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יין שבין:   בע

     

  054561782. רון סמוחה, עו"ד, ת.ז. 1   :יםהמבקש

    053977971גוטמן יעקב, ת"ז . 2 

 053498176. לאה שטרק, ת.ז. 3 

  ברק רוןע"י ב"כ עו"ד    

יאל פריש    אביב -, תל 3רח' ד

  03-6961161, פקס: 03-6161105טל':    

  

 

  -  ג  ד    -

  

  

ק . 1  :יםהמשיב   520000118בע"מ, ח.צ.  הפועליםב

ק מזרחי טפחות בע"מ, ח.צ. 2                                                  520000522. ב

  הס ואח'-ב"כ עו"ד שרון לובצקי ע"י                                               

  עמית פולק מטלון ושות', עורכי דין                                               

ברג                                                 יין APM, בית 18מרח' ראול ול  D, ב

  6971915אביב -רמת החייל, תל                                               

  03-5689001; פקס': 03-5689000טל':                                                

  

לאומי הראשון בע"מ, ח.צ. 3                                                ק הבי   520029083. הב

  שוורץ ואח' –עו"ד ע' אקרמן ע"י ב"כ   

סון .י'                                                   עורכי דיןושות',  לוי

גוף      36433209אביב -, תל34רח' דיז

  03-6020068, פקס: 03-6020070טל':   

  

יין   :ובע

קיםה ק   :פיקוח על הב קים על המפקח - ישראל ב   הב

 אזרחי -מרכז ע"י פרקליטות מחוז    

חם בגין      33260ת"ד  ,6492107, בית קרדן 154דרך מ

  02-6468017, פקס: 073-3924700טל':    

  
  
  



קים   עמדה מטעם המפקח על הב

כבד קים (להלן: ", 7.6.2021מיום  בהמשך להחלטת בית המשפט ה או  "מפקחהמתכבד המפקח על הב

  להגיש עמדתו. ) "הרגולטור"

במסגרת ת"צ  ויד-לעמדה אחרת שהוגשה עלהרגולטור במסגרת ההחלטה האמורה, התבקשה התייחסות 

ק הפועלים בע"מ  17390-12-167 ' ב היים ואח'  יין אופ(להלן: "אופ קביעת מדרגות ") העוסקת בהייםע

הייםהעברת מט"חעמלת מחיר ל יין אופ ת ההשוואה לעמדה שהובאה בע כבד . בבחי , ביקש בית המשפט ה

ו בהמרת מט"ח", כלשון ההחלטה האם עמדה זו שרירה וקייממהמפקח "לחוות דעתו  ין ל ת גם כאשר ע

  .7.6.2021מיום 

  :ואלה עיקרי העמדה

ה של  ,המלאתעריפון ל 5חלק  .1 קאות (שירות ללקוח)הקבוע בתוספת הראשו  (עמלות), כללי הב

בגין עמלות מאפשר גביית ", בהתאמה) כללי העמלות" ו"המלא התעריפון(להלן: " 2008-התשס"ח

וגעים שירותים    . שם כמפורטבמטבעות חוץ לפעולות ה

  

וגע ל .2 י לתעריפון המלא  5) לחלק 1(פרט , "עמלת חליפיןשירות "בכל ה קים לקבוע ש מאפשר לב

ה של שירותים בהתאם לשיקול דעתם, ובלבד שבכל שירות יוצ-של תתי סוגים "... ג המחיר במב

ימום  . "מקסימום) ,אחוז (מי

  
י הסוגים של בתוך  .3 קרשאים ש השירותים-תתיש לקבוע מדרגות  ם הםרשאי, לקבוע כאמור יםהב

ת לאפשר מידתיות בין הסכום שהלקוח מבקש להמיר ובין העמלה שישלם עבור  מחיר. זאת, על מ

היים יין אופ  .המוזכר לעיל פעולה זו, כפי שהוצג בע

  
קים שיקול הדעת יצוין כי  ,בתוך כך .4 יתן לב יתן  ,לעיל 2בסעיף  כאמורש ) לחלק 9(מסגרת פרט בלא 

קבעו  יםהשירות-תתי, שם ומחוץ לארץ" לחוץ לארץ בע חוץהעברת מט"שירות עוסק באשר  ,5

 .)קבועשירות או  פעמי-חדשירות  (בתעריפון עצמו 

  
היים . 5 יין אופ קים בע באפשרות לקבוע מדרגות העוסקת  ,מן האמור עולה, כי עמדת הפיקוח על הב

טית גם ל ,מחיר יין שירות "עמלת חליפין"רלוו  . ע

  
למען הסדר הטוב, ומאחר שהתבקשה אך עמדת המפקח ביחס לשאלה האמורה לעיל, יבוקש כי בית  .6

ים.   כבד יורה על פטור מהתייצבות המפקח לדיו   המשפט ה

  
ד, עו"ד                               דוד פרוי

  
  

אזרחי  –פרקליטות מחוז מרכז                            


