןיפוזרממילאנזקסכוםכלשכן,המנפיקים

הרעיוןפיעלמהמנפיקיםכמצופה,בפרטעמלותוגבייתבכללהשירותמחיר
בסכוםנתחשבאםגםכי,לומרישעוד.האחריות35חלוקתהסדרמאחוריהעומד

.53(2004)הבנקיםעלהפיקוח,2003לשנתבישראלהבנקאותמערכתשלהשנתיתהסקירה32
.52'בע,שם33
במסגרתהמשפטבביתמ"בעלישראלאשראיכרטיסיחברתשלדבריהפיעלכי,יצוין34

000,188אירעוהאחרונותהשניםכשבע,נגדהשנפתחייצוגיתתובענהלאישורהליך

המדובר.בכרטיסלרעהשימושעלאואבדןעל,גנבהעללחברההודיעושלקוחותמקרים
שמורעותק),(פורסםטרם)מ"בעלישראלאשראיכרטיסי'נאליהו04/1121(א"ת)א"בת

הבקשהעילות.אביבכתלהמחוזיהמשסטבביתהמתנהל,(אליהועניין:להלן)(במערכת
,(ללקוחשירות)הבנקאותחוקמכוחהוגשהאשר,זהבתיקהייצוגיתהתובענהלאישור

לטענת,ל.א.כהאשראיכרטיסיחברתשנוקטותמצוקהוניצולהטעיההן,1981-א"תשמ
האשראיכרטיסיחברותכי,נבהירזהלעניין.פוליגרףהסכםעללקוחותכהחתימה,התובע
בדיקתלבצעהחיובככרטיסלרעהלשימושהטועניםמלקוחותלפעםמפעםדורשותהשונות
בטרם.לרעהשימושאותוידיעללהםשנגרםהנזקבסכומיחשבונםלזיכויכתנאיפוליגרף
,הפוליגרףבדיקתאתהמסדיראחידחוזהעללחתוםהלקוחנדרשהפוליגרףבדיקתמבוצעת

נדונוטרםכהעדאשר,רביםמקפחיםתנאיםכוללזהחוזה.ב"וכיוהצדדיםביןתוקפהאת
.ממצהבאופן

שלשבנסיבותמובן.זולמסקנהתורמתקשיחביקושבעלחיוניבשירותשמדוברהעובדה35
ממצברחוקיםאנולעילכאמוראולם,במנפיקפגיעהלהיותיכולהבמיוחדגדוליםנזקים
העמלות:רכיביםמשנימורכבחיובבכרטיסהגלוםהשירותמחירכי,יצויןעוד.זהדברים

יותרמעמיקהניתוחברמת.אשראיעסקאותבגיןהנגביתוהריביתהכרטיסבגיןהמשתלמות
הנגבותהעמלות:בכרטיסהשוטףבשימושהכרוכותעמלותסוגישניביןלהבחיןגםניתן
הנגבותוהעמלות,ועוד"חודשייםניהולדמי","חברדמי"כגון,הכרטיסהחזקתעצםכגין
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כרטיסכלעבורלשלםלקוחכלמחויבכיוםהנוהגתהפרקטיקהפיעלהרי,הנזק

משמעותהאשר,"אחריותהגבלתדמי"המכונהמיוחדתעמלהשבבעלותוחיוב

השימושבשלהנגרםהנזקבגיןלפיצויהמשמשיםביטוחדמיכמעין,למעשה,היא
.36הלקוחותכללעללרעההשימושנזקיאתהמנפיקיםמפזרים,היתרבין,כך.לרעה
הלקוחאחריותהגבלתבגיןוהעמלהחיוב37כרטיסימליון6.3-כקיימיםשבובשוק
עומדמהעמלותהתקבולשסךהרי,38לכרטיסלשנהח"ש20-מלמעלהעלעומדת

העמלהמגבייתההכנסותסכום,לראותשניתןכפי.39בשנהח"שמיליון70-כעל
.40לרעההשימושבגיןהשנתיהנזקסךעלעולהלרעההשימושלענייןהייעודית
הןהאשראיכרטיסיחברות,לרעהשימושבגיןהנזקיםאףעלכי,נצייןלבסוף

גובהשבהעתבכלהנגביתעמלה)נדחהתשלוםעמלת:כגון,מסוימותעסקאותביצועכגין
אפואמובן.ועוד(הספקעםהלקוחשביצעבתשלומיםעסקהבגיןתשלוםמהלקוחהמנפיק
באמצעותאומסוימותעסקאותבגיזהנגבותהעמלותמחירהעלאתידיעלהנזקשפיזור
צולבסבסודמעיןיוצר,הכרטיסבאמצעותהמבוצעותאשראיעסקאותעלהריביתהעלאת

עסקאותביצועלשםבכרטיסמופחתשימוששעושיםאואשראיפחותשצורכיםהלקוחותשל
יותרשמבצעיםאואשראייותרשצורכיםהלקוחותידיעלבתשלומיםעסקאותכגוןמסוימות
.כאמורעסקאות

א"ע(א"תמחוזי)א"בת.ייצוגיותתובענותלאישורבקשותשתיהוגשוזועמלהכנגד36
הוגשכךועל,הבקשהנדחתה,(פורסםלא)מ"בעלישראללאומיבנק'נרייזל02/2238

.(3)2005עליוןתקדין,(פורסםטרם)מ"בעלישראללאומיבנק'נרייזל04/3955א"ע:ערעור
טרם.(פורסםטרם)מ"בעלישראלאשראיכרטיסי'ננירצור97/1135(א"תמחוזי)א"בת

שכן,העמלהגבייתחוקיותכנגדהמבקשיםטענוהבקשותבשתי.בבקשההחלטהניתנה
מתנהולמעשה,חיובכרטיסיחוקהוראותעםאחדבקנהעולהאינההעמלהגבייתלגישתם
גבייתבאמצעותיפוזרשהנזקביןשכן,נכונהאינהזושעמדהסבוריםאנו.הלקוחלרעתעליו

שללבולבזהו,אחרותעמלותשלמחירןהעלאתבאמצעותשיפוזרוביןייעודיותעמלות
.הלקוחותכללביןהנזקאתלפזרהמנפיקיםבפניהעומדתהדרךוזוהי,הנזקפיזורעקרון
,המנפיקעללרעהלשימושהאחריותהטלתבגיןמסוימתעמלהלקבועאיןכיהטענהקבלת
מהמנפיקדרישהלמעשהמשמעה,בכללותוהשירותמחירהעלאתאתלהתירבבדבדאך

.הנזקאתלפזרמהצורךהנובעתהמחירהעלאתאתלהסוות
.51'בע,32הערהלעילראו37
.השוניםהבנקיםשלהעמלותתעריפוניראו38
כרטיסיוחברותהמנפיקיםשמעניקיםוההנחותהפטדריםהבנקיםעלהפיקוחנתוניפיעל39

.ביותרמועטיםזומעמלההאשראי
הייעודיתהעמלהגבייתשסכוםמשוםהאשראיכרטיסיחברותאתלתקוףשניתןשסכורמייש40

השימושבשללחברותשנגרםהנזקסכוםעלעולה(אחריותהגבלתדמי)הנזקפיזורבגין
,נטעןלמשלכך)חיובכרטיסיחוקהוראותהפרתמשוםישובכך,האשראיבכרטיסלרעה
הבסיסיהרעיון.נכונהאינהזושסברהסבוריםאנו.(36הערהלעיל,צורבעניין,היתרבין
דווקאולאו)בכללותוהשירותבמחירגלומהלהיותיכולההנזקפיזורבגיןשהפרמיההוא

לחלץצורךשיהיההואהאמורההטענהשלשפירושההריומשכך,(מסוימתעמלהבאמצעות
אינהזהמסוגפעולה.לרעההשימושלנזקישמיוחסרכיבאותואתהשירותמחירמתוך

אינהלרעההשימושנזקיבגיןהשירותמחירהעלאתעודכלתכליתכללהואין,מעשית
מ.ר.ע'נשוקר99/3190א"עהשוו.חיובכרטיסיחוקתכליתתחתחתירהכדיעדגבוהה
.הדיןלפסק19פסקה,127(3)נדד"פ,מ"בעוהשכרהלבניהרעננה
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לצרכןהמוקניתההגנהשחיקת-חיובבכרטיסלרעהשימוש

רווחמקורבהםהשולטיםהבנקאייםלתאגידיםומהוות,מאודעדרווחיותהברות

.41ומשמעותייציב
נדרשיםשהמנפיקיםהכוללהסכוםמהוללמודניתןלאלעילשהובאומהנתונים

.מאחריותפטוריםהםכיבטענהבולשאתמסרביםהםאך,ללקוחותלהשיב
עצמםלפטורהמנפיקיםשלניסיונםבשלללקוחותהנגרםהנזקבסכוםמדובר

היאהשאלה,למעשה.בהלשאתמחייבםחיובכרטיסיחוקשבומקוםמאחריות

להעניקשהתכווןההגנהלמלואהלקוחזוכהלקוח-מנפיקיחסישלבפרקטיקהאם
.שלילימענהמקבלתשלוהחיובבכרטיסלרעהשימושמפניחיובכרטיסיחוקלו
.מספרממקורותללמודניתןכךעל

שלבעילהמנפיקיםנגדשהוגשותביעותבעקבותשניתנודיןבפסקיעיון
בנוגעהמנפיקיםשלהעולםתפיסתעלללמדיכולהחיובבכרטיסלרעהשימוש
הםשכן,משמעותבעליבנתוניםמדובר.החוקפיעלהלקוחאחריותלהגבלת
כיהמשפטביתבפנימנפיקשלטענה.כלליבאופןהמנפיקמדיניותעלמלמדים

להטילישכןועל,הסודיהקודעלאוהכרטיסעלבשמירה,למשל,התרשלהלקוח

שגרתיתבטענהשמדוברכךעלללמדעשויה,לרעהלשימושהאחריותאתעליו

שמנפיקלהניחקשה.נסיבותבאותןלרעהלשימושהטועניםהלקוחותכלכלפי
באופןזהמסוגטענהלהשמיעמנתעלהמשפטביתלכותליויגיעמרצויוציא
המשפטביתבפניהעוליםבמקריםעיוןכי,נראהזורשימהבהמשך.פעמי-חד

משמעותיחיזוקנותןהמשפטביתשכן,42זהבהקשרלדאגהסיבהיששאכןמעלה
ביטוי.תכליתוואתחיובכרטיסיחוקאת,לדעתנו,סותרתאשר,המנפיקיםלעמדת

כי,למשל,מצהיריםאשר,מנפיקיםמצדפומביותבהתבטאויותלראותניתןלכך
כןועל,לאחרהכרטיסמסירתכנגדשקולההכרטיסבשמירתהלקוחשלהתרשלותו

המנפיקיםמגייסיםזולעמדתםכחיזוק.הלקוחאחריותלהגבלתהחריגאתמקימה
.43בההתומכתפסיקה

ממדיעלהםגםללמדעשוייםהבנקיםעלהפיקוחבידיהמצוייםהנתונים

שלשתרומתהכךעלמלמד,בישראכרטהמחזיק,הפועליםבנקשפרסםהשנתיח"בדועיון41
2003בשנתהסתכמההפועליםבנקידיעלבההמושקעלהקכיחסהפועליםלבנקישראכרט

יציבהכנסהבמקורשמדוברכךעלמלמדקודמיםכספייםחות"בדועיון.%20-מבלמעלה
גבוההבתשואהמדוברכילצייןיש.המושקעההוןעלתשואה%20-כשלשנתי-רבובממוצע
,דיסקונטבנקשלהשנתיח"כדועיון,בדומה.הבנקאיתבמערכתלמקובלביחסבמיוחד
תרומתהכימלמדמ"בעלישראלאשראיכרטיסיחברתשלהמניותמהון%35-בהמחזיק

http]..%31-כעל2003בשנתעמדהבהדיסקונטבנקשללהשקעתו : //www.bankhapoalim

pdn.c12003o(visited1851ת07.6.100) . iUicmvuploads/files/tota.
.להלן'גפרקראו42
שלהתבטאויותיהלעניין,2003.8.25הארץ"סודיקודבליגםאפשר"לוצקי'ד:למשלראו43

שלדינופסקעלקארדלאומינסמכהזהבמקרה.מ"בעקארדלאומיהאשראיכרטיסיחברת
לא)מ"בעישראכרט'נטל99/63935(א"תשלום)א"בתאביבבתלהשלוםמשפטבית

.זהדיןבפסק,היתרכין,נעסוקבהמשך.(טלעניין:להלן)(פורסם
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הפניותמספרהאחרונותהשניםבארבעהוכפלאלהנתוניםפיעל.התופעה44

בנושאהפניותלכללביחסחיובבכרטיסילרעהשימושבנושאהבנקיםעללפיקוח

בעסקיהםלקוחותניצביםשבפניהםמהקשייםוהולךגדלנתח:קרי.45חיובכרטיסי
אחוזשממוצעאלא,בלבדזולא.החיובבכרטיסלרעהלשימושנוגעמנפיקיםעם

האחרונותהשניםבארבעמוצדקותשהןסבורהיההבנקיםעלשהפיקוחהתלונות
הנושאיםבכללמאשרחיובבכרטיסילרעההשימושבתחוםמשמעותיבאופןגדול

שלפיההכלליתהתמונהלהבהרתתורםזהנתון.הבנקאית46במערכתהשונים
הנוגעבכלחיובכרטיסיחוקעםמתיישבותשאינןבעמדותאוחזיםהמנפיקים
.החיובבכרטיסילרעהלשימוש

הפסיקהידיעללצרכןההגנהשלילת.ג

לרעהשימושנעשהכילקוחותידיעלנטעןשבהםמקריםשלהמשמעותיהמספר
,לעילשתוארהכפי,לקוח-מנפיקביחסיוהפרקטיקהשבבעלותםהחיובבכרטיס
ההליכיםיוזם.הצדדיםביןמשפטייםלדיוניםלפעםמפעם,כאמור,מובילים

לאופיואינהרנטיתנחיתותבעמדתהמצויזההואשכן,הלקוחהואהמשפטיים
בסכומיםחויבכברשחשבונוהואהמצבכללבדרך.החיובכרטיסהסדרשל

אוכנועלהחיובאתלהותירהכוחהמנפיקובידי,לרעהשימושלגביהםשנטען
בגיןהאחריותחלוקתהסדרשללגופודיוניםהתקיימוכהעד.הלקוחאתלזכות
לעילהאמוראףעל.בלבדהשלוםמשפטבביתחיובבכרטיסילרעהשימוש

ביתמזומנותלעתיםאוחז,האחריותחלוקתהסדרביסודהעומדתהתכליתלעניין
הנתונהההגנהאתומתמשךעקביבאופןשוחקובפועל,אחרתבדעההמשפט

הכליםשלושתעלנעמודזהבפרק.האחריותחלוקתהסדרשלמכוחוללקוח
.כןעושההמשפטביתשבאמצעותםהמרכזיים

שחבהסודיותחובתעליהםחלהלאשכן,לפרסםרשאיהבנקיםעלשהפיקוחנתוניםאותם44
.1941,הבנקאותלפקודת15אסעיףמכוחהבנקיםעלהמפקחבה

בנושאהפניותלכללביחס%11עלעמדלרעהשימושבנושאהפניותאחוז2000בשנת45
הראשוניםהרבעוניםובשלושת%22עלעמדכברהוא2003בשנתאולם,חיובכרטיסי

שהוגשותלונותממאתייםלמעלהעלמדוברהכולבסך.%25עלעמדהוא2004שנתשל
.בלבדחיובבכרטיסילרעהשימושבנושאהאחרונותהשניםכארבעהבנקיםעללפיקוח
הבנקיםעלהפיקוחדבריפיעל.במיוחדגדולבהיקףשמדוברכךעלחולקשאיןדומה

,מתלונניםאינםהלקוחותרובכללכדרךשכן,תופעהשלקצהרקהןאליוהמגיעותהתלונות
.(המנפיקאו)הבנקדבריאתמקבליםאלא

חיובבכרטיסילרעהשימושבענייןהבנקיםעלבפיקוחשטופלוהמוצדקותהתלונותאחוז46
בכלל%5.32שלממוצעלעומת%3.41שלממוצעעלעומדהאחרונותהשניםבארבע

שלשנתית-הדוהסקירה:ראוהבנקאיתהמערכתבכללהממוצעלעניין.הבנקאיתהמערכת
-2002ולשנים,19'בע,2000-2001לשניםהבנקיםעלבפיקוחלקוח-בנקיחסיתחום

pdn.0203[http(185(18'בע,2003 ://www.ban]cisrael .gov. iUdeptdatvpikuah]publ_inqu/act

.visitedת07.6.100)
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הלקוחהתרשלות.1
במסגרתאשר,השלוםמשפטבתישלדיןפסקיויותריותרניתניםהאחרונותבשנים
אםהשאלהבבחינתמסתפקיםאינם,בפניהםהמובאתלרעהשימושטענתבדיקת
אחדמתקייםאם,כןואם,חיובכרטיסיבחוקכהגדרתולרעהשימושהתקיים
אםהשאלהאתגםבוחניםאלא,הלקוחאחריותלהגבלתבחוקהמפורטיםהחריגים
בעוולתשימושבאמצעות,זאת.47לכךבהתאםופוסקים,כמהועדהלקוחהתרשל

ההתרשלותבעקרוןשימושובאמצעות,לנזקהאחריותלחלוקתמידהכקנההרשלנות

התרשלותהכנסת.המנפיקמחויבשבוהפיצוימסכוםכמפחית(תורםאשם)התורמת
המשפטביתידיעלנעשיתחיובכרטיסישבחוקהאחריותחלוקתהסדרלתוךהלקוח

הלקוחשלמסוימותהתנהגויותכיקביעהידיעלהיאהראשונההדרך:דרכיםבשתי
הטלתמצדיקות,כרשלניותהמשפטביתידיעלהוגדרואשר,לדיוןעומדשעניינו
מעובדותבמנותקלעתים,עיוניניתוחידיעלהיאהשנייההדרך.הלקוחעלאחריות
היאהלקוחהתרשלותכיהיאמסקנתואשר,המשפטביתבפנישהובאהמקרה

.החוקפיעלהאחריותלחלוקתרלוונטיקריטריון
לצייןניתן,"העיוניתהדרך":קרי,לעילשתוארההשנייההדרךלנקיטתכדוגמה

לישראלהפועליםבנק99/24901(א"תשלום)א"בתשניתנואלהכגוןדיןפסקי
המאוחדהמזרחיבנק'נהזמי01/120686(א"תשלום)א"בת,48עטיה'נמ"בע
02/219158א"ובתמ50"בעישראכרט'נעובדבן02/180435א"בת,מ49"בע

ניתוחהמשפטביתערךאלהבמקרים.י5פרי'נאפרידרסניףלישראללאומיבנק

שאלתעלתהלאכללבהםאולם,לרעההשימושבשאלתשעסקודיןפסקיעודישנם47
אולרעהשימושבכרטיסנעשהשלאכךעללימדוהעובדותשכן,הלקוחהתרשלות
חריגיםמןחריגהתקיימות-איעלהעובדותלימדו,שנימצד.בחוקהחריגיםאחדשהתקיים
א"תראוהראשוןהסוגבעניין.רלוונטיהיהשלאאועלהלאהרשלנותועניין,שבחוק

שמורעותק)(פורסםלא)מ"בעלישראלאשראיכרטיסי'נמרציאנו(א"תשלום)97/110615
;(פורסםלא)מ"בעלישראלאשראיכרטיסי'נגוזלי01/6067(קריותשלום)א"ת;(במערכת

א"ת;(פורסםלא)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק'נעטרבן98/25455(ם-ישלוס)א"ת
שלום)א"ת;(פורסםטרם)מ"בעלישראלאשראיכרטיסי'נאסקין01/25300(חיפהשלום)
(א"תשלום)א"ת;(פורסםלא)מ"בעלישראלאשראיכרטיסי'נפרידלוב01/27255(א"ת

'נכהן01/41679(א"תשלום)א"ת;(פורסםלא)מ"בעישראכרט'נשפירא03/15890

שלום)02/157063א"תראוהשניהסוגבעניין.(פורסםטרם)מ"כעלישראלאשראיכרטיסי
'נברש99/5762('חישלום)א"ת;(פורסםלא)מ"בעלישראלאשראיכרטיסי'נקרצר(א"ת

דינים,מ"בעישראכרט'נאוסדון(ס"כשלום)98/5542א"ת;(פורסםלא)מ"בעישראכרט
.(אוסדוןעניין:להלן)312,סוכרך,שלום

עניין:להלן)(פורסםלא)עטיה'נמ"בעלישראלהפועליםבנק99/24901(א"תשלום)א"ת48
.(עטיה

עניין:להלן)(פורסםלא)מ"בעהמאוחדהמזרחיבנק'נהזמי01/120686(א"תשלום)א"ת49

.(הזמי
.(עובדבןעניין:להלן)(פורסםטרם)מ"בעישראכרט'נעובדבן02/180435א"ת50
טרם)פרי'נאפרידרסניףלישראללאומיבנק(א"תשלום)02/219158(א"תשלום)א"ת51

.(פריעניין:להלן)(פורסם

333ז"תשסןא"יהמשפט



בכראמיר

פירטהמשפטבית.האחריותחלוקתהסדרמאחוריהעומדלרעיוןבאשרערכי
צריךמילשאלהבאשרחיובכרטיסיחוקחקיקתאתשליוותהההתלבטותאת

והבהיר,הנזקפיזורועקרוןהאשמהעקרוןלאורלרעהלשימושבסיכוןלשאת

בית.החוקהוראותאתליישםכשבאים,כיוםגםוקיימתשרירהההתלבטותכי
המגבילהכזו,אמנם,הייתההמחוקקשלהמוצאנקודתכי,ופירשביארהמשפט

זאתאולם,ככרטיסלרעהשימושנעשהשבהםהמקריםברובהלקוחאחריותאת
קיימתכיהנחהומתוך,לרעהלשימושתרםלאשהלקוח,ובסיסייסודיבתנאירק

עוד.הנזיקיןלפקודת35בסעיףבהתחשב,המנפיקכלפיזהירותחובתללקוח
האשמהלעקרוןהנזקפיזורעקרוןביןהמאזנתהגישהכי,המשפטתביתפירש
ברשלנותכרוכההייתההתנהגותוכאשרהנזקבמלואהלקוחבחיובהדוגלתזוהיא

אתלהטילישמיעללבחוןיש,המשפטביתקבע,זומידהאמתפיעל.חמודה
.53בכרטיסלרעהלשימושהאחריות

להטילישכיהמשפטביתקבעשבגינןוככאלהכרשלניותשנמצאוההתנהגויות
שמירההןבכרטיסשנעשהלרעהשימושבגין,חלקהאו,האחריותאתהלקוחעל

הבנקחשבוןמצבבבדיקתהתרשלות,הסודיהקודעלאוהכרטיסעלרשלנית
סיוםלאחרלמנפיקהכרטיסבהחזרתוהתרשלותללקוחשנשלחיםהמידעדפיאו

.המנפיקידיעלהחוזה
פסקיאתנזכירהסודיהקודעלאוהחיובכרטיסעלרשלניתשמירהלעניין

א"ת;55מ"בעישראכרט'ניוספי99/60048(א"תשלום)א"ת;טל54בענייןהדין
אתוכן;מ56"בעלישראלאשראיכרטיסי'נפישנזון98/127063(א"תשלום)

בשמירתהתרשלהלקוחכיהמשפטביתקבעאלהבמקרים.האמורפריעניין
לענייןהלקוחשללרעתומסקנותמכךוהסיקהסודיהקודבשמירתאוהכרטיס
.החיובבכרטיסשנעשהלרעהלשימושהאחריות
הנשלחיםהמידעדפיאוהבנקחשבוןמצבבבדיקתלהתרשלותהנוגעבכל
'נרייטנר00/2375('חיקטנותתביעות)בתייקהדיןפסקיאתנזכירללקוח

.פריבענייןלמעט52
פסקעובדכןבעניין,זאתולעומת,הלקוחנגדהמשפטביתפסקהזמיובענייןעטיהבעניין53

המשפטבית.המנפיקידיעלהראיהנטלהרמת-אישלמטעמיםהלקוחלטובתהמשפטכיח
בפסקה,50הערהלעיל,עובדבןעניין.התובעשלרשלנותלוהוכחהלאכי,היתרבין,ציין

.הדיןלפסק11
.43הערהלעיל54
(כמערכתשמורעותק)(פורסםלא)מ"בעישראכרט'ניוספי99/60048(א"תשלום)א"ת55

.(יוספיעניין:להלן)
עותק)(פורסםלא)מ"בעלישראלאשראיכרטיסי'נפישנזון98/127063(א"תשלום)א"ת56

המשפטביתביססיוספיבענייןוהןפישנזוןבענייןהן.(פישנזוןעניין:להלן)(במערכתשמור
לצייןלנכוןראהאולם,האחריותלהגבלתחריגשלקיומועלהלקוחעלהאחריותהטלתאת

.המנפיקכלפיהתרשלשהלקוחשמצאהעובדהאתובמפורשבנפרד
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הראשוןהבינלאומיהבנק'נרום00/17542(א"תשלום)א"ובת57מ"בעישראכרט
כספיםמחשבונותיהםשנמשכובלקוחותדוברהמקריםבשני.58מ"בעלמשכנתאות

ביתפסקהמקריםבשני.כךעלהודעהלמנפיקנתנובטרםחודשיםכמהבמשך
דפיבבדיקתאובבנקחשבונםבבדיקתהתרשלושהלקוחות,היתרבין,המשפט
המשפטביתאותםחייבמכךיוצאכפועל.המנפיקידיעלאליהםשנשלחוהמידע

.בכרטיסשנעשהלרעההשימושלנזקי,חלקיתאומלאה,באחריות
ידיעלהחוזהסיוםלאחרלמנפיקהכרטיסהחזרת-באיהלקוחהתרשלות

'נקלינג02/20463('חישלום)א"בתהדיןבפסקיביטויהאתמצאההמנפיק
בלקוחותעסקוהמקריםשלושת.פריובענייןעטיהבעניין,59מ"בעישראכרט

ביזמתהסתייםהחיובכרטיסשחוזהלאחרלמנפיקהחיובכרטיסמהחזרתשנמנעו
בית.החוזהסיוםמועדלאחרלרעהשימושבכרטיסנעשהבפועל.המנפיק
כיופסקלמנפיקהכרטיסאתהחזירשלאהעובדהאתהלקוחלרעתזקףהמשפט

בעול,אחרת60אוזובמידה,נשיאתושפירושה,מצדוהתרשלותמשוםבכךיש
.61לרעההשימושבעקבותשנגרםהנזק

חוזיותלעילותהנוגעותטענותקבלת.2
בית.הלקוחעלהאחריותלהטלתחוזיממדהמשפטביתהוסיףמהמקריםבחלק

שלמחדלונפקותאתהקובעתחוזיתתניהאכיפתשלבדרךכןעשההמשפט
הלקוחעלאחריותהטלתשלובדרך,67גיסאמהד,מסוימותפעולותכביצועהלקוח
ביתלנכוןראהפישנזוןובענייןיוספיבעניין.63גיסאמאידך,מצדוחוזההפרתבשל

עםהחוזהאתהלקוחהפרהכרטיסבקרבתהסודיהקודבשמירתכילצייןהמשפט
אולם,הלקוחעלהאחריותהטלתאתכךעלביססלאאמנםהמשפטבית.64המנפיק

להתרשלותההתייחסותבצדונפרדמפורשבאופןההפרהמעשהאתלצייןבחר
הכרעתואתהמשפטביתביסספרטנרבעניין.הכרטיסועלהסודיהקודעלבשמירה

עללהשיגהלקוחעלכישקבעסעיףהיההצדדיםביןשבחוזהכךעלהיתרבין

כרך,שלוםדינים(פורסםלא)מ"בעישראכרט'נרייטנר00/2375('חיקטנותתביעות)ק"ת57
.(רייטנרעניין:להלן)213,יז

(פורסםלא)מ"בעלמשכנתאותהראשוןהבינלאומיהבנק'נרום00/17542(א"תשלום)א"ת58

.(רוםעניין:להלן)
.(קלינגעניין:להלן)(פורסםלא)מ"בעישראכרט'נקלינג02/20463('חישלום)א"ת59
ביתהטילקלינגבעניין.הלקוחעלהאחריותמלואאתהמשפטביתהטילעטיהבעניין60

אחריותהלקוחעלהמשפטביתהטילפריבעניין.מהנזק%20-לאחריותהלקוחעלהמשפט
.מהנזק%50-ל

.להלן'דלפרק3.1'בסהדיוןזהלענייןראו61
.57הערהלעיל,רייטנרעניין62
.פישנזוןועניין,יוספיענייןלמשלראו63
,משתמעבאופןולעתיםמפורשבאופןלעתים,המורהסעיףבחוזיהםכולליםרכיםמנפיקים64

החוזים)השניםלאורךהמנפיקיםבחוזיעיון.הסודיהקודועלהכרטיסעללשמורללקוח
.להלן'דלפרק2'סגםזהלענייןראו.זהבענייןעקביותמגלה(לעתמעתמשתנים
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,אותםקבלתומיוםימיםתשעיםתוךאליושולחשהמנפיקהמידעבדפיהאמור

אלא,לרעהשימושבכרטיסשנעשהטענההמנפיקכלפילהעלותיוכללאאחרת

,מלטעוןמושתקהלקוחכיהמשפטביתקבעזאתלאור.שבכתבראיותבאמצעות
שימושתוך,הלקוחלטענת,שנעשועסקאותכנגד,שבכתבראיותבאמצעותשלא
.האמוריםהימיםמתשעיםלמעלהבמשךעליהןחלקמשלא,בכרטיסלרעה

למנפיקראייתיתעדיפותמתן.3
המשפטביתידיעלנשחקתהאחריותחלוקתהסדרמכוחללקוחהנתונהההגנה

שנעשהלהראותהנטלהראיותדיניפיעל.הראיותדיניבאמצעות,עקיףבאופןגם
להוכיחהלקוחשעל,הואדברשלפירושו.הלקוחעלמוטלבכרטיסלרעהשימוש
לרעהשימושתוךשבוצעוככאלהידועלהנטענותהעסקאותאתביצעהואשלא

הרי,בכרטיסלרעהשימוששנעשהלהוכיחהלקוחשלבידומשעלה.בכרטיס

חלהענייןשבנסיבותלהראותיצליחכןאםאלא,המנפיקשלאחריותושקמה

בוצעהכיטועןהלקוחשבהםשבמקרים65מלמדהניסיון.לאחריותוהחריגיםאחד
שימושתוךאוטומטיממגשירכספיםמשיכתשבבעלותוהחיובכרטיסבאמצעות

הכספיםשמשיכתמאחרכיהמנפיקיםטועניםמזומנותלעתים,בכרטיסלרעה
הנכוןהסודיהקודהקשתותוךהמקוריהכרטיסבאמצעות,הטענהפיעל,בוצעה
שמשיכתלכךמכריעואףרבמשקלבעלתראיהאלאזושאיןהרי,טעויותללא

האחד:אדניםשניעלנסמכתזוטענה.בהסכמתואוהלקוחידיעלבוצעההכספים
הונאהשמקרי-השני,הסודיהקודפיצוחשלמקריםבעולםידועיםשלא
בלקוחרקולארביםבלקוחותבאחתלפגועדרכם,חיובכרטיסילזיוףהקשורים

זיוףמעשהתוךבוצעהלאהכספיםשמשיכת,הטענהפיעל,נובעמכך.בודד
המנפיקיםרבותפעמיםמסרבים,משכך.בהסכמתואוהלקוחידיעלאלא,כלשהו
חיזוקהמשפטביתנותןלפעםמפעם.זהמסוגבמקריםהלקוחחשבוןאתלזכות
.זו66לעמדה
ביתאוחזובהם,לעילשפורטוהמשפטייםהכליםששלושתנראההבאבפרק
.הביקורתבמבחןעומדיםאינם,המשפט

מדבריוכן,לעיל51בהערהמפורטחלקםאשר,בענייןהדיןמפסקיללמודניתןכךעל65
'ילמשלראוזהאחרוןלעניין.לצרכנותהישראליתהמועצהומדבריהבנקיםעלהפיקוח
מעריב"אשראיוחברותבנקיםלתבועבמטרהלקוחותמאגדתלצרכנותהמועצה"שרוני
2004.10.26.

עניין;(פורסםלא)מ"בעהפועליםכנק'נהרושבן('חישלום)02/11972א"ת:למשלראו66
עם.56הערהלעיל,פישנזוןעניין;55הערהלעיל,יוספיעניין;47הערהלעיל,מרציאנו

;ד4הערהלעיל,אוסדוןענייןלמשלראו.זוטענהלקבלסירבהמשפטשביתמקריםיש,זאת

לא)ישראכרט'נזליקוביץ03/1603(א"תקטנותתביעות)ק"ת;47הערהלעיל,קרצרעניין
98/38399(א"תשלום)א"ת:גםראו.(ן"זליקוכעניין:להלן)(במערכתשמורעותק)(פורסם

המשפטביתקיבללאשם,(במערכתשמורעותק)(פורסםלא)מ"בעישראכרט'נשטריתבן
.47הערהלעיל,אוסדוןעניין;המקוריבכרטיסמדוברשבהכרחהכלליתהטענהאת
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ביקורתיתבחינה.ד

החלטהבהםשניתנההדיןפסקימכללניכרחלקמהוויםלעילשפורטוהדיןפסקי
.חיובבכרטיסלרעהלשימושטענהשלבמקרההאחריותבשאלתענייןשללגופו
האחריותחלוקתמהסדר,למעשה,סוטהאלהדיןבפסקיהמשפטביתשנקטהדרך
,לדעתנו,טועהמדועלהבהירננסההבאותבשורות.חיובכרטיסיבחוקהקבוע
באמותהגלוםהקושיעלעמידהתוך,לעילשתוארובפסיקותיוהמשפטבית

נדון.האחריותחלוקתהסדרהמשפטבביתנבחןפיהןשעלהמשפטיותהמידה
.כסדרןהמשפטביתהלךשבהןהשונותבדרכים

הלקוחאחריותלהרחבתכדרךתורמתוהתרשלותהרשלנותעוולת.1
הסודיהקודועלהכרטיסעלבשמירההלקוחהתרשלות1.1

.האחריותחלוקתהסדרלענייןביותרהחשובהנושאאוליהיאהכרטיסשמירת
הלקוחאחריות-תכליתואתנאמנהמשקףוהוא,ברורבחוקהאמור,למעשה
שמירה.הלקוחשלמרמהכוונתאוידיעה,מסירההתרחשוכןאםאלא,מוגבלת
כלשהיאחריותלהטילכדי,ותכליתוהחוקלשוןפיעל,בהאיןהכרטיסעללקויה
עלרשלניתשמירהכי,שוניםבמקריםגרסהמשפטבית,זאתעם.הלקוחעל

.בכרטיסשנעשהלרעהלשימושאחריותללקוחמקימההסודיהקודעלאוהכרטיס
אתשהכיל,ארנקואתוהשאיר,אשכיבוילמשימתשיצאבכבאיעסקטלעניין

כשחזר,הלקוחלטענת.ננעלהשלאארוניתבתוךהכיבויבתחנת,האשראיכרטיס

שבזמןהייתהטענתו.האשראיכרטיסמצויכשבתוכוארנקואתמצאלתחנה
המשפטבית.לארנקהוחזרוהוא,שימושבונעשה,הכרטיסנגנבמהתחנהשנעדר

כיהמשפטביתהבהיר,זאתעם.67בכרטיסלרעהשימושנעשהכיהשתכנעלא
.התובעהלקוחרשלנותבסיסעלאלא,זהבסיסעלהתביעהאתדוחהלאהוא

לרעהשימושנעשהלאשכללקבעאילולאגםכי,המשפטביתאמרזהבהקשר
במקוםהכרטיסאתשהשאירמאחר,האחריותהלקוחעלרובצתעדיין,בכרטיס

,המשפטביתגרס,נעולהלאבארוניתהכרטיסהשארת.גנבתואתואפשרפרוץ
מהלקוחההגנהאתהמשפטביתשלללפיכך.אחר68לאדםהכרטיסכמסירתכמוה
.לרעהלשימושהאחריותאתעליווהטיל
מקוםאיןשבחוקהאחריותחלוקתשבהסדרלכךמודעהיההמשפטבית
שמדוברקבעכאשרקדימהאחדצעדאפואוהלך,הלקוחהתרשלותלבחינת

לפחות,מהתחנהשנעדרהשעותאותןבמשךשבוצעוהעסקאותמביןכי,הוכיחהמנפיק67
,כןכמו.אותהביצעהואשלאשטעןהעובדהחרף,הלקוחידיעלבוצעההעסקאותאחת

ממצאיםהיולאובאחתשקרדוברנמצאמהןבאחת.פוליגרףבדיקותשתיביצעהלקוח
:קרי,בכרטיסלרעהשימושבוצעלאכללכי,המשפטביתקבע,משכך.משמעיים-חד

.שימושבולעשותזכאישאינומיידיעלולאעצמוהלקוחידיעלנעשהבכרטיסהשימוש
.הדיןלפסק4'בע,43הערהלעיל,טלעניין68
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למטרתאוסבירותבנסיבותשלאלאחרהכרטיסכמסירתשכמוהבהתרשלות

המשפטביתהלךפריבעניין.בחוקהקייםהמסירהחריגחלומשכך,בלבדשמירה
הפניהותוך,בפניושהובאהמקרהעובדותאתניתחהמשפטבית.דומהבדרך
הלקוחברכבהאשראיכרטיסהשארתכיקבעטלבענייןהמשפטביתלדברי
.לאחר69הכרטיסמסירתשמשמעההתרשלותמהווה

שלושת,ראשית.לכתמרחיקותלהיותעשויותזהמסוגקביעהשלמשמעויותיה
שלבפועלידיעה,הפחותלכל,דורשים,המסירהחריגלרבות,שבחוקהחריגים
-לאחרהכרטיסמסירתלעניין.הרלוונטיהחריגאתשמבססהמעשהעלהלקוח
השימושעלידיעה-אחרידיעלבכרטיסהשימושלעניין;המסירהעצםעלידיעה
שלבהקשרהלקוחשלמרמהכוונתנדרשת-השלישיהחריגולעניין;כאמור

עלעולהזהנפשימצבוממילא,הלקוחידיעלשלאבכרטיסשנעשההשימוש
עלהנדרשתהידיעהרמתאתמורידהטלבענייןהמשפטביתשלקביעתו.ידיעה
שלהנדרשתהרמההורדת.בכוחלידיעההמסירהחריגשלבשעריולהיכנסמנת

לאשכאמורדבר,ההסדרלתוךהרשלנותעוולתהכנסתפירושההנפשיהיסוד
הארוניתבתוךארנקהותרת,שנית.ומחושב70מודעבאופןהמחוקקידיעלנעשה

איננה,נעולהאינהשהארוניתהגם,מהלזמןהעבודהבמקוםהלקוחשלהאישית
בגינהאחריותהטיללאחיובכרטיסיחוקבכדיולא,בנסיבותסבירהבלתיפעולה

במקוםשמדוברלזכוריש.לחוק(ד)5שבסעיףהחריגיםבאחדהכללתהידיעל
,העכודהיוםבמשךלהותיר,שבשגרהכדבר,נוהגיםועובדים,הלקוהשלהעבודה
משנאמר.כארוניתיחסיתמוגןבמקוםולבטח,עבודתםבמקוםהשגחהללאחפצים

הרי,לאחרהכרטיסכמסירתכמוהשכןהחוקידיעלמוגנתאינהזהמסוגשפעולה
אתהמכילארנקשבתוכותיק,למשל,מותירשלקוחפעםשבכלגםנאמרשבהכרח
יוצאאוהשכןבחדרלעבודהעמיתועםלשוחחויוצא,במשרדולרגעהחיובכרטיס

הכרטיסמסירתמשוםבכךישהרי,השוטפתהמשרדיתפעילותולביצועמחדרו
אתהמכילארנקשבתוכותיקשתליית,למסקנהלהגיעיקשהלאמכאן.לאחר
באלהוכיוצאגבבתיקהאחוריבכיסהארנקשמירת,באירועכסאעלהחיובכרטיס
שפירכתהלכךפרט.לאחרהכרטיסלמסירת,למעשה,שקולות,שגרתיותפעולות

להטילהמבקשהאחריותהסדרשלבסופומדוברהרי,מתוכהעולהזוסברהשל

.המנפיקעלהאחריותאתהמקריםברוב
כרטיסישבחוקהמיוחדהאחריותחלוקתהסדרקייםהיהאילולאגםכייודגש

ספק,הרשלנותעוולתליסודותבהתאםנעשיתהייתההאחריותוחלוקת,חיוב
ספק,כך.הלקוחשלהתרשלותמשקפותכאןשפורטמהסוגהתנהגויותאםבעינינו
,העבודהבמקוםהאישיתבארוניתוקצרקצובזמןלפרקתיקשמירתאםבעינינו

הושארמכןולאחרהמנפיקידיעלבוטלשהכרטיסכאלההיושםהמקרהנסיבות.8'בע,שם69
ייעשהזהדיןבפסקהעיקרישהדיוןכך,(תוםעדהובררשלאעניין-בחצראו)ברכב
.למנפיקהכרטיסבהחזרתהלקוחהתרשלותעלהדיוןתוךלהלן

.406'בע,20הערהלעיל,אוליאלכןראוכן.לעיל'אבפרקהדיוןראו70
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כלפיהסבירהלקוחשלהזהירותמסטנדרטסטייההיא,נעולהלאשהיאהגם

אלהכגון,אחריםקרוביםשמקריםלומריותרעודגדולקושישישדומה.71המנפיק
דווקא,לדעתנו.הסבירהלקוחשלהזהירותמסטנדרטסטייהמהווים,לעילשפורטו

זהו.עתבכלגופועלהכרטיסאתשישמורמהלקוחלצפותקשה.הנכוןהואההפך
.ממנוגבוהזהירותסטנדרטאלא,הסבירהלקוחשלהזהירותסטנדרטבהכרחאיננו
אופןלענייןהלקוחשלהסבירהההתנהגותהואנושאאותושלנוסףפן

-דומהעובדותבמסכתעסקופישנזוןוענייןיוספיעניין.הסודיהקודשמירת
שימושתוךשנעשולגביהןשנטען,ל"בחואוטומטיממכשירכספיםמשיכות
ידעוהפחותלכלשהלקוחותהמקריםבשניהשתכנעהמשפטבית.בכרטיסלרעה
,זאתעם.לחוק5שבסעיףלחריגיםנכנסיםהםולכן,בכרטיסשנעשההשימושעל

שכן,להרחיבומבליהדבריםאתלנמקמבלי,הסודיהקודבשמירתדןהמשפטבית

העובדהכי,המשפטביתצייןיוספיבפרשת.ההכרעהלצורךדרושהיהלאהדבר
הסודיהקודהופיעשבוהבנקשלהביקורכרטיסאתבארנקוהחזיקשהלקוח

ואף,הסודיהקודעלבשמירההתרשלהלקוחכילמסקנהמובילה,מוסווהבאופן

.הסודי72הקודעללשמוראותוהמחייב,המנפיקלביןשבינוהחוזהאתהפר
החוזהאתהפרהלקוחכיהעובדהבציוןהמשפטביתהסתפקפישנזוןבעניין
בתוך,מוצפןשבאופןהגם,הסודיהקודאתשהחזיקבכך,המנפיקלביןשבינו

.הלקוחתלרעתמסקנותמכךוהסיק74,החיוב73כרטיסהיהמצוישבוהנרתיק
לשאלתרלוונטיאיננוהסודיהקודשמירתאופןגםעצמוהכרטיסשמירתכאופן
.שבחוקהחריגיםבאחדמצויאינוהואשכן,חיובכרטיסיחוקפיעלהאחריות

חוקפיעל,מביאהאיננההכרטיסגביעלהסודיהקודכתיבתגם,מכךיתרה

מסקנותולהסיקלמהראיןכאןגם.76הלקוחעלהאחריותלהטלת,חיובכרטיסי
.הרשלנותעוולתשלהראותמנקודתהענייןאתנבחןאפילוהלקוחהתנהגותלעניין
מצפיםאנומההשאלההרי,אישיהוא,החיובלכרטיסבדומה,הסודישהקודהגם

חובת.המנפיקכלפיהלקוחשלמושגיתזהירותחובתשלקיומהלגבימחלוקתשאיןדומה71
בנק91/1740א"דנלמשלראו)מכברזהבפסיקההוכרהבנקכלפילקוחשלמושגיתזהירות
אחרתלסבורסיבהכלרואיםאיננו.(31,65(5)מזר"פ,קוסטמן'נמ"בעדיסקונטברקליס
.בנקהואהמנפיק,רביםשבמקריםבפרט,לקוח-מנפיקיחסילעניין

.הדיןלפסק7'בע,55הערהלעיל,יוספיעניין72
.הדיןלפסק10'בע,56הערהלעיל,פישנזוןעניין73
,זליקוביץענייןאתלצייןישפישנזוןובענייןיוספיבעניין,טלבענייןהדיןלפסקיבניגוד74

:חיובכרטיסילחוקבהתאםהמשפטביתקבעשם,הדיןלפסק10בפסקה,66הערהלעיל

אכןהכרטיסשלהסודיהקוד,התובעתשללעדותהבניגודכילהניחמוכןהייתיאםגם"
כדיבכךאין,הכרטיסבאמצעותכספיםלמשוךלגנבשאפשרמה,לכרטיסבצמודמצויהיה

בצמודהסודיהקודבהשארתביטוילידיהבאההלקוחשלרשלנותגםשכן,לנתבעתלהועיל
חויבבהםהכספיםלהחזרתזכאיהלקוחלפיוהכללתחולתאתלמנועכדיבהאין,לכרטיס

."בכרטיסלרעהשימושעקב
.זהפרקבהמשךלהלןתידוןהחוזההפרתשאלת75
.103להערההנלווההטקסטולהלן,74להערההנלווההטקסטלעילראו76
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נזקקהמודרניבעידןהיומיוםבחיי.ועיקרכללפשוטהאיננההסבירמהלקוח
נזקקהלקוח,למשל,כך.חייולתחומיהנוגעיםרביםפריטיםלזכורהממוצעהלקוח
בנקאותשירותילקבלתסודיקוד,בנקחשבונותמספרי,שוניםטלפוןמספרילזכור

וכיוצא,האינטרנטבאמצעותהבנקלחשבוןלגישהסודיוקודמשתמששם,בטלפון
גםמה,החיובלכרטיסהשייךהסודילקודנוסףוהכול,מידעופריטימספריםבזה
הואטבעיאך.אחדחיובמכרטיסביותרלעתיםמחזיקיםשלקוחותלזכורשיש

,להדגישיש.אותםישכחאחרתשכן,הכתבעלהללוהמספריםאתיעלהשהלקוח
,בזיכרוןאחסונםלשםפשוטיםמספריםאינםהאמוריםשהמספריםבלבדזולאכי

לצורךסודילקודאוחיובבכרטיסשימושלצורךסודילקודהנוגעשבכלאלא
סדרתשאינוסודיקודללקוחמוסריםגיסאמחדהרי,בנקלחשבוןמרחוקכניסה

העלאתשלהטבעיהמעשהאתהלקוחמשעושה,גיסאומאידך,פשוטהמספרים
שלאפשריתלתוצאההאחריותאתעליולהטילמבקשים,הכתבעלהסודיהקוד
.סבירהואאיןכאילוזהמעשה
איןשכן,רשלנימעשההכתבעלהסודיהקודבהעלאתאפואלראותאין
זהאין,מכךיתרה.רביםכהמספריםולזכורפהבעלללמודמהלקוחלצפות
אותוישמוראולם,הכתבעלהסודיהקודאתשיעלהמהלקוחלצפותסביר

הרי,עיונייםקשייםיוצרתזהמסוגשקביעהלעובדהפרט.מהכרטיסרבבמרחק

לשימושבסמוךהלקוחשלידובהישגשאינובמקוםהסודיהקודששמירתשמובן
מתקבלתפחותשהיאגםמה,ועיקרכללללקוחמועילהאיננההחיובבכרטיס

הקודאתלזכורהמתקשים,וכדומהמוגבלים,קשישיםלקוחותעבורהדעתעל

.לכרטיסהקודשלקרבתושלהגבולמהברורלאהעיוניתהבחינהמן.הסודי
סטייההיאהכרטיסעםידתיקהושארשבורכבבאותוהסודיהקודשמירתהאם

,האישיביומןהסודיהקודשמירתהאם?הסבירהלקוחשלהזהירותמסטנדרט
היאגםגנבתובעתהכרטיסבקרבתהמצויכלשהובמסמךאוהאישיבמחשב
?האמורהזהירותמסטנדרטסטייה

שלבהקשרלאחרונהנבדקו,למשל,בבריטניההסודיהקודשמירתהרגלי
ולשםסודילקודהלקוחזקוקקבלתםלשםאשר,באינטרנטבנקאותשירותי
מהמשתמשים%50כיעלההבריטיתהפיקוחרשותשביצעהממחקר.משתמש

לחשבונותיהםהגישהססמתאתשומריםבבריטניהבאינטרנטהבנקאותבשירותי
בכלהססמהאתלהקלידצריכיםאינםשהםכך,בביתאובעבודה,המחשבעל

%80-מיותר,כןכמו.שלהםהבנקלחשבוןלהיכנסמבקשיםכשהםמחדשפעם

בשמירתהמסתפקיםולאכלשהובאופןהכתבעלהססמהאתמעליםמהמשתמשים
להניחקשה,מקוםמכל.בלבדממחישהדוגמההיאזושדוגמהמובן.77בזיכרונם

2001commerce,ק.7747 , June.-6the reedation of10The FSA approach.באתרפורסם
FSA:,5"1)]index.shtml/2001/[www.fsa-השלהאינטרנט .gov. u

~
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הישראליםהלקוחותשלמאלהשוניםזהבהקשרבבריטניההלקוחותשהרגלי

.מהותיבאופן
המציאותרקעעלהאמורהההתנהגותבחינתעלהמשפטביתדילגיוספיבעניין

מצוישבונרתיקבאותומוצפןבאופןהסודיהקודששמירתוקבעובעולםבארץ
עמדת:קרי.הסבירהלקוחשלהזהירותמסטנדרטסטייההיאגם,החיובכרטיס

התנהגותלבססמנתעלמספקתאיננההסודיהקודשהצפנתהיאהמשפטבית

התנהגותלאסורוביקשלכתהרחיקהמשפטשביתלנונדמה.הלקוחמצדסבירה
,הנראהככל,חשהמשפטבית,זאתעם.הנסיבותלאורזהירהשהיאשדומה

חוזיחיובהמנפיקכלפיהפרהלקוחכי,להדגישלנכוןראהכןועל,שבכךבקושי
.78הסודיהקודעללשמוראותוהמחייב

בבנקחשבונומצבבבדיקת,אליוהנשלחיםהמידעדפיבסדיקתהלקוחהתרשלות2.1

בכרטיסשנעשהלרעההשימושעללמנפיקהודעהובמתן

שלמוקדםבשלבמידעמהמנפיקלמנועכדיבהשישבהתנהגותמדוברכאן

למנועהמנפיקיכולתעלהשפעהלושישדבר,בכרטיסשנעשהלרעההשימוש

.אשראיכרטיסללקוחהנגנברוםבעניין.נזקואתולהקטיןלרעההשימושאת
000,30-כ,הכרטיסבאמצעות,הלקוחהמחשבוןנמשכוחודשיםחמישהבמשך

בדקהלאכיטענההלקוחה.קטניםבסכומיםבוצעהמשיכהכל.במצטברח"ש
אלא,במשיכותהבחינהלאולכן,הבנקשליושרועלוסמכההחשבוןדפיאת

זהבענייןהלקוחהגרסתאתקיבלהמשפטבית.גבוהלסכוםהצטברוהןכאשר
מהחריגיםחריגהתקייםלאוכיבכרטיסלרעהשימושנעשהאכןכיוקבע,במלואה
להפחיתלנכוןראההמשפטבית,זאתעם.79חיובכרטיסילחוק(ד)5שבסעיף

בדקהשלאבכך,המנפיקכלפיהתרשלהשהלקוחהמהטעם,המנפיקשלמאחריותו

בכרטיסשבוצעוהמשיכותלגילוישהובילדבר,שלההבנקחשבוןמצבאתכראוי
עלהמשפטביתהטילזוהתרשלותבשל.מתחילתןחודשיםחמישהלאחררק

שפורטכפי.האמורות80המשיכותמסכוםאחוזיםעשרלחמישהאחריותהלקוחה
המידעדפיאוהחשבוןמצבאחרלעקובכלליתנזיקיתחובהשישבהנחהגם,לעיל

בכךאין,י8אותםשביצעזההואשלאסבורשהלקוחחיוביםעללמנפיקולהודיע

מהווהאשר,האחריותחלוקתהסדרעלהשפעהזהלענייןישמדועלהסבירכדי
זהמסוגבמקרהשדווקאדומה.הכללייםהנזיקיןמדיניהחורג,מיוחדהסדרכאמור
.זוברשימההנדוניםהאחריםמהמקריםיותראףבהירהדבריםמצב

.להלןזהבפרק3.1סעיףזהלענייןראו78
.הדיןלפסק3-4'בע,58הערהלעיל,רוםעניין79
.שם80
מ"הי97/195ש"עזהלענייןראו.כאמורחובהשלקיומהלגבימחלוקתהיוםשאיןדומה81

.שםהמוזכריםהדיןופסקי,481,548-559(1)ג"תשסמ"פ,מ"כעלישראללאומיכנק'ג
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במתןעיכובלענייןמפורטתהתייחסותכוללעצמוהאחריותחלוקתהסדר

לרבות,ואחרותכאלהמסיבותלמנפיקבפנייההלקוחהשתהות.למנפיקהודעה
בהסדרבחשבוןהובאה,כראויהבנקחשבוןמצבאוהמידעדפיבדיקת-איבשל

קבועמחירבמפורשקובעלחוק(ג)5סעיף.מיוחדלדיוןוזכתההאחריותחלוקת
שליוםכלבגין,כך.למנפיקההודעהבמסירתהלקוחמצדלהשתהותומסוים

שימושעלאואבדנועל,הכרטיסגנבתעלללקוחבפועלשנודעמאזהשתהות
שלבסךבנזקהלקוחנושא,למנפיקכךעלהודעהלמסירתועדבושנעשהלרעה

לראשונהשנעשהמיוםיום30תוךלמנפיקהודעהמסרשהלקוחבמקרה.ח"ש30
450שלכולללסכוםהלקוחנושאשבוהנזקסכוםמוגבלבכרטיסלרעהשימוש

שמחדכך,מכוונתמחשבהמתוךבחוקנקבעוהאמוריםהמוגבליםהסכומים.ח"ש
שלמיה,חיובכרטיסיבחוקשאומצההכלליתהגישהלאורסביריםיהיוהם,גיסא

בסכומיםלסיכוניםלקוחותחשיפתלמנועיששכןהמנפיקנושאהנזקבעיקר
הודעהולמתןהכרטיסלשמירתללקוחתמריץיהווהם,גיסאומאידך,גבוהים82

.83הלקוחשגילהלרעהשימושבעתאוהכרטיסשלהיעלמובעתלמנפיקמהירה
הלקוחשלהתרשלותושאלתעלתההאחריותחלוקתהסדרקביעתבעת,מכךיתרה

לבלשיםיש.בהסדרתאותהלכלולשלאהוחלטאולם,למנפיקהודעהבמסירת
שלמוגבללנזקאחריותהלקוחעלמטיללחוק(ג)5בסעיףהמפורטשההסדרלכך
אבדנועל,הכרטיסגנבתעלבפועלללקוחשנודעלאחרורקאךליוםח"ש30עד
לרבות,האמורעלידעלאהלקוחשבומקרהבכל.בושנעשהלרעהשימושעלאו

כללבנזקנושאאינוהלקוח,בכוחידיעהללקוחלייחסאפשרשבהםבמקרים
מקום,חיובכרטיסיחוקפיעל,שאיןאפואעולה.ח"ש75שלקבועסכוםלמעט

שלבכוחידיעהבייחוסאולמנפיקהודעהבמסירתהלקוחלהתרשלותלהתייחסות
הסכומיםבמסגרתאלא,בכרטיסלרעהשימושעלאואבדןעל,גנבהעלהלקות

סעיףאתולהזכירלחזורהראוימןכאןשגםדומה.לחוק(ג)5שבסעיףהמוגבלים
,יותרגדולהאחריותהלקוחעללהטילאיןכיקובעאשר,חיובכרטיסילחוק(ו)5

.עצמוחיובכרטיסיחוקעליושמטילממה,בכרטיסשנעשהלרעהשימושבגין
הלקוחידיעתאתוביססיותרעודלכתהמשפטביתהרחיקרייטנרבעניין

שם.אליושנשלחוהמידעדפיבבדיקתהתרשלותועללרעההשימושאודותעל
נעשוהכרטיסביטולחרף.המנפיקידיעלהלקוחשלהאשראיכרטיסבוטל

.בכרטיסלרעהשימושתוךנעשושהןלגביהןטעןשהלקוח,עסקאותבכרטיס
היובכרטיסלרעהשימושתוךנעשוכיהלקוחטעןשלגביהןהעסקאותכל

שבושבמקרהמאחרכיקבעהמשפטבית.הלקוחשלמשפחתולבניקשורות
ההודעהמסירתבעתהחוזהמסתייםהחיובכרטיסחוזהסיוםעלהמנפיקמודיע

ובנקאשראיכרטיסישלומעשייםמשפטייםהיבטים-חיובכרטיסיפרידמן'ועברק'א82
(1997)317.

.לעיל'אבפרקהדיוןראו83
.29'בע,7הערהלעיל,ברקועדתח"דו84
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כאמווההודעהמועדלאחרככרטיסשנעשהלרעהלשימוששהסיכוןהרי,85ללקוח
אתחייבדברשלבסופואשר,המשפטביתסייםלאבכךאולם.המנפיקעלמוטל
הכרטיסאתמסרהלקוחכילמסקנההגיעשכן,בכרטיסשנעשובעסקאותהלקוח

,בכרטיסשנעשההשימושעלידעלחלופיןאו,שימושבושעשומשפחתולבני
בכרטיסהשימושעלהלקוחידיעתבדברהממצאאת.86שבחוקלחריגיםנכנסובכך
חודשיםתשעהבמשךחודשמדיקיבלשהלקוחכךעלהיתרביןהמשפטביתביסס

נעשוכיהלקוחטעןשלגביהןעסקאותאותןפורטושבהם,המנפיקמאתמידעדפי
הלקוחידעלאאלהשבנסיבותלהניחקשהכיקבעהמשפטבית.לרעהשימושתוך
.י8בכרטיסהשימושעל

הלקוחשלבפועללידיעהמשולההלקוחידיעלהמידעדפיקבלתכיהקביעה
כיהמשפטביתמששוכנע.עיוניתמבחינהקשהקביעההיאבכרטיסהשימושעל

כדיבכךהיהדישימושבושיעשוכוונהתוךלקרוביוהכרטיסאתמסרהלקוח

לתמוךיכולהאינהמידעדפיקיבלשהלקוחהעובדה.הלקוחתביעתאתלדחות
,פריובענייןטלבענייןכמו,כאןגם.בכרטיסהשימושעלידעשהלקוחבכך

,קבעובכך,בכוחידיעהשללרמההנדרשתהידיעהרמתאתהמשפטביתהוריד
עליולהטילמנתעלמספיקההמידעדפיבבדיקתהלקוחהתרשלותכי,למעשה
.ולתכליתוהאחריותחלוקתלהסדרבניגוד,זאת.לרעהלשימושאחריות
שהדרישהלכךעדותלמצואאפשרברקועדתבשיקוליכי,זהבהקשרנציין
תכליתעםאחדבקנהעולהבכרטיסהשימושאודותעלהלקוחמצדבפועללידיעה
כילקבוע:בפניהשעמדוחלופותשלוששקלההוועדה.האחריותחלוקתהסדר
עללדעתהיהשצריךובלבדשנגרםלנזקאחראיהודעהבמתןשהתרשללקוח
תחולכאמוראחריותכילקבוע;כךעללהודיעבידווהיההגנבהעלאוהאבדן
ידיעהשלבמקרהרקתחולכאמוראחריותכילקבוע;חמורהרשלנותשלבמקרה
,המנפיקעלהאחריותעיקראתולהטילהלקוחעםלהקלהתכליתמתוך.בפועל
.88השלישיתהאפשרותנבחרה
דוקטרינתשלתחולתהשאלתאתמעליםרייטנרענייןובעיקררוםעניין
עללושנשלחוהחשבוןדפימתוךמגלהלאלקוחשבההסיטואציהעלהמניעות
.כךעלהמנפיקאתמעמידולא,בכרטיסשנעשהלרעההשימושבגיןהחיובים
עלהשלישיהצדשלהסתמכות,שלישיצדכלפימצגדורשתהמניעותדוקטרינת

עובדהשלקיומהאימלטעוןהמצגמציגמנועשאז,לרעהמצבושינויהמצג

.חיובכרטיסילחוק(ג)4'ס85
.הדיןלפסק5'בע,57הערהלעיל,רייטנרעניין86
ידעשהתובעלכךנוטההסבירותמאזן":כיהמשפטביתמצייןהדיןלפסק4'כע,שם87

אתקיבלהתובע.א:הבאיםהטעמיםמןוזאתהאשראיבכרטיסשבוצעוהרכישותאודות

להחזירנדרשבוהמועדלאחרחודשיםכתשעהמשךכילהלוםוקשה,כסדרםהמידעדפי
."לרעהשימושנעשהכיהרגישלא,כרטיסואת

.30'בע,7הערהלעיל,ברקועדתח"דו88
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.חובהאותההפרתבשלהמצגנוצרלפעולחובהמוטלתשבובמקרה.מסוימת
החשבוןבדפילעייןחובתואתהפרשהלקוחלהיותיכולההטענה,בענייננו
להיותיכוללמנפיקהנזק.למנפיקהנזקאתשגרםהואזהומחדל,אליושנשלחו

לרעההשימושבגיןגםאו,החובהשהופרהמרגעשנעשהלרעההשימושבגיןרק
הלקוחמצרהחובההפרתבשלכילהראותשניתןוככלאמ,לכןקודםשנעשה
לייחוסבניגוד.הגנב89נגדשלואפשריתתביעהזכותלמנפיק,למשל,אבדה

ביןהנזקחלוקתאתמאפשרתאשר,האמורההחובההפרתבגיןללקוחרשלנות
מהסתמכותהנובעהנזקמלואלהטלתמביאההמניעותטענתקבלתהרי,הצדדים
.הלקוחעלכאמורהמנפיק

פעמיםלהתייחסותזכתהלקוח-בנקביחסיהמניעותדוקטרינתשלהחלתה
,זהבענייןלהרחיבהמקוםזהאין.שיקיםזיוףשלבהקשרבעיקר,בפסיקהרבות
אולם,90העליוןהמשפטביתידיעלבעברהוחלההדוקטרינהאמנםכינאמראולם
בנקשלמניעותטענתמלקבליימנעהמשפטובית,השתנתהשההלכהדומהכיום

חובהשקיימתהנחהמתוך,הרשלנותעוולתפיעלהעובדותאתויבחן,לקוחכלפי
ולהודיעהחשבוןדפיאתלבדוק,ללקוחהבנקשביןבחוזההמעוגנת,לגיטימית

.9'בהםהמופיעותמורשותלאפעולותעללבנק
דוקטרינתאתמלהחילנמנע,רייטנרבענייןוהןרוםבענייןהן,המשפטבית

בבדיקתהלקוחהתרשלותבחינתשלבדרךובחר,המקרהנסיבותעלהמניעות
(2)(ד)5שכסעיףהידיעהחריגהחלתשלובדרך,רוםבעניין-החשבוןדפי

הרוקטרינהמאימוץלהבדיל)חוזימניעותלסעיףהיצמדותשלבדרךוכןלחוק
שתישבהחלתהליקוייםעלהצבענוזהבחלק.רייטנר92בעניין-(עצמאיבאופן

בתהיאהמניעותדוקטרינתאםרבספק,שראינושכפילעובדהפרט.הדרכים

שהחלתהדומההרי,לקוח-בנקיחסישלבהקשרהישראליבמשפטהיוםהחלה
לאלהדומיםלכךהטעמים.האחריותחלוקתהסדרעםאחדבקנהעולהאינה

באופןהמסדיר,לחוק(1)(ג)5שבסעיףהמיוחדההסדר-זהבסעיףלעילשהובאו

.140'בע,9הערהלעיל,ברקראו89
קיבלשם,240(1)כבר"פ,מ"בעהמאוחדהמזרחיבנק'נמ"בעשטאובר'א66/550א"ע90

122מחשבונונמשכוחודשים15שבמשךלקוחכלפיבנקשלמניעותטענתהמשפטבית

ד"פ,מ"בעלישראללאומיבנק'נטננכאוםהמנוחהעזבון75/618א"ע;מזויפיםשיקים
שיקים29מחשבונושנמשכולקוחכלפיבנקשלמניעותטענתהתקבלהשם,141(3)לא

הראשוןהבינלאומיהכנק'נמ"בעים-בתמרינהנאות86/424א"ע;וחצישנהבמשךמזויפים
לקוחכלפיבנקשלמניעותטענתהמשפטביתקיבלשם,355(2)מגד"פ,מ"בעלישראל
.שקליםאלפימאותשלגבוהיםסכומיםפעמיםכמהמחשבונושנמשכו

(4)מדד"פ,מ"בעאמריקהצפוןבנק'נירושליםק"עיהמשהישמחישיבת88/431א"ע91

מחשבוןכספיםבמרמהמשךהבנקסניףמנהלשבובמקרההמניעותטענתנדחתהשם,177
88/748א"ע;החשבוןדפיבבדיקתהתרשלהלקוחכישנקבעהעובדהחרףוזאת,לקוח

בנסיבותהמניעותטענתנדחתהשם,696(4)מהד"פ,רכטשפר'נמ"כעאמריקהצפוןבנק
.557'בע,81הערהלעיל97/195ש"עגםזהלעניין'ר.דומות

.זהלפרק2'בסלהלןיידוןהחוזיהסעיףעניין92
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השימושעללמנפיקהודעהבמתןמשתההלקוחשבההסיטואציהאתמיוחד

גדולהאחריותהבנקעללהטילשאיןהקובע,לחוק(ו)5סעיףשלוקיומו,לרעה

.החוקעליושמטילממהיותר

ביזמתהחיובכרטיסחוזהסיוםלאחרלמנפיקהכרטיסבהחזרתהלקוחהתרשלות3.1

המנפיק

התבקשההלקוחה.הלקוחהשלהאשראיכרטיסאתהמנפיקביטלעטיהבעניין
בוצעומספרחודשיםכעבור.כןעשתהלאאולם,למנפיקהכרטיסאתלהחזיר

הכרטיסאתנטלאשר,הלקוחהשלזוגהבןידיעלעסקאותהכרטיסבאמצעות

קבעהמשפטבית.93לארנקהחזירוהעסקאותביצועולאחר,הרשאהללא,מארנקה

,זוגהלבןאפשרהובכך,הכרטיסאתלבנקהחזירהשלאבכךהתרשלההלקוחהכי
המנפיקהודיעקלינגבענייןגם.בכרטיס94שימושלעשות,בעקיפיןאובמישרין
לעשותניתןלאכיסבראשר,הלקוח.האשראיכרטיסחוזהסיוםעלללקוח
.אשפהלפחהכרטיסאתזרק,(הכרטיסביטול)החוזהסיוםמרגעבכרטיסשימוש
רבותעסקאות,החוזהסיוםעלהמנפיקהודעתמועדלאחר,בכרטיסבוצעו,בפועל
.בכרטיסלרעהשימושתוךנעשוכיטעןשהלקוח,ח"ש000,13-כשלכוללבסך
שימושבכרטיסנעשהשאכןוקבע,במלואההלקוחלגרסתהאמיןהמשפטבית

קבע,זאתעם.אחריותולהגבלתשבחוקהחריגיםאחדהתקייםלאוכי,לרעה

הכרטיסאתלוהחזירשלאבכך,המנפיקכלפיהתרשלהלקוחכיהמשפטבית
.95הכרטיסאתהשמידולא,המנפיקלביןשבינובחוזהכמתחייב,האפשריבהקדם
מסכוםאחוזיםלעשריםאחריותהלקוחעלהמשפטביתהטילזוהתרשלותבשל

,שם.פריבענייןאירעבעיקרודומהמקרה.האשראיבכרטיסשנעשוהעסקאות
.למשחקלילדיהםהכרטיסאתהלקוחותנתנוהמנפיקביזמתהחוזהסיוםלאחר
שלברכבםאוביתםבחצרהכרטיסיםאתמצאהלקוחותבשירותשעבדעובד

הלקוחותכי,היתרבין,המשפטביתקבעכאןגם.בהםוהשתמשהלקוחות
.96מהנזקאחוזלחמישיםאחריותעליהםוהטילהכרטיסבהחזרתהתרשלו
לסטייהעקרוניתהצדקהמצאנולאכאןגם,לעילשנדונוהמקריםביתרכמו
,שקיימתככל,הכרטיסבהחזרתהתרשלות.בחוקהקבועהאחריותחלוקתמהסדר
.האחריותחלוקתלענייןבחוקהמותוויםהעקרונותעללהשפיעצריכהאינה

מתקייםוהאםבכרטיסלרעהשימושנעשההאם:הןלהישאלשצריכותהשאלות
-אילענייןהבסיסייםלשיקוליםפרט.הלקוחאחריותלהגבלתהחריגיםאחד

עדזהבפרקשהוזכרוהאחריותחלוקתלהסדרהלקוחהתרשלותשלהרלוונטיות

.הדיןלפסק8-9בפסקאות,48הערהלעיל,עטיהעניין93
.הדיןלפסק35בפסקה,שם94
.הדיןלפסק9בפסקה,59הערהלעיל,קלינהעניין95
הכרטיסנמצאהיכןהעובדתיתהשאלה,כאמור.הדיןלפסק10'בע,51הערהלעיל,פריעניין96

.הוכרעהלא
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מתוךגםהצדדיםביןהסיכוניםאתהקצהחיובכרטיסישחוקדומההרי,כה

.החיובכרטיסחוזהסיוםבסוגייתהעוסקההסדר
ללקוחהמנפיקביןהחוזהלסיוםהמועדיםביןהבחנהיוצרלחוק4סעיף
ביזמתהחוזהביטול.הביטוללנסיבותובהתאםהביטוליוזםלמיהותבהתאם
ביזמתהחוזהביטולולעומתו,97למנפיקהכרטיסהחזרתבעתלתוקפונכנסהלקוח
,לראותשניתןכפי.98ללקוחכךעלההודעהמסירתעםלתוקפונכנסהמנפיק
שעההחוזהלסיוםכתנאילמנפיקהכרטיסאתלמסורהלקוחאתמחייבאינוהחוק

מהצדדיםהציפיותמערכתאתמשקפתזוגישה.סיומואתשיוזםזההואשהמנפיק
החוזהאתהמבטלהגורם.המחוקקלדעתהראויההסיכוניםהקצאתואתלחוזה
.הביטוללשםהנדרשיםהאופרטיבייםהצעדיםאתלבצעממנושמצופהזההוא

הביטולאתלהגשיםמנתעללפעולממנומצופההביטולאתיוזםכשהלקוח

.מסתייםאינוהחוזההכרטיסמוחזרשלאעד.למנפיקהכרטיסהחזרתבאמצעות
אתלהגשיםמנתעללפעולממנומצופההביטולאתשיוזםזההואכשהמנפיק

מהאפשרותהמתבקשיםההגנהאמצעיונקיטתהכרטיסחסימתכגון,בדרכוהביטול
לנקוטמהלקוחמצפהאינוהחוק.בכרטיסשימושיעשהדהואמאןמכןשלאחר
.הכרטיסהחזרתלרבות,זהבמקרהכלשהיפעולה
לדאוגהמנפיקעלהחוזהסיוםלאחרבכרטיסשימושמפנילהתגונןמנתעל

,בפועל.הכרטיסבאמצעותתשלוםיותריקבלולאעמםעובדשהואשהספקיםלכך
לגביהםשהסתייםכרטיסיםאודותעלממוחשבמידעלספקיםמעביריםמנפיקימ

המצוייםהאלקטרונייםבמכשיריםהמידעשקיבולתאלא,החיובכרטיסחוזה

לגביאפקטיביתאינהוובדרךהמידעשהעברתכך,יחסיתקטנההספקיםאצל

העברתיכולתאתלשפרצריך,גדולגוףבהיותו,שהמנפיקמובן.99רביםמקרים
אתהמבטלשמנפיקהואמהאמורהנובע.זאתלעשותיכולואף100לספקיםהמידע

לקוח,מנגד.הלקוחכלפימתרשלהכרטיסחסימתבאמצעותמתגונןואינוהחוזה
סוטהאינוהחוזהאתביטלשהמנפיקלאחרלמנפיקהחיובכרטיסאתמחזירשאינו

לגזורשניתןכפיהסבירהלקוחשלהזהירותמסטנדרטסוטהואינוהחוקמהוראות
עללהגןהמנפיקלרשותהעומדיםהאמצעיםלאורבפרט,החוקמהשקפתאותו
התנהגותהיא,למשל,קלינגבענייןהלקוחשנהגכפישהתנהגותאפואדומה.עצמו

.לחוק(ב)4'ס97
שימושאוגנבה,אבדןבעקבותהחוזהביטולכי,קובעגם(ב)4'סכייצוין.לחוק(ג)4'ס98

.למנפיקההודעהמסירתעםלתוקפונכנסלרעה
במקרים.מראשהמנפיקאישוראתלקבלהספקמחויבמסויםלסכוםמעל,גדולותבעסקאות99

מהטעםלעסקההמנפיקאישוראתיקבללאממילאהספקשכן,דוההבעיהנוצרתלאאלה
.מבוטלשהכרטיס

אלהשהםלאחרגםהכרטיסאתלהםלמסורחובההלקוחותעםבחוזיהםכולליםמנפיקים100
הלקוחמזכויותלגרועכדיזוחוזיתבחובהשיששככלמאליומובן.החוזהסיוםאתשיזמו
כרטיסילחוק14'ספיעלתוקףלהשאיןהרי,חיובכרטיסיבחוקלוהנתונותלאלהביחס
.חיוב
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יכולתבעלבמנפיקרואההלקוה.הסבירהלקוחשלהזהירותבסטנדרטהעומדת
ומתוךהמנפיקשלביזמתומבוטלכשזהבכרטיסעסקאותביצועלמנועמניעובעל

איננוהסבירהזהירותשסטנדרטלומרניתן,משכך.שלוהכלכלייםהאינטרסים
שהמנפיקלומריותרנכוןיהאשדווקאדומה,מכךיתרה.למנפיקהכרטיסהחזרת
מנתעלסביריםאמצעיםנוקטאינושהואבכךהלקוחכלפישמתרשלזההוא

הרשלנותלדינירלוונטיותהייתהלושגם,עולהמהאמור.191הכרטיסאתלחסום
עלאחריותלהטלתבהכרחמביאיםאלההיולא,האחריותחלוקתהסדרבמסגרת
.!לעיל02שפורטואלהרוגמתבמקריםהלקוח

ללקוחהמנפיקביןהאחריותלחלוקתעיוניככליהתרשלות4.1

שביתהלהקנתההאחריותחלוקתהסדרעלהכללייםהנזיקיןדיניהחלת,כאמור

גם,כחלהאותהלצייןלנכוןראההמשפטביתשבהםמקריםשישנםכךכדיעד

לזופרט,הלקוחלאשמתמיוחדתהתייחסותהצריכולאהמקרהעובדותכאשר

המשפטביתכהעדניסהשבהםבמקריםגם.שבחוקלחריגיםבמישריןהשייכת
ביתשגהשבחוקההסדרמולאלהלקוחאשמתשאלתעםעיוניבאופןלהתמודד
ההולכתהלגיטימיותאתיותרעודהעציםובכך,העיוניהניתוחבאופןהמשפט

,למשל,כך.שבחוקהאחריותהסדרלתוךהאשמהעקרוןהכנסתשלומתרחבת
עקרוניתגישההמשפטביתנקטעובדבןובעניין!הזמי03בעניין,עטיהבעניין

החובההמנפיקעלמוטלתמיזמתוהחוזהאתמסייםהלקוחשבובמקרהגםשלפיהלגישה101
ישראכרט'נמ"בעהדסמשתלת03/28655(א"תשלום)א"תראוהכרטיסאתמיידיתלחסום

.הדיןלפסק4'בע,(פורסםטרם)מ"בע
,470'מסתקיןבנקאיניהוללהוראת(א)10'סלאורמענהכיוםמקבלשהנושאדומה102

האינטרנטבאתרההוראהאתלמצואניתן)חיובכרטיסיבענייןהבנקיםעלהמפקחשהוציא
:ישראלכנקשל

ifdp

.t470akin]h

_
g1ov. iudeptdata/pikuaftwnihu.1[h@://www.bam(israe

lastמס07.6.10) visited

(

.
חוזהסיוםלאחרשבוצעועסקאותבגיןלקוחחשבוןיחייבלאמנפיק":כיקובעתההוראה
בכרטיסלרעהשימושלעניין,ואתעם.חיובכרטיסילחוק4בסעיףכאמור,החיובכרטיס
עלהמפקחשלכוונתו."חיובכרטיסילחוק6-ו5בסעיפיםכאמורהמנפיקיפעלחיוב

שבוצעועסקאותבגיןלקוחותמנפיקיםחייבושבהם,שאירעומקריםלמנועהייתההבנקים
כרטיסמספרברשותםשהיהספקיםעלמדוברהיהבעיקר.בוטלשהכרטיסלאחרבכרטיס
לחייבלנכוןראוואלה,בעברספקיםאותםעםעסקהביצעשזהלאחרהלקוחשלהחיוב

עלהמפקחשלכוונתו.בוטלכברשבינתיים,כרטיסאותוסמךעללפתעהלקוחותאת
שכן,כאןהנדוןבענייןגםתסייעהוראתואולם,כאמורמצביםלמטעאמנםהייתההבנקים
ידיעלאועלבוטלהחיובכרטיסשחוזהלאחרלקוחשלחשבוןלחייבמנפיקעלנאסר
אבדןעללמנפיקהלקוחשלהודעהבגיןהחיובכרטיסבוטלשבולמקרהבניגוד)הלקוח

.(הכרטיסשלגנבהעלאו
.הספינהלצוותהכרטיסאתומסרההימוריםבספינתשביקרהבלקוחהעסקעובדבןעניין103

מדוברכימלמדותהעובדות.מחשבונהכספיםנמשכוכיגילתההיאמכןלאחרמהזמן
סבירותבנסיבותשלאאחרלאדםהכרטיסאתמסרההלקוחה.לכאורהפשוטבמקרה
,חיובכרטיסילחוק(1)(ד)5'שבסהחריגלגדראותהשמכניסמה,בלבדשמירהלמטרת
ראההמשפטבית,זאתעם.בכרטיסלרעהלשימושאחריותמפניההגנהאתממנהושולל
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.לרעה04ןלשימושאחריותעליומטילההלקוחמצדחמורהשרשלנותהגורסת
הלקוחעללהטילמנתעלרגילהברשלנותשדיהמשפטביתגרספריבעניין
חלוקתהסדראתניתחהמשפטשביתלאחרבאואלהמסקנות.כאמוראחריות

העקרוניהניתוח,זורשימהלאורךכמבואר,זאתעם.עקרוניבאופןהאחריות

לביןהנזקפיזורעקרוןביןהנכוןהאיזוןמהולבחוןמנתעלהמשפטביתשעשה

.חיובכרטיסיחוקחקיקתשאחרילזמןועיקרכללרלוונטיאיננוהאשמהעקרון
טרםברקועדתידיעללעומקןבשעתונבחנוזהמסוגשאלות,לעילשפורטכפי

פיעלהאחריותחלוקתשלהעיקרוןאתבמפורששללההוועדה.החוקחקיקת
כרטיסיבחוקגםנקבעוכך,105חמורהוביןרגילהבין,הלקוחשלהתרשלותומידת
,אחרכלליהסדרכלעלהגוברספציפיהסדרהואהאחריותחלוקתהסדר.חיוב

,שלםחקיקהמעשההואהאחריותחלוקתהסדר.הכללייםהנזיקיןדיניעלובפרט

,מקוםמכל.פרשנותבאמצעותלמלאוהמשפטביתשעלאחראוכזהחסרבוואין
עקרוןעלהנסמךבהסדרשמדוברהעובדהמעצםהרי,לפרשנותמקוםהיהלוגם

בעיקרלשאתשצריךהגורםאתבמנפיקוהרואה,ביטוחירעיוןועלהנזקפיזור
,להסיקאפשר,סביריםבלתיבנזקיםלשאתמהלקוחלמנועמטרהמתוךהאחריות

בניגודעומדתהלקוחמצדרשלניתהתנהגותההסדרלתוךהמכניסהפרשנותכי
.החוקלתכלית
להעניק,גרידאעיוניתמבחינה,היהניתןלכאורהכי,להעירהמקוםכאן
מקוםגם,לוהמגיעיםהפיצוייםהפחתתלעניין,הניזוקלהתרשלותחשיבות

שעקרוןייתכןעיוניתמבחינה:קרי.כללאשמהללאהיאהמזיקאחריותשבו

.הלקוחהשלההתרשלותמידתאתובחן,עטיהבפרשתשאמרהדבריםעללחזורלנכון
.עליהחלהאינההאחריותהגבלתכיפסקחמורההתרשלותהתרשלההלקוחהכימשמצא
.ביתבמעצרשעהאותהששההלקוחשלככרטיסושפוצעובעסקאותדוברעובדבןבעניץ
להוכיחבנטלעמדלאהמנפיקאולם,לרעהשימושבכרטיסשנעשהשוכנעהמשפטבית

התובעשלרשלנותהוכחהולא"הלקוחאחריותלהגבלתשבחוקהחריגיםאחדשהתקיים
בפסקה,50הערהלעיל,עובדבןעניין"הכרטיסעללשמירהבקשררשלנותובפרט,בכלל

.הדיןלפסק11
ברקהמלומדיםשלספרםעלבקביעתוהמשפטביתנסמךעטיהבענייןכי,לצייןהראוימן104

פיעלאחריותחלוקתשהיא,מאוזנתגישהעלהמלצתםאתמספרםציטטואף,ופרידמן
שהכותבים,עקאדא.27בפסקה,48הערהלעיל,עטיהעניין.חמורהרשלנותשלקריטריון
לחלוקתהבוחןכאבןחמורהרשלנותשלהקריטריוןאתלקבלאיןכימצייניםעצמם

לסבךעלולזהקריטריוןאימוץשכן,לרעהשימוששלבמקרהללקוחהמנפיקביןהאחריות
הערהלעיל,דפרידמןברק.משמעי-וחדברורלהיותחייבאשר,האחריותחלוקתהסדראת
עלבפועלשאומץההסדרפיעלכיבמפורשמצייניםהכותבים,מכךיתרה.307'בע,82
אפילו,חמורהברשלנותנהגאםגםמוגבלתהלקוחשלאחריותו,חיובכרטיסיחוקידי

גניבתכילצייןחשוב":הכרטיסגביעלכתיבתואוהסודיהקודהדבקתכדיהמגעתכזאת
וזאת,האחריותהגבלתלענייןמורידהואינהמעלהאינה,עצמומהלקוחהצופןעםהכרטיס

."הכרטיסעלכתיבתואוהצופןהדבקת,למשל,כמו.רבתיברשלנותנהגהלקוחאםאף
.312'בע,שם

.לעיל'אפרקראו105
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שבומקוםגםיחולהנזיקץבפקודתהמצוי(תורםאשם)התורמתההתרשלות
,חמורהאחריותאומוחלטתאחריותשלעיקרוןעלנסמכתהאחריותחלוקת

שלהכלליהנזיקיהעיקרוןהחלתשלזהרעיון.חיובכרטיסיבחוקהמצויהכזו
זההוחלאשםללאאחריותהקובעיםמיוחדיםהסדריםעלגםתורמתהתרשלות

למוצריםהאחריותחוקהיאבחקיקהלכךדוגמה.בפסיקהוהןבחקיקההןמכבר
נקבע,בבדבד.!היצרן06עלאשםללאאחריותהמטיל,1980-ם"תש,פגומים
הפיצוייםלהפחתתעילההיאהלקוחשלחמורההתרשלותכי,בחוקבמפורש
הנזיקיןפקודתהיאבפסיקהלכךדוגמה.התרשלותו107למידתבהתאם,לוהמגיעים
בעלישלאשםללאאחריותקובעתאשר,1939בניווטספינותידיעלהנגרמים
חרף.בניווטמצויהשהספינהבעתשנגרםנזקלכלשלההחובלרבאוספינה
עקרוןאתהחוקעוסקשבהםהמקריםעלהעליוןהמשפטביתהחילבחוקזוקביעה

בחוקאשםללאאחריותחלוקתשהסדרקבעהמשפטבית.התורמתההתרשלות

התורמתההתרשלותשלהכלליהעיקרוןהחלתאת,כשלעצמו,מונעאינוספציפי
.08ןחוקאותועוסקשבהםהמקריםעל

עקרוןאתהאחריותחלוקתהסדרעללהחילהאפשרותכלליבאופן,משכך
איננההעיקרוןהחלת,זאתעם.אפשריתלהיותהייתהיכולההתורמתההתרשלות

יש.החוקלתכליתמנוגדתאינההיאשבומקוםרקנעשיתהיאאלא,גורפת
שמטרתוהסדר,כך.מהותואתולהביןלגופואחריותחלוקתהסדרכללבדוק
כלפיהתרשלאםגםמלאפיצוילניזוקלהעניקנכונותתוך,מסויםסיכוןלבטח
דוגמה.התורמת09ןההתרשלותרעיוןעםאחתבכפיפהלדוריכולאינו,עצמו
:להלן)1975-ה"תשל,דרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםחוקהיאזהמסוגלחוק

הרעיוןעומדשבבסיסהאחריותהקובע,("דרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםחוק"
.הביטוחית110תכליתועםאחדבקנהעולהאינההתורמתוההתרשלות,ביטוחשל

לשלולמנתעלהחוקתכליתעללעמידהנדרשיםאנואיןזהחוקשלבמקרהאולם
בדומה.עצמו111בחוקבמפורשנקבעהדברשכן,התורמתההתרשלותעקרוןאת

האחריותהסדרמאחוריהעומדהרעיוןגם,דרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםלחוק

"1980-תשםפגומיםלמוצריםהאחריותחוק:למוצריםחמורהאחריות"גלעד'יראו106

.במוצרלפגםמאשםשבחוקהכובדנקודתבהעכרתהעוסק,179(ן"חש)חמשפטמהקרי
התרשלותואתלשלולליצרןנטלהמעבירמוגברתאחריותשלבמשטרמדוברלמעשה
עלאחראישיהאמנתעלהיצרןשלישירבאשםצורךאין,כלומר,במוצרשנפלפגםלעניין

.כאמוראחריותשתוטלמנתעלבמוצרפגםשלבקיומוצורךישאולם,החוקפי
.לחוק(ב)4'ס107
80/804Sidaarא"ע108 Tanker Corporationד"פ,מ"בעאשקלוןאילתצינורקוחברת'נ

.393(1)לט
.434'בע,שם109
.4(1990,שנייהמהדורה)דרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםאנגלרד,י110

ואין,ומלאהמוחלטתהיאהאחריות":קובעדרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםלחוק(ג)2'ס11!
תורםאשםאואשםהיהלאאוהיהואםהנוהגמצדאשםהיהלאאוהיהאםמינהנפקה
."אחריםשל
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התנהגויותמפניגםהניזוקעללהגןשבאביטוחירעיוןהואחיובכרטיסישבחוק

חלוקתהסדרשבבסיסהביטוחיתלתכליתהנימוקיםשללעלנחזורלא.עצמושלו
ההתרשלותהכנסתכימעלהבחינתםאולם,לעיל112בהרחבהפורטואשרהאחריות
היאובפועל,החוקשלהצרכניתתכליתוועםעמםאחדבקנהעולהאינההתורמת
ולהכבידהחוקאליושהתכווןממהשונהבאופןאחריותלחלוקתלהביאעלולה

בגיןהצרכןעלאחריותהטלתתוך,זאת.המחוקקשרצהמכפייותרהצרכןעל
לצרכןלהעניקהמחוקקחפץמפניהןגםאשר,זהבפרקשפורטואלכגוןהתנהגויות

ואשרהמשפטביתבפנישהובאוהמקריםבעובדותלמצואניתןלכךדוגמאות.הגנה
.זוברשימהפורטו

סעיףעםאחדבקנהעולהאינההתורמתההתרשלותהכנסת,הכולומעלבפרט

לרעהלשימושאחריותהלקוחעלתחוללאכיבמפורשקובעאשר,לחוק(ו)5
בחוקמשפורש.עצמובחוקהמפורטתהאחריותלהוציא,החיובבכרטיסשנעשה
איןכי,דרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםולחוקחיובכרטיסילחוקבדומה,עצמו

לאשהמחוקקדומה,בחוקהמפורטתלזומעבראחריותהלקוחכתפיעללהעמיס
בגיןהלקוחעלאחריותהטלתלענייןגםאמוריםוהדברים,לריקדבריוהשחית

.שלותורמתהתרשלות

החיובבכרטיסלרעהלשימושהלקוחאחריותלהרחבתכדרךחוזיחיובהפרת.2
אפשריתהיאהלקוחעלאחריותלהטלתכמקורהחוזיתהאחריותעלהתבססות
עלניתוחשלבמקרהנכונהלאשהיאדומהאולם,כללימשפטיניתוחמבחינת

בסעיףנעוץלכךהטעם.חיובכרטיסישבחוקהמיוחדהאחריותחלוקתהסדרפי
האחריותחלוקתהסדרעללהתנותאפשר-שאימאחר.בחוקהמצויההתנאהאיסור
הלקוחאחריותאתלהגדילאפשר-שאיומאחר,הלקוחלטובתשלאבחוקהקבוע

האחריותהסדרלאורבחוזההאמוראתלבחוןישהרי,בחוקשפורשלמהמעבר
הסדרעללהתנותעשויהחוזיתהוראהכי,זהבהקשרלבלשיםיש.לוובכפוף

האחריותלהסדרבמפורשמתייחסתהיאאםרקלאחיובכרטיסישבחוקהאחריות
המשמעותאשר,חיוביםהלקוחעלמטילההיאאםגםאלאהצדדיםעלשיחול

.החוקפיעלהאחריותמחלוקתהמשנהכזולהיותעשויההפרתםשלהמשפטית
בענייןשנדוןכפי,הסודיהקודעלאוהחיובכרטיסעללשמורחוזישחיובמכאן

עלאוגנבהעל,אבדןעללמנפיקלהודיעחוזיוחיוב,פישנזוןובענייןיוספי
העקרונותאתסותרים,רייטנרבענייןשנדוןכפי,קצובזמןפרקתוךלרעהשימוש
.פיועלאסוריםהםכןועל,חיובכרטיסיבחוקהמפורטיםהאחריותלחלוקת

לחוזיםהדיןביתלאישורחוזיהםאתלהביאמנפיקיםחויבושבהבתקופה
חוזייםחיוביםהלקוחעלהמטילסעיףאםבשאלההדיןביתעסקאחידים13ן

.לעיל'אפרקוכןזהסעיףבתחילתהדיוןראו112
מתכווןאוהמתקשרממנפיקלדרושרשאיהמשפטיםששרקובעחיובכרטיסילחוק20'ס113

להתקשרותכתנאי,החוזהלאישורבקשהלהגיש,אחידחוזהפיעללקוחותעםלהתקשר
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מקפחתנאיבגדרהואהלקוחעלאחריותהטלתהיאאכיפתםאוהפרתםשמשמעות

הדיןביתשללאישורוהובאאשר,ישראכרטחברתשלהאחידבחוזה.אחידבחוזה
הכרטיסעללשמורמתחייבהלקוחכיקבעאשרסעיףנכלל,'אהידים14לחוזים
מוסמךשאינומיידיעלבוששימושמהאפשרותכמתחייב,וטובהראויהשמירה
שהתנהלוההליכיםכדיתוך.ולאחרים5ן1לישראכרט,ללקוחנזקלגרוםעלוללכך

שאבדןלוידועכימאשרהלקוחכינבתבובמקומו,זהסעיףשונההדיןביתבפני
באשרלכךבהתאםויפעלולאחריםלישראכרט,ללקוחנזקלגרוםעלולהכרטיס
מצדאישורבאובמקומה,הכרטיסעללשמורההתחייבותנשמטה:קרי.לשמירתו

לאהואהסעיףלשינויהטעם.נזקלגרוםעלולהכרטיסשאבדןכךעלהלקוח

מזושונהאחריותעליותטילהלקוחעלשמירהחובתשהטלתהחששמאשראחר
.החובה116שלהפרתהשלבמקרהחיובכרטיסיבחוקהאמורה
עוברהשבוןבחוזהבסעיףדיוןאגבזהענייןהזכיראחידיםלחוזיםהדיןבית
.שיקים117פנקסיעלשמירהחובתהלקוחעלהטילאשר,הבנקיםאחדשלושב

לשמורהלקוחעלחובההמטילהחוזיתהוראהכיהדיןביתקבעדיןפסקבאותו
חוזיתחובהשכן,הקייםהדיןעלמתנהאינההבנקלושמסרהשיקיםפנקסיאת
הדיןבית,זאתעם.הנזיקיןדיניפיעלהלקוחעלהמוטלתהחובהאתתואמתדו

שם,חיובכרטיסישלמזהשונהשיקיםפנקסישלהמקרהכי,להדגישלנכוןראה

פנקסישללמקרהבניגודשכן,הלקוחעלשמירהחובתהמטילהסעיףאושרלא

:קרי,המיוחדהדיןפיעלהלקוחעלהמוטלתהחובהאתתואםאינוהוא,שיקים

.לחיןבסתירהושעומד,חיובכרטיסיחוק
הקודעלגםהענייןולצורך,אחראוכזהבאופןהכרטיסעלשמירה,כןכיהנה

חובת.חיובכרטיסיחוקפיעלהאחריותחלוקתלענייןרלוונטיתאיננה,הסודי

אישורעלהמשפטיםשרהורההחוקחקיקתלאחרבסמוך.חוזהאותופיעללקוחותעם
המנפיקים.לקוחותיהםעםבשוקאזשפעלוהמנפיקיםלהתקשרביקשופיושעלהחוזה
ראו.חוזיהםאתואישרואחידיםלחוזיםהדיןלביתהמשפטיםשרהוראתבעקבותפנו

;(במערכתשמורעותק)(פורסםלא)מ"הי'נמ"בעלישראללאומיבנק87/11א"תחלמשל

בנק87/16א"תח;(במערכתשמורעותק)(פורסםלא)מ"הי'נישראכרט87/15א"תח
דיסקונטבנק87/18א"תח;(במערכתשמורעותק)(פורסםלא)מ"הי'נמ"בעהפועלים
לחוק14'ספישעל,עקאדא.(במערכתשמורעותק)(פורסםלא)מ"הי'נמ"בעלישראל
,שהיוםיצאכך.שניםחמשהואכאמוראישורשלתוקפו,1982-ג"תשמ,האחידיםהחוזים
ביתידיעלכשעתושניתןהאחידלחוזההאישורשלתוקפופגמאזשניםשחלפולאחר
היוםוהחוזים,הלקוחותלרעתניכרבאופןהחוזהאתהמנפיקיםשינו,אחידיםלחוזיםהדין

.מקפחיםלכאורהשהםרביםתנאיםכוללים
.113הערהלעיל,87/15א"תח114
.לחוזה(א)11'ס115
תוקףקיבלהאשר,להסכמההגיעוהצדדיםשכן,הדיןביתידיעלהחלטהניתנהלא,בפועל116

אלא,הדיןביתעמדתעלללמודאפשרשממנההחלטהבנמצאשאין,מכאן.דיןפסקשל
.ידנועלנעשהשאכןכפי,בושנוהלווההליכיםעצמוהתיקבחינתמתוךזאתללמודיש

.81הערהלעיל,97/195ש"ע117
.537'בע,שם118
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חובההטלתשלדרךעלוהכנסתהחיובכרטיסיחוקפיעלקיימתאיננהשמירה

חלוקתהסדראתנוגדתהפחותלכלהיאבאשראפשריתאיננההלקוחעלחוזית

.שבחוקהמיוחדהאחריות
מכלליסטייההיאאכיפתושמשמעותבחוזהסעיףשלבמקרהגםדומההרעיון
סטנדרטיסעיףעלהמשפטביתהסתמךרייטנרבעניין.שבחוקהאחריותחלוקת
לאכיבכתבראיותללאמלטעוןיושתקשהלקוחהקובעהחיובכרטיסבחוזה
שקיבלמיוםיום90תוךלמנפיקיודיעלאעודכלבכרטיסמסוימותעסקאותביצע

המפורטותהעסקאותלגבילושישהשגהכלעל,החודשיהפירוטדףאתמהמנפיק
האמורשהסעיףכךעלהמשפטביתהסתמךכןבקבעו.האמור9י1הפירוטבדף

בית,זאתעם.כשלעצמוהנכוןדבר,אחידיםלחוזיםהדיןביתידיעלאושרבחוזה
האחרונותהשורותשתישלציטוטןאתדינובפסקהסעיףמציטוטהחסירהמשפט

היועץשהעמידוכתנאיאחידיםלחוזיםהדיןבביתההליךכדיתוךלסעיףשהוספו

איןכיבמפורשקובעותאלהשורות.הסעיףלאישורלהסכמתולממשלההמשפטי
מלהתעמתהמשפטביתנמנעבכך.האחריותחלוקתבהסדרלפגועכדיבסעיףבאמור

מניעתשכן,בסופוהאמורלאורבחוזההסעיףמשמעותמההמעניינתהשאלהעם
מתנהבכתבראיותבידיושיהיוללאהחיובבכרטיסלרעהשימושמלהוכיחהלקוח
לרעההשימושעצםאתלהוכיחהנטל.חיובכרטיסיבחוקהאמורעלוביהמניה

החורגנטלהןבכתבשראיותחולקאיןאולם,ממילאהלקוחעלאמנםמוטל
האחריותמהגבלתליהנותמהלקוחמונעבפועלואשרהיוככרטיסיכחוקמהאמור

שפורטכפי,זואףזולא.זאתלמנועהתכווןולאמונעלאהחוקשבהםבמקרים
הלקוחמטעםהודעה-אישללמקרהמיוחדהסדרקובעחיובכרטיסיחוק,לעיל20ן

על,הלקוחלרעת,מתנההחוזישהסעיףהעובדהלנוכח,משכך.לרעהשימושעל
איןהחוזישלסעיףהרי,עצמוהסעיףסיפתולנוכח,חיובכרטיסיבחוקהאמור

אחריותלהגבלתאוהלקוחתביעתלדחייתבסיסלשמשיכולהואואין,נפקותכל
.י2ןהמנפיק

למנפיקראייתיתעדיפותמתן.3
באמצעותאוטומטיממכשירכספיםמשיכתשלפיה,מנפיקיםבפיהרווחתהטענה
מסרשהלקוחלמסקנהמובילההמקוריהסודיהקודובאמצעותהמקוריהכרטיס

בכשללוקה,בעצמוהשימושאתעשהאואחרשללשימושוהכרטיסאת

מלמדהניסיון.המציאותבמבחןעומדתאינההאמורההטענה,בפועל.משמעותי
מעלמצלמההתקנתידיעל,מהלקוחגנבתוידיעללהשגהניתןהסודיהקודכי

במכשירבכרטיסשימושובעתהלקוחמאחוריעמידהידיעל,האוטומטיהמכשיר

.לעיל'גלפרק2סעיףראוהמקרהעובדותשלנוסףלפירוט119
.לעילזהבפרק'ב'סראו120
פיעלהאחריותהסדרשלבהקשרהמניעותטענתשלתקפותה-אילענייןספציפידיוןראו121

.לעיל'דלפרק2.1'בסחיובכרטיסיחוק
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אתלהשיגניתן,מכךיתרה.פעםלאשאירעומקריםכאלהוכיוצאהאוטומטי
אכןשהלקוחבמקרה,נכתבהואשעליוהמסמךגנבתבאמצעותגםהסודיהקוד
ועל,בסיסאיןהאמורהשלטענהמלמדותאלהעובדות.הכתבתןעלאותוהעלה

.המשפט23יביתבפניהמובאהמקרהאתהאופפותהנסיבותיתראתלבחוןישכן
.זו24ןטענהלקבלפעםלאלנכוןרואההמשפטבית,זאתעם

הראייתיתבעדיפותרקמצויאינוזהמסוגטענהשבקבלתהנזקפוטנציאל
מאחר.שוטףבאופןהמנפיקיםשלהפעולהבדרךגםאלא,הטענהבקבלתהגלומה

לרעהשימושתוךשבוצעהלגביהשנטען,המשיכהבסכוםהלקוחחשבוןשזיכוי
עלול,לעילשפורטוהמקריםביתרכמו,כאןגם,המנפיקלשליטתנתון,בכרטיס
המשיכהשבידוהנתוניםפיעלעודכלהלקוחחשבוןאתלזכותלסרבהמנפיק
.המקורייםוהקודהכרטיסבאמצעותבוצעה
בכללותההאמורההטענהתקפותעלרקלאלערערניתןכילצייןהראוימן
שהטענהסבוריםאיננו,למשל,כך.נסמכתהיאשעליההבנייןאבניעלגםאלא

טעונהשאינהטענההיאהמקוריהכרטיסבאמצעותבוצעההכספיםמשיכתכי
ניתןשלאכהעדהוכהשלאבלבדזושלאהואלכךהטעם.כשלעצמההוכחה

קרואלא,מכילשהואהמגנטייםהזיהויסימנילרבות,המקוריהכרטיסאתלזייף
אתלפצחאפשר-שאיהוכחלאכהעד,לכךנוסף.ההפך25ןאתהמוכיחיםמקרים
.מעולםנעשהלאהדברכי,שבשגרהכדבר,נטעןאולם,הסודיהקוד

זהמסוגלטענותיתייחסאם,לדעתנו,המשפטביתיעשהשטובעולהמהאמור
שבושבמקרהלזכוריש,מכךיתרה.עצמהבפניכראיהולאהוכחההצריכותכטענות
ההוכחהרמת,הלקוחשלמרמהבכוונתהעוסקהחריגהתקיימותהיאהמנפיקטענת

הואהמדוברשכן,ההסתברויותמאזןשלזועללעלותעשויהמהמנפיקהנדרשת
הטועןעלכינפסקכבר.פליליתעברהמשוםבושישמעשהללקוחשמייחסתבטענה

ההסתברויותמאזןעלהעולהיותרחמורההוכחהברמתטענתואתלהוכיחלכך

הטקסטראו.כאלהבמקריםהלקוחעלאחריותהטלתמתיראינוהחוק,לעילשפורטכפי122
.לעיל74להערההנלווה

לא(פורסםלא)מ"בעלישראללאומיבנק'ננבו03/1507(א"תקטנותתביעות)ק"בח123
ראיותלקבלסירבהמשפטבית,מקוםמכל.האמורההטענהאתהמנפיק,מהמשום,טען

פסקיצויןהראיהנטלשלבהקשר;מקרהבאותובפגיושהועלוכפיאחרמסוגנסיבתיות
ישראכרט'נחמובן01/1203(ש"במחוזי)א"בעשבעבבארהמחוזיהמשפטביתשלהדין
שהוגשהערעוראתהמשפטביתקיבלשם,4463(2)2002,מחוזיתקדין,(פורסםלא)מ"בע
מחשידותנסיבותלענייןקמאהמשפטביתידיעלהמנפיקעמדתקבלתעלביקורתומתה,לו

שהשימושהעובדה:כגון,לרעהשימושהיעדרעלמלמדותבהכרחשאינןאך,לכאורה
.ב"וכיוהלקוחשלובוטהעצבניתהתנהגות;למנפיקההודעהמתןלאחרמידנפסקלרעה

.לעיל63הערהראו124
(4)2004שלוםתקדין,(פורסםלא)יסח'ני"מ01/10938(א"תשלום)פ"עלמשלראו125

.אשראיכרטיסישוייפובכךנאשמיםהורשעושם,1853
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הגם.פלילי26ןבמשפטהנדרשתההוכחהמרמתפחותהאךאזרחיכמשפטהנדרש
סבוריםהחולקיםגםהרי,'במחלוקת27שנויכאמורחמורההוכחהרמתשלשקיומה
בעלותראיותלדרושיש,באדםפלילירבבהטלתמשוםבהשישטענהשלשבמקרה
דומהחיובבכרטיסלרעהשימושבעניין.יותר28ןגבוההבעצמהאויותררבמשקל

מהסדרפחותלאחשובהמאוזןבאופןהראיותושקילתהראיותדיניעלשהקפדה
כפי,האחריותמהסדרניכרחלקלאייןעלולהכאמורהקפדה-אישכן,עצמוהאחריות

.קורהשאכן

ומסקנותסיכום

בפסיקה,המשפטביתידיעלהאחריותחלוקתהסדרשחיקתשלהמרכזיהמאפיין
.ההסדרלתוךהלקוחהתרשלותשלהמידהאמתהכנסתהוא,לעילשהובאה
ובפרטהכלליהנזיקיןבדיןשימושהמשפטביתעשההאחריותשאלתבבחינת
האחריותחלוקתאתלגזורמנתעלהתורמתובהתרשלותהרשלנותעוולתביסודות
עירובעלולעתיםבלבדהנזיקיןדיניעלהפסיקהנסמכהלעתים.לדעתוהראויה

ביתבחןכןבעשותו.הנזיקיןלדיניחיובכרטיסישבחוקהמיוחדההסדרבין
שצריךהסבירהזהירותסטנדרטלאורהיתרביןהלקוחהתנהגותאתהמשפט

שלדינימהעובדההמשפטביתהתעלםבכך.פיועללקוחלנהוג,לדעתו,היה
מדוברשכן,חיובבכרטיסלרעהשימוששלבנסיבותתחולהאיןהכללייםהנזיקין
על,מטרתופיעלוהןלשונופיעלהן,מתנהאשר,מיוחדאחריותחלוקתבהסדר

הרגילה,הרשלנותשמבחניבלבדזולא,לעילשפורטכפי.הכללייםהנזיקיןדיני
האחריותהסדרשלשלשונואלא,האחריות29ןמהסדרבמפורשהוצאו,והחמורה
בכך.להגנהראויותשאינןככאלה,בלבדועליהן,מסוימותהתנהגויותעלמצביעה
הנגועותאלהלרבות,ההתנהגויותיתרכל.התורמתההתרשלותגםמההסדרהוצאה

.להגנה,חיובכרטיסילחוק5בסעיףהאמורפיעל,ראויות,חמורהברשלנות
בחוזההמנפיקשקבעמסוימותחוזיותהוראותשלאכיפתןגם,לכךבדומה

שללהפרתןמשפטיתנפקותמתןאוהמשפטביתידיעלהלקוחעםהאחיד
ביתנותןכןבעשותו,מכךיתרה.האחריותחלוקתהסדראתשוחקת,אלההוראות
הוראותעלההתנאהאיסורחרףההסדרהוראותעללהתנאהגושפנקההמשפט

עםאחדבקנהעולהאינהאףזודרך.הלקוחלטובתשלאחיובכרטיסיחוק
במקרהלמנפיקיםראייתיתעדיפותמתן.בעבראחידיםלחוזיםהדיןביתפסיקת

,האחריותחלוקתבהסדרהיאגםפוגעתאוטומטיממכשירכספיםמשיכתשל

המופיעותוהאסמכתאות1554-1555(הפסיקהבראיהדין:גכרך,2003)הראיותעלקדמי'י126
.שם

.שם127
.1555-1559,שם128
.לעיל'אפרקראו129
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מבוססותשאינןטענותסמךעלהלקוחנגדשיפוטיותלהחלטותמובילההיאשכן

.דיין
עללהגןנועדוסעיפיושרובצרכניחוקהואחיובכרטיסישחוקלזכוריש
כרטיסהמכונההמיוחדהתשלוםבאמצעיבשימושהגלומיםהסיכוניםמפניהצרכן
בשלבמיוחדגדוליםלהיותעלוליםנזקיוכיייאמרלרעההשימושלעניין.חיוב

צרכניכחוק.הלקוחשלהבנקחשבוןאתלחייבמאפשרשהכרטיסהעובדה
המגשיםבאופןיפרשוהמשפטשביתהראוימןללקוחמיוחדותהגנותהקובע

,במיוחד30ןחזקיםגופיםשהם,המנפיקיםשלאדומה.הצרכניתתכליתואת
בעמדתהמצויים,הלקוחותדווקאאלא,המשפטביתלהגנתהזקוקיםאלההם

אלכצרכניםממילאהנחותמעמדםבשלרקלא,זאת.למנפיקיםביחסנחיתות

החשבוןאתולזכותלחייבהכוחשבפועלמשוםגםאלא,עצמה-רביגופיםמול

חשבוןאתמלזכותלהימנעהיכולתשבידיוזההואהמנפיק.המנפיקבידימצוי
אחדשמתקייםסבורהואאםאותושזיכהלאחרהלקוחחשבוןאתלחייבאוהלקוח

אתסותרהמנפיקאחריותשלמצמצםפירוש.הלקוחאחריותלהגבלתהחריגים
מתפקידוזהשאיןהגם.131ללקוחותיהםביחסהבנקיםאחריותאתלהרחיבהמגמה

נגדכחרבלשמשלואלהרי,הצרכן37ןכמגןבהכרחלשמשהמשפטביתשל
ביתשלומתרחבתהולכתפסיקה.בחוקלושניתנוזכויותממנוולמנועהצרכן
בהתאםבהחלטותיהומכריעההאחריותהסדראתלמעשההמייתרת,השלוםמשפט
,חיובכרטיסיחוקידיעללמותווהביחסהלקוחאחריותאתהמרחיביםלכללים
ראויההיאזהמסוגשיפוטיתשחקיקהסבוריםאיננו.שיפוטיתחקיקהמעיןמהווה
עלנרחבבאופןפורטהחקיקתושתכלית,ברורחרותחוקבנמצאיששבומקום
שלמאופיוגםמשתמעתוהיא,החוקחוקקשכתבהח"הדובסיסשעל,ועדהידי

מסוגאחריותחלוקתהסדרהדעתעללהעלותניתןהעיוניתברמה.ומלשונוהחוק
אתהמרהיבהסדרלרבות,חיובכרטיסיבחוקהמצוימזהאחראוכזהבאופןשונה

אוהסודיהקודועלהכרטיסעלבשמירהבהתרשלותווהמתחשבהלקוחאחריות
מהמדינותבחלקמצוייםאכןזהמסוגהסדרים.אליוהנשלחיםהמידעדפיבבדיקת

.'מצדו33חמורהרשלנותבגיןהאחריותהלקוחעלמוטלתשם,בעולםהמפותחות
מזההחורגאחריותחלוקתהסדריאמץהמשפטשביתהראוימןזהאין,ואתעם

סבוריםאנו.המחוקקשלאלאשלואינוזהלענייןהתפקיד.בחוקבמפורששאומץ
חורגלכךבטעמיםדיוןאולם,המחוקקידיעלגםההסדרלשינוימקוםשאין

.זורשימהממסגרת
,העליוןהמשפטביתשלובפרט,יותרגבוהותערכאותשלפסיקהבהיעדר

שכולן,האשראיכרטיסיחברותושלושהשוניםהבנקיםהםכיוםשהמנפיקיםלזכוריש130
.בנקיםבשליטתמצויות

.בנקהואהמנפיקשבהםבמקריםלפחות131
.אחידיםלחוזיםהדיןביתכגוןמיוחדיםבמקריםלמעט132
.לעיל'אפרקראו133
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בכראמיר

אחריותמהגבלתהגורעת,השלוםמשפטבביתפסיקהשליחסיריבוישלזהמצב

עלוליםמנפיקים.היקףרחבתמשמעותלויש,חיובכרטיסיחוקפיעלהלקוח
שלבטענהאליהםהפוניםהלקוחותכללגביהחלטותולקבלהמצבאתלנצל

משפטביתידיעלשנקבעותהמידהאמותפיעל,החיובבכרטיסלרעהשימוש
,רשלנותשלעמומותמידהבאמותשמדוברמאחרבמיוחדגדולהחשש.השלום

זושכן,בהןהטמונההוודאותמחוסרלהימנעברורהבכוונהפעלשהמחוקק
פסיקהבאמצעותהמצבתיקוןכימתעצםהחשש.לרעה34ןמנוצלתלהיותעלולה

במהותשתדוןכלליתפסיקהידיעלרקלהיעשותיוכליותרגבוהותערכאותשל
שאלה.המשפטביתלפניהמונחהמסויםבמקרהתסתפקולא,האחריותהסדר
.אזעדהלקוחותלכללשייגרםהנזקומההדבריארעמתיהיאגדולה

עלהמפקחידיעלהיוםמפוקחיםשהמנפיקיםשהגםלזכורישזהבהקשר
את,אמנם,הביעכברהבנקיםעלהמפקח.ריקבחללפועלאינוזה,הבנקים
כרטיסיחוקפיעלהלקוחאחריותהרחבתכנגדמהמנפיקיםחלקבפניעמדתו
,הלקוחאחריותאתהמרחיביםהדיןפסקישלוהולךהגדלהמספראולם,חיוב
.הבנקיםעלהמפקחאתגם,כמובן,המחייבת,אחרתמשפטיתמציאותיוצר

על,העליוןהמשפטביתבפניהענייןבהבאתלהימצאיכולזהלמצבהפתרון
משפטביתשלהדיןבפסקיהאמוראתוישלולדיוקםעלדבריםשיעמידמנת

ליצורמנתעלהמהוזיהמשפטביתבפנימספרפעמיםהענייןהבאתאוהשלום
המקוםשזהוייתכן.היוםהקיימתהמגמהאתהסותרתפסיקהשלקריטיתמסה

הדיןפסקיעללערערלקוחותלעודד,השוניםהצרכנייםהגופיםשללהתערבותם
יכולאחרפתרון.החוקעםמתיישביםשאינםנימוקיםבסיסעלנגדםהניתנים
עם.יתרהבבהירותהדבריםיבוארושבובאופןחיובכרטיסיחוקתיקוןלהיות

דומה.היוםכברברורשהחוקהעובדהלאורהכרחילאלנונראהזהפתרון,זאת
.עצמוהמשפטביתבידיהמעוותלתיקוןמלהמתיןמנוסשאיןאפוא

.התממשאכןהחשש,לעיל'בבפרקשתוארכפי134
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