
לצרכוהמוקניתההגנהשחיקת

סבוא

או "חיובכרטיסיחוקיי(להלן:-1986ו"תשמ ,חיובכרטיסילחוק 5סעיף

חיובבכרטיסלרעהשימוששלבמקרהפיושעלעיקרוןקובע )"החוקיי

החריגיםמשלושתאחדהתקייםכןאםאלא ,הנזק!במלואהמנפיקיישא

האחריותלחלוקתשונהעיקרוןשקובעמיוח,דהסדרזהו ,בחוקהמנויים

 ,הנזקפיזורעקרוןאתמאמץהואשכן ,הכלליהנזיקיןדיןשקובעמזה

באחדביטויואתמוצאשהואככלאלא ,מקוםבואיןהאשמהולעקרון

גםהואחיובכרטיסישבחוקהאחריותחלוקתהסדרשבחוק,החריגים

העקרונותשלמלאפירוטכוללשהואזהבמובן ,וממצהשלםהסדר

החיוב,בכרטיסלרעהשימושנזקיבגיןהצדדיםביןהאחריותלחלוקת

צרכניהסדרהואהאחריותחלוקתהסדרגםהחוק,הוראותיתרככל

 , zהלקוחלטובתאלאעליולהתנותניתןלאוככזה ,במהותו

בעמדותאוחזהמשפטביתרבותשפעמיםמלמדותהעובדות ,זאתעם

האחריותחלוקתהסדרמכוחללקוחהנתונהההגנהאתהשוחקות

הואאחדמישורמישורים,בשלושהזאתעושההמשפטבית ,שבחוק

מתןהואשנימישורהאחריות,חלוקתהסדרעלהרשלנותדיניהחלת

חז Iאהמשפטביתת Iרבשפעמיםת Iמ(מדת Iבד Iהע

ח Iמכח lp ((כה Iהכתההגכהאתת IPח Iהשת Iבעמד

 PIשבחת Iהאחרית PIח(הטדר

המישורהאחריות,חלוקתהסדרעלהמתנותחוזיותלהתחייבויותתוקף

עמדותמסוימים,במקריםלמנפיקיםראייתיתעדיפותמתןהואהשלישי

נותנותוהן ,השלוםמשפטבבתילאחרונהומתחזקותהולכותזהמסוג

העובדהחרףוזאת ,ללקוחהמנפיקביןהיחסיםבמישוראותותיהןאת

זורשימהתכליתו,ועםבחוקהאמורעם ,לדעתנומתיישבות,אינןשהן

עללעמודמטרהומתוךעמדותאותןכלפיביקורתיתגישהמתוךיוצאת

בהן,הטמוןהנזקפוטנציאל

האחריותחלוקתהסדרשלתכליתואחרבהתחקותזורשימהנפתח

בנק-סייחוםתחשלמשפטיועץימשמשראל,ישבנקשלהמשפטיתבמחלקהייוורךע

בכלכלהוסמךמוארתובעלובכלכלהבמשפטיםבוגרוארתבעלהבנקים,עלבפיקוחוחלק

בירושלים,העבריתהאוניססיטהמ

והלקוח,המנפיקביחסיהמעשהבחייהנוהגתהפרקטיקהובתיאור ,שבחוק

אתניתחפיהםשעלוהעקרונותהמשפטביתפסיקתעלנעמודמכןלאחר

הפסיקה,שלביקורתיתבחינהתוך ,האחריותחלוקתהסדר

האחריותת Pחלוהסדרת Pי Pלחע Pהרא.
ותכליתו

שימוששלבמקרההאחריותחלוקתהסדראתקובעלחוק 5סעיף

החיובכרטיסלחוזהבהתאםלכךזכאישאינומיידיעלהחיובבכרטיס

גנבתעללמנפיקהודעהמסירתלאחר ,הסעיףלפי ,)"לרעהשימושיי(להלן:

אחראיהלקוחאין ,בושנעשהלרעהשימושעלאואבדנועלהכרטיס,

אחריותלמנפיקההודעהמסירתטרם ,בכרטיסשנעשהלרעהלשימוש

הלקוחאחריות , 3בסעיףהקבועיםמסוימיםלסכומיםמוגבלתהלקוח

מסירתחריגים:משלושהאחדהתקייםאםרקמוגבלתבלתיתהיה

בלב;דשמירהלמטרתשלאאוסבירותבנסיבותשלא ,לאחרהכרטיס

 ,במרמהפעלהלקוח ;הלקוחבידיעתהיהבכרטיסהשימוש

 ,הנזקבסכוםהלקוחאתלזכותהמנפיקעלכיקובעלחוק 6סעיף

עלהלקוחהודעתמיוםיום 30תוך ,בחוקהמפורטיםהסכומיםבניכוי

 ,הלקוחאתולחייבלחזוריכולהואאך ,לרעההשימושאוהגנבה ,האבדן

אירעלרעהשהשימוש sלהוכיחביכולתואם , 4מלזכותומראשלהימנעואף

המנפיק,לאחריותהחריגיםמשלושתאחדשלהתקיימותועקב

ח"דובעקבותנוצר ,החוקסעיפירובכמו ,האחריותחלוקתהסדר

לענייןהראויהחקיקתיבהסדרדנהאשר ,ברקהשופטבראשותועדה

המליצהשהוועדההעקרונות , 6 )"הוועדהיי(להלן:בישראלחיובכרטיסי

 , 7המחוקקידיעלבמלואםכמעטהתקבלוהאחריותחלוקתלענייןעליהם

הגישהקיימתאחדמצדהאחריות,חלוקתבשאלתהתלבטההוועדה

הצדעלהאחריותתוטלפיושעל ,האשמהעקרוןבהחלתהתומכת

הגישהמצויההאחרהצדמןהנזק,גרימתאת ,בהתנהגותו ,המאפשר

הצדעלהאחריותתוטלפיושעל ,הנזקפיזורעקרוןבהחלתהתומכת

בכרטיסיהמשתמשיםכללביןהנזקאתלפזרביותרהטובהבעמדההמצוי

בכרטיסמורשהלאשימושבשללוחשוףשהלקוחהנזקאליפוטנצ , 8החיוב

במיוחד,גדול ,אחריםתשלוםבאמצעימורשהלאלשימושבדומה ,חיוב

שלחשבונולחיובלהביאהגנבאוהזייפןשליכולתוהואלכךהטעם

לחשבוןגישהמאפשרהחיובשכרטיסכךבשל ,גבוהיםבסכומיםהלקוח

והןמהחשבוןישירותכספיםמשיכתבאמצעותהן ,הלקוחשלהבנק

הלאהשימושדרכי ,החשבוןלחיובשמביאותעסקאותביצועבאמצעות

 ,פיצוחואוהסודיהקודגנבת ,זיופואוהכרטיסגנבתרבות:הןמורשה

המשפט 62



 istockphoto ,וםילצ

בעסקהבהסושימושסיהכרטפרטיהשגת ,האוטומטילמכשירציתות

 , 9ב IIוכיו ,טלפונית

מורשהלאשימושעקבללקוחלהיגרסשיכולהגדולהנזקלנוכח

לשאתמהלקוחהמונעאחריותהסדרלקבועהצורןנוצרהחיובבכרטיס

מורשהבלתילשימושהאחריותאת ,ככלל ,והמטיל ,סביריסבלתיבנזקיס

עלולהנגרסשהנזק ,ללקוחשבניגוד ,הואהרעיון , 1סהמנפיקעלבכרטיס

האחריותבעיקרלשאתיכולהמנפיק ,קשהכלכליתפגיעהבולפגוע

כן ,הלקוחותכללעלהנזקסןאתלפזרכיצדידעהואשכוקושי,ללא

ביטוחילהסדרבמהותודומהזההסדר ,נמוןבתשלוסיישאלקוחשכל

בחריגיסלמעט ,לרעההשימושלנזקיהסיכוןכנגדהלקוחמבוטחשבו

רצונו,פיעלהמועדפתפעולתודרןאתלבחוררשאיהמנפיק ,מסוימיס

לערוןרשאיוהואביטוחמחברתביטוחפוליסתלרכוש ,למשל ,רשאיהוא

מחירהעלאתבאמצעותיכוסולרעההשימוששנזקיכן ,עצמיביטוח

 ,אחרתבדרןוביוייעודיותעמלותגבייתבאמצעותביו ,השירות

חיובשלהאפשרותנבחנההאחריותחלוקתהסדריצירתבמסגרת

מהפרקירדהזואפשרותאולס ,רבשלנותנהגכאשרהנזקבמלואהלקוח

יישאשהמנפיקהרצויההסדראתמתוכנוירוקןכזהשהסדרהחששבשל

 ,לרשלנותלטעוןהמנפיקיוכל ,סרבוכןרביס,במקריסבאחריות,כללבדרן

 ,התרשלהלקוחשבהסבמקריסגסכינקבעלכו ,הלקוחעלשיכבידדבר

בגודלהתחשבותבלא ,מראשוידועמוגבלבסכוסמהשתתפותייהנההוא

גסהביאופרקטייסטעמיס . 11לרעההשימושבשללמנפיקשנגרסהנזק

רשלנותשלבמקרההלקוחעלאחריותתוטלפיושעלהסדרלשלילת

לגרוסעלולהחמורהלרשלנותרגילהרשלנותביוההבחנהמצדו.חמורה

צרכניתגישה ,כוכמומיותרות.לעלויותשיגרוסמה ,מרובותלהתדיינויות

סביבהעבורוליצורמנתעל ,ללקוחרבוריסהתנהגותכלליקביעתמחייבת

שלמסוימותהתנהגויותנקבעומשכ,ן . 1ממנוןלנדרשבאשרודאותשל

 .לרעההשימושבנזקיהלקוחיחויבשבקרותוהלקוח

קיבלהאשר ,שבחוקהאחריותהסדרשלהחקיקתיתהתכלית ,כואס

לאלשימושהאחריותשחלוקתמורהבחו,קומפורטברורלשוניביטוי

חמורה.אורגילה ,הצדדיסרשלנותפיעלנקבעתאיננהבכרטיסמורשה

משלושתאחדקיוסהואהלקוחעלהאחריותלהטלתהיחידהקריטריון

שבחוק.החריגיס

המגרעתהקייס.להסדרמגרעותכמהלמנותניתועיוניתמבחינה

להתנהגותתמריץליצורעלולהקייסשההסדרהעובדההיאהעיקרית

רצויהאינהזהמסוגשהתנהגותלכןפרטהלקוחות.מצדרשלנית

יוצא ,האחריותהסדרשלהביטוחיהאופיבשל ,כלליבאופוחרבתית

נוספתמגרעת . 1הרשלניס[הלקוחותאתמסבסדיסהזהיריסשהלקוחות

עלאונבהגעלאבזן,עללמנפיקההוזעהמתןשעזהזמןבפרקמסוימיססכומיסלמעט

חיוב.בכרטיסילרעהשימוש

חיוב.כרטיסילחוק 14ס' 2

גנבתעלללקוחנוזעשבומהמועזיוסלכלש"ח 30שלבתוספתש"ח, 75שלקבועסכוס 3

שהלקוחבמקרהלמנפיק.ההוזעהלמסירתועזבולרעההשימושעלאואבזנועלהכרטיס,

החיובסכוסלרעה,שימושלראשונהנעשהשטמהיוסיוס 30תוךהוזעהלמנפיקמסר

חרףהסכומיס,עוזכנולאחיובכרטיסיחוקחקיקתמאזש"ח. 450יהיההמקסימלי

הסבלב,דהמזזפיעלמעוזכניסהסכומיסהיולולחוק).א 20(סעיףכןלעשותהאפשרות

יוסלכלש"ח-145כשלבתוספתבקירוב,ש"ח-360כשלקבועסכוסעלהיוסעומזיסהיו

ש"ח.-2,150כעלעומזהיהלעילכאמורהמרביהסכוסכאמור.

השכלעסמתיישבתהיאאךבסעיף,מעוגנתאינההלקוחמזיכוילהימנעהמנפיקיכולת 4

מאליוכמובןנראהאותו,שזיכהלאחרהלקוחאתולחייבלחזוררשאיהמנפיקאסהישר.

הנסיטת.אותןלויזועותהיואזכרבאסמלכתחילה,מלזכותולהימנערשאישהוא

כמאפשרתקיסמנפיהיזיעלרבותפעמיסהמפורשתהמנפיק",נוכחיילשוןנוקטהסעיף

אחריותלהגבלתהחריגיסאחזמתקייסשלזעתסמקרהבכלהלקוחחשבוןאתלחייב

חיובכרטיסיחוקתזכירפיעלמשקל.בעלותבראיותנתמכתאינהזוזעהאסגסהלקוח,

חיוב,כרטיסיחוקלתיקוןהמשפטיסמשרזמטעסשהופץ ,-2004תשס"זשוניס),(תיקוניס

חשבוןאתלחייברשאייהיהשמנפיקבמפורששייכתבכךלחוק, 6לסעיףתיקוןהוצע

לתזכירהלקוח.אחריותלהגבלתהחריגיסאחזהתקייסכילוהוכח"ייאסרקהלקוח

 http://\vw\v.justice.gov.il/NR/rdonlyreslJהמשפטיס,משרזבאתרראוהחוק
Iast ( ןtA 14527 A3-B216-461 C-87CD-D67FCOE8414B/O/cartisey _hiyov.pd 

2.1.2006 visited on (. 
זו"חיי(להלן, ) 1982 (אשראיכרטיסישלהמשפטיותהבעיותלבזיקתהוועזהוחשבוןזין 6

ברק")·

(תשמ"ו) 24ז"כוכן 124ה"ח-1986תשמ"וחיוב,כרטיסיחוקלהצעתההסברזרביראו 7

2333 . 

במשיכתזיוףייברקאיראוזומיס,בהקשריסהנזקפיזורעקרוןמולהאשמהעקרוןעל

 . 134(תשכ"ט)אמשפטיםללקוחו"הבנקביןהסיכוןבחלוקתואמצעיסמטרהשיק,

9 : E.T. Shinn "An Overvie\v of Unauthorized Electronic Fund Transfers 
217 , 216 ) 1985 ( . 1 . Alternatives in Reducing Consumer Liability" Com. L . 

 . 27בעי , 6הערהלעילברק,זו"ח 10

שס.שם, 11

 . 29בעישם, 12

האחריות.הסזרבגיןזיפרנציאליתעמלהנגביתהייתהלושונההיההמצב 13

63 



הלקוחותאתיטבטדוקטןפיננטיעושרבעלישלקוחותהאפשרותהיא

מושיהששמגבלותמאחרקיימתזואפשרות .הגדולהפיננטיהעושרבעלי

בעליו.שלהפיננטיעושרומידתפיעלמשתנותבכרטיט

הקייםשבהטדרהיתרונותעומדיםאלהמגרעותכנגד ,לעילשצויןכפי

התנהגותכלליקביעתבו;לעמודשיתקשהבנזקהלקוחנשיאתמניעת-

ההטדרלריקוןהאפשרותוצמצוםהתדיינותעלויותמזעור ;ללקוחברורים

שהיתרונותטבוריםאנורשלנות.כגוןעמומיםמושגיםהכנטתבשלמתוכן

החיובכרטיטשלהיותולאור ,חטרונותיועלעוליםהקייםשבהטדר

עלוליםבוהגלומיםושהטיכונים ,למנפיקיםורווחינפוץתשלוםאמצעי

להתגונןהמנפיקיםשל 14המוכחתיכולתםבצד ,ללקוחמשמעותייםלהיות

 . 1Sמהלקוחותיותרהרבהטובבאופןמפניהם

המעמסה(עכייומשמעות ,((ככאיו, Pהכ'(סכוס

ממי(א P1כסכוסכ(שכו ,ס' Pהמכפ'ע(המוט(ת

מחירהע(אתבאמצעותוחות pה( ((כביור 1יפו

העומוהרעיוופיע('ס Pמהמכפ'כמצופההשירות,

 Pשבחוהאחריותת Pח(והסורמאחורי

 Photosילום.צ

האמריקנילהטדרבמהותודומהחיובכרטיטיבחוקשנבחרההטדר

לשימושהלקוחאחריותאתמגביל 16האמריקניההטדר .הבריטיולהטדר

 .למנפיקההודעהמתןעדוזאתדולר, 50שללנזקבכרטיטמורשהלא

כןאםאלא ,כלללנזקאחראיאינוהלקוחלמנפיקההודעהמתןלאחר

כי ,יובהרזהלעניין .האמריקניבחוקכהגדרתה ,מורשהבפעולהמדובר
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שמאן ,(המנפיק)שלישיצדכלפימצגהציג(הלקוח)השולחשאםהיא,

השלישיוהצד ,בכרטיט)שימושבפועלשעשה(מישלושלוחהואדהוא

כנגדמלטעוןהשולחמנועאזי ,לרעהמצבואתושינה ,המצגעלהטתמך

חובהנדרשתהלקוח,שלמחדלבשלנוצרהמצגשבהםבמקרים .השליחות

ידיעלמניעותשמכונה(מההמצגאתשיוצרתזוהיאשהפרתה ,לפעול

רשלנות).

מורשהלאלשימושהלקוחאחריותאתמגבילסןהרביטיההטדר

הבריטיההטדר .למנפיקההודעהמתןטרםט /Iליש 50שללנזקבכרטיט

לשימושאחראייהיהלאהלקוחכיוקובע ,שליחותשללשוןהואגםנוקט

שבהםמצביםפרטניבאופןמחריגגםהואאולם ,שלוחובידינעשהשלא

מתןלאחר .בהטכמההכרטיטאתלומטרשהלקוחמיבידינעשההשימוש

היההשימושכןאםאלא ,כלללנזקאחראיאינוהלקוחלמנפיקהודעה

האמור.החריגשמתקייםאומורשה

שלאשמומידתעלהמבוטטיםאחריותהטדריגםבעולםישנם

הלקוח.

 Electronic Funds Transfer-התנהגותקודקייםבאוסטרליה
21Code of Conduct -האוטטרליתהפיקוחרשותשהנהיגה) Australian 

Securities & Investment Commission - ASIC (, בפיקוחהעוטק

רובהצטרפולקוד .באוטטרליההפיננטייםהמוטדותשלהצרכניהפןעל

באופן ,האחריותחלוקתאתמגדירלקוד 5טעיף . 22המפוקחיםהמוטדות

על 23החיובבכרטיטמורשהלאלשימושהאחריות ,ככלל ,תוטלשבו

האחריותתחול ,הבאיםהמקריםאחדעקבנגרםהנזקאםאולםהמנפיק.

 ,בכרטיטהשימושעלהלקוחשלידיעהאוהטכמה ,מרמההלקוח:על

גביעלכתיבתהשלישי,לצדהטטמהגילוי ,למנפיקבהודעההשתהות

לטכוםאחראייהיההלקוח 24אחרמקרהבכל .חמורהרשלנותאוהכרטיט

למנפיק.ההודעהמתןעדאוטטרלידולר 50עדשל

2sRecommendation 97המלצה,קיימתהאירופיבאיחוד /489 /EC , 
ידיעלנבחןבפועלויישומה ,לפיהלפעולנדרשיםהאיחודחבריכלאשר

לרבות ,שוניםאלקטרונייםתשלוםאמצעיעלחלהההמלצה .האיחוד

שעדכךהלקוחאחריותגבולותאתמגדירלהמלצה 6טעיףחיוב.כרטיטי

אוהאבדןעקבשנגרםלנזקבאחריותהלקוחיישא ,למנפיקההודעהמועד

מהמקריםאחדעקבנגרםהנזקאםאולםאירו. 150עדשלבגבולהגנבה

במרמהאוחמורהברשלנותפעלהלקוח :הלקוחעלהאחריותתחול ,הבאים

לשמירתטביריםאמצעיםנקיטתשהן:הרלוונטיותחובותיואתבהפרתו

לאשימושאואבדן ,גנבהעלדיחויללאהודעה ,הטודיוהקודהכרטיט

ובפרט ,לזהותוקלשיהיהבאופןהטודיהקודאי-כתיבת ,בכרטיטמורשה

ההודעהמתןלאחר .עמוביחדהנשמראביזרעלאוהכרטיטגביעללא

 .במרמהפעלכןאםאלאהלקוח,עלכלשהיאחריותתוטללאלמנפיק

מצבאתהמיטיביםאחריותהטדרילקבוערשאיותהשונותהמדינות

 Consumerל--84ו 83טעיפיםכנםעלנותרו ,למשל ,בבריטניההלקוח.
1974 Credit Act , קודםקיימיםהיוואשר ,זהבפרקלעילפורטואשר

האמורה.ההמלצהלהוצאת
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 ,הקרובהמשלו,משפטיתמטגרתהמחוקקאפואיצרבישראל

לשם ,הבריטיתולזוהאמריקניתלזו ,שלההעקרוניתובתפיטהבמהותה

 ,החיובבכרטיטלרעהשימוששלבמקריםהלקוחעללהגןהרצוןהגשמת

זומשפטיתמטגרת .שימושאותובגיןהנזקבעיקרנשיאתואתולמנוע

ההגנהאתלטייגרצושבהןבמזינותשנבחרוהמשפטיותמהמטגרותשונה

 .בהתנהגותואשםזבקשבהםבמקריםהלקוחעל

 Pשבחוהאחרוותת Pחלוהסדרב.
וח p-ל Pמנפווחסושלה Pו OPוהפר

אתלמנועכזילפעולאותםחייבההמנפיקיםעלהאחריותעיקרהטלת

ככלמהרלגלותוכזילרעה,שימושהחיובבכרטיטשיבוצעהאפשרות

מנתעלזהבכיווןופועליםפעלואכןהמנפיקים .כאמורשימושהאפשר

עליהםהמוטלתהאחריותמכוחלשאתנאלציםהםשבוהנזקאתלהקטין

בשנת ,ח"שמיליון-67.5ב 2002בשנתהטתכםלמנפיקיםהנזק .החוקלפי

Z7בשנתח"שמיליון-27ו Z6ח IIשמיליון-45ב 2003 בנוגע ,זאת . 2004

 • Z9 Z8ח"שמיליארז-107כשלבהיקףחיובבכרטיטילעטקאות

המעמטהלענייןמשמעותככלל, ,איןהנזקלטכוםכילומרחשוב

הלקוחותכללביןיפוזרממילאנזקטכוםכלשכןהמנפיקים,עלהמוטלת

הרעיוןפיעלמהמנפיקיםכמצופה ,השירותמחירהעלאתבאמצעות

גםכילומר,ישעוז . Jסשבחוקהאחריותחלוקתהטזרמאחוריהעומז

לשלםלקוחכלמחויבהיוםהפרקטיקהפיעל ,הנזקבטכוםנתחשבאם

 ,"אחריותהגבלתזמי IIהמכונהעמלהשבבעלותוהחיובכרטיטעבור

הנגרםהנזקבגיןלפיצויהמשמשיםביטוחזמיכמעיןלמעשה, ,שפירושה

השימושנזקיאתהמנפיקיםמפזרים ,היתרביןכ,ךלרעה.השימושבשל

 JZחיובכרטיטימיליון-3.8כקיימיםשבובשוק . JJהלקוחותכללעללרעה

לשנהח IIש-20מלמעלהעלעומזתהלקוחאחריותהגבלתבגיןוהעמלה

 . JJבשנהח"שמיליון-70כעלעומזמהעמלותהתקבולשטןהרי ,לכרטיט

לענייןהייעוזיתהעמלהמגבייתההכנטותטכום ,לראותשניתןכפי

שישנןמובןלרעה.השימושבגיןהשנתיהנזקטןעלעולהלרעההשימוש

המנפיקיםרווחי-התחתונההשורהעלמבטאולם ,מניעהעלויותגם

כרטיטיחמות ,לרעהשימושבגיןהנזקיםחרףברורה,תמונהמעלה-

בהםהשולטיםלבנקיםומהוות ,מאוזעזרווחיותחברותהןהאשראי

 . 34ומשמעותייציברווחמקור

הכוללהטכוםמהוללמוזניתןלאלעילשהובאומהנתונים

כיבטענהבולשאתמטרביםאןללקוחותלהשיבנזרשיםשהמנפיקים

ניטיונםבשלללקוחותהנגרםהנזקבטכוםמזוברמאחריות.פטוריםהם

לשאתמחייבםהחוקשבומקוםמאחריותעצמםלפטורהמנפיקיםשל

הלקוחזוכהמנפיק-לקוחיחטישלבפרקטיקהאםהשאלהלמעשה,בה.

החיובבכרטיטלרעהשימושמפניהחוקלולהעניקשהתכווןההגנהלמלוא

 .מקורותמכמהללמוזניתןכןעלשלילי.מענהמקבלת ,שלו

בעילהמנפיקיםכנגזשהוגשותביעותבעקבותשניתנוזיןבפטקיעיון

המנפיקיםשלהעולםתפיטתעלללמזיכולבהחיובכרטיטלרעהשימוששל

 ,משמעותבעליבנתוניםמזובר .החוקפיעלהלקוחאחריותלהגבלתבנוגע

בפנימנפיקשלטענה .כלליבאופןהמנפיקמזיניותעלמלמזיםהםשכן

הקוזעלאוהכרטיטעלבשמירהלמשל,התרשל,הלקוחכיהמשפטבית

ללמזעשויה ,לרעהלשימושהאחריותאתעליולהטילישכןועל ,הטוזי

לרעהלשימושהטועניםהלקוחותכלכלפישגרתיתבטענהשמזוברכןעל

ביתבפניהעוליםבמקריםעיוןכי ,נראהזורשימהבהמשןנטיבות.באותן

להלן.ב'בפרקהזיוןראו 14

במקריםהאחריותהלקוחעלתוטלשלפיוהקיים,בהסזרשינוילאמץהיהניתןכיאם 15

תוךחיובבכרטיסילרעההשימושעלאוהגנבהעלהאבזן,עללמנפיקהוזיעלאשבהם

המרכזיתהתורפהנקוזתשזונראהשכןזאת,עליהם.בפועללושנוזעמאזקצרזמןפרק

גזולהחשיטתלהוישסבירה,בלתיאיננההלקוחעלכזהנטלהטלתהאחריות.בהסזר

לזעהזו.רשימהמהיקףחורגהנושאשלמעמיקניתוחהנזק.אתלמנועולאפשרותולמנפיק

 . 408 ) 1996 (כלליחלקבנקאות,זיניאוליאלבןר'ראוהקייםבהסזרתומכת

 Electronic Fund Transfer Act ,-15במצויבנקכרטיסילענייןהאחריותהסזר 16
2005 ( 1643 § . U.S.C (. מהותית.מבחינהזהיםההסזריםשני

17 ) 2005 ( ) 0 ( 1602 § 15 U.S.C 
18 114 " E.C. Yen "Fraudulent Credit Card Charges: Liability of Card Issuer 

467 ) 1997 ( . Banking L.l . 
זיניולהפעלתהישראליבמשפט ,כשלעצמםהנחזית,השליחותינזיאי-תחולתלעניין 19

 . 628-623(תשנ"ו)השליחותחוקדבק 'אראוהשליחותזינילצזהמניעות

20 84 , 83 . Consumer Credit Act 1974, Ch. 39, s . 
21 / Electronic Funds Transfer Code of Conduct [http://w\v\v.asic.gov.au/asic 

pdflib.nsf/Lookup8yFileName/eft_code.pdf/$file/eft_code.pdf] (Iast visited 
2.1.2006 on ( ,להלן)הקוזיי"(. 

 http://ww\v.asic.gov . 1האוסטרלית,הפיקוחרשותשלהאינטרנטבאתרההוזעהראו 22
) 2.1.2006 au] (Iast visited on . 

אלקטרוניים.תשלוםאמצעישלמגווןעלחלהקוז 23

לקוז. 5.2בסעיףהמנוייםמאלהאחראירועאירעאוהתרשלעצמוהמנפיקאםלמעט 24

25 Commission Recommendation of 30 July 1997 concerning transactions 
by electronic payment instruments and in particular the relationship 

. between issuer and holder, Recommendation 97/489/EC. [http: //ww\v.icp 
ptltemplate20.jsp?categoryld=98971 &contentld= 166332] (Iast visited on 

 .)"ייההמלצה(להלן, ) 2.1.2006

הבנקיםעלהפיקוח , 2003לשנתבישראלהבבקאותמערכתשלהשנתיתהסקירה 26

) 2004 ( 53 . 

 . 220 ) 2005 ( 2004-2000הבבקאייםהתאגיזיםעלשנתימיזעישראלבנק 27

הבנקיםעלהפיקוח , 2004לשנתבישראלהבבקאותמערכתשלהשנתיתהסקירה 28

) 2005 ( 108 . 

ייצוגיתהנתובעלאישורהליךבמסגרת ,"מ"בעלישראלאשראיכרטיסיייחדבתשללזבריה 29

לחדבההוזיעושלקוחותמקרים 188,000אירעוהאחרונותהשניםבשבע ,נגזהשנפתח

1121א"תראובכרטיס.לרעהשימושעלאואבזןעל ,גנבהעל אליהוא)"ת(מחוזי 04/

עניין(להלן,במערכת)שמור(עותקפורסם),(טרםבע"מלישראלאשראיכרטיסיב'

אליהו).

סעיףהעליוןהמשפטביתאישרלאחרונההספקים.עלמוטלמהנזקניכרשחלקלזכוריש 30

 .חסרבמסמךבעסקההכרוכהלרעהשימוששלבמקרהלספקהאחריותאתהמעבירחוזי

8501א"רעראו (טרםבע"מלישראלאשראיכרטיסיב'בע"מחיפההמרהטישזר 04/

 . 994 ) 4 ( 2004עליוןתקזיןפורסם),

3955א"בע 31  ) 3 ( 2005עליוןתקזין ,פורסם)(טרםבע"מלישראללאומיבבקנ'רייזל 04/

שגבייתוקבע ,חוקיתאינההעמלהגבייתשלפיה ,טענההעליוןהמשפטביתזחה , 58

הנזק.פיזוררעיוןעםאחזבקנהעולההעמלה

 . 108 'בע , 28הערהלעיל 32

 .ביותרמועטיםזומעמלההמנפיקיםשמעניקיםוההנחותהפטורים 33

(להלן, "בע"מישראכרטייבחדבתהמחזיק ,הפועליםבנקשפרסםהשנתיהכספיח"הזולפי 34

הסתכמה ,בההמושקעלהוןביחס ,הפועליםלבנקישראכרטשלתרומתה ,)"ישראכרטיי

הרב-שנתישהממוצעמלמזקוזמיםכספייםבזו"חותעיון . 20omמבלמעלה 2003בשנת

חדבתשלהמניותמהון 35 '!ההמחזיק ,זיסקונטבנקשלהשנתיהכספיח"בזועיוןזומה.

מזודבכייצוין . 2003בשנת 31° !השללהשקעהתרומהעלמלמזלישראלאשראיכרטיסי

הבנקאית.במערכתלמקובלביחסגבוההבתשואה
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נותןהמשפטביתשכן ,זהבהקשרלדאגהסיבהיששאכןמעלההמשפט

כרטיסיחוקאת ,לדעתנו ,סותרתאשר ,המנפיקיםלעמדתמשמעותיחיזוק

תכליתו,ואתחיוב

עלהםגםללמדיםיעשוהבנקיםעלהפיקוחבידיהמצוייםהנתונים

מספרהאחרונותהשניםבארבעהוכפלאלהנתוניםפיעל ,התופעהממדי

לכללביחסחיובבכרטיסילרעהשימושבנושאהבנקיםעללפיקוחהפניות

שבפניהםמהקשייםוהולןגדלנתח ,קריחיוב,כרטיסיבנושאהפניות

 ,החיובבכרטיסלרעהלשימושנוגעמנפיקיםעםבעסקיהםלקוחותניצבים

סבורהיההבנקיםעלשהפיקוחהתלונותאחוזשממוצעאלא ,בלבדזולא

בתחוםמשמעותיבאופןגדולהאחרונותהשניםבארבעמוצדקותשהן

במערכתהשוניםהנושאיםבכללמאשרחיובבכרטיסילרעההשימוש

בעמדותאוחזיםמנפיקיםלפיההתמונהלהבהרתתורםזהנתון ,הבנקאית

 ,החיובבכרטיסילרעהלשימושהנוגעבכלהחוקעםמתיישבותשאינן

ה plהפס 171עללצרכוההגנהלת Iשלג.
נעשהכילקוחותידיעלנטעןשבהםמקריםשלהמשמעותיהמספר

 ,מנפיק-לקוחביחסיוהפרקטיקהשבבעלותםהחיובבכרטיסלרעהשימוש

ביןמשפטייםלדיוניםלפעםמפעם ,כאמור ,מובילים ,לעילשתוארהכפי

נחיתותבעמדתהמצוי ,הלקוחהואהמשפטייםההליכיםיוזםהצדדים,

כמחשבונוכללבדרןשכן ,החיובכרטיסהסדרשללאופיואינהרנטית

הלקוח,אתלזכותאוכנועלהחיובאתלהותירהכוחהמנפיקובידי ,חויב

השלוםמשפטבביתהאחריותהסדרשללגופודיוניםהתקיימוכהעד

לעתיםאוחזשבחוק,האחריותהסדרביסודהעומדתהתכליתחרףבלבד,

הנתונהההגנהאתעקביבאופןושוחק ,אחרתבדעההמשפטביתמזומנות

הכליםשלושתעלנעמודזהבפרקהאחריות,הסדרשלמכוחוללקוח

 ,המשפטביתכןעושהשבאמצעותםהמרכזיים

הלקוחהתרשלות . 1

בדיקתבמסגרתאשר ,דיןפסקיויותריותרניתניםהאחרונותבשנים

אינםהמשפטבתי ,בפניהםהמובאת IIלרעהשימוש IIבדמהטענה

 ,בחוקכהגדרתו IIלרעהשימוש IIהתקייםאםהשאלהבבחינתמסתפקים

בוחניםאלא ,הלקוחאחריותלהגבלתהחריגיםאחדמתקייםאם ,כןואם

 ,לכןבהתאםופוסקים ,כמהועדהלקוחהתרשלאםהשאלהאתגם

האחריותלחלוקתמידהכקנההרשלנותבעוולתשימושבאמצעות ,זאת

שלמסוימותהתנהגויותכיקביעההיאאחתהדרןדרכים,בשתי ,לנזק

אחריותהטלתמצדיקות ,כרשלניותהמשפטביתבידישהוגדרוהלקוח,

מעובדותבמנותקלעתים ,עיוניניתוחהיאהשנייההדרן , 35הלקוחעל

לחלוקתרלוונטיקריטריוןהיאהלקוחהתרשלותכישמסקנתוהמקרה,

 , 36החוקפיעלהאחריות

כיהמשפטביתקבעשבגינןוככאלהכרשלניותשנמצאוההתנהגויות

שנעשהלרעהשימושבגיןחלקה,או ,האחריותאתהלקוחעללהטיליש

התרשלות ,הסודיהקודעלאוהכרטיסעלרשלניתשמירההן:בכרטיס

והתרשלותללקוחשנשלחיםהמידעדפיאוהבנקחשבוןמצבבבדיקת

המנפיק,ידיעלהחוזהסיוםלאחרלמנפיקהכרטיסבהחזרת

חוזיותלעילותהנוגעותטענותקבלת . 2

עלהאחריותלהטלתחוזיממדהמשפטביתהוסיףמהמקריםבחלק

שלמחדלונפקותאתהקובעתחוזיתתניהאכיפתשלבדרןוזאת ,הלקוח

אחריותהטלתשלובדרן , 37גיסאמחד ,מסוימותפעולותבביצועהלקוח

ובענייןיוספיבעניין , 38גיסאמאידן ,מצדוחוזההפרתבשלהלקוחעל

הפרהכרטיסבקרבתהסודיהקודבשמירתכיהמשפטביתצייןפישנזון

אתכןעלביססלאאמנםהמשפטבית , 39המנפיקעםהחוזהאתהלקוח

באופןההפרהמעשהאתלצייןבחראולם ,הלקוחעלהאחריותהטלת

ועלהסודיהקודעלבשמירהלהתרשלותההתייחסותבצדונפרדמפורש

כןעלהיתרביןהכרעתואתהמשפטביתביססרייטנרבעניין ,הכרטיס

בדפיהאמורעללהשיגהלקוחעלכישקבעסעיףהיההצדדיםביןשבחוזה

אחרת ,אותםקבלתומיוםימיםתשעיםתוןאליושולחשהמנפיקהמידע

אלאלרעה,שימושבכרטיסשנעשהטענההמנפיקכלפילהעלותיוכללא

שבכתב,ראיותבאמצעות

למנפיקראייתיתעדיפותמתן . 3

קרי: ,בכרטיסלרעהשימוששנעשהלהראותהלקוחעל ,הראיותדיניפיעל

 ,כאמורלהוכיחהלקוחשלבידומשעלה ,העסקאותאתביצעהואשלא

לאחריותו,החריגיםאחדשחליראהכןאםאלא ,המנפיקשלאחריותוקמה

כרטיסבאמצעותבוצעהכיטועןהלקוחשבהםשבמקרים 40מלמדהניסיון

לרעהשימושתוןאוטומטיממכשירכספיםמשיכתשבבעלותוהחיוב

הכספיםשמשיכתמאחרכיהמנפיקים ,מזומנותלעתים ,טוענים ,בכרטיס

הסודיהקודהקשתותוןהמקוריהכרטיסבאמצעות ,הטענהפיעל ,בוצעה

מכריעואףרבמשקלבעלתראיהאלאזושאיןהרי ,טעויותללאהנכון

נסמכתזוטענהבהסכמתו,אוהלקוחידיעלבוצעההכספיםשמשיכתלכן

הקודפיצוחשלמקריםבעולםידועיםשלא-האחדאדנים:שניעל

לפגועדרכםחיובכרטיסילזיוףהקשוריםהונאהשמקרי-השני ,הסודי

שמשיכתהטענה,פיעלנובע,מכןבודד,בלקוחרקולארביםבלקוחות

בהסכמתו,אוהלקוחידיעלאלא ,זיוףמעשהתוןבוצעהלאהכספים

 , 41המשפטביתידיעללפעםמפעםניתןזולעמדהחיזוק

ואשר ,לעילשפורטוהמשפטייםהכליםששלושתנראההבאבפרק

הביקורת,במבחןעומדיםאינם ,המשפטביתאוחזבהם

ת Iורת plבבה I.בח 7

ניכרחלקהמהווים ,לעילשפורטוהדיןבפסקיהמשפטביתשנקטהדרן

האחריותבשאלתענייןשללגופוהחלטהניתנהשבהםהדיןפסקימכלל

בחוק,הקבועהאחריותחלוקתמהסדר ,למעשה ,משנהלרעה,לשימוש

עמידהתוןבפסיקותיו,המשפטבית ,לדעתנו ,טועהמדועלהבהירננסה

המשפטבביתנבחןפיהןשעלהמשפטיותהמידהבאמותהגלוםהקושיעל

כסדרן,המשפטביתהלןשבהןהשונותבדרכיםנדון ,האחריותהסדר

הלקוחאחריותלהרחבתכדרןתורמתוהתרשלותהרשלנותעוולת . 1

הסודיהקודועלהכרטיסעלבשמירההלקוחהתרשלות 1.1

האחריות,הסדרלענייןביותרהחשובהנושאאוליהיאהכרטיסשמירת
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הלקוחאחריות-תכליתואתנאמנהומשקףברורבחוקהאמור ,למעשה

הלקוח.שלמרמהכוונתאוידיעה ,מטירההתרחשוכןאםאלא ,מוגבלת

להטילכדיותכליתו,החוקלשוןפיעל ,בהאין ,הכרטיטעללקויהשמירה

שמירהכישונים,במקריםגרטהמשפטביתזאת,עםהלקוח.עלאחריות

לשימושאחריותללקוחמקימההטודיהקודעלאוהכרטיטעלרשלנית

בכרטיט.שנעשהלרעה

שאכומעלההמשפטניתנפכיהעול'סר'ס pנמעיוו

כותוהמשפטניתשכוזה,שר Pנהלואגהסינהיש

סותרת,אשר ,ס' Pהמכפ'לעמותמשמעותי Pחיוז

תכליתוואתחיונכרטיסי Pחואתלועתכו,

 ,ארנקואתוהשאיר ,אשכיבוילמשימתשיצאבכבאיעטקטלעניין

ננעלה.שלאארוניתבתוךהכיבויבתחנת ,האשראיכרטיטאתשהכיל

כרטיטמצויכשבתוכוארנקואתמצאלתחנהכשחזר ,הלקוחלטענת

בונעשה ,הכרטיטנגנבמהתחנהשנעדרשבזמןהייתהטענתו .האשראי

שימושנעשהכיהשתכנעלאהמשפטביתלארנק.הוחזרוהוא ,שימוש

בטיטעלהתביעהאתדוחהלאהואכיהבהיראולם , 4Zבכרטיטלרעה

נקבעאילולאגםכי ,קבעהמשפטבית .הלקוחרשלנותבטיטעלאלא ,זה

 ,האחריותהלקוחעלרובצתעזיין ,בכרטיטלרעהשימושנעשהלאשכלל

גנבתו.אתאפשראשרדרבפרוץבמקוםהכרטיטאתשהשאירמשום

כמטירתכמוה ,המשפטביתקבע ,נעולהלאבארוניתהכרטיטהשארת

מהלקוחההגנהאתהמשפטביתשללזאתלאור . 43אחרלאדםהכרטיט

 .בכרטיטלרעהלשימושהאחריותאתעליווהטיל

איןשבחוקהאחריותחלוקתשבהטדרלכךמודעהיההמשפטבית

כאשרקדימהאחדצעדאפואוהלך ,הלקוחהתרשלותלבחינתמקום

בנטיבותשלאלאחרהכרטיטכמטירתשכמוהבהתרשלותשמדובר ,קבע

עובדותאתהמשפטביתניתחפריבעניין .בלבדשמירהלמטרתאוטבירות

כיקבע,טלבענייןהמשפטביתלדבריהפניהותוך ,בפניושהובאהמקרה

מטירתשמשמעההתרשלותמהווההלקוחרבכבהאשראיכרטיטהשארת

 . 44לאחרהכרטיט

לכת.מרחיקותלהיותעשויותזהמטוגקביעהשלמשמעויותיה

לכל ,דורשים ,המטירהחריגלרבות ,שבחוקהחריגיםשלושת ,ראשית

הרלוונטי:החריגאתהמבטטהמעשהלגביהלקוחשלבפועלידיעה ,הפחות

קביעתוהלקוח.מצדממשמרמהאוהשימושעלידיעה ,המטירהעלידיעה

מנתעלהנדרשתהידיעהרמתאתמורידהטלבענייןהמשפטביתשל

הנדרשתהרמההורדת .בכוחלידיעההמטירהחריגשלבשעריולהיכנט

דרב ,ההטדרלתוךהרשלנותעוולתהכנטתפירושההנפשיהיטודשל

הותרת ,שנית . 4Sומחושבמודעבאופןהמחוקקידיעלנעשהלאשכאמור

הגם ,מהלזמןהעבודהבמקוםהלקוחשלהאישיתהארוניתבתוךארנק

בכדיולא ,בנטיבותטבירהבלתיפעולהאיננה ,נעולהאינהשהארונית

שבטעיףהחריגיםבאחדהכללתהידיעלבגינהאחריותהטיללאהחוק

 ,נוהגיםועובדים ,הלקוחשלהעבודהבמקוםשמדוברלזכורישלחוק. )ד( 5

במקוםהשגחהללאחפצים ,העבודהיוםבמשךלהותיר,שבשגרהכדרב

זהמטוגשפעולהמשנאמרכארונית.יחטיתמוגןבמקוםולבטח ,עבודתם

שבהכרחהרי ,לאחרהכרטיטכמטירתכמוהשכן ,החוקידיעלמוגנתאינה

המכילארנקשבתוכותיק ,למשל ,מותירשלקוחפעםשבכלגםנאמר

בחדרלעבודהעמיתועםלשוחחויוצא ,במשרדולרגעהחיובכרטיטאת

בכךישהרי ,השוטפתהמשרדיתפעילותולביצועמחדרויוצאאוהשכן

שתליית ,למטקנהלהגיעיקשהלאמכאן .לאחרהכרטיטמטירתמשום

שמירת ,באירועכטאעלהחיובכרטיטאתהמכילארנקשבתוכותיק

 ,שקולות ,שגרתיותפעולותבזהוכיוצאגבבתיקהאחוריבכיטהארנק

שמור(עותקפורסס),(לאבע"מישראכרט Iנטל 63935/99תייא)(שלוסתייאראו 35

בע"מישראכרטנ'יוספי 60048/99תייא)(שלוסאייבת ;טל)עניין(להלן:במערכת)

 127063/98תייא)(שלוסתייא ;יוספי)עניין(להלן:במערכת)שמור(עותקפורסס),(לא

(להלן:במערכת)שמור(עותקפורסס),(לאבע"מלישראלאשראיכרטיסי Iנפישנזון

לישראלהראשוןהבינלאומיהבנק Iנרום 17542/00תייא)(שלוסתייא ;פישנזון)עניין

 20463/02חיפה)(שלוסתייא ;רום)עניין(להלן:במערכת)שמור(עותקפורסס),(לאבע"מ

תייק ;קלינג)עניין(להלן:במערכת)שמור(עותקפורסס),(לאבע"מישראכרט Iנקלינג

עניין(להלן: 213יזשלוסניסיזפורסס),(טרסבע"מישראכרטנ'רייטנר 2375/00(חיי)

(עותקפורסס),(לאעטיה Iנבע"מהפועליםבנק 24901/99תייא)(שלוסתייא ;רייטנר)

לישראללאומיבנקתייא)(שלוס 219158/02תייא ;עטיה)עניין(להלן:במערכת)שמור

פרי).עניין(להלן:במערכת)שמור(עותקפורסס),(לאפרי Iנבע"מ

בנק Iנהזמי 120686/01תייא)(שלוסתייא ; 35הערהלעילפר,יעניין ,עטיהענייןראו 36

תייא)(שלוסתייאהזמי);עניין(להלן:במערכת)שמור(עותקפורסס),(לאהמאוחךהמזרחי

180435 עניין(להלן:במערכת)שמור(עותקפורסס),(לאבע"מישראכרט Iנעובךבן 02/

ךהןנ'בע"מלישראלהראשוןהבינלאומיהבנקנתניה)(שלוס 14213100תייא ;בן-עובך)

ךהן)·:עניין(להלןבמערכת)שמור(עותקפורסס),(לא

 . 35הערהלעיל ,רייטנרעניין 37

 . 35הערהלעיל ,פישנזוןוענייןיוספיעניין 38

הקוזעלאו Iוהכרטיסעללשמורללקוחהמורהסעיףבחוזיהסכולליסרביסמנפיקיס 39

זה.בענייןעקביותמגלההשניסלאורךהמנפיקיסבחוזיעיוןי.הסוז

מזדניוכן ,להלן 41בהערהמפורטחלקסאשר ,בענייןהזיןמפסקיללמוזניתןכךעל 40

המועצהיישרונייילמשלראולצרכנות.הישראליתהמועצהומזבריהבנקיסעלהפיקוח

 . 26.10.2004מעריבאשראיייוחדנותבנקיסלתבועבמטרהלקוחותמאגזתלצרכנות

(עותקפורסס),(טרסבע"מהפועליםבנק Iנהרושבןחיי)(שלוס 11972/02תייאראו 41

לישראלאשראיכרטיסינ'מרציאנותייא)(שלוס 110615/97תייאבמערכת);שמור

יוספיענייןכן,כמו .מרציאנו)עניין(להלן:במערכת)שמור(עותקפורסס),(לאבע"מ

תייקראוזו,טענהלקבלסירבהמשפטשביתמקריסיש . 35הערהלעיל ,פישנזוןועניין

עניין(להלן:במערכת)שמור(עותקפורסס),(לאישראכרטנ'זליקוביץ 1603/03(תייא)

(עותקפורסס),(לאבע"מישראכרט Iנשטריתבן 38399/98תייא)(שלוסתייא ;ביץ)קוזלי

זיניספורסס),(לאבע"מישראכרט 'נאוסךוןכייס)(שלוס 5542/98ותייאבמערכת)שמור

 . 312טושלוס

לפחותמהתחנה,שנעזרהשעותאותןבמשךשבוצעוהעסקאותמביןכיהוכיחהמנפיק 42

מהןבאחתפוליגרף.בזיקותשתיביצעגסהלקוחהלקוח.ביזיבוצעההעסקאותאחת

בוצעלאכי ,המשפטביתקבעמשכ,ך .דנוריסממצאיסהיולאובאחתשקרזודננמצא

 .סיבכרטלרעהשימוש
 . 4בעי , 35הערהלעיל ,טלעניין 43

יזיעלבוטלשהכרטיסכאלההיושסהמקרהנסיבות . 13יבע , 35הערהלעילפר,יעניין 44

שהזיוןכךתוס),עזהודנרשלאעניין-בחצר(אודנכבהושארמכןולאחרהמנפיק

הכרטיסבהחזרתהלקוחהתרשלותעלהזיוןתוךלהלןייעשהזהזיןבפסקהעיקרי

למנפיק.

 . 406יבע , 15הערהלעילאוליאל,בןראוכןלעיל.איבפרקהזיוןראו 45
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Y פיירפרIY \טיי

עולהזוסברהשלש~רכתהלכךפרטלאחר,הכרטיסלמסירת ,למעשה

האחריותאתלהטילהמבקשהאחריותהסדרשלבסופומדומ ,מתוכה

המקרים,ברובהמנפיקעל

המיוחדהאחריותחלוקתהסדרקייםהיהאילולאגםכי ,יודגש

 ,הרשלנותעוולתליסודותבהתאםנעשיתהייתההאחריותוחלוקת ,שבחוק

שלהתרשלותמשקפותכאןשפורטמהסוגהתנהגויותאםבעינינוספק

 ,לדעתנו ,הסבירהלקוחשלהזהירותמסטנדרטסטייהומהוות ,הלקוח

עלהכרטיסאתשישמורמהלקוחלצפותקשה ,הנכוןהואההפךדווקא

אלא ,הסבירהלקוחשלהזהירותסטנדרטבהכרחאיננוזהועת,בכלגופו

ממנו,גבוהזהירותסטנדרט

לענייןהלקוחשלהסבירהההתנהגותהואנושאאותושלנוסףפן

במסכתעסקופישנזוןובענייןיוספיעניין ,הסודיהקודשמירתאופן

לגביהןשנטען ,ל"בחואוטומטיממכשירכספיםמשיכות-דומהעובדות

המקריםבשניהשתכנעהמשפטבית ,בכרטיסלרעהשימושתוךשנעשו

נכנסיםהםולכן ,בכרטיסשנעשההשימושעלידעוהפחותלכלשהלקוחות

הקודלשמירתהתייחסהמשפטבית ,זאתעםלחוק, 5שבסעיףלחריגים

דרושהיהלאהדברשכן ,להרחיבומבליהדבריםאתלנמקמבלי ,הסודי

שהלקוחהעובדהכיהמשפט,ביתצייןיוספיבעניין ,ההכרעהלצורך

הסודיהקודהופיעשבוהבנקשלהביקורכרטיסאתבארנקוהחזיק

הקודעלבשמירההתרשלהלקוחכילמסקנהמובילה ,מוסווהבאופן

לשמוראותוהמחייב ,המנפיקלביןשבינוהחוזהאתהפרואףהסודי,

כיהעובדהבציוןהמשפטביתהסתפקפישנזוןבעניין ,~ 6הסודיהקודעל

 ,הסודיהקודאתשהחזיקבכך ,המנפיקלביןשבינוהחוזהאתהפרהלקוח

והסיק ~ 7החיובכרטיסהיהמצוישבוהנרתיקבתוך ,מוצפןשבאופןהגם

 ,~ 8הלקוחלרעתמסקנותמכך

איננוהסודיהקודשמירתאופןגם ,עצמוהכרטיסשמירתכאופן

מצויאינוהואשכן ,חיובכרטיסיחוקפיעלהאחריותלשאלתרלוונטי

הכרטיסגביעלהסודיהקודכתיבתגםמכ,ךיתרהשבחוק,החריגיםבאחד

איןכאןגם ,~ 9הלקוחעלהאחריותלהטלתהחוק,פיעל ,מביאהאיננה

הענייןאתנבחןאפילוהלקוחהתנהגותלענייןמסקנותולהסיקלמהר

לכרטיסבדומה ,הסודישהקודהגםהרשלנות,עוולתשלהראותמנקודת

פשוטה,איננההסבירמהלקוחמצפיםאנומההשאלה ,אישיהוא ,החיוב

רביםפרטיםלזכורהממוצעהלקוחנזקקהמודרניבעידןהיומיוםבחיי

 ,שוניםטלפוןמספרילזכורנזקקהלקוח ,למשל ,כךחייו,לתחומיהנוגעים

שם ,בטלפוןבנקאותשירותילקבלתסודיקוד ,שלוהבנקחשבונותמספרי

והכול ,ועוד ,האינטרנטבאמצעותהבנקלחשבוןלגישהסודיוקודמשתמש

שלקוחותלזכורשישגםמה ,החיובלכרטיסהשייךהסודילקודבנוסף

אתיעלהשהלקוח ,טבעיאךאחד,חיובמכרטיסביותרלעתיםמחזיקים

זולאכי ,להדגישיש ,אותםישכחאחרתשכן ,הכתבעלהללוהמספרים

 ,בזיכרוןאחסונםלשםפשוטיםמספריםאינםהאמוריםשהמספריםבלבד

סודילקודאוחיובבכרטיסשימושלצורךסודילקודהנוגעשבכלאלא

סודיקודללקוחמוסריםגיסאמחד ,בנקלחשבוןמרחוקכניסהלצורך

המעשהאתהלקוחמשעושהגיסא,ומאידך ,פשוטהמספריםסדרתשאינו

אתעליולהטילמבקשים ,הכתבעלהסודיהקודהעלאתשלהטבעי

סביר,הואאיןכאילוזהמעשהשלאפשריתלתוצאההאחריות

שכן ,רשלנימעשההכתבעלהסודיהקודבהעלאתאפואלראותאין

מכ,ךיתרהרבים,כהמספריםולזכורפהבעלללמודמהלקוחלצפותאין

אולם ,הכתבעלהסודיהקודאתשיעלהמהלקוחלצפותסבירזהאין

יוצרתזהמסוגשקביעהלעובדהפרט ,מהכרטיסרבבמרחקאותוישמור

שלידובהישגשאינובמקוםהסודיהקודששמירתמובן ,עיונייםקשיים
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 ,ועיקרכללללקוחמועילהאיננההחיובבכרטיסלשימושבסמוךהלקוח

מוגבלים ,קשישיםלקוחותלגביהזעתעלמתקבלתפחותשהיאגםמה

ברורלאהעיוניתהבחינהמןהסוזי.הקוזאתלזכורהמתקשיםוכזומה,

באותההסוזיהקוזשמירתהאם .לכרטיסהקוזשלקרבתושלהגבולמה

הזהירותמסטנזרטסטייההיאהכרטיסעםיזתיקהושארשבהמכונית

במחשב ,האישיביומןהסוזיהקוזשמירתהאם ?הסבירהלקוחשל

היאגםגנבתובעתהכרטיסבקרבתהמצויכלשהובמסמךאוהאישי

ו 50האמורהזהירותמסטנזרטסטייה

עלהאמורהההתנהגותבחינתעלהמשפטביתזילגיוספיבעניין

מוצפןבאופןהסוזיהקוזששמירתוקבעובעולםבארץהמציאותרקע

הזהירותמסטנזרטסטייההיאגם ,החיובכרטיסמצוישבונרתיקבאותו

לבססכזימספקתאיננההסוזיהקוזהצפנתקרי:הסביר.הלקוחשל

וביקשלכתהרחיקהמשפטשביתלנונזמה .הלקוחמצזסבירההתנהגות

המשפטבית ,זאתעם .הנסיבותלאורזהירהשהיאשזומההתנהגותלאסור

הפרהלקוחכי ,להזגישלנכוןראהכןועלשבכךבקושי ,הנראהככל ,חש

הסוזי.הקוזעללשמוראותוהמחייבחוזיחיובהמנפיקכלפי

בבזיקתאליו,הנשלחיםהמיזעזפיבבזיקתהלקוחהתרשלות 1.2

שנעשהלרעההשימושעללמנפיקהוזעהובמתובבנקחשבונומצב

בכרטיס

מוקזםבשלבמיזעמהמנפיקלמנועכזיבהשישבהתנהגותמזוברכאן

המנפיקיכולתעלהשפעהלושישזבר ,בכרטיסשנעשהלרעההשימוששל

ללקוחהנגנברוםבענייןנזקו.אתולהקטיןלרעההשימושאתלמנוע

באמצעותהלקוחה,מחשבוןנמשכוחוזשיםחמישהבמשך .אשראיכרטיס

בסכומיםבוצעהמשיכהכלכאשר ,במצטברח"ש OOO,30כ- ,הכרטיס

שליושרועלוסמכההחשבוןזפיאתבזקהלאכיטענההלקוחהקטנים.

גבוה.לסכוםהצטרבוהןכאשראלא ,במשיכותהבחינהלאולכן ,הבנק

שימושנעשהאכןכיוקבע ,זהבענייןהלקוחהגרסתאתקיבלהמשפטבית

עם . 51לחוק )ז( 5שבסעיףמהחריגיםחריגהתקייםלאוכיבכרטיסלרעה

מהטעם ,המנפיקשלמאחריותולהפחיתלנכוןראההמשפטבית ,זאת

חשבוןמצבאתכראויבזקהשלאבכך ,המנפיקכלפיהתרשלהשהלקוחה

חמישהרקבכרטיסשבוצעוהמשיכותלגילוישהובילזבר ,שלההבנק

הלקוחהעלהמשפטביתהטילזוהתרשלותבשלתחילתן.לאחרחוזשים

 • 52האמורותהמשיכותמסכוםאחוזיםלחמישה-עשראחריות

אחרלעקובכלליתנזיקיתחובהשישבהנחהגםלעיל,שפורטכפי

סבורשהלקוחחיוביםעללמנפיקולהוזיעהמיזעזפיאוהחשבוןמצב

השפעהזהלענייןישמזועלהסבירכזיבכךאין , 53אותםביצעהואשלא

מזיניהחורגמיוח,דהסזרמהווהשכאמורשבחוק,האחריותהסזרעל

יותראףבהירהזרביםמצבזהבמקרהשזווקאזומה .הכללייםןיהנזיק

 .זוברשימההנזוניםהאחריםמהמקרים

בשללרבות ,ואחרותכאלהמסיבותלמנפיקבפנייההלקוחהשתהות

בסעיףבחשבוןהובאה ,כראויהבנקהחשבוןאוהמיזעזפיאי-בזיקת

במסירתהלקוחמצזלהשתהותומסויםקבועמחירהקובע ,לחוק )ג( 5

ללקוחבפועלשנוזעמאז ,השתהותשליוםכלבגיןלמנפיק.ההוזעה

למסירתועזבושנעשהלרעהשימושעלאואבזנועלהכרט,סיגנבתעל

במקרה .ליוםח IIש 30שלבסךבנזקהלקוחנושא ,למנפיקכךעלהוזעה

שימושלראשונהשנעשהמהיוםיום 30תוךלמנפיקהוזעהמסרשהלקוח

 450שלכולללסכוםהלקוחנושאשבוהנזקסכוםמוגבל ,בכרטיסלרעה

 ,מכוונתמחשבהמתוךבחוקנקבעוהאמוריםהמוגבליםהסכומיםח. IIש

בחוקשאומצההכלליתהגישהלאורסביריםיהיוהם ,גיסאשמחזכך

חשיפתלמנועיששכן ,המנפיקנושאהנזקבעיקרשלפיה ,חיובכרטיסי

תמריץיהווהםגיסא,ומאיזך , 54גבוהיםבסכומיםלסיכוניםלקוחות

הכרטיסשלהיעלמובעתלמנפיקהוזעהולמתןהכרטיסלשמירתללקוח

הסזרקביעתבעת ,מכךיתרה . 55הלקוחשגילהלרעהשימושבעתאו

 ,למנפיקהוזעהבמסירתהלקוחשלהתרשלותושאלתעלתההאחריות

מטילשההסזרלבלשיםיש . 56בהסזראותהלכלולשלאהוחלטאולם

שנוזעלאחרורקאךליוםח IIש 30עזשלמוגבללנזקאחריותהלקוחעל

בו.שנעשהלרעהשימושעלאואבזנועל ,הכרטיסגנבתעלבפועלללקוח

ניתןשבהםבמקריםלרבות ,האמורעליזעלאהלקוחשבומקרהבכל

שלקבועסכוםלמעטכללבנזקנושאאינוהואבכוח,יזיעהלולייחס

במסירתהלקוחלהתרשלותלהתייחסותמקוםשאיןאפואעולה .ח IIש 75

במסגרתאלא ,כאמורבכוחיזיעהשלללקוחבייחוסאולמנפיקהוזעה

 ,לחוק )ו( 5סעיףאתגםנזכירלחוק. )ג( 5שבסעיףהמוגבליםהסכומים

לרעהשימושבגין ,יותרגזולהאחריותהלקוחעללהטילשאיןהקובע

עצמו.חיובכרטיסיחוקעליושמטילממה ,בכרטיסשנעשה

יזיעתאתוביססיותרעוזלכתהמשפטביתהרחיקרייטנרבעניין

המיזעזפיבבזיקתהתרשלותועללרעההשימושאוזותעלהלקוח

המנפיק.יזיעלהלקוחשלהאשראיכרטיסבוטלשםאליו.שנשלחו

שנעשולגביהןטעןשהלקוח ,עסקאותבכרטיסנעשוהכרטיסביטולחרף

שלמשפחתולבניקשורותהיוהעסקאותכלבכרטיס.לרעהשימושתוך

סיוםעלהמנפיקמוזיעשבושבמקרהמאחרכיקבעהמשפטביתהלקוח.

הרי , 57ללקוחההוזעהמסירתבעתהחוזהמסתייםהחיובכרטיסחוזה

מוטלכאמורההוזעהמועזלאחרבכרטיסשנעשהלרעהלשימוששהסיכון

אתחייבזברשלובסופו ,המשפטביתסייםלאבכךאולם .המנפיקעל

אתמסרהלקוחכילמסקנההגיעשכן ,בכרטיסשנעשובעסקאותהלקוח

 . 7נעי , 35הערהלעיליוספי,עניין 46

 . 10נע'שם, 47

 . 35הערהלעילזליקוביץ,ענייןראוהפונה,לגישה 48

שלומעשייםמשפטייםהיבטים-חיובכרטיסיפריזמןוע'דבקאיונןשםשם,ראו 49

 . 317 ) 1997 (ובנקאשראיכרטיסי

 Theראו,בנתנ,הסוזיהקוזשלעקביתשמירהעלמלמזיםנדביטניההלקוחותהרגלי 50
//: FSA approach (0 the reglilation 01 e-commerce, June 2001, p. 47 [http 
) 2.1.2006 lvlvw.fsa.gov.uk/pubs/discussion/dp6.pdf] (Iast visited on . 

 . 4-3נעי , 35הערהלעילרום,עניין 51

שם.שם, 52

עליוןזיניםפורסם),(טרםמ IIבעלישראללאומיבנק Iנהי"מ 195/97עיישזה,לענייןראו 53

שם.המוזנריםהזיןפסקיונןהזין,לפסק 90-76פסקאות , 744 ) 4לז(

 . 321נעי , 49הערהלעילופריזמן,דבק 54

לעיל.אינפרקהזיוןראו 55

 . 29נעי , 6הערהלעילנרק,זוייח 56

יוב.חנרטיסילחוק )ג( 4ס' 57
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ובכך ,השימושעלידעלחלופיןאו ,שימושבושעשומשפחתולבניהכרטיס

היתרביוהמשפטביתביססהלקוחידיעתאת , 58שבחוקלחריגיםנכנס

מאתמידעדפיחודשיםתשעהבמשךחודשמדיקיבלשהלקוחכךעל

שימושתוךנעשוכיהלקוחטעושלגביהןהעסקאותפורטושבהם ,המנפיק

הלקוחידעלאאלהשבנסיבותלהניחקשהכיקבעהמשפטבית ,לרעה

 ,בכרטיסהשימושעל

שלבפועללידיעהמשולההלקוחידיעלהמידעדפיקבלתכיהקביעה

מששוכנע ,עיוניתמבחינהקשהקביעההיאבכרטיסהשימושעלהלקוח

בושיעשוכוונהתוךלקרוביוהכרטיסאתמסרהלקוחכיהמשפטבית

שהלקוחהעובדההלקוח,תביעתאתלדחותכדיבכךהיהדי ,שימוש

השימושעלהלקוחלידיעתתמיכהלשמשיכולהאינהמידעדפיקיבל

רמתאתהמשפטביתהוריד ,פריובענייוטלבענייוכמו ,כאוגם ,בכרטיס

התרשלותכי ,למעשה ,קבעובכך ,בכוחידיעהשללרמההנדרשתהידיעה

לשימושאחריותעליולהטילכדימספיקההמידעדפיבבדיקתהלקוחשל

ולתכליתו,האחריותחלוקתלהסדרבניגוד ,זאתלרעה,

הלקוחמצדבפועללידיעהשהדרישהלכךעדותכיזה,בהקשרנציין

האחריותהסדרתכליתעםאחדבקנהעולהבכרטיסהשימושאודותעל

שלוששקלההוועדה ,ברקהשופטבראשותהוועדהבשיקולילמצואניתו

אחראיהודעהבמתושהתרשללקוחכילקבוע :בפניהשעמדוחלופות

והיההגנבהעלאוהאבדןעללדעתהיהשצריךובלבדשנגרםלנזק

רשלנותשלבמקרהתחולכאמוראחריותכילקבועכ;ךעללהודיעבידו

בפועל,ידיעהשלבמקרהרקתחולכאמוראחריותכילקבוע ;חמורה

 ,המנפיקעלהאחריותעיקראתולהטילהלקוחעםלהקלהתכליתמתוך

 , 59השלישיתהאפשרותנבחרה

P מהללצפותשהp גופועלהכרטיטאתשישמורוח

שלהזהירותרט 7טטכבהכרחאיככוזהועת.בכל

ממכוגבוהזהירותרט 7טטכאלאןהטבירוח pהל

שלתחולתהשאלתאתמעליםרייטנרענייוובעיקררוםענייו

החשבוןדפימתוךמגלהלאלקוחשבומצבעלהמניעותדוקטרינת

המנפיקאתמעמידולא ,לרעהשימושתוךשנעשוהחיוביםעללושנשלחו

שלהסתמכות ,שלישיצדכלפימצגדורשתהמניעותדוקטרינתכך,על

מלטעוןהמצגמציגמנועשאז ,לרעהמצבושינויהמצגעלהשלישיהצד

המצגנוצרלפעולחובהמוטלתשבובמקרהמסוימת,עובדהשלאי-קיומה

אתהפרשהלקוחלהיותיכולההטענה ,בענייננוחובה,אותההפרתבשל

הנזקאתשגרםהואזהומחדל ,אליושנשלחוהחשבוןבדפילעייןחובתו

מרגעשנעשהלרעההשימושבגיןרקלהיותיכוללמנפיקהנזקלמנפיק,

שניתןככל ,לכוקודםשנעשהלרעההשימושבגיןגםאוהחובה,שהופרה

אפשריתתביעהזכותלמנפיק ,למשל ,אבדההחובההפרתבשלכילהראות

אשר ,האמורההחובההפרתבגיןללקוחרשלנותלייחוסבניגוד , 60הגנבנגד

להטלתמביאההמניעותטענתקבלת ,הצדדיםביוהנזקחלוקתמאפשר

 ,הלקוחעלכאמורהנזקמלוא

להתייחסותזכתהבנק-לקוחביחסיהמניעותדוקטרינתשלהחלתה

 ,זהבענייולהרחיבהמקוםזהאיושיקים,זיוףבענייובעיקר ,רבותפעמים

 ,העליוןהמשפטביתידיעלבעמהוחלהשהדוקטרינהאףכינאמראולם

מניעותטענתמלקבליימנעהמשפטובית ,השתנתהשההלכהדומהכיום

הנחהמתוך ,הרשלנותעוולתפיעלהעובדותאתויבחן ,לקוחכלפיבנקשל

החשבוןדפיאתלבדוק ,ללקוחהבנקשביובחוזההמעוגנתחובה,שקיימת

 , 61בהםהמופיעותמורשותלאפעולותעללבנקולהודיע

אתמלהחילנמנע ,רייטנרבענייווהורוםבענייוהוהמשפט,בית

התרשלותבחינתשלבדרךובחר ,המקרהנסיבותעלהמניעותדוקטרינת

הידיעהחריגהחלתשלובדרך ,רוםבענייו-החשבוןדפיבבדיקתהלקוח

(להבדילחוזימניעותלסעיףהיצמדותשלבדרךוכולחוק ) 2 ()ד( 5שבסעיף

ביתעשהטוב , 6Zרייטנרבענייו-עצמאי)באופוהדוקטרינהמאימוץ

בתהיאאםרבספקשכו ,המניעותדוקטרינתאתהחילשלאהמשפט

גםמה ,בנק-לקוחיחסישלבהקשרהישראליבמשפטהיוםהחלה

שבחוק,האחריותחלוקתהסדרעםאחדבקנהעולהאינהשהחלתה

 ,לקויותהמשפטביתהלךשבהושהדרכיםכךעלעמדנוכבר ,זאתעם

המסדיר ,לחוק ) 1 ()ג( 5שבסעיףהמיוחדההסדר-טעמיםמשניוזאת

למנפיקהודעהבמתומשתההלקוחשבההסיטואציהאתמיוחדבאופו

הבנקעללהטילשאיוהקובע ,)ו( 5סעיףשלוקיומו ,לרעההשימושעל

החוק,עליושמטילממהיותרגדולהאחריות

חוזהסיוםלאחרלמנפיקהכרטיסבהחזרתהלקוחהתרשלות 1.3

המנפיקביזמתהחיובכרטיס

הלקוחההמנפיק,ידיעלהלקוחהשלהאשראיכרטיסבוטלעטיהבענייו

כמהכעבור ,כועשתהלאאולםלמנפיק,הכרטיסאתלהחזירהתבקשה

נטלאשר ,הלקוחהשלזוגהבוידיעלעסקאותבכרטיסבוצעוחודשים

החזירוהעסקאותביצועולאחר ,הרשאהללא ,מארנקההכרטיסאת

לבנקהחזירהשלאבכךהתרשלההלקוחהכיקבעהמשפטבית , 63לארנק

בענייוגם , 64בכרטיסשימושלעשותזוגהלבואפשרהובכך ,הכרטיסאת

סמהלקוחהאשראי,כרטיסחוזהסיוםעלללקוחהמנפיקהודיעקלינג

 ,הכרטיס)(ביטולהחוזהסיוםמרגעבכרטיסשימושלעשותניתולאכי

הודעתמועדלאחר ,בכרטיסבוצעובפועלהאשפה,לפחהכרטיסאתוזרק

 ,ח"ש OOO,13כ-שלכוללבסךרבותעסקאות ,החוזהסיוםעלהמנפיק

לגרסתהאמיןהמשפטבית ,לרעהשימושתוךנעשוכיהלקוחטעושלגביהן

החריגיםאחדהתקייםלאוכי ,לרעהשימושנעשהשאכןוקבע ,הלקוח

התרשלהלקוחכיהמשפטביתקבע ,זאתעםאחריותו,להגבלתשבחוק

כמתחייב ,האפשריבהקדםהכרטיסאתלוהחזירשלאבכך ,המנפיקכלפי

הטילזוהתרשלותבשל , 65הכרטיסאתהשמידולא ,הצדדיםביובחוזה

דומהמקרהמהנזק,אחוזיםלעשריםאחריותהלקוחעלהמשפטבית

הלקוחותנתנו ,המנפיקביזמתהחוזהסיוםלאחר ,שםפרי,בענייואירע

אתמצאהלקוחותבשירותשעבדעובדלמשחק,לילדיהםהכרטיסאת

התרשלוהלקוחותכי ,המשפטביתקבעכאוגם ,שימושבוועשההכרטיס

 , 66מהנזקאחוזיםלחמישיםאחריותעליהםוהטילהכרטיסבהחזרת
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מהסדרלסטייההצדקהמצאנולאכאוגם ,לעילשנדונוהמקריםכיתר

אינהשקיימת,ככל ,הכרטיסבהחזרתהתרשלותבחוק.הקבועהאחריות

הבסיסייםלשיקוליםפרטהאחריות.לחלוקתהעקרונותעללהשפיעצריכה

 ,האחריותחלוקתלהסדרהלקוחהתרשלותשלאי-הרלוונטיותלענייו

ביוהסיכוניםאתהקצהחיובכרטיסישחוקדומה ,זהבפרקשהוזכרו

החיוב.כרטיסחוזהסיוםבסוגייתהעוסקההסדרמתוךגםהצדדים

ביוהחוזהלסיוםהמועדיםביוהבחנהיוצרחיובכרטיסילחוק 4סעיף

 .הביטוללנסיבותובהתאםהביטוליוזםלמיהותבהתאםללקוחהמנפיק

החזרתבעתלתוקפונכנסאשר ,הלקוחביזמתהחוזהלביטולבניגוד

מסירתעםלתוקפונכנסהמנפיקביזמתהחוזהביטול , 67למנפיקהכרטיס

הלקוחאתמחייבאינוהחוק ,לראותשניתוכפי . 68ללקוחכךעלההודעה

זההואשהמנפיקשעההחוזהלסיוםכתנאילמנפיקהכרטיסאתלמסור

לחוזהמהצדדיםהציפיותמערכתאתמשקפתזוגישה .סיומואתשיוזם

החוזהאתהמבטלהגורם .המחוקקלדעתהראויההסיכוניםהקצאתואת

לשםהנדרשיםהאופרטיבייםהצעדיםאתלבצעממנושמצופהזההוא

להגשיםמנתעללפעולממנומצופההביטולאתיוזםכשהלקוחהביטול.

הכרטיסמוחזרשלאעד .למנפיקהכרטיסהחזרתבאמצעותהביטולאת

ממנומצופההביטולאתשיוזםזההואכשהמנפיקמסתיים.אינוהחוזה

ונקיטתהכרטיסחסימתכגוו ,בדרכוהביטולאתלהגשיםמנתעללפעול

דהואמאוישתמשמכושלאחרמהאפשרותהמתבקשיםההגנהאמצעי

 ,זהבמקרהכלשהיפעולהלנקוטמהלקוחמצפהאינוהחוקבכרטיס.

הכרטיס.החזרתלרבות

עלהחוזהסיוםלאחרבכרטיסשימושמפנילהתגונומנתעל

תשלוםלקבליפסיקועובדהואשעמםשהספקיםלכךלדאוגהמנפיק

עלממוחשבמידעלספקיםמעביריםמנפיקים ,בפועלהכרטיס.באמצעות

שקיבולתאלא ,החיובכרטיסחוזהלגביהםשהסתייםכרטיסיםאודות

 ,יחסיתקטנההספקיםאצלהמצוייםהאלקטרונייםבמכשיריםהמידע

מובורבים.מקריםלגביאפקטיביתאינהזובדרךהמידעשהערבתכך

לספקיםהמידעהערבתיכולתאתלשפרצריך ,גדולגוףבהיותו ,שהמנפיק

 ,החוזהאתהמבטלשמנפיקהואמהאמורהנובעזאת.לעשותיכולואף

לקוח ,מנגדהלקוח.כלפימתרשל ,הכרטיסחסימתבאמצעותמתגונוואינו

החוזהאתביטלשהמנפיקלאחרלמנפיקהחיובכרטיסאתמחזירשאינו

הלקוחשלהזהירותמסטנדרטסוטהואינוהחוקמהוראותסוטהאינו

האמצעיםלאורבפרט ,החוקמהשקפתאותולגזורשניתוכפי ,הסביר

שנהגכפישהתנהגותאפואדומה .עצמועללהגוהמנפיקלרשותהעומדים

הזהירותבסטנדרטהעומדתהתנהגותהיא ,למשל ,קלינגבענייוהלקוח

ביצועלמנועויכולתמניעבעלבמנפיקרואההלקוח .הסבירהלקוחשל

האינטרסיםומתוךהמנפיקשלביזמתומבוטלכשזהבכרטיס,עסקאות

החזרתאיננוהסבירהזהירותשסטנדרטלומרניתומשכ,ךשלו.הכלכליים

שהמנפיקלומריותרנכוויהאשדווקאדומה ,מכךיתרה .למנפיקהכרטיס

עלסביריםאמצעיםנוקטאינושהואבכךהלקוחכלפישמתרשלזההוא

לדינירלוונטיותהייתהלושגם ,עולהמהאמור . 69הכרטיסאתלחסוםמנת

מביאיםאלההיולא ,שבחוקהאחריותחלוקתהסדרבמסגרתהרשלנות

 . 7סלעילשפורטואלהדוגמתבמקריםהלקוחעלאחריותלהטלתבהכרח

ללקוחהמנפיקביןהאחריותלחלוקתעיוניככליהתרשלות 1.4

להקנתהשבחוקהאחריותהסדרעלהכללייםהנזיקיודיניהחלת ,כאמור

לצייולנכווראההמשפטביתשבהםמקריםשישנםכךכדיעדשביתה

מיוחדתהתייחסותהצריכולאהמקרהעובדותכאשרגם ,כחלהאותה

במקריםגםשבחוק.לחריגיםבמישריוהשייכתלזופרט ,הלקוחלאשמת

שלאשמתושאלתעםעיוניבאופולהתמודדהמשפטביתניסהשבהם

ובכך ,העיוניהניתוחבאופושגההואלרוב ,שבחוקההסדרלמולהלקוח

לתוךהאשמהעקרווהכנסתשלומתרחבתההולכתהלגיטימיותאתהעצים

בןובענייו 71הזמיבענייו ,עטיהבענייו ,למשלכ,ךשבחוק.האחריותהסדר

חמורהשרשלנותהגורסתהעקרוניתהגישהאתהמשפטביתנקט 7עובך/

ביתגרספריבענייולרעה.לשימושאחריותעליומטילההלקוחמצד

 .כאמוראחריותהלקוחעללהטילמנתעלרגילהברשלנותשדיהמשפט

האחריותחלוקתהסדראתניתחהמשפטשביתלאחרבאואלהמסקנות

שעשההעקרוניהניתוח ,זורשימהלאורךכמבואר ,זאתעםעקרוני.באופו

לביוהנזקפיזורעקרווביוהנכווהאיזוומהולבחוומנתעלהמשפטבית

 ,לעילשפורטכפיהחוק.חקיקתשאחרילזמורלוונטיאיננוהאשמהעקרוו

במפורששנשללכך ,החוקחקיקתטרםלעומקונבחנוזהמסוגשאלות

ביו ,הלקוחשלהתרשלותומידתפיעלהאחריותחלוקתשלהעיקרוו

 .חיובכרטיסיבחוקנקבעגםוכך ,חמורהוביורגילה

כלליהסדרכלעלהגוברספציפיהסדרהואשבחוקהאחריותהסדר

מעשההואשבחוקהאחריותהסדרהכלליים.הנזיקיודיניעלובפרט ,אחר

באמצעותלמלאוהמשפטביתשעלאחראוכזהחסרבוואיושלם,חקיקה

 . 5בעי , 35הערהלעילרייטבר,ענייו 58

 . 30בעי , 6הערהלעילברק,זוייח 59

 . 140בעי , 8הערהלעילרבק,השוו 60

שס.יסהמוזכרהזיופסקיוכו 53הערהלעיל , 195/97עייש 61

ה.זבפרק 2בסעיףזווייהחוזיהסעיףענייו 62

 . 3-2בעי , 35הערהלעילעטיה,ענייו 63

 . 6בעישם, 64

 . 2בעי , 35הערהלעילקלביג,ענייו 65

 . 10בעי , 35הערהלעילפרי,ענייו 66

חיוב.כרטיסילחוק )ב( 4סי 67

בעקבותהחוזהביטולכיקובע,גסלחוק )ב( 4סעיףכייצויוחיוב.כרטיסילחוק )ג( 4סי 68

למנפיק.ההוזעהמסירתעסלתוקפונכנסחיובבכרטיסילרעהשימושאוגנבהאבזו,

פורסס),טרס(בע"מישראכרטבןבע"מהדסמשתלתתייא)(שלוס 28655/03תייאהשוו 69

 . 4בעיבמערכת),שמור(עותק

 , 470מסןתקיובנקאיניהוללהוראת )א( 10ס'לאורהיוסענהממקבלשהנושאזומה 70

עסקאותבגיולקוחחשבווחייבילאמנפיקייקובעת;ההוראההבנקיס.עלהמפקחשהוציא

זאת,סעחיוב.כרטיסילחוק 4בסעיףכאמורהחיוב,כרטיסחוזהסיוסלאחרשבוצעו

כרטיסילחוק-6ו 5בסעיפיסכאמורהמנפיקיפעלחיובבכרטיסלרעהשימושלענייו

חיוב".

הספינה.לצוותהכרטיסאתומסרההימוריסבספינתשביקרהבלקוחהזורבהזמיבענייו 71

שמירהלמטרתסבירותבנסיבותשלאאחרלאזסהכרטיסאתמסרההלקוחהבפועל,

מפניההגנהאתממנהושולללחוק, ) I )(ז( 5שבס'החריגלגזראותהשמכניסמהבלב,ד

שאמרהזרביסעללחזורלנכווראההמשפטביתזאת,עסבכרטיס.לרעהלשימושאחריות

 . 36הערהלעילהזמי,ענייוהלקוחה.שלההתרשלותמיזתאתובחועטיה,בענייו

בית.במעצרשעהאותהששההלקוחשלבכרטיסושמצעועסקאותניזונועובדבןבענייו 72

להוכיחבנטלעמזלאהמנפיקאולסלרעה,שימושבכרטיסשנעשהשוכנעהמשפטבית

התובעשלרשלנותהוכחהולאייהלקוחאחריותלהגבלתשבחוקהחריגיסאחזשהתקייס

 . 12בע' , 36הערהלעילעוב,דבןענייוהכרטיסיי.עללשמירהבקשררשלנותובפרטבכלל,
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שמזוברהעובזהמעצםלפרשנות,מקוםהיהלוגםמקום,מכלפרשנות.

במנפיקושרואהביטוחי,רעיוןועלהנזקפיזורעקרוןעלהנסמךבהסזר

מהלקוחלמנועמטרהמתוךהאחריותבעיקרלשאתשצריךהגורםאת

לתוךהמכניסהפרשנותכי ,להסיקניתןסבירים,בלתיבנזקיםלשאת

החוק.לתכליתבניגוזעומזתהלקוחמצזרשלניתהתנהגותההסזר

ב Iחיכרטיסי PIחפיעל nיימ pאיככהשמירה nב Iח

I הככסn הטלשלרך 7עלהn חI חבהI זיn הלעלlp ח

 nplחלר 7הס nא n7ג Iכהיאבאשר nאפשריאיככה
 Pשבחן 7ח Iהמי nlהאחרי

להעניקגריזא,עיוניתמבחינה ,היהניתןלכאורהכילהעיר,המקוםכאן

מקוםגם ,לוהמגיעיםהפיצוייםהפחתתלעניין ,הניזוקלהתרשלותחשיבות

ייתכןעיוניתמבחינהקרי:האחריות.הטלתלשםאשמהנזרשתלאשבו

יחולהנזיקיןבפקוזתהמצויתורם)(אשםהתורמתההתרשלותשעקרון

מוחלטתאחריותשלעיקרוןעלנסמכתהאחריותחלוקתשבומקוםגם

הנזיקיהעיקרוןהחלתשלזהרעיוןבחוק.המצויהכזו ,חמורהאחריותאו

אחריותהקובעיםמיוחזיםהסזריםעלגםתורמת"ייהתרשלותשלהכללי

בחקיקהלכךזוגמהבפסיקה.והןבחקיקההןמכברזההוחלאשםללא

ללאאחריותהמטיל ,-1980תש"םפגומים,למוצריםהאחריותחוקהיא

חמורההתרשלותכי ,בחוקבמפורשנקבעבב,דבז . 73היצרןעלאשם

למיזתבהתאם ,לוהמגיעיםהפיצוייםלהפחתתעילההיאהלקוחשל

עלהנגרמיםהנזיקיןפקוזתבענייןהיאבפסיקהלכךזוגמה . 74התרשלותו

בעלישלאשםללאאחריותקובעתאשר , 751939-בניווטספינותיזי

 .בניווטמצויהשהספינהבעתשנגרםנזקלכלשלההחובלרבאוספינה

עוסקשבהםהמקריםעלהעליוןהמשפטביתהחילבחוקזוקביעהחרף

ללאאחריותהסזרכישקבעתוךהתורמת,ההתרשלותעקרוןאתהחוק

שלהכלליהעיקרוןהחלתאת ,כשלעצמו ,מונעאינוספציפיבחוקאשם

 . 76חוקאותועוסקשבהםהמקריםעלהתורמתההתרשלות

האחריותחלוקתהסזרעללהחילאפשרותלהיותהייתהיכולהמשכ,ך

איננההעיקרוןהחלת ,זאתעםהתורמת.ההתרשלותעקרוןאתשבחוק

החוק.לתכליתמנוגזתאיננההיאשבומקוםרקנעשיתהיאאלא ,גורפת

שמטרתוהסזרכ,ךמהותו.אתולהביןלגופואחריותהסזרכללבזוקיש

התרשלאםגםמלאפיצוילניזוקלהעניקנכונותתוךמסוים,סיכוןלבטח

 . 77התורמתההתרשלותרעיוןעםאחתבכפיפהלזוריכולאינו ,עצמוכלפי

ה-ייתשלזרכים,תאונותלנפגעיפיצוייםחוקהיאזהמסוגלחוקזוגמה

אחריותהקובע ,זרכים")תאונותלנפגעיפיצוייםייחוק :(להלן 1975

בקנהעולהאינההתורמתוההתרשלות ,ביטוחשלהרעיוןעומזשבבסיסה

נזרשיםאנואיןזהחוקשלבמקרהאולם . 78הביטוחיתתכליתועםאחז

שכן ,התורמתההתרשלותעקרוןאתלשלולמנתעלתכליתועללעמיזה

תאונותלנפגעיפיצוייםלחוקבזומה . 79עצמובחוקבמפורשנקבעהזבר

חיובכרטיסישבחוקהאחריותהסזרמאחוריהעומזהרעיוןגם ,זרכים

עצמו.שלוהתנהגויותמפניגםהניזוקעללהגןשבאביטוחירעיוןהוא

חלוקתהסזרשבבסיסהביטוחיתלתכליתהנימוקיםשללעלנחזורלא

מעלהבחינתם ,זאתעםלעיל.בהרחבהפורטואשר ,שבחוקהאחריות

תכליתוועםעמםאחזבקנהעולהאינההתורמתההתרשלותהכנסתכי

באופןאחריותלחלוקתלהביאעלולההיאובפועלהחוק,שלהצרכנית

החוק.לכוונתמעטהצרכןעלולהכביזהמחוקקשהתכווןממהשונה

שפורטואלהכגוןהתנהגויותבגיןהצרכןעלאחריותהטלתתוך ,זאת

הגנה.לצרכןלהעניקהמחוקקחפץמפניהןגםאשר ,זהבפרק

עםאחזבקנהעולהאינההתורמתההתרשלות ,הכולומעלבפרט

אחריותהלקוחעלתחוללאכיבמפורשקובעאשרלחוק, )ו( 5סעיף

בחוקמשפורשעצמו.בחוקהמפורטתהאחריותלהוציאלרעה,לשימוש

הרי ,בוהמפורטתלזופרטאחריותהלקוחכתפיעללהעמיסאיןכיעצמו

הטלתלענייןגםאמוריםוהזברים ,לריקזבריוהשחיתלאשהמחוקק

שלו.תורמתהתרשלותבגיןהלקוחעלאחריות

לרעהלשימושהלקוחאחריותלהרחבתכדוןחוזיחיובהפרת • 2

החיובבכרטיס

היאהלקוחעלאחריותלהטלתכמקורהחוזיתהאחריותעלהתבססות

עלנכונהאינהשהיאזומהאולם ,כללימשפטיניתוחמבחינתאפשרית

נעוץלכךהטעםחיוב.כרטיסישבחוקהמיוחזהאחריותחלוקתהסזרפי

חלוקתהסזרעללהתנותניתןמשלא .בחוקהמצויההתנאהאיסורבסעיף

אתלהגזילניתןומשלאהלקוח,לטובתשלאבחוקהקבועהאחריות

בחוזההאמוראתלבחוןשישהריבחוק,שפורשממהיותרהלקוחאחריות

חוזיתהוראהכיזה,בהקשרלבלשיםישלו.ובכפוףהאחריותהסזרלאור

להסזרבמפורשנוגעתהיאאםרקלאהאחריותהסזרעללהתנותעשויה

 ,חיוביםהלקוחעלמטילההיאאםגםאלאהצזזיםעלשיחולהאחריות

עלהאחריותמחלוקתהמשנהכזולהיותעשויההפרתםמשמעותאשר

 ,הסוזיהקוזעלאוהחיובכרטיסעללשמורחוזישחיובמכאןהחוק.פי

למנפיקלהוזיעחוזיוחיוב ,פישנזוןובענייןיוספיבענייןשנזוןכבמקרה

שנזוןכבמקרה ,קצובזמןפרקתוךלרעהשימושעלאוגגבהעלאבזן,על

 ,בחוקהמפורטיםהאחריותלחלוקתהעקרונותאתסותרים ,רייטנרבעניין

פיו.עלאסוריםהםכןועל

הזיןביתלאישורחוזיהםאתלהביאמנפיקיםחויבושבהבתקופה

הלקוחעלהמטילסעיףאםבשאלההזיןביתעסק 80אחיזיםלחוזים
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עלאחריותהטלתהיאאכיפתםאוהפרתםשמשמעותחוזייםחיובים

 ,ישראכרטחברתשלהאחידבחוזהאחיד.בחוזהמקפחתנאיהואהלקוח,

קבעאשרסעיףנכלל , 81אחידיםלחוזיםהדיןביתשללאישורוהובאאשר

כמתחייבוטובה,ראויהשמירההכרטיסעללשמורמתחייבהלקוחכי

 ,ללקוחנזקלגרוםעלוללכךמוסמךשאינומיידיעלבוששימושמהאפשרות

שונההדיןביתבפנישהתנהלוההליכיםכדיתוך . 82ולאחריםלישראכרט

עלולהכרטיסשאבדןלושידועמאשרהלקוחכינכתבובמקומו ,הסעיף

 .לשמירתובאשרלכךבהתאםוינהגולאחריםלישראכרט ,ללקוחנזקלגרום

מצדאישורבאובמקומה ,הכרטיסעללשמורההתחייבותנשמטהקרי:

הואהסעיףלשינויהטעם .נזקלגרוםעלולהכרטיסשאבדןכךעלהלקוח

עליותטילהלקוחעלשמירהחובתשלשהטלתההחששמאשראחרלא

 .החובהשלהפרתהשלבמקרהבחוקהאמורהמזושונהאחריות

בחוזהבסעיףדיוןאגבזהענייןהוזכראחידיםלחוזיםהדיןבבית

שמירהחובתהלקוחעלהטילאשרהבנקים,אחדשלושבעוברחשבון

המטילהחוזיתהוראהכיהדיןביתקבעענייןבאותו . 8Jשיקיםפנקסיעל

עלמתנהאינההבנקלושמסרהשיקיםפנקסיאתלשמורהלקוחעלחובה

הלקוחעלהמוטלתהחובהאתתואמתזוחוזיתחובהשכן ,הקייםהדין

שלהמקרהכי ,להדגישלנכוןראההדיןבית ,זאתעם .הנזיקיןדיניפיעל

המטילהסעיףאושרלאשם ,חיובכרטיסישלמזהשונהשיקיםפנקסי

אינוהוא ,שיקיםפנקסישללמקרהבניגודשכן ,הלקוחעלשמירהחובת

חוקקרי:המיוח,דהדיןפיעלהלקוחעלהמוטלתהחובהאתתואם

לו.בסתירהועומד ,חיובכרטיסי

גםהענייןולצורך ,אחראוכזהבאופןהכרטיסעלשמירה ,כןכיהנה

החוק.פיעלהאחריותחלוקתלענייןרלוונטיתאיננההסודי,הקודעל

שלדרךעלוהכנסתהחיובכרטיסיחוקפיעלקיימתאיננהשמירהחובת

הסדראתנוגדתהיאבאשראפשריתאיננההלקוחעלחוזיתחובההטלת

 .שבחוקהמיוחדהאחריותחלוקת

היאאכיפתושמשמעותבחוזהסעיףשלבמקרהגםדומההרעיון

ביתהסתמךוייטנובענייןשבחוק.האחריותחלוקתמכלליסטייה

יושתקשהלקוחהקובעהחיובכרטיסבחוזהסטנדרטיסעיףעלהמשפט

כלבכרטיסמסוימותעסקאותביצעלאכיבכתבראיותללאמלטעון

הפירוטדףאתמהמנפיקשקיבלמיוםיום 90תוך ,למנפיקיודיעלאעוד

 .הפירוטבדףהמפורטותהעסקאותלגבילושישהשגהכלעל ,החודשי

עלאושרבחוזההאמורשהסעיףכךעלהמשפטביתהסתמךכןבקבעו

המשפטבית ,זאתעםכשלעצמו.הנכוןדט ,אחידיםלחוזיםהדיןביתידי

שהוספוהאחרונותהשורותשתישלציטוטןאתהסעיףמציטוטהחסיר

היועץשהעמידוכתנאיאחידיםלחוזיםהדיןבביתההליךכדיתוךלסעיף

במפורשקובעותאלהשורותהסעיף.לאישורלהסכמתולממשלההמשפטי

בכך .שבחוקהאחריותחלוקתבהסדרלפגועכדיבסעיףבאמוראיןכי

הסעיףמשמעותמההמעניינתהשאלהעםמלהתעמתהמשפטביתנמנע

ללאלרעהשימושמלהוכיחהלקוחמניעתשכן ,בסופוהאמורלאורבחוזה

חיוב.כרטיסיבחוקהאמורעלוביהמניהמתנהבכתבראיותבידיושיהיו

 ,ממילאהלקוחעלאמנםמוטללרעההשימושעצםאתלהוכיחהנטל

חיובכרטיסיבחוקמהאמורהחורגנטלהןבכתבשראיותחולקאיןאולם

שבהםבמקריםהאחריותמהגבלתליהנותמהלקוחמונעבפועלואשר

 ,לעילשפורטכפי ,זואףזולאזאת.למנועהתכווןולאמונעלאהחוק

שימושעלהלקוחמטעםאי-הודעהשללמקרהמיוחדהסדרקובעהחוק

 ,הלקוחלרעת ,מתנההחוזישהסעיףהעובדהשלאורהרימשכ,ךלרעה.

כלאיןהחוזישלסעיףהרי ,עצמוהסעיףסיפתולנוכח ,בחוקהאמורעל

 .המנפיקאחריותלהגבלתבסיסלשמשיכולהואואיןנפקות,

למנפיקואייתיתעדיפותמתו . 3

אוטומטיממכשירכספיםמשיכתשלפיהמנפיקים,בפיהרווחתהטענה

מובילההמקוריהסודיהקודובאמצעותהמקוריהכרטיסבאמצעות

השימושאתעשהאואחרשללשימושוהכרטיסאתמסרשהלקוחלמסקנה

 .המציאותבמבחןעומדתאינההיאובפועל ,משמעותיבכשללוקה ,בעצמו

ידיעל ,מהלקוחגנבתוידיעללהשגהניתןהסודיהקודכימלמדהניסיון

הלקוחמאחוריעמידהידיעלהאוטומטי,המכשירמעלמצלמההתקנת

שאירעומקריםבאלהוכיוצאהאוטומטיבמכשירבכרטיסשימושובעת

גנבתבאמצעותגםהסודיהקודאתלהשיגניתן ,מכךיתרהפעם.לא

הכתב.עלאותוהעלהאכןשהלקוחבמקרה ,נכתבהואשעליוהמסמך

אתלבחוןישכןועלבסיס,איןהאמורהשלטענהמלמדותאלהעובדות

 ,זאתעםהמשפט.ביתבפניהמובאהמקרהאתהאופפותהנסיבותיתר

 . 84זוטענהלקבלפעםלאלנכוןרואההמשפטבית

בעדיפותרקמצויאינוזהמסוגטענהשבקבלתהנזקפוטנציאל

המנפיקיםשלהפעולהבדרךגםאלא ,הטענהבקבלתהגלומההראייתית

תוךשבוצעלגביושנטעןבסכוםהלקוחחשבוןשזיכוימאחרשוטף.באופן

המקריםביתרכמוכאן,גםהמנפיק,לשליטתנתון ,בכרטיסלרעהשימוש

-11980ס"תשפגומיסלמוצריסהאחריותחוקלמוצריס,חמורהאחריות"גלעז 'יראו 73

נטלהמעבירמוגברתאחריותשלבמשטרמזוברלמעשה . 179ן) II(תשחמשפטמחקרי

שלישירבאשסצורךאיןכלומר, ,במוצרשנפלפגסלענייןהתרשלותואתלשלולליצרן

מנתעלבמוצרפגסשלבקיומוצורךישאולס ,החוקפיעלאחראישיהאמנתעלהיצרן

 .כאמוראחריותשתוטל

 .-1980ס"תש ,פגומיסלמוצריסותיהאחרלחוק )ב( 4 'ס 74

 . 21 )א( , 15 )ע( , 1 'תוסר IIע ,-1939בניווטספינותיזיעלרמיסגהנזיקיןנהפקוזת 75

ז IIפ ,מ IIבעאשקלוואילתצינורקוחברתנ' Sidaar Tanker Corporation 804/80א IIע 76

 . 393 ) 1לט(

 . 434 'בע ,שם 77

 . 4 ) 1990 ,שנייה(מהזורהזרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםאנגלרז,י 78

נפקהואין ,ומלאהמוחלטתהיאהאחריות IIזרכיס,תאונותלנפגעיפיצוייסלחוק )ג( 2 'ס 79

שלתורסאשסאואשסהיהלאאוהיהואסהנוהגמצזאשסהיהלאאוהיהאסמינה

 ."אחרים

11א IIתחלמשלראוחיוב.כרטיסילחוק 20סעיףמכוח 80 נ'מ IIבעלישראללאומיבנק 87/

15א IIתח ;במערכת)שמור(עותק ,פורסס)(לאמ IIהי / פורסס),(לאהי"מנ'ישראכרט 87

16א IIתח ;במערכת)שמור(עותק (עותק ,פורסס)(לאש IIהיועמנ'מ IIבעהפועליםבנק 87/

(עותקפורסס)(לאמ IIהינ'מ IIבעלישראלזיסקונטבנק 18/87א IIותחבמערכת)שמור

אישורשלתוקפו-1982ג IIתשמ ,זיסיהאחהחוזיסלחוק 14 'ספיעלבמערכת).שמור

באופןהחוזהאתהמנפיקיסשינוהשניסשבמשךיצאכךבלבז.שניסחמשהואכאמור

מקפחיס.לכאורהשהסרביססיאנתכולליסהיוסוהחוזיס ,הלקוחותלרעתניכר

15א IIתח 81  . 80הערהלעיל , 87/

לחוזה. )א( 11 'ס 82

195ש IIע 83 הזין.לפסק 60בפסקה , 53הערהלעיל , 97/

 . 35הערהלעיל ,פישנזוווענייןיוספיעניין 84

73 
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