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 המחוזי המשפט בבית
בתל-אביב-יפו

 2133/06 ת״א
 1207-10-14 ת״צ

ענבר יצחה השופט כבוד הנשיאה, טגו בפגי

בע״מ אביב תל ממוחשבות מכונות שדצוע
 עו״ד ושות׳, אבירם י. ב״כ ע״י

 גן רמת ,12 סילבר הלל אבא רחוב חוגי, ששון מבית
5250608

 03-7522095:פקסימיליה ;03-6110505 טלפון:
 שכנר נועם עו״ד ב״כ וע״י
יאיר כוכב ,634 ת.ד.

153772018067 פקסימיליה: ;0772018067 טלפון:
בת״א (המבקשת

)2133/06 קניאל שמואל פרופ׳

 וולנטקי גרשון פרופ׳

אלגרבלי שלמה
 שריד ישי עו״ד ב״כ ע״י

 6713813 אביב, תל ,55 בגין מנחם מדרך
 03-5650001:פקסימיליה ; 03-5650000:טלפון

 ברנע גלעד עו״ד וע״י
 ציון, מבשרת ,6/3 חוגלה מבוא רחוב

02-6713735 פקס: ,02-6713883 טלפון:
 בת״צ (המבקשים

1207-10-14(

המבקשים

ד ג נ

בע״מ הפועלים בנק !.
 עו״ד ושות׳, הכהן רוזנברג ושות׳ אגמון ב״כ ע״י

 הטכנולוגי הגן ,1 הפועל הספורט אגודת מרחוב
, 9104601 ירושלים מלחה,
02-5639948 :פקסימיליה ;02-5607607 טלפון:

בע״מ לישראל לאומי בנק .2
 עו״ד ושות׳, טל לשם גבע ליקוורניק מיתר ב״כ ע״י

 5250608 גן רמת ,16 סילבר הלל אבא מרחוב
03-6103111:פקסימיליה ; 03-6103100 :טלפון

בע״מ לישראל דיטקונט בנק .3
 עו״ד ושות׳, אוריון וול חן בכר פישר ב״כ ע״י

 6477104 אביב תל ,3 פריש דניאל מרחוב
03-6941351 פקסימיליה: ;03-6944141 טלפון:

המשיבים

פשדה הפכם לאישוד הצדדים מטעם משותפת מעודכנת שה171

בעניין

^
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מתומו



פשדה תסכם לאישוד הצדדים מטעם משותפת מעודכגת

תילוו מ

 פשרה, הסכם לאישור )1207-10־14 בת״צ המבקשים (למעט הצדדים מטעם משותפת לבקשה בהמשך

 להודיע מתכבדים הצדדים ,25.3.2015 מיום הנכבד המשפט בית ולהחלטת ,11.12.2014 ביום שהוגשה

 א׳ כנטפח מצורף שהעתקו שבכותרת, בתיקים וכולל מתוקן פשרה להסכם הגיעו כי הנכבד, המשפט לבית

״ההסכם״). או הפשרה״ ״הסכם (להלן:

 תובענות ותקנות ייצוגיות״) תוכענות ״חוק :(להלן 2006תשס״ו- ייצוגיות, תובענות חוק להוראות בהתאם

 הצדדים, ידי על הנכבד המשפט בית מתבקש ייצוגיות״), תובענות ״תקנות :(להלן 2010תש״ע- ייצוגיות,

:כדלקמן ולהורות דין, פסק של תוקף לו וליתן ההסכם את לאשר

 הבקשה הגשת בדבר יומיים, עיתונים בשני ימים, 7 בתוך לציבור הודעה יפרסמו הצדדים כי (א)

 ומסומן המצורף בנוסח ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 סעיף הוראות לפי• ההסכם לאישור

;הראשונה״) ״ההודעה :הפשרה(להלן להסכם 2 כנספח

 מההסכם זו, מבקשה העתק בצירוף ימים, 14 בתוך תישלח, כאמור הראשונה ההודעה כי (ב)

 לתקנות (ד)12 לתקנה ובהתאם - המשפט בתי למנהל לממשלה, המשפטי ליועץ ומהתובענות,

;״הממונה״) :העסקיים(להלן ההגבלים על לממונה ייצוגיות, תובענות

 תובענות לחוק )1(ב)(19 בסעיף כאמור בודק, במינוי הצורך מתייתר העניין בנסיבות כי (ג)

;ייצוגיות

 ממועד ימים הנכבד) המשפט בית שיקבע אחר מועד (או 25 ובחלוף לעיל, לאמור בכפוף כי (ד)

 שבכותרת בתיקים התובענות את הנכבד המשפט בית יאשר הראשונה, ההודעה פרסום

 ההסכם לאישור ובכפוף לצורך ורק אך וזאת - ייצוגיות כתובענות ״התובענות״) (להלן:

 בתובענות דין פסק של תוקף הפשרה להסכם וייתן - הייצוגיות בתובענות פשרה כהסכם

 14 בתוך לציבור שנייה הודעה פרסום על יורה ובמקביל הדין״), ״פסק :(להלן הייצוגיות

 כאמור הנכבד, המשפט בית ידי על שיאושר בנוסח - שיקבע יומיים עיתונים בשני ־ ימים

ייצוגיות; תובענות לחוק )4(א)(25 בסעיף
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 לתובעים גמול למתן הנוגע בכל להלן, 65 בסעיף כמפורט הצדדים, המלצת תתקבל כי (ה)

כוחם. לבאי טרחה ושכר המייצגים״) ״התובעים :קניאל(להלן ובתיק שרנוע בתיק המייצגים

:שה1הבל טעמי ואלו

שות מושא התובענות עיקרי - עובדתי דמע א.  והסעדים הנטענות העילות האישור. בק
שו שלב בהו, שנתבק ההליבים מצויים בו וה

 בתיק ״המבקשת ולהלן: (לעיל בע״מ אביב תל ממוחשבות מכונות שרנוע הגישה 12.9.2006 ביום .1

 )19230/06 (בש״א כייצוגית תובענה לאישור בקשה שינוע״), בתיק המייצגת ״התובעת או שינוע״

 )2133/06 יפו) - אביב תל (מחוזי (ת״א תובענה כתב ולצדה שינוע״), בתיק האישור ״בקשת (להלן:

 דיסקונט ובנק בע״מ לישראל לאומי בנק בע״מ, הפועלים בנק כנגד שינוע״), בתיק ״התובענה :(להלן

״הבנקים״). או ״המשיבים״ ולהלן: לישראלבע״מ(לעיל

 הבנקים בין כי היא, בה המרכזית או העיקרית שהטענה מעלה, שרנוע בתיק האישור בבקשת עיון .2

 הריביות מחירי את כביכול, תיאמו, המשיבים במסגרתו אשר אסור, כובל הסדר התקיים (המשיבים)

 הלוואות וחח״ד(ולהוציא עו״ש חשבונות במסגרת שלקחו אשראי בגין מלקוחותיו מהם אחד כל שגבה

 הריבית תוספת הסיכון, תוספת הפריים, ריבית את תיאמו זה ובכלל לדיור) והלוואות ספציפיות

קבועים. ניהול ודמי אשראי הקצאת עמלת האשראי, ממסגרת לחריגה

 חוק מכוח עילה הקבוצה ולחברי לה מקימה הבנקים של זו התנהלות שרנוע, בתיק המבקשת לטענת .3

 הבנקאות חוק מכוח וכן העסקיים״), ההגבלים ״חוק (להלן: 1988התשמ״ח־ העסקיים, ההגבלים

הבנקאות״). ״חוק (להלן:1981התשמ״א- (שירותללקוח),

 לשערים הריבית, שערי התאמת הוא שרנוע, בתיק האישור בבקשת הנטען יסוד על שנתבקש הסעד .4

 בהפרש הקבוצה ופיצוי ),184 סעיף שרנוע, בתיק האישור (בקשת האישור בבקשת שפורטו ראויים

 לחלופין ; )186 סעיף שרנוע, בתיק האישור המתוקנות(בקשת הריביות לבין מהם, שנגבו הריביות שבין

 שימצא כפי הציבור לטובת או הקבוצה חברי כלל לטובת סעד מתן על להורות המשפט בית התבקש

).187 סעיף שרנוע, בתיק האישור העניין(בקשת בנסיבות לנכון

ולהלן: אלגרבלי(לעיל שלמה ומר וולנסקי גרשון פרופ׳ קניאל, שמואל פרופ׳ הגישו 23.11.2006 ביום .5
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 כייצוגית תובענה לאישור בקשה קניאל׳׳) בתיק המייצגים ״התובעים או קניאל״ בתיק ״המבקשים

 הגישו 7.5.2007 ביום 1המשיבים. כנגד ),8509/06 (ת״א תובענה כתב ולצדה )3791/06 (בש״א

 בתיק האישור ״בקשת (להלן•. ייצוגית תובענה לאישור מתוקנת בקשה קניאל בתיק המבקשים

המשיבים. כנגד קציאל״), בתיק ״התובענה :תובענה(להלן כתב ולצדה קניאל״)

 הבנקאות שירותי בשוק מעמדם את לכאורה, המשיבים, מנצלים קניאל, בתיק המבקשים לטענת .6

 בניגוד לכאורה, כובל הסדר יצירת תוך ו/או ריכוז״, ״קבוצת הנטען, לפי קיימת, בו הבית משקי למגזר

 להטעייה נטען וכן השירות; של הוגנת בלתי מחירים רמת קביעת על-ידי העסקיים, ההגבלים לחוק

.1981התשמ״א־ הצרכן, הגנת וחוק הבנקאות חוק לפי הצרכנים מצוקת ולניצול

 2.2% של ממוצע בשיעור ריבית החזר הוא קניאל, בתיק בתובענה הנטען יסוד על שנתבקש הסעד .7

 בקשת להגשת הקודמות השנים שבע של בתקופה הקבוצה מחברי אחד כל שנטל האשראי בגין לשנה,

).17 סעיף קניאל, בתיק קניאל(התובענה בתיק האישור

 טענות את וכל מכל ודחו הכחישו בגדרו האמורות, האישור לבקשות תשובות הגישו המשיבים .8

 האישור בקשות את לדחות וביקשו ״המבקשים״), יחד: (להלן קניאל ובתיק שרנוע בתיק המבקשים

בהן. לנטען ומשפטית ראייתית עובדתית, תשתית העדר לרבות טעמים, של משורה

 ייצוגית כתובענה שרנוע, בתיק האישור בקשת את ישעיה נ׳ )׳השופט(בדימ כב׳ אישר 21.1.2008 ביום .9

 העילה את ודחה העסקיים, ההגבלים חוק על המבוססת לעילה הנוגע בכל האישור״), ״החלטת :(להלן

שקלי. אשראי מהם שנטלו המשיבים לקוחות כל בשם וזאת הבנקאות, חוק על שנסמכה

 בבקשת הליכים לעיכוב המשיבים לבקשת בירושלים המחוזי המשפט בית נעתר 15.5.2008 ביום .10

 רשות בקשת כי יוער, שרנוע. בתיק האישור בבקשת חלוטה החלטה למתן עד קניאל, בתיק האישור

 (רע״א נדחתה קניאל, בבקשת המבקשים ידי על זו, החלטה על העליון המשפט לבית שהוגשה ערעור

).7.7.2008 מיום ,5374/08

 ניתן נט־המשפט במערכת הקשורים ״מטעמים לפיה ענבר, השופט כב׳ של המשפטית העוזרת הודעת ניתנה ,2014 באוקטובר 1 ביום כי יוער,
 התיק יתנהל במסגרתו ,1207-10-14 ת״צ חדש, מספר )8509/06 ת.א. היה שם ומספרו בירושלים המחוזי המשפט מבית זה(שהועבר לתיק

מעתה׳׳.
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 (רע״א המשיבים על־ידי ערעור לרשות בקשות העליון המשפט לבית הוגשו האישור החלטת על .11

 לפיה הקביעה בשל שרנוע, בתיק המבקשת מטעם ערעור וכן ),3498/08 ורע״א 3432/08 רע״א ,3313/08

 אחר ייצוגי תובע באמצעות יימשך נגדו ההליך וכי בע״מ, הפועלים בנק ,3 המשיב כלפי עילה לה אין

הערעור״). ״הליכי (להלן: )3259/08 תחתיה(ע״א יבוא אשר

 ״קביעה שכותרתו: מסמך ״הממונה״) העסקיים(להלן: ההגבלים על הממונה פרסמה 26.4.2009 ביום .12

 בנק בין כובלים הסדרים בעניין: 1988התשמ״ח- העסקיים, ההגבלים לחוק )1(א)(43 סעיף לפי

 הנוגע מידע העברת שעניינם הבינלאומי, והבנק המזרחי בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק הפועלים,

 התבטאה הקביעה, פרסום לאחר סמוך כי יצוין, ״הקביעה״). או הממונה״ ״קביעה (להלן: לעמלות״

 העברות מפרטת ״הקביעה כי ),12.5.2009 הכנסת(ביום של הכלכלה בוועדת דיון בעת לרבות הממונה

 שרנוע בתיק האישור בבקשות המבקשים טענות שבמוקד בעוד לעמלות, בנוגע תיאום״ ולא מידע

לריביות. בנוגע תיאום של טענה כאמור, עמדה, קניאל ובתיק

 עסקיים להגבלים הדין לבית הממונה קביעת על 2010 בשנת מהמשיבים אחד כל שהגישו בעררים .13

 בעקיפין, או במישרין צד, היה לא מהמשיבים אחד אף כי היתר, בין נטען, הדין״) ״בית (להלן:

 אחר. כובל הסדר לכל או לעמלות הנוגע מידע העברת שעניינו הסדר לכל במרומז, או במפורש

 בהרחבה שפורטו טעמים, של משורה וזאת הקביעה, של לביטולה העררים של בגדרם עתרו המשיבים

האמורים. העררים של בגדרם

 בית של דינו פסק 28.7.2013 ביום ניתן ועומדים, תלויים היו הדין לבית אלו שעררים בעוד כי יצוין, .14

 את העליון המשפט בית ביטל במסגרתו אשר האישור, החלטת על הערעור בהליכי העליון המשפט

 מחודש לדיון הנכבד המחוזי המשפט לבית שרנוע, בתיק האישור בקשת את והשיב האישור החלטת

 על משמעותית השלכה להיות עשויה הממונה של לקביעתה כי שייתכן כך בשל וזאת האישור, בבקשת

הייצוגית. התובענה של אישורה

 תשובתו, את הגיש והממונה כאמור, הדין לבית הממונה קביעת על המשיבים עררי שהוגשו לאחר .15

 עדיאל(מי יהונתן השופט(בדימי) כב׳ בפני לגישור לפנות והממונה) לצדדים(המשיבים הדין בית הציע

הדין). בית כאב שכיהן

מגעים החלו הדין), בית הצעת פי על הצדדים פנו (אליו הגישור הליך שהסתיים ולאחר לכך, בהמשך .16
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 בין ארוך מו״מ לאחר בהסכמה. הקביעה לביטול הנוגע בכל והממונה) (המשיבים הצדדים בין

 לחוק ב50 סעיף לפי מוסכם כצו לאשרה שבקשה להסכמה, והממונה המשיבים הגיעו הצדדים,

הדין. בית לאישור הוגשה המוסכם״) ״הצו :העסקיים(להלן ההגבלים

 בעניינים גם כמו זה בעניין נוספים הליכים יינקטו לא תבוטל, הממונה קביעת זו, להסכמה בהתאם .17

 מזרחי בנק וכן דכאן, 3-1 (המשיבים הבנקים שחמשת לכך בכפוף וזאת המשיבים, כנגד אחרים

 אשר ש״ח, מיליון 70 של סך יחדיו ישלמו בע״מ) לישראל הראשון הבינלאומי והבנק בע״מ טפחות

)21,425,000( אלף וחמש עשרים מאות וארבע מיליון ואחד עשרים של סך הבאה: החלוקה לפי ישולם

אלף וחמש עשרים מאות וארבע מיליון ואחד עשרים של סך לאומי; בנק ידי על ישולם ש״ח

אלף מאות ושלוש מיליון עשר ארבעה של סך הפועלים; בנק ידי על ישולם ש״ח )21.425.000(

 ידי על ישולם ש״ח )8,000,000(מיליון שמונה של סך דיסקונט; בנק ידי על ישולם ש״ח )14.300.000(

 ידי על ישולם ש״ח )4,850,000( אלף וחמישים מאות ושמונה מיליון ארבעה של סך הבינלאומי; הבנק

 השופט כב׳ המגשר, כבוד ידי על שהוצע מהיחס נגזר הבנקים בין החלוקה יחס כי יוער, המזרחי. בנק

עדיאל. (בדימי)

 ולחלופין המדינה לאוצר ישולם ש״ח מיליון 70 של הסך כי המשיבים, לבין הממונה בין הוסכם עוד .18

 שבכותרת בהליכים ויאושרו, שיוגשו ככל ייצוגיות, תובענות לאישור בבקשות פשרה הסדרי במסגרת

 1346/08 ת״צ ואח׳; בע׳׳מ לישדאל דיסקונט בנק נ׳ ואח׳ בשארי 1714/08 ת״צ נוספים: והליכים

;ואח׳ בע״מ לישראל דיסקונט בנק נ׳ לוי 1347/08 ת״צ ;ואח׳ בע״מ לישראל דיסקונט בנק נ׳ ישפה

 הנוספות״). ״הבקשות (להלן:ואח׳ בע״מ לישראל דיסקונט בנק נ׳ ואח׳ קוסטרינסקי 1463/09 ת״צ

 ביום פשרה, הסדר לאישור בקשה בתיקים הדן המשפט לבית הוגשה הנוספות בבקשות כי יוער,

 חמשת כפרטיים) ללקוחות(עסקיים ש״ח 35,000,000 של סך תשלום על הוסכם במסגרתו ,16.11.2014

 הגמול לגובה או הפשרה לסכום נוגעים מסוימים(שאינם תיקונים ביצוע לאחר שם. המשיבים הבנקים

 בבקשות הפשרה הסדר את ,31.5.2015 ביום המשפט, בית אישר כוחם) ובאי לתובעים שישולם

 הדין ״פסק :היבטיו(להלן מכל וסביר הוגן ראוי, בהסדר מדובר כי היתר, בין שמצא, לאחר הנוספות,

ב׳. כנספח מצורף הנוספות בבקשות הדין פסק של העתקו הנוספות״). בבקשות

 18 בסעיף המתוארים בהליכים פשרה להסדרי להגיע יחפצו אם כי לבנקים הממונה בין הוסכם עוד .19

דין פסק ממתן יום 90 בתוך נאמן אצל ש״ח מיליון 70 של האמור הסך את להפקיד רשאים יהיו לעיל,

6



הצדדים. בין ההסכמות את המאשר

 בירושלים המחוזי המשפט מבית ,2013 אוגוסט בחודש קניאל, בבקשת המבקשים ביקשו לבין, בין .20

 וינוגרד) ר׳ השופט (כב׳ המשפט בית נעתר 21.1.2014 מיום בהחלטה בתביעתם. הדיון את לחדש

 הנכבד, המשפט בית אל העברתו על הורה וכן קניאל, בבקשת הדיון חידוש על והורה לבקשתם,

ייצוגיות. תובענות לחוק (א)7 סעיף להוראות בהתאם

 :עמו)(להלן שאוחדו התיקים (ויתר 42214-03-10 ה״ע בתיק הדין בית של דינו פסק ניתן 15.6.2014 ביום .21

 צו של תוקף לה ונתן הבנקים, לבין הממונה שבין ההסכמה את אישר אשר הדין״), בית של דינו ״פסק

 קניאל פרופ׳ שהגיש התנגדות דחה זה ובגדר העסקיים, ההגבלים לחוק ב50 סעיף הוראת לפי מוסכם

 טענה כל בקביעה הייתה ״לא כי היתר, בין נקבע, הדין בית של דינו פסק במסגרת ההסכמה. לאישור

 בית קבע כן כמו הדין). בית של דינו לפסק 20 (סעיף מחירים״ ביניהם תיאמו העוררים הבנקים לפיה

 שיגיעו ככל הבנקים ללקוחות ישירות יועבר הוסכם עליו התשלום ולפיו שגובש ״המתווה כי הדין,

 העשוי המשמעותי השיפוטי בזמן גם לזלזל אין הלקוחות. לטובת הוא הייצוגיות בתובענות לפשרה

סעיףכך׳ על להקל כדי במתווה כשיש פשרה, להסדרי תובענות לאותן הצדדים שיגיעו ככל להיחסך ) 

 ההסכמה ״כי למסקנה, הדין בית הגיע האמור, רקע על היתר, בין הדין). בית של דינו לפסק 29

ףהציבור״ ולטובת ראויה, היא העוררים הבנקים לבין הממונה בין שגובשה עי ס  של דינו לפסק 31 (

הדין). בית

 לישראל הראשון הבינלאומי והבנק בע״מ טפחות מזרחי בנק (וכן הבנקים הפקידו 11.9.2014 ביום .22

 ובהתאם בע״מ) איגוד בנק של לנאמנות נאמן(חברה אצל ש״ח מיליון 70 של האמור הסך את בע״מ)

המוסכם. בצו שנקבע כפי ועניין, דבר לכל ומבוטלת בטלה הפכה הממונה קביעת

 עליה הממונה קביעת ואילו בוטלה, האישור שהחלטת העובדה לאור היתר ובין האמור, רקע על .23

 ופסק המוסכם הצו פי על היא אף מבוטלת טענותיה להוכחת להסתמך שרנוע בתיק המבקשת ביקשה

 לתיק רלוונטיות הייתה לא לקביעה מלכתחילה המשיבים שלעמדת לכך לב בשים ;הדין בית של דינו

 לב בשים מידע; בהעברת ולא ובתיאום בריביות, ולא בעמלות עוסקת שהיא משום היתר, בין זה,

 המשיבים שישלמו בסכומים שימוש לעשות יהיה ניתן כי המוסכם, הצו של בגדרו הממונה להסכמת

במסגרת וזאת שבכותרת, בתיקים היתר, בין ויאושרו, שיושגו ככל פשרה, בהסדרי תשלום לצורך
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 נוכח וכן הלקוחות; ולטובת ראוי במתווה המדובר כי הדין בית ועמדת המוסכם, בצו שנקצבה זמנים

 זו אישור בקשת כי שרנוע, בתיק האישור לבקשות שהוגשו התגובות במסגרת לרבות המשיבים, טענות

 יש וכי המשיבים, כנגד תביעה עילת של קיומה מגלה אינה היא כי בה, לנטען ראייתית תשתית נעדרת

 העובדה אף על כי למסקנה, שרנוע לתיק הצדדים הגיעו ־ טענות של משורה ולגופה הסף על לדחותה

 הן ההליכים, שבניהול והסיכויים הסיכונים באיזון היתר, שבין הרי טענותיו, בצדקת מאמין צד שכל

 וההוגנת היעילה הדרך כאלו, הליכים אורכים אשר הזמן ובמשך למשיבים, והן שרנוע בתיק למבקשת

 בחבות ו/או באחריות להודות מבלי וזאת מוסכמת, בפשרה ההליך את לסיים היא העניין בנסיבות

 בעקיפין או במישרין הקשור בכל מטעמם מי ו/או המבקשים ו/או המשיבים כנגד בטענה ו/או כלשהן

לתובענות. ו/או האישור לבקשות

 לאישור משותפת בקשה 11.12.2014 ביום הגישו שרנוע בתיק האישור לבקשת הצדדים לכך, בהמשך .24

 הפשרה ״הסדר (להלן: לתיק הצדדים בין שגובש הפשרה הסדר את זאת ובכלל פשרה, הסכם

הקודם״).

 הצדדים ידי על הפשרה הסכם לאישור הבקשה הגשת בדבר הודעה לפרסם 4.1.2015 ביום אישר המשפט בית .25

שרנוע; לבקשת

 הודעה פרסום לאשר החלטתו לבטל בקשה המשפט לבית קניאל בבקשת המבקשים הגישו 6.1.2015 ביום .26

 החלטת לביטול ׳׳הבקשה :שרנוע(להלן לבקשת הצדדים ידי על הפשרה הסכם לאישור הבקשה הגשת בדבר

;הפרסום״)

 הציע במסגרתו ,25.3.2015 ביום שנערך דיון במסגרת שהועלתה הנכבד, המשפט בית להצעת בהתאם .27

הפשרה, הסדר את ולתקן לנסות כדי להידבר קניאל, ובבקשת שרנוע בבקשת לצדדים הנכבד המשפט בית

 כלל בין שנערכו נוספים למגעים בהמשך וכן ;הבקשות בשתי הצדדים כל את שיכלול באופן היתר בין

 צד לכל הכרוכים והסיכונים הסיכויים בדבר הצדדים הערכות בסיס ועל שבכותרת, להליכים הצדדים

 פשרה הסדר הנכבד המשפט בית בפני מובא במסגרתה זו, מעודכנת בקשה מוגשת ההליך, בהמשך

 פשרה המשפט בית בפני מובאת במסגרתו ,11.12.2014 ביום שהוגש הפשרה הסכם את המתקן מתוקן,

להלן. שיפורט וכפי - קניאל בתיק והן שרנוע בתיק הן כוללת,
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בו והאופו ההסדר לביצוע !נוגע 0פדט< ,ההסדד <חול עליה הקבוצה הגדרת ההסדר, ע<קד< ב.
;הסעד <ינתו

:הפשדה הטכס פ< על הקבוצה חברי הגדרת

 חח״ד ו/או עו״ש בחשבון החזיק אשר תאגיד) (לרבות אדם כל היא הפשרה הסכם יחול עליה הקבוצה .28

 ״התקופה (להלן: 23.11.2006 לבין ,12.9.1999 שבין התקופה במהלך מהמשיבים, מי אצל חש״ק ו/או

בהתאמה). הקבוצה״, ״חברי ו־ הקובעת״

:וביצועו ההסדר עיקרי

 הפשרה להסכם ובהתאם (כהגדרתם הקבוצה לחברי הכולל התשלום סכום הפשרה, להסכם בהתאם .29

:הבאים מהסכומים המורכב ש״ח, מיליון) ושבעה (ארבעים 47,000,000 על יעמוד ולעיל)

 אצל שהופקדו הסכומים כל סך מתוך שישולם ש״ח, מיליון) וחמישה (שלושים 35,000,000 של סך (א)

;המוסכם הצו במסגרת הנאמן

 בנק הבאה: החלוקה לפי הבנקים ידי על שישולם ש״ח, מיליון) עשר (שנים 12,000,000 של סך (ב)

 (ארבעה 4,500,000 של סך - לאומי בנק ש״ח; מיליון) וחצי (ארבעה 4,500,000 של סך ־ הפועלים

 ״הסכום (להלן: ש״ח מיליון) (שלושה 3,000,000 של סך ־ דיסקונט בנק ש״ח; מיליון) וחצי

;הנוסף״)

הכולל״). התשלום ״סכום יחד: להלן יכונה דלעיל הסכומים שני (סכום

 ככל מטה, המפורט למנגנון בהתאם פיו, על לתשלום זכאים שיהיו הקבוצה חברי את מגדיר ההסכם .30

 הקובע ובמועד מהמשיבים אחד של לקוח היה הקובעת התקופה במהלך אשר הקבוצה מחברי אחד

 אחד כל וכן ;ההווה״) ״לקוחות :(להלן משיב אותו של לקוח עדיין הוא הפשרה) בהסכם (כמוגדר

 התקופה במהלך שלו לקוח שהיה משיב, אותו של לקוח אינו הוא הקובע במועד אשר הקבוצה מחברי

 (וכמתואר הפשרה להסכם (א)13 בסעיף כאמור לנאמן תצהיר או הצהרה הגיש שהוא ובתנאי הקובעת

 מהמשיבים מי של לקוח אינו הקובע במועד אשר הקבוצה מחברי אחד כל וכן להלן), (א)33 בסעיף

 (א)33 בסעיף (וכמתואר הפשרה להסכם (א)13 בסעיף כאמור לנאמן תצהיר או הצהרה הגיש ואשר

העבד״). ״לקוחות להלן)(להלן:
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 כאמור, עבר לקוחות או הווה לקוחות שהם הקבוצה חברי מספר בין יחולק הכולל התשלום סכום .31

 יהיה מהם אחד שכל כך הפשרה, להסכם (א) 13 בסעיף כאמור לנאמן תצהיר או הצהרה הגישו אשר

 לקוחות בסך הכולל התשלום סכום מחלוקת המתקבל הסכום את בהמשך, כמפורט לקבל, זכאי

 הפשרה להסכם (א)13 בסעיף כאמור לנאמן תצהיר או הצהרה הגישו אשר העבר ולקוחות ההווה

 מאותו לקבל זכאי יהיה המשיבים מן מי של הווה לקוח כל כי בזאת, מובהר הזכאות״). ״סכום :(להלן

 אותו אצל כלקוח שהחזיק החש״ק ו/או החח״ד ו/או העו״ש חשבונות כל בגין אחד זכאות סכום משיב

 קבלת לשם התצהירים או ההצהרות הגשת חובת כי מובהר, כן הקובעת. התקופה מהלך בכל משיב

העבר. לקוחות על רק תחול הזכאות סכום

 הקבוצה מחברי אחד לכל אחיד יהא הזכאות סכום לפיה המוצעת המתכונת כי סבורים הצדדים .32

 בנסיבות הפשרה הסכם לביצוע והראויה היעילה הנכונה, הדרך היא הפשרה, הסכם להוראות בכפוף

 יעילה פשוטה, בדרך שמדובר מאחר והן הקבוצה, של והיקפה גודלה לאור הן היתר, בין זאת, העניין.

 האם מהשאלה במנותק (וזאת העניין בנסיבות הנדרשים והחישובים הבדיקות לביצוע וחסכונית

העניין). בנסיבות אפשרית בכלל אחרת מתכונת

 לחברי הזכאות, סכום את הכולל, התשלום סכום מתוך לשלם המשיבים מתחייבים ההסכם במסגרת .33

:הבא המנגנון פי על כאמור, הזכאים הקבוצה

 שהוא קבוצה חבר רשאי יהא הפשרה, בהסכם כהגדרתו הקובע, מהמועד ימים 30 בתוך (א)

 כנספח המצ״ב בנוסח כתובה הצהרה לנאמן למסור הפשרה, בהסכם כהגדרתו עבר, לקוח

 בתקופה כי יצהיר בגדרה הרלבנטי, המשיב של חשבון תדפיס בצירוף הפשרה, להסכם (א)4

 יצרף וכן הרלבנטי/ים, המשיב/ים אצל חש״ק ו/או חח״ד ו/או עו״ש חשבון החזיק הקובעת

 בו מקום בישראל. בבנק הנוכחי חשבונו פרטי את גם כמו הרלבנטיים, החשבון/ות פרטי את

 בנוסח כדין, ערוך תצהיר לנאמן ישלח חשבון, תדפיס עבר לקוח שהוא קבוצה חבר בידי אין

 בהסכם שהובהר כפי האמורים. הפרטים את המכיל הפשרה, להסכם (ב)4 כנספח המצ״ב

 על תצהיר. או הצהרה להגיש זכאים אינם מהמשיבים, אחד של הווה לקוחות הפשרה,

 הנדרשים הפרטים כל את כוללים כשהם הנאמן אצל להתקבל תצהיריס/הצהרות אותם

זה. סעיף ברישת הנזכרת התקופה תום עד בהם

בדבר בכתב הודעה הנאמן אל מהמשיבים אחד כל יעביר הקובע, מהמועד ימים 30 בתוך )1( (ב)
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 את יחשב משיב כל כי בזאת, מובהר שלו. הווה לקוחות שהם הקבוצה חברי של מספרם

 לסכום זכאי יהא כאמור קבוצה חבר שכל באופן אצלו ההווה לקוחות קבוצת חברי מספר

 במהלך כלקוח אצלו שהחזיק חש״ק ו/או חח״ד ו/או העו״ש חשבונות כל בגין אחד זכאות

הקובעת. התקופה

בכתב הודעה הנאמן אל מהמשיבים אחד כל יעביר הקובע, מהמועד ימים 30 בתוך לחלופין, )2( (ב)

שלו. ההווה לקוחות קבוצת חברי חשבונות של מספרם בדבר

 לבין )1(ב)( סעיף לפי וזיכוי הודעה אפשרות בין דעתם, שיקול לפי לבחור, זכאים המשיבים

).2סעיף(ב)( לפי וזיכוי הודעה אפשרות

 דיווחי אחרון את הנאמן קיבל בו מהמועד בהסכם) (כהגדרתם עסקים ימי 20 בתוך (ג)

 בס״ק הנקובה התקופה מתום עסקים ימי 20 בתום או לעיל, (ב) לס״ק בהתאם המשיבים

 הקבוצה מחברי אחד לכל המגיע הזכאות סכום את הנאמן יחשב המאוחר, לפי לעיל, (א)

 מהו וכן הזכאות סכום מהו למשיבים ויודיע הפשרה, הסכם פי על זכאות לסכום הזכאים

 הזכאות סכום תשלום לצורך מהמשיבים אחד לכל שיועבר הזכאות סכומי כל מסך החלק

 מחברי אחד לכל תשלום לצורך וכן בהווה, לקוחותיו שהם הקבוצה מחברי אחד לכל

 יודיע כן משיב. אותו של לקוחותיו הם הקובע למועד נכון אשר עבר לקוחות שהם הקבוצה

 ללקוחות לשלם משיב כל יידרש שאותו הכולל הסכום מהו מהמשיבים אחד לכל הנאמן

 ״סכום :משיב(להלן אותו של לקוחותיו הם הקובע למועד נכון אשר עבר ללקוחות וכן הווה

ללקוחותיו״). משיב כל על-ידי שישולם התשלום

 סכום שבין ההפרש את מהמשיבים אחד כל אל הנאמן יעביר לעיל, (ג) בס״ק הנקוב במועד (ד)

 לבין לעיל) (ג) 3 3 בסעיף המונח (כהגדרת ללקוחותיו משיב כל על־ידי שישולם התשלום

 של בחזקתו כבר המצוי הסכום הוא - לעיל (ב)29 בסעיף כאמור משיב כל של הנוסף הסכום

 חברי של בנק חשבונות של רשימה מהמשיבים אחד כל אל הנאמן יעביר כן משיב. אותו

שלו. לקוחות הם הקובע למועד נכון אשר עבר, לקוחות שהם הקבוצה

ללקוחותיו(כהגדרת משיב כל על-ידי משולם להיות שאמור התשלום סכום שבו במקרה

בסעיף כאמור משיב אותו עבור הנוסף מהסכום נמוך הוא מסוים, משיב עבור לעיל) המונח

את משיב אותו יעביר ־ משיב אותו של בחזקתו כבר המצוי מהסכום נמוך קרי, - לעיל (ב)29
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 עסקים ימי 3 בתוך לנאמן, העודף״) ״הסכום (להלן: הנזכרים הסכומים שבין ההפרש

 (כהגדרת ללקוחותיו משיב כל על-ידי שישולם התשלום סכום על הנאמן הודעת מקבלת

 הדבר אם יעביר, הנאמן נוספים עסקים ימי 3 בתוך לעיל. (ג)33 בסעיף כאמור לעיל), המונח

 לעיל), המונח (כהגדרת ללקוחותיו משיב כל על-ידי שישולם התשלום סכום על-פי נדרש

 שהסך כך כאמור, אצלו שהתקבל העודף הסכום מתוך נוסף, כסף סכום האחרים למשיבים

 ומהסכום מהנאמן העברות מכוח האחרים המשיבים בידי שיהיו הסכומים של הכולל

 ללקוחותיו משיב כל על־ידי שישולם התשלום לסכום שווה יהיה עבורם, הרלבנטי הנוסף

משיב. אותו עבור הרלוונטי לעיל), המונח (כהגדרת

 יוכל לא כי לעיל, (ג) ק בס״ הנקוב המועד תום עד לצדדים הנאמן יודיע בו מקום כי יובהר,

 עסקים ימי 10ב- לעיל (ג) בס״ק הנקוב המועד יוארך לעיל, (ג) בס״ק הנקוב במועד לעמוד

 או הנאמן של מנומקת לפניה בהתאם זה מועד להאריך מוסמך יהיה המשפט בית נוספים.

מהצדדים. מי של

 על־ שישולם התשלום סכום מלוא את משיב כל בידי יהיה בו מהמועד עסקים ימי 30 בתוך (ה)

 לחברי תשלום לצורך עבורו, הרלוונטי לעיל) המונח (כהגדרת ללקוחותיו משיב כל ידי

 ופרטי שלו לקוחות הם הקובע שבמועד עבר ללקוחות וכן שלו, הווה לקוחות שהם הקבוצה

 הזכאות סכום את משיב כל יפקיד לעיל, בס״ק(ד) כאמור מהנאמן התקבלו הנוכחי חשבונם

 ההפקדה במועד משיב אותו אצל המתנהל האמורים הקבוצה מחברי אחד כל של בחשבונו

 אצל אחד מחשבון יותר יש הווה לקוח שהוא קבוצה שלחבר במקרה עמלה). בכל חיוב (ללא

 אזי אפשרי, אינו שהדבר וככל שנפתח, האחרון בחשבון הזכאות סכום יופקד ־ המשיב

 המטבע של היציג לשער בהתאם תבוצע מט״ח בחשבון הפקדה המשיב. בחירת לפי בחשבון

 מתום עסקים ימי 15 בתום עמלה). בכל חיוב (ללא ההפקדה ביום השקל לעומת הרלבנטי

 המאומתת הזיכוי, ביצוע השלמת על בכתב הודעה לנאמן משיב כל יעביר האמורה, התקופה

 עם בבד בד הזיכוי. ביצוע על האחראי היה אשר משיב, אותו אצל הרלבנטי הגורם בתצהיר

 סכומי את הנאמן לידי משיב כל יעביר התשלום, ביצוע השלמת בדבר כאמור הודעה העברת

שהיא. סיבה מכל נותרו, אם בידיו, שנותרו הכסף

מסירת בשל זיכוי פעולות ביצוע לאי אחראים יהיו לא המשיבים כי יובהר, ספק הסר למען
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 כי יובהר כן, כמו עבר. לקוחות של חשבונם פרטי של עדכני לא ו/או מלא לא ו/או שגוי מידע

 המועד לאחר אשר הווה לקוחות של זיכוי פעולת ביצוע לאי אחראים יהיו לא המשיבים

 ישיבו כאמור, במקרים הקובע. במועד מהמשיבים מי אצל שניהלו החשבון את סגרו הקובע

 שיושבו כספים על כאשר כאמור, לקוחות לזיכוי המיועדים הכספים את לנאמן המשיבים

הפשרה. להסדר (ח)13 סעיף הוראת תחול זה, בתת-סעיף כמפורט לנאמן

 התשלום סכום מלוא את משיב כל בידי יהיה בו מהיום עסקים ימי 30 בתוך במקביל, (ו)

 מי אצל לקוח שאינו עבר, לקוח לכל הנאמן יפקיד אליו, הרלבנטי משיב, לכל הכולל

 בנקאית העברה ביצוע באמצעות וזאת הזכאות סכום את הקובע, במועד מהמשיבים

עמלה). בכל חיוב הצהרתו(ללא במסגרת עבר לקוח אותו שמסר הבנק לחשבון

לס״ק בהתאם המשיבים הודעות אחרונת את הנאמן קיבל בו מהמועד עסקים ימי 7 בתוך (ז)

 סכום של ההעברה השלמת בדבר הודעה הנכבד המשפט לבית הנאמן יגיש לעיל, (ה)

 המשפטי ליועץ מההודעה העתק עם הפשרה, בהסכם האמור פי על הכולל, התשלום

הצדדים. ולב״כ ולממונה לממשלה

 או הנאמן אצל יוותרו הקבוצה, לחברי להעבירם יהיה ניתן לא כלשהי מסיבה אשר סכומים (ח)

המוסכם. לצו בהתאם המדינה לאוצר יעבירם והוא העניין, לפי אליו, יושבו

 יבוצע הקבוצה, מחברי למי שהוא אמצעי ו/או דרך בכל העברה ו/או תשלום כל כי יובהר, (ט)

 מי אצל לקוח שאינם עבר בלקוחות מדובר בו במקום הנאמן ידי על (או המשיבים ידי על

 פעולות ביצוע עצם בגין סכום כל ינוכה ולא חשבונם, ועל הקובע), במועד מהמשיבים

התשלומים. ביצוע עבור עמלה כל תיגבה ולא הזכאות מסכומי התשלומים

 עוד וכל המתוקן, הפשרה הסכם המאשר הדין פסק על ערעור הוגש בו מקרה בכל כי יובהר (י)

 ביצוע את לעכב המשיבים חייבים) לא (אך רשאים יהיו המתוקן, הפשרה הסכם בוצע לא

 למתן בקשה לרבות - ״ערעור״ זה לעניין בערעור. הכרעה לאחר עד המתוקן הפשרה הסכם

 לביטולו בקשה ו/או המתוקן, הפשרה הסכם את המאשר הדין פסק על ערעור להגשת ארכה

אחרת. בדרך לשינויו ו/או
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 תוך הנוספות, בבקשות הדין פסק במסגרת דומה מנגנון אישר בכר השופט כב׳ כי זה, למנגנון בהקשר נוסיף .34

 תשלום לשם הפשרה בהסכם שהוגדרה כפי בחשבון בעלות הוכחת בדרך בעיה ״כל רואה אינו הוא כי שקבע,

).23 הפיצוי״(בפס׳

 יישאו) בו הכיס חסרון המשיבים(או יישאו בו הסכום יעלה לא מקרה בשום כי יודגש, ספק הסר למען .35

 זה סכום כי בזאת, ומודגש מובהר לעיל. 29 בסעיף המופיע הכולל התשלום סכום על מטעמם, מי ו/או

 שהם הנוסף, ומהסכום המוסכם הצו פי על הנאמנות בחשבון שהופקדו הסכומים מתוך ורק אך ישולם

 לתובעים כלשהו נוסף סכום המשיבים ישלמו לא אלו, לסכומים מעבר וכי ומוחלטים, סופיים סכומים

 המשולמים והגמול שכה״ט סכומי (למעט המייצגים התובעים לב״כ או הקבוצה, לחברי המייצגים,

להלן). 65 בסעיף ומפורטים בנוסף

 ,2007 נובמבר בחודש כבר הוחלף קניאל בבקשת המבקשים של ויצוגם והואיל הטוב, הסדר למען .36

 באי הגדרת תיקון על להורות לחוק )1(ז)(18 בסעיף לסמכותו בהתאם הנכבד המשפט בית מתבקש

 וגלעד שריד ישי הדין שעורכי כך להלן, שיפורט כפי הבקשה, ובאישור קניאל בבקשת המייצגים הכח

המייצגים. הכח כבאי יוגדרו ברנע

 להאריך הסכמתו לקבל מנת על הממונה אל המשיבים יפנו זה פשרה הסכם לאישור בקשה הגשת עם בבד בד . 37

 בקשה הדין לבית ויגישו חודשים, שישה לפחות של זמן בפרק המוסכם לצו (ג)2 בסעיף הקבועה התקופה את

 על הנאמנות בחשבון שהופקדו הסכומים אם הממונה. עמדת בצרוף האמורה, התקופה להארכת מתאימה

 ערכאה על־ידי התקופה שהוארכה ככל או, 2016 ביוני 15 יום עד למשיבים יועברו לא המוסכם הצו פי

 הודעה ומבוטל. בטל הפשרה הסכם יהיה אזי, לביטול״), ״המועד :תקופה(להלן אותה לתום עד - מוסמכת

הפשרה. להסכם 24 סעיף הוראות ויחולו המשפט, לבית תימסר כך על

גוטפינז עניינים

 הסף על להידחות דינן כי ומעמדתם, והתובענות האישור בקשות כנגד המשיבים מטענות לגרוע מבלי .38

 ו/או המבקשים מטעם הטענות בכתבי שהועלו זכויות ו/או מהטענות באיזו להודות ומבלי וכן ולגופן,

 בכתבי המשיבים שהעלו כלשהי בטענה יודו שהמבקשים מבלי (וכן כלשהי, בחבות ו/או באחריות

 - בלבד זה הסכם אישור ולצורך ־ זה הסכם אישור לצורך כי המשיבים, מסכימים טענותיהם)

של תוקף הפשרה להסכם ויינתן ייצוגיות, בתובענות הנכבד המשפט בית על-ידי התובענות תאושרנה
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האישור. בקשות מושא המחלוקות כלל את יסיים אשר הייצוגיות, בתובענות דין פסק

 בהסכם כהגדרתם הקבוצה חברי כל כלפי וויתור בית-דין מעשה יתגבש הפשרה הסכם אישור עם .39

להלן. 55־54 בסעיפים כמתואר הפשרה,

 בהתאם מהקבוצה, לפרוש לו התיר המשפט בית אשר קבוצה חבר כל על יחול לא הפשרה הסכם .40

 הסכם פי על פרישה בקשת כל פרישה״). ״בקשת (להלן: ייצוגיות תובענות לחוק (ו) 18 בסעיף לאמור

 להגשת שנקבע המועד בתוך הנכבד, המשפט בית למזכירות בכתב, בה, המעוניין ידי על תשלח הפשרה

המשיבים. לב״כ רשום בדואר שיישלח העתק, עם כאמור, התנגדויות

 יחדיו המשיבים יהיו קבוצה, חברי 1,000 על יעלה הפשרה מהסכם הפורשים מספר שבו במקרה .41

הפשרה. הסכם את לבטל חייבים) לא זכאים(אך

סדר ההליפיס קיום ג. ה וההוגנת היעילה הדרד הוא פשרה בה ע בי ה ת ל  בנסיבות במחלוק
ס העניין, שי שך ולסיכויים לסיפונים לב ב התובענות ניהול שבהמ

 חברי כל של בעניינם בהתחשב וסביר ראוי הוגן, הסכם הוא זה פשרה שהסכם סבורים, כולם הצדדים .42

 הסיכויים ניהול את וכן הנתון, העניינים מצב את וראוי נאות באופן ומשקף המיוצגת, הקבוצה

:הפשרה הסכם מול אל ההליך ניהול בהמשך מהצדדים אחד כל של והסיכונים

הקבוצה), (וחברי המבקשים של המבט מנקודת בתביעותיהם, מאמינים שהמבקשים הגם (א)

 הטענה הוכחת על יקשה הממונה קביעת ביטול שכן היתר, בין זה, פשרה להסכם להגיע נכון

קניאל, של האישור בבקשת העילות כאחת ונטענת שרנוע, של האישור בקשת ביסוד העומדת

 (טענות המשיבים בין הריביות שיעורי גובה בתיאום שהתאפיין כובל הסדר של קיומו - קרי

 בתיק המבקשת של מטענותיה לשאוב ניתן לכך חיה דוגמה ;המשיבים) ידי על המוכחשות

 ומהותי מרכזי כגורם הקביעה על להסתמך כוונתה עלתה מהן הערעור, בהליכי שרנוע

 בה (שגם הקביעה ביטול עם כובל. הסדר של קיומו בדבר האישור בבקשת טענותיה להוכחת

 המבקשים של בידיהם יהא לא הבנקאיות), הריביות מחירי 'של תיאום היה כי נקבע לא

 פסק זה בעניין להוכיחן(ר׳ כדי בה שהיה ככל טענותיהם, הוכחת לצורך שימוש בה לעשות

.זו קביעה של ביטולה ״מרגע כי נקבע, שם ,26 בפס׳ הנוספות, בבקשות הדין .  לקבל הסיכוי .

ביותר״). נמוך סיכוי להיות הפך כייצוגית, התובענה ובעקבותיה הבקשה
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 בתשובות שהועלו לטענות לב בשים היתר ובין הממונה, קביעת לביטול קשר ללא אף (ב)

 בתגובות היתר בין שפורטו כפי קשיים, המבקשים בפני עמדו האישור, לבקשות המשיבים

 המבוקש, בסעד ולזכות טענותיהם את להוכיח כדי לצלוח המבקשים על שהיה שהוגשו,

 לנזק לרבות האישור, בבקשות לנטען מספקת ומשפטית ראייתית תשתית העדר ובעיקר

הנטען.

 סמוך בנוסף, בעמלות. אלא בריביות עסקה לא הקביעה כי המשיבים, מציינים זה בהקשר (ג)

 ולא מידע העברות מפרטת ״הקביעה כי היתר, בין הממונה, התבטאה הקביעה פרסום לאחר

 בקביעה מדובר כלומר, ריביות). לא כאמור, (וממילא, העמלות״ ל״מחירי בנוגע תיאום״

 בית גם המוסכם, הצו בעניין הדין בית של דינו מפסק כעולה ואכן, ;רלוונטית היא אם שספק

 ביניהם תיאמו העוררים הבנקים לפיה טענה כל בקביעה הייתה ש״לא כך על עמד הדין

הדין). בית של דינו לפסק 20 מחירים״(סעיף

 והאמצעים הסמכויות על העסקיים, ההגבלים רשות אם המשיבים, לעמדת ועוד. זאת (ד)

 - היקף רחבת חקירה לאחר מצאה לא למקצועיותה, לב בשים וכן לרשותה, העומדים

 התקיימו המשיבים בין כי - הבנקאות״ כ״תעשיית שכונה במה שניהלה ביותר הגדולה

 כי המשיבים, לעמדת הוא ברור אך העמלות״, מחירי ״תיאום של כובלים הסדרים

 טענותיהם את להוכיח מאוד יתקשו לרשותם,' העומדים הדיוניים באמצעים המבקשים,

זה. בהקשר

 את המבקשים צולחים היו אפילו כי סבורים, גם המשיבים כי יצוין, מהאמור לגרוע מבלי (ה)

 מחירי ״תיאום של כובל הסדר של קיומו בדבר הטענות בהוכחת והמכשולים הקשיים

 הטענה, פי על שנגרם, נזק של קיומו להוכיח עליהם מוטל עדיין המשיבים, בין הריביות״

 לא זה נטל המשיבים, לדעת מכך. כתוצאה המשיבים, לקוחות - הקבוצה ולחברי למבקשים

המבקשים. על-ידי לכאורה, לא אף הורם,

 ריכוז קבוצת של לקיומה הטענה שהיא קניאל, תביעת נסמכת שעליה נוספת לעילה ביחס (ו)

 של קביעה בהיעדר כי יצויין לשירותיה, הוגנת בלתי מחירים רמת הטענה פי על שקבעה

לדעת אשר מהם, ממי או מהמשיבים שמורכבת ריכוז קבוצת של קיומה בדבר הממונה
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 המשיבים לדעת נעדר העסקיים, ההגבלים בחוק המצויה מהותית דרישה היא המשיבים

התביעה. מעילת הכרחי יסוד

 במזומן כסף בסכום הקבוצה חברי את יזכה זה, פשרה בהסכם ההליכים סיום מאידך, (ז)

 והנזק התביעה עילות את להוכיח נדרשים הקבוצה שחברי מבלי וזאת לעיל), המפורט (באופן

 למותר לא העניין. בנסיבות בכך, הכרוכים מבוטלים והלא המרובים הקשיים על הנטען,

 ללא תהא לעיל המפורט למתווה בהתאם הקבוצה חברי ידי על התשלום קבלת כי עוד, לציין

במזומן, לתשלום זכאותם את להוכיח כדי מצידם ומסובכים מורכבים צעדים בנקיטת צורך

זה. פשרה להסכם ובהתאם פי על שיבוצע

 השנה ובמהלך האישור בקשות הגשת לאחר כי העובדה גם רלוונטית המבקשים, לדעת (ח)

הבנקאות, בשוק התחרותיות להגברת במהלכים לנקוט ישראל ממשלת החליטה האחרונה

 הוקמה לכך ובהקשר הקטנים, ולעסקים הבית למשקי האשראי מתן בתחום מיוחד ובאופן

 הבנקאיים בשירותים התחרותיות להגברת הוועדה האוצר שר ידי על 3.6.2015 ביום

 לדעת .114.12.2015 ביום ביניים מסקנות הגישה אשר בישראל, הנפוצים והפיננסיים

 הגשת בבסיס שעמדו המטרות אחת את להגשים כדי יש זו ממשלתית בפעילות המבקשים,

האשראי. מתן בתחום תחרותיות ועידוד יצירת שהיא הייצוגיות, הבקשות

להידחות, האישור בקשות שדין סבורים שהם אף ועל המשיבים־הבנקים, של המבט מנקודת (ט)

בו, שיפוטית להכרעה עד התיק בניהול הכרוכים סיכונים ניהול של פרקטיים שמטעמים הרי

 ההליך של שבסיומו הוודאות גם כמו ההליך, בירור בהמשך הכרוכות בעלויות והחיסכון

 הרב הזמן פרק לנוכח והכל, לפשרה. להגיע יהיה נכון כולל, באופן הפרשה סיום לצד זו, בדרך

(ר׳ האפשרי בהקדם ההליך את לסיים מצדיק אשר האישור בקשות הגשת ממועד שחלף

).26-25 בפס׳ הדין בית של דינו פסק וכן ,27 בפס׳ הנוספות, בבקשות הדין פסק זה בעניין

האישור, בבקשות ההליכים ניהול שבהמשך לעיל, שפורטו והסיכונים הסיכויים השיקולים, מכלול .43

הר1 הוועדה. למסקנות בקשר וטענותיהם זכויותיהם כל על שומרים מצדם, המשיבים, כי יוב
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 לרבות הצדדים, כל של מבחינתם כי ברורה, למסקנה אפוא מוביל הייצוגיות, בתובענות יאושרו, ואם

 ניהול המשך פני על ומובהק ברור באופן עדיפים ומימושו הפשרה בהסכם ההתקשרות הקבוצה, חברי

ההליכים.

 הסכם אילולא אשר יקר, שיפוטי בזמן והמשמעותי הניכר החיסכון היבט את גם להוסיף יש לכך .44

 גזלו כבר אלו הליכים כי ספק אין בהם. סופית להכרעה עד ההליכים לניהול היה מוקדש זה, פשרה

 כך. לצורך מבוטלים לא משאבים הקצאת תוך ויקר, רב שיפוטי זמן המשפט ממערכת גוזלים היו ועוד

 רשות חקירת עם בקשר נוספים משפטיים הליכים לסיום מוביל המוסכם, הצו לצד זה, הסכם

 עמד הדין בית גם הקביעה. וביטול המוסכם בצו למיצויה שבאה הבנקאות״, ב״תעשיית ההגבלים

 ככל להיחסך העשוי המשמעותי השיפוטי בזמן גם לזלזל ש״אין כך, על 15.6.2014 מיום הדין בפסק

 דינו לפסק 29 (סעיף כך״ על להקל כדי במתווה כשיש פשרה, להסדרי תובענות לאותן הצדדים שיגיעו

 ישולמו המוסכם הצו במסגרת המשולמים שהסכומים הממונה הסכים האמור, לצד הדין). בית של

 ״המתווה כי הדין, בפסק קבע הדין בית ייצוגית. תובענה לאישור בבקשות פשרה הסכמי במסגרת

 בתובענות לפשרה שיגיעו ככל הבנקים ללקוחות ישירות יועבר הוסכם עליו התשלום ולפיו שגובש

נכון, הציבורי, והאינטרס המשפט מערכת בהיבט שגם מכאן, (שם). הלקוחות״ לטובת הוא הייצוגיות

 בגבולות פשרה, בהסכמי שבכותרת בתיקים האישור בבקשות ההליכים את גם לסיים ויעיל הוגן

זה. הסדר במסגרת הוסכם עליהם הסכומים

 כולל זה להסכם בהתאם הקבוצה לחברי שישולם הסכום כי העובדה, את בחשבון לקחת יש עוד .45

 הפשרה הסכם בנוסח נכלל ואשר המוסכם בצו שנקבע לסכום מעבר ש״ח מיליון 12 של תוספת

 המו״מ בעקבות נוסף זה סכום ושרנוע. המשיבים ידי על הנכבד המשפט בית לאישור שהוגש המקורי,

קניאל. בבקשת המבקשים ב״כ לבין המשיבים בין שהתנהל

 מועברים הפשרה כספי דכאן, הפשרה הסכם במסגרת כי העובדה, את בחשבון לקחת יש :ועוד זאת .46

 פשרה ״הסכם הנוספות, בבקשות הדין בפסק בכר השופט כב׳ וכלשון הקבוצה. לחברי ישירות

 וההוגן הראוי ההסדר הח״מ] - במקור הינה(כך הקבוצה חברי לידי בפועל כסף סכום מועבר שבסיומו

).23 ייצוגיות״(בפס׳ בתובענות פשרה להסדרי צדדים להגיע יכולים אליהם ההסדרים מבין ביותר

18



ה שח*ד< הטעד מול אל הטדד1 המוצע הסעד של הפטפי השווי ד. מגוצ « ה<ו ה שו  לזפות 0ע
ת מפריע היה המשפט פית אילו פו טובת בתובענו המפוצה ל

 שישלמו בסכומים שימוש לעשות יהא ניתן כי הצדדים, הסכימו המוסכם הצו של בגדרו לעיל, כאמור .47

 בתיקים היתר, בין ויאושרו, שיושגו ככל פשרה, בהסדרי תשלום לצורך המוסכם, הצו פי על המשיבים

 לצורך תשמש ש״ח, מיליון 35 של בהיקף המוסכם, הצו פי על ששולמו מהסכומים מחצית שבכותרת.

שיאושר), (ככל זה פשרה הסכם במסגרת שבכותרת האישור בבקשות הקבוצה לחברי במזומן תשלום

לעיל. כמפורט לכך, מעבר שתשולם ש״ח מיליון 12 בסך לתוספת בנוסף זאת

 נדרשים שאלה מבלי הקבוצה, ולחברי למבקשים זה פשרה הסכם פי על יבוצע במזומן התשלום .48

בכך. הכרוכים מבוטלים והלא המרובים הקשיים על הנטען, והנזק התביעה עילות את להוכיח

 בתובענות מכריע היה המשפט בית אילו לזכות עשויים הקבוצה חברי היו בו הכספי הסעד מאידך, .49

 זאת, המבקשים, של פרטית ״הערכה״ של דרך על בכלל, אם חושב, או כומת אושרו, אילו הייצוגיות,

 מספר הלקוחות, מספר בדבר נתונים זה ובכלל נדרשים, נתונים העדר נוכח המבקשים, לטענת

 זכו לא גם לנזק הטענות כי המשיבים, יציינו האמור לצד וכיוצ״ב. ששולמו הריביות סכומי החשבונות,

 שיוחסו הכובלים שההסדרים נאמר או נקבע לא בקביעה כי יצוין, עוד מקצועית. דעת בחוות לתמיכה

הריביות. במחירי שהשתקף כלשהו לנזק גרמו למשיבים

 המשיבים לדעת ניתן להוכחתו, האפשרות לבין בגינו, הכספי ולסעד לנזק הטענות שבין הפער על .50

 ממחירי נגזר האישור בבקשות בגינו שהתבקש הכספי ולסעד לנזק שהטענות שבעוד מכך, גם ללמוד

 נסובות עליהן התקופות במהלך לרבות השנים, שלאורך הרי הבנקים, בפרסומי שהופיעו כפי הריביות

 עלו אף רבים שבמקרים בריביות, הנחות ללקוחותיהם המשיבים לטענת ניתנו האישור, בקשות

 כך האישור). לבקשות המשיבים בתגובות הובאו אף זה בעניין שנטען(ופרטים הנזק שיעור על לעניינם

 לא כלל הריביות, של שיעורן או בסכומן משמעותית הנחה שקיבלו הקבוצה מחברי לחלק שלמצער,

ממשותן. נבדקה בטרם זאת ואף האישור, בבקשות שהועלו הטענות פי על גם נזק נגרם

 הדרך לבין האישור, בבקשות בגינו הכספי ולסעד לנזק הטענות בין המרחק המשיבים שלדעת מכאן, .51

האמורה. לבחינה כלשהו בסיס לשמש מכדי מידי רב הוא להוכחתו,

יכול אינו הפשרה הסדר פי על התשלום היקף לבין הייצוגית בתובענה הנדרש הפיצוי שבין שהיחס לכך .52
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 (כבוד הנכבד המשפט בית דברי יפים ההסדר, להלימות כלשהי אינדיקציה אלה בנסיבות לשמש

:פרטני בעניין ברון) ע. השופטת

 הנדרש הפיצוי שבין היחס שלפיה היועמ״ש של בעמדתו ממש יש כי סבורה איני ״גם

 אינדיקציה שישמש ראוי הפשרה הסדר פי על ההשבה היקף לבין הייצוגיות בתובענות

 על האישור בבקשות המבוקש הפיצוי נסמך הדברים מטבע ההסדר. להלימות כלשהי

 בידיהם שהיו ומבלי מקדמי כה בשלב כוחם באי או התובעים ידי על שנעשתה בלבד, הערכה

מחבריה. אחד לכל שנגרם הנזק שיעור לגבי ולא הקבוצה, היקף לגבי לא ־ רלוונטיים נתונים

 כייצוגית תובענה לאישור בקשות במסגרת להעריך נטייה על מלמד הניסיון ככלל כן, כמו

בכלל) המקרים(אם הם דופן יוצאי כאשר הגבוה, הצד על הקבוצה לחברי הנטען הנזק את

הריאלי.״ הנזק שיעור לבין האישור בבקשת הנטען בין כלשהו דמיון נמצא יום של שבסופו

 בנבו, (פורסם 14 פס׳ בע״מ, תקשורת פרטנר חברת נ׳ רוטשילד 2446/06 ת״א) (מחוזי ת״א - ראו

 רע״א פשרה: הסדרי אישור על נוספות החלטות גם ראו פרטנר״). ״עניין (לעיל: )14.4.2011

 ת״א ; )27.9.2011 בנבו, (פורסם בע״מ משפטיים שירותים אביב נ׳ בע״מ הפועלים בנק 8564/09

).12.7.2011 בנבו, (פורסםבע״מ הפועלים בנק נ׳ טדובניק 970/97 ת״א) (מחוזי

 ללא וזאת ש״ח, מיליון 47 של כולל ובסך לתשלום, הקבוצה חברי זכאים הפשרה הסכם פי על לסיכום, .53

 העניין בנסיבות קיימת לא מאידך, האמור. לתשלום בזכאותם גם כמו התביעה, עילת בהוכחת צורך

 מכריע היה המשפט בית אילו בו, לזכות עשויים היו הקבוצה שחברי לסעד ממש של אינדיקציה

לעיל. כמפורט העניין, בנסיבות שנגרם לנזק הוכחה בהעדר לרבות הקבוצה, לטובת בתובענות

ם העילות ה, שר ההחלטה תהווה שלגביהם וחטעדי שרה הטדר את לא שה הפ דין בית מע
ההטדר חל שעליהם הקבוצה חברי בלפי

 הקבוצה חברי כל כלפי בית-דין מעשה יתגבש הנכבד, המשפט בית ידי על הפשרה הסכם אישור עם .54

 שלחברי כך האישור, בקשות ענייני בכל מהקבוצה) לפרוש לו התיר המשפט שבית מי כלפי (למעט

 תביעה או דרישה זכות, טענה, כל גם כמו וסעד, עילה כל המשיבים כלפי עוד תעמוד לא הקבוצה

האישור. בקשות בענייני

חברי וכל המבקשים הנכבד, המשפט בית ידי על לאישורו בכפוף כי הפשרה, בהסכם נקבע כן, כמו .55
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 באופן בזאת מוותרים מהקבוצה, לפרוש לו התיר המשפט שבית מי למעט מהם), אחד (וכל הקבוצה

 דרישה, טענה, כל על מטעמם, ומי מהם), אחד כל (וכלפי המשיבים כלפי ומוחלט סופי חוזר, בלתי

האישור. בקשות עם בקשר עילה או תביעה זכות,

שת התקופה וקיצור בבודק הצודד העדי ו. התנגדויות להג

בודק. של במינויו טעם אין העניין בנסיבות כי סבורים, הצדדים .56

 של במומחיותו מדובר הרי ההסכם, בדיקת לצורך כלשהי מומחיות שנדרשת ככל כי סבורים, הצדדים .57

 ובהוגנות משפטית, מבחינה ההליכים בניהול הכרוכים והסיכונים הסיכויים בבחינת המשפט, בית

האמורים. והסיכונים הסיכויים הערכת רקע ועל לעיל, האמור רקע על הפשרה הסכם ובסבירות

 המשפט בית של דעתו שיקול פני על כלשהו יחסי יתרון לבודק אין כי סבורים, הצדדים אלה בנסיבות .58

המשפט, בית של לשיקולו מסורה משפטי בהליך הכרוכים והסיכויים הסיכונים של הערכה הנכבד.

 ברמל־אגוד נ׳ שכטד 1953/04 ת״א) ת.א.(מחוזי והשוו: (ראו לבודק כך לשם נזקק הוא ואין

 נ׳ שלום 9237-02־10 מר׳) ת״צ(מחוזי ; )15.7.2007 בנבו, (פורסם 7 פס׳ כע״מ, והשקעות למשכנתאות

 מרכז תנוכה נ׳ פינצ׳וק 12570/06 ת״א) (מחוזי בש״א );2.8.2010 בנבו, (פורסם בע״מ תכורי יפאורה

 יגרום רק בודק מינוי )).10.8.2008 בנבו, (פורסם כע׳׳מ כישראל חקלאית תוצרת לשיווק שיתופי

ההסכם. של מסבירותו לגרוע רק שעלולות נוספות עלויות יעתיר וכן ולעיכובו, בבקשה הדיון לסרבול

 לאישור בבקשה מדובר כאשר כי ,25 בפס׳ נקבע, שם הנוספות, ככקשות הדין לפסק זה, בעניין נפנה .59

 בודק ימנה המשפט שבית סביר (כבענייננו), כייצוגית התובענה לאישור קודם המוגשת פשרה הסכם

 ככל ההסתברויות). (מאזן 50%ל־ מעל הוא התובענה לקבלת הסיכוי שבהם המקרים באותם רק

 כל שכן להידחות הבודק מינוי בקשת של ״דינה שנקבע, כפי כך, על עונים אינם התובענה שסיכויי

;לטובתם״ נוטים אינם כאמור התובענה סיכויי באשר וסביר הוגן הינו הקבוצה, לחברי שישולם סכום

 ועלול מיותר הינו בודק ״מינוי ,50%ל- מעל אינם התובענה קבלת סיכויי בו מקום כי נקבע, כן

 תלויה הבודק מינוי שאלת כן, כי הנה ).25 בפס׳ (שם, לצורך״ שלא ההליך את ולייקר להשהות

ההליך. סיכויי בהערכת

הממונה שקביעת לכך ממשי משקל דינו בפסק העניק בכר השופט כב׳ המקרה, שבנסיבות לציין ראוי .60
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 בהוכחת מבוטל לא קושי ״קיים כי לקבוע אותו הוביל זה עניין וכי היתר, בין בוטלה, העמלות בעניין

).26 בפס׳ גבוהים(שם, אינם הם כייצוגיות התובענות אישור שסיכויי כך הייצוגיות״, התובענות

 של כולל בסך זו, פשרה במסגרת המשולם שהסכום לקבוע, ניתן הדברים פני על שכבר להוסיף יש לכך .61

 ההוצאות גם כמו כוחם, ולבאי למבקשים המשולמים הסכומים כאשר - במזומן ש״ח מיליון 47

האמור לסכום בנוסף אלא הקבוצה חברי חשבון על באים אינם זה, פשרה הסכם של בביצועו הכרוכות

 יהא ניתן כי הוסכם ואשר המוסכם, בצו שנקבעו מהסכומים לעיל, כאמור הנגזר, סביר, סכום הוא -

הנכבד. המשפט בית בפני המונחות אלו כדוגמת הייצוגיות, בתובענות פשרה הסדרי במסגרת לשלמם

 יוגשו לחוק, (ד)18 בסעיף כמפורט התנגדויות כי לקבוע, הנכבד המשפט מבית יבקשו הצדדים בנוסף, .62

 זאת, ימים). 45 ־ בחוק הקבוע המועד (חלף הראשונה ההודעה פרסום מעת ימים 25 של תקופה בתוך

 האחרון המועד לפיו כאמור, הדין בית של דינו בפסק שאושר המוסכם, בצו הקבוע הזמנים סד לאור

מיליון) וחמישה (שלושים 35,000,000 של הסך כי יובהר, 1.15.6.2016 הוא הנאמנות בכספי לשימוש

 על-ידי שיאושר ככל המתוקן, ההסדר במסגרת לקבוצה ישולם אשר הכולל, התשלום סכום מתוך ש״ח

 כמפורט המוסכם הצו במסגרת הנאמן אצל שהופקדו הסכומים מתוך ישולם הנכבד, המשפט בית

לעיל.

 מנת על הממונה אל המשיבים יפנו זה פשרה הסכם לאישור בקשה הגשת עם בבד בד כי יוער, זה בהקשר .63

 ויגישו חודשים, שישה של זמן בפרק המוסכם לצו (ג)2 בסעיף הקבועה התקופה את להאריך הסכמתו לקבל

 אם הממונה. עמדת בצרוף האמורה, התקופה להארכת מתאימה בקשה עסקיים להגבלים הדין לבית

 הביטול(כהגדרתו למועד עד למשיבים יועברו לא המוסכם הצו פי על הנאמנות בחשבון שהופקדו הסכומים

 ההוראות ויחולו המשפט, לבית תימסר כך על הודעה ומבוטל. בטל הפשרה הסכם יהיה אזי, ),37 בפס׳ לעיל,

הפשרה. בהסכם שנקבעו המתאימות

 של המתוקן(ותנאיו להסדר מאוד עד דומים שעיקריו ־ הקודם הפשרה הסדר כי זה, בהקשר יצוין עוד .64

ש״ח) מיליון 12 של סכום לו שמוסיפים בכך יותר עוד הקבוצה חברי עם מיטיבים אף המתוקן ההסדר

שבו למועד עד בעניינו התנגדויות הוגשו לא הידיעה למיטב וכי ,6.1.2015 ביום לציבור כבר פורסם -

 בנאמנות(כאמור כלשהו סכום עדיין נותר הדין, בית ידי על המוסכם הצו אישור מיום חודשים 24 בחלוף אם המוסכם, לצו (ג)2 לס׳ בהתאם 1
 תום לפני מנומקת בקשה יסוד על זו תקופה להאריך רשאי הדין בית כי יוער, המדינה. לאוצר הסכום יועבר המוסכם), לצו רישא 2 בס׳

 לטובת הנאמנות בכספי שימוש לעשות ניתן ,15.6.2014 ביום הדין בית על-ידי אושר המוסכם שהצו היות הממונה. עמדת בצירוף התקופה,
.15.6.2016 ליום עד הפשרה, הסדר
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 הפשרה הסכם עיקרי אודות על המידע בהן אלו, בנסיבות .25.3.2015 ביום הפרסום החלטת בוטלה

 הקודם הפשרה הסדר של לתוכנו להתנגד שלא בחר הציבור בו ומקום הציבור, לידיעת פורסם ותוכנו,

 ת׳׳א) (מחוזי ת״צ זה, בעניין (ר׳ כאמור ההתנגדות להגשת הימים מניין בצמצום קושי אין כי נחזה -

 אישר המשפט בית שם ),22.6.2011 בנבו, (פורסם בע״מ תעשיות מפתשים־אגן נ׳ כהנא 26809-01-11

 שעיקרי לכך לב ובשים הזמנים, שבלוחות הדוחק לאור וזאת ימים, 30ל- הימים מניין צמצום את

הציבור). בידי מצוי כבר היה הפשרה להסדר הרלוונטי המידע

ס גמול על המלצה ז. תוגעי כוחם ולבאי המייצגים ל

 לתובעים ישולמו להלן המפורטים הסכומים כי לקבוע, הנכבד המשפט לבית ימליצו הצדדים .65

הקובע: מהמועד עסקים ימי 30 בתוך המשיבים, ידי על כוחם, ולבאי המייצגים

 כגמול שרנוע, בבקשת המייצגת לתובעת ישולם כדין, מע״מ בתוספת ש״ח, 650,000 של סך (א)

מיוחד.

:כדלקמן יתחלקו אשר קניאל בקשת המייצגים התובעים לכל ש״ח מיליון 1.15 סך (ב)

קניאל. שמואל רופ׳’לפ ש״ח מיליון 1.05 של סך

האחרים. המייצגים התובעים משני אחד לכל ש׳׳ח 50,000 של סך

 בבקשת המייצגת התובעת כוח לבאי ישולם כדין, מע״מ בתוספת ש״ח, מיליון 3.5575 של סך (ג)

כחוק). מס חשבונית טרחתם(כנגד כשכר ושכנר, אבירם עוה״ד שרנוע,

 בבקשת המייצגים התובעים לב״כ ישולם כדין, מע״מ בתוספת ש״ח, מיליון 1.15 של סך (ד)

כחוק). מס חשבונית טרחתם(כנגד כשכר וברנע, שריד עוה״ד קניאל,

 על ושלא מחוץ .בנוסף ניתן כוחם, באי טרחת ושכר המייצגים לתובעים הגמול תשלום כי יודגש, .66

 התובעים ב״כ לכל נוסף סכום כל ישולם לא וכי ;ש״ח מיליון 47 של כולל בסך התשלום חשבון

בעקיפין. או ישירות עצמם, המייצגים לתובעים או המייצגים
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לתובעים ובגמול המייצגים התובעים לב״כ המשולמים הטרחה שכר בסכומי רואים הצדדים .67

 כי לעובדה דנן, התובענות ולמורכבות העניין למהות לב בשים וזאת ומקובלים, כסבירים המייצגים

 עוכב בה והדיון 2006 בשנת הוגשה קניאל (בקשת שנים משמונה למעלה פני על מנוהל שרנוע הליך

 המבקשים, לעמדת והעיקר, ),2014 ינואר בחודש בה הדיון לחידוש ועד 2008 מאי מחודש לעיל כאמור

 וזאת, זה, פשרה הסכם במסגרת במזומן בתשלום יזכו אשר הקבוצה לחברי שתצמח לתועלת לב בשים

 הדין פסק זה בעניין (ר׳ האמור לתשלום בזכאותם גם כמו התביעה עילת בהוכחת צורך ללא ככלל,

.המשפטי ״ההליך כי נקבע, שם ,30 בפס׳ הנוספות, בבקשות .  להגעת ועמוקה ממשית תרומה תרם .

הממונה״). עם להסדר הבנקים

 לעיל, לאמור בהתאם לאשר מתבקש המשפט בית אשר קניאל, שמואל לפרופי שישולם לגמול ביחס .68

 יוצאת היתה האישור ולבקשת לתביעה קניאל פרופ׳ של תרומתו כי קניאל בבקשת המבקשים יציינו

 על-ידי כמפורט זו, חריגה תרומה משקף המוסכם הגמול סכום וכי ובמשמעותה, בהיקפה דופן

 משנה, למעלה של תקופה משך והשקיע, התביעה את והגה יזם קניאל פרופ׳ :כדלקמן המבקשים

 נתונים באיסוף בתביעתו, שפורטו המורכבים הנושאים של ובבדיקה במחקר מספור רבות שעות

 בה, ומפורטים לתביעה הנוגעים תחשיבים בביצוע ובעולם, בישראל הבנקאית למערכת הנוגעים

 הטענות, כתבי בניסוח ומרכזי פעיל חלק נטל קניאל פרופ׳ לתביעה; העובדתית התשתית ובגיבוש

 ;פרטים פרטי עד האישור, לבקשת המשיבים לתגובת המפורטת ובתשובה האישור בבקשת זה ובכלל

 לתגובות ולתשובה האישור לבקשת שצורפו הדעת חוות את שכתבו למומחים פנה קניאל פרופ׳

 ייצוגיים. בהליכים למקובל ביחס ייחודיים ובהשקעה במעורבות מדובר ;האישור לבקשת המשיבים

 הדופן, יוצאת ומהשקעתו מתרומתו לציבור שתצמח בתועלת ובהתחשב לעיל, האמור כל לאור

לעיל. שפורט כפי בסכום בגמול יזכה כי וצודק ראוי כי סבורים המבקשים זה, להסכם בהתאם

 הנדרשות, המודעות פרסום לרבות הפשרה, הסכם של בביצועו הכרוכות ההוצאות כל כי יודגש, עוד .69

 ידי על ישולמו הנאמן, ושכ״ט בגינו) (ומע״מ כוחם באי שכ״ט המייצגים, לתובעים הגמול תשלום

 חשבון על ולא בנוסף וזאת - המוסכם שבצו ביניהם היחס לפי - הפשרה בהסכם וכמפורט המשיבים,

הקבוצה. לחברי שישולם התשלום
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לסיכום ח.

 .ברישא כמבוקש ולהורות הפשרה הספה את לאשר הנכבד המשפט בית מתבקש לעיל, האמור כל לאור .70

וו. לבקשה

 (ב)18 סעיף להוראות בהתאם באי־כורום, תצהירי וכן הצדדים מטעם תצהירים מצורפים זו לבקשה .71

ייצוגיות. תובענות לתקנות (כ)12 ותקנה ייצוגיות, תובענות לחוק

 עו״ד הירש, יואב
בע״ט הפועלים בנק ב״כ

 עו״ד קדם, דרור
בע״מ לישראל לאומי בנק ב״ב

 עו״ד אייל-בוגר, טל
בע״מ לישראל דיסקונט בנק ב׳יכ

 עו״ד אבירם, יצחק
שרנוע בתיק המבקשת ב״כ

 עו״ד שכנר, נועם
שרנוע בתיק המבקשת ב״כ

 עו״ד ברנע, גלעד
קניאל בתיק המבקשים ב״כ

 עו״ד שריד, ישי
קניאל בתיק המבקשים ב״כ



לסיבוס ח.

 ברישא כמבוקש ולהורות הפשרה הסכם את לאשר הנכבד המשפט בית מתבקש לעיל, האמור כל לאור .70

זו. לבקשה

 (ב) 18 סעיף להוראות בהתאם באי-כוחם, תצהירי וכן הצדדים מטעם תצהירים מצורפים זו לבקשה .71

ייצוגיות. תובענות לתקנות (ב)12 ותקנה ייצוגיות, תובענות לחוק

עו״ד אייל-בוגר, טל עו״ד קדם, דרור עו״ד הירש, יואב
בע״מ לישראל דיסקונט בנק ב״כ בע׳׳ט לישראל לאומי בנק ב״כ בע״מ הפועלים בנק ב״כ

 עו״ד אבירם, יצחק
שרנוע בתלק המבקשת ב״כ

 עו״ד שכנר, נועם
שרנוע בתיק המבקשת ב״כ

 עו״ד ברנע, גלעד
קניאל בתיק המבקשים ב״כ

 עו״ד שריד, ישי
קניאל בתיק המבקשים ב׳׳כ
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לסיכום ח.

 ברישא כמבוקש ולהורות הפשרה הקכם את לאשר הנכבד המשפט בית מתבקש לעיל, האמור כל לאור .70

זו. לבקשה

 (ב)18 סעיף להוראות בהתאם באי-כוחם, תצהירי וכן הצדדים מטעם תצהירים מצורפים זו לבקשה .71

ייצוגיות. תובענות לתקנות (ב12£ ותקנה ייצוגיות, תובענות לחוק

 עו״ד הירש, יואב
בע״מ הפועלים בנק ב״כ

 עו״ד קדם, דרור
בע״מ לישראל לאומי בנק ב״כ

 עו״ד אייל־בוגר, טל
בע״מ לישראל דיסקונט בנק ב״כ

 עו״ד אבירם, יצחק
שרנוע בתיק המבקשת ב״כ

 עו״ד שכנר, נועם
שרנוע בתיק המבקשת ב״כ

 עו״ד ברנע, גלעד
קניאל בתיק המבקשים ב״כ

 עו״ד שריד, ישי
קניאל בתיק המבקשים ב״כ



לסיכום ח.
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ו1מתול פשדוז הטכס

 לאומי בנק בע״מ, הפועלים בנק מ בע״מ אביב תל ממוחשבות מכונות שרגוע 2133/06 ת«א) (מחוזי בת״א
 הפועלים בנס ד ואח' סניאל פרו^ 1207-10-14 צ ובת״ ;בע«מ לישדאל דיססונט בגס ב־ע״מ, לישראל

♦ לישראל דיססונט בגס בע״מ, לישראל לאומי בנה מ,;/בע בע״מ
25.2.2016 ביום בתל-אביב ונחתם שנערך

בע״מ אביב הל ממוחשבות מכונות שינוע .1
 עו״ד ושות׳, אבירם י. ב״ב ע״י

 גן רמת ,12 סילבר הלל אבא רחוב חוגי, ששון מבית
5250608

 03-7522095:פקסימיליה ;03־6110505 טלפון:
 שכנר נועם עו״ד ב״ב וע׳׳י
יאיר כוכב ,634 ת.ד.

153772018067 : פקסימיליה ; 0772018067:טלפון
)2133/06 בת״א (המבקשת

קניאל שמואל ׳פדופ .2
וולנסקי גרשון פרופ׳ .3
י אלגרבלי שלמה .4

 שריד ישי עו״ד ב״כ ע״י
 6713813 אביב, תל ,55 בגין מנחם מדרך

 03־5650001: פקסימיליה ;03-5650000 טלפון:
 ברנע גלעד עו״ד וע׳׳י

ציון, מבשרת ,6/3 חוגלה מבוא רחוב
)1207־10־14 בת״צ (המבקשים 02־6713735 : פקסימיליה ; 02-6713883 :טלפון

המבסשים

בע״מ הפועלים בנק .1
 מרחוב עו״ד ושות׳, הכהן רוזנברג ושות' אגמון ב״כ ע״י

 ירושלים מלחה, הטכנולוגי הגן ,1 הפועל הספורט אגודת
9104601

02־5639948 :פקסימיליה ; 02־5607607 :טלפון

בע״מ לישראל לאומי בנק .2
 עו״ד ושות׳, טל לשם גבע ליקוורניק מיתר ב״כ ע״י

 5250608 גן רמת ,16 סילבר הלל אבא מרחוב
03־6103111 פקסימיליה: ;03-6103100 טלפון:

 2133/06 בת״א (המשיבים
)1207־10־14 ובת׳׳צ

המשיבים
כייצוגית תובענה לאישור בקשה המשיבים כנגד הגישה 2133/06 בת״א והמבקשת הואיל:

הריביות מחירי את לכאורה תיאמו המשיבים כי היתר, בין נטען, בה להלן, המפורטת

בע״מ לישראל דיסקוגט בנק .3
 עו״ד ושות׳, אוריון וול חן בכר פישר ב״כ ע״י

 6477104 אביב תל ,3 פריש דניאל מרחוב
03־6941351 פקסימיליה: ;03־6944141 טלפון:



והואיל:

והואיל:

והואיל:

והואיל:

 עו״ש חשבונות במסגרת שלקחו אשראי בגין מלקוחותיו מהמשיבים אחד כל שגבה

 הפריים, ריבית את זה ובכלל לדיור) והלוואות ספציפיות הלוואות (ולהוציא וחח״ד

 אשראי הקצאת עמלת האשראי, ממסגרת לחריגה הריבית תוספת הסיכון, תוספת

;קבועים ניהול ודמי

 אשר בירושלים המחוזי המשפט בבית 8509/06 (ת.א. 1207-10-14 צ בת״ והמבקשים

 :יפו)(להלן - אביב בתל המחוזי המשפט לבית העברתו לאחר חדש תיק מספר קיבל

 המפורטת כייצוגית תובענה לאישור בקשה המשיבים כנגד הגישו קניאל״) ״בקשת

 הבית, משקי למגזר אשראי בגין לכאורה גובים המשיבים כי היתר, בין נטען, בה להלן,

 העסקי, והמגזר המסחרי המגזר מן הנגבה מהשיעור ניכר באופן גבוה בשיעור ריבית

 של מהסיכון לכאורה, נמוך, הבית משקי למגזר אשראי במתן שהסיכון למרות וזאת

 שירותי בשוק מעמדם את לכאורה המשיבים מנצלים נטען, בכך, אלה; מגזרים

 יצירת תוך ו/או ריכוז״, ״קבוצת הנטען, לפי קיימת, בו הבית משקי למגזר הבנקאות

 נטען וכן ;השירות של הוגנת בלתי מחירים רמת קביעת על-ידי לכאורה, כובל הסדר

;הצרכנים מצוקת ולניצול להטעייה

 וכל מכל ודחו הכחישו בגדרן האמורות, האישור לבקשות תגובות הגישו והמשיבים

 לרבות טעמים, של משורה האישור בקשות את לדחות וביקשו המבקשים, טענות את

 מהאמור, לגרוע מבלי וכי בהן; לנטען ומשפטית ראייתית עובדתית, תשתית העדר

 האישור בבקשות המבקשים טענות כל את וכל מכל ודוחים מכחישים המשיבים

;להלן המפורטות האישור בקשות מושא ובתובענות

 2133/06 בת״א הבקשה את ישעיה נ׳ (בדימי) השופט כב׳ אישר 21.1.2008 וביום

;האישוד״) ״החלטת - ייצוגית(להלן כתובענה

 קניאל בבקשת הליכים לעיכוב בקשה המשיבים הגישו האישור, החלטת ובעקבות

 ערעור רשות ובקשת ,15.5.2008 מיום בהחלטה שהתקבלה בקשה - להלן) (כהגדרתה

 העליון(רע״א המשפט לבית קניאל בבקשת המבקשים ידי על ההחלטה על שהוגשה

; 7.7.2008 ביום נדחתה )5374/08
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 :והואיל

והואיל:

והואיל:

והואיל:

:והואיל

והואיל:

והואיל:

והואיל:

;האישור החלטת על ערעור לרשות בקשות העליון המשפט לבית הגישו והמשיבים

 לפי ״קביעה שכותרתו מסמך דאז להלן) (כהגדרתה הממונה פרסמה 26.4.2009 וביום

 בין כובלים הסדרים :בעניין 1988התשמ״ח־ העסקיים, ההגבלים לחוק )1(א)(43 סעיף

 שעניינם הבינלאומי, והבנק המזרחי בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק הפועלים, בנק

;לעמלות״ הנוגע מידע העברת

 את והשיב האישור החלטת ביטול על העליון המשפט בית הורה 28.7.2013 וביום

 השפעת בירור לצורך הנכבד המחוזי המשפט לבית 2133/06 בת״א האישור בקשת

;שבמחלוקת הסוגיות על להלן) הקביעה(כהגדרתה

 בבקשת המבקשים ביקשו שרנוע, בקשת בעניין העליון המשפט בית החלטת ובעקבות

 הדיון את לחדש בירושלים המחוזי המשפט מבית 2013 אוגוסט בחודש קניאל

 ועל הדיון חידוש על בירושלים המחוזי המשפט בית הורה 21.1.2014 וביום בבקשתם,

;הנכבד המחוזי המשפט לבית העברתו

 ועשויה ייתכן שכן העליון, המשפט בית לבחון הורה אותה ־ להלן) והקביעה(כהגדרתה

 בטענה עסקה לא ־ הייצוגית התובענה של אישורה על משמעותית השלכה לה להיות

;לעמלות הנוגע מידע להעברת בטענה עסקה אלא לריביות, הנוגע מחירים לתיאום

 בגדרם עסקיים, להגבלים הדין לבית הקביעה על עררים הגישו המשיבים 2010 ובשנת

;מהעררים אחד בכל שפורטו טעמים של משורה הקביעה את לבטל הדין בית התבקש

 (כהגדרתו הממונה עם להסכמה הגיעו המשיבים) (ובהם להלן) (כהגדרתם והבנקים

 החלוקה במזומן(לפי ₪ מיליון 70 של סך ותשלום הקביעה של ביטולה בדבר להלן)

 ללקוחות ולחלופין המדינה לאוצר שישולמו להלן)), (כהגדרתו המוסכם בצו המפורטת

 לרבות כייצוגית, תובענה לאישור בבקשות פשרות במסגרת המשיבים) (ובהם הבנקים

;להלן שתפורטנה האישור בבקשות

את אישר אשר עסקיים, להגבלים הדין בית של דינו פסק ניתן 15.6.2014 וביום
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:והואיל

והואיל:

והואיל:

והואיל:

והואיל:

:והואיל

 לחוק ב50 סעיף הוראת לפי צו של תוקף לה ונתן הבנקים, לבין הממונה שבין ההסכמה

;ההסכמה לאישור קניאל שהגיש התנגדות דחה זה ובגדר העסקיים, ההגבלים

 להלן) הנאמן(כהגדרתו בידי הפקידו המשיבים) (ובהם הבנקים 11.9.2014 ליום ועד

 המוסכם, לצו בהתאם להלן), כמפורט הבנקים, בין החלוקה (לפי ₪ מיליון 70 של סך

;המוסכם בצו שנקבע כפי בטלה שהקביעה כך

 לאישור מטעמם משותפת בקשה שרנוע לבקשת הצדדים הגישו 11.12.2014 וביום

;הנזכרת לבקשה הצדדים ידי על חתום פשרה הסכם נוסח ובגדרה פשרה, הסכם

 הסכם לאישור הבקשה הגשת בדבר הודעה לפרסם 4.1.2015 ביום אישר המשפט ובית

שרנוע; לבקשת הצדדים ידי על הפשרה

 החלטתו לבטל בקשה המשפט לבית קניאל בבקשת המבקשים הגישו 6.1.2015 וביום

 הצדדים ידי על הפשרה הסכם לאישור הבקשה הגשת בדבר הודעה פרסום לאשר

;הפרסום״) החלטת לביטול ״הבקשה - שרנוע(להלן לבקשת

 לבקשת הצדדים ידי על שהוגש הפשרה, הסכם בעניין דיון נערך 25.3.2015 וביום

 הנכבד המשפט בית הציע במסגרתו הפרסום, החלטת לביטול הבקשה ובעניין שרנוע,

 הפשרה, הסדר את ולתקן לנסות כדי להידבר קניאל ובקשת שרנוע בבקשת לצדדים

;הבקשות בשתי הצדדים כל את שיכלול באופן היתר בין

 והסיכונים הסיכויים בדבר הצדדים הערכות בסיס ועל האמור רקע על היתר ובין

 ביניהם קניאל ולבקשת שרנוע לבקשת הצדדים הגיעו ההליך בהמשך צד לכל הכרוכים

 הסכם את המתקן הנכבד, המשפט בית למתווה בהתאם זה, מתוקן פשרה להסכם

 להלן, כהגדרתם הקבוצה חברי על יחול ואשר ,11.12.2014 ביום כאמור שהוגש הפשרה

 על לאישורו בכפוף אשר כלשהי, בחבות יודה או משנהו בטענות יודה שצד מבלי וזאת

 כנגד ובתובענות האישור בבקשות ההליכים לסיום יביא ולביצועו, המשפט בית ידי

 במקום זאת כל זה; פשרה הסכם תנאי פי על והכול מהם), אחד כל (וכנגד המשיבים

וב״צריכת״ כבדות בהוצאות הכרוכים ומורכבים ממושכים משפטיים הליכים לנהל
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 ההליכים ניהול בגין לצדדים ואחרות זמן עלויות גם כמו ניכרים שיפוטיים משאבים

 הכרוכים הסיכונים את גם הצדדים של ומושכלת יסודית ובחינה מודעות ומתוך

ניהולם. בהמשך

כדלסמו: הצדדים והותנהביו הוצהר הוסכם, לפיכד

כללי

הימנו. נפרד בלתי חלק מהווים זה להסכם והנספחים המבוא .1

 כל להם לייחס ואין בלבד, הנוחות לשם נעשו לסעיפים, הכותרות ומתן לסעיפים, זה הסכם חלוקת .2

ההסכם. בפרשנות משמעות

:בצידם המופיעה הפרשנות הבאים למונחים תיוחס זה בהסכם . 3

בתל-אביב-יפו. המחוזי המשפט בית המשפט״ ״בית

 2133/06 בת״א כייצוגית תובענה לאישור הבקשה הליך

 אביב תל ממוחשבות מכונות שרנוע יפו) - אביב תל (מחוזי

 שהוגשו דין בי כתבי וכל ואח׳ בע״מ הפועלים בנק נ׳ בע״מ

בגדרו.

שרנוע״ ״בקשת

 1207־10־14 בת״צ כייצוגית תובענה לאישור הבקשה הליך

 הפועלים בנק נ׳ ואח׳ קניאל ופ׳1פ יפו) - אביב תל (מחוזי

 ההליך (מספר בגדרו שהוגשו דין בי כתבי וכל ואח׳ בע״מ

).3791/06 בש״א ,8509/06 ירושלים) ת״א(מחוזי ־ המקורי

קניאל״ ״בקשת

קניאל. ובקשת שרנוע בקשת ״בקשות או ״הבקשות״

האישור״

שמואל פרופי בע״מ: אביב תל ממוחשבות מכונות שרנוע או המייצגים״ ״התובעים
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״המבקשים׳׳

המייצגים״ המובעים ״ב״ב

״החוק״

״התקנות״

 העסקיים״ ההגבלים ״חוק

 הפועלים״ ״בנק

 לאומי״ ״בנק

 דיסקונט״ ״בנק

 ״המשיבים״

״הבנקים״

 הדין״ ״בית

 ״הממונה״

״הקביעה״

״ההסכם״

אלגרבלי. שלמה ומר וולנסקי גרשון פרופ׳ קניאל,

 שריד ישי הדין ועורכי ;שכנר ונועם אבירם יצחק הדין עורכי

ברנע. וגלעד

.2006התשס״ו- ייצוגיות, תובענות חוק

.2010התש״ע- ייצוגיות, תובענות תקנות

.1988התשמ״ח־ העסקיים, ההגבלים חוק

בע״מ. הפועלים בנק

בע״מ. לישראל לאומי בנק

בע״מ. לישראל דיסקונט בנק

דיסקונט. ובנק לאומי בנק הפועלים, בנק

 טפחות מזרחי בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק הפועלים, בנק

בע״מ. לישראל הראשון הבינלאומי והבנק בע״מ

 עסקיים. להגבלים הדין בית

עסקיים. הגבלים על הממונה

 העסקיים, ההגבלים לחוק )1(א)(43 סעיף לפי קביעה

 כובלים הסדרים בעניין: ,26.4.2009 מיום ,1988התשמ״ח־

 המזרחי בנק דיסקונט, לאומי,•בנק בנק הפועלים, בנק בין

לעמלות. הנוגע מידע העברת שעניינם הבינלאומי, והבנק

זה. מתוקן הסכם



 בין העסקיים, ההגבלים לחוק ב50 סעיף לפי מוסכם צו

המשיבים. לבין הממונה

המוסכם״ ״הצו

 ו/או עו״ש בחשבון החזיק אשר תאגיד) (לרבות אדם כל

 התקופה במהלך מהמשיבים מי אצל חח״ד ו/או חש״ק

הקובעת.

הקבוצה״ ״חברי

 במהלך אשר הקבוצה מחברי אחד כל - משיב כל לגבי

 ובמועד מהמשיבים אחד של לקוח היה הקובעת התקופה

משיב. אותו של לקוח עדיין הוא הקובע

הווה״ ״לקוחות

 של לקוח אינו הקובע במועד אשר הקבוצה מחברי אחד כל

 כל וכן הקובעת, בתקופה שלו לקוח היה שהוא משיב אותו

 מי של לקוח אינו הקובע במועד אשר הקבוצה מחברי אחד

מהמשיבים.

עבר״ ״לקוחות

 שהחזיק הקבוצה מחברי אחד כל ־ בלבד זה הסכם לצורכי

 בחשבון זה, הסכם של והעניין להקשר בהתאם מחזיק, או

חח״ד. ו/או חש׳׳ק ו/או עו״ש

״לקוח״

 בסך ₪ 47,000,000 של סך מחלוקת המתקבל הסכום

 או הצהרות הגישו אשר העבר ולקוחות ההווה לקוחות

 ספק, הסר למען להלן. (א) 13 בסעיף כאמור לנאמן תצהירים

 לקוחות על רק תחול תצהירים, או הצהרות הגשת חובת

העבר.

הזכאות״ ״סכום

.23.11.2006 לבין 12.9.1999 שבין התקופה הקובעת״ ״התקופה

חלוט. ייהפך הפשרה הסכם את המאשר הדין פסק בו המועד הקובע״ ״המועד

עליהם התביעה ועילות הטענות העניינים, הנושאים, כל הבקשות״ ״ענייני
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בעקיפין. או במישרין הבקשות, נסובות

בע״מ. אגוד בנק של לנאמנות חברה ״הנאמן״

42214- ה״ע בתיק עסקיים להגבלים הדין בית של הדין פסק הדין בית של הדין ״פטק

 אשר ,15.6.2014 מיום עמו), שאוחדו התיקים (ויתר 03־10

 של תוקף לה ונתן לבנקים, הממונה בין ההסכמה את אישר

העסקיים. ההגבלים לחוק ב50 ס׳ לפי צו

״ להגבלים ם קיי ס ע

 יום ערב השנה, ראש ימי שבתון, ימי שבת, יום למעט יום, כל

 ושמיני המועד חול סוכות, של ראשון כיפור, ויום כיפור

 יום פסח, של ושביעי המועד חול ראשון, פורים, עצרת,

 שקבע אחר יום כל וכן באב, ותשעה השבועות חג העצמאות,

 תקין בנקאי לניהול 7 לסעיף בהתאם הבנקים על המפקח

בנקאיים״. בתאגידים עסקים ״יום שכותרתו ,402 מס׳

עטקים״ ״יום

:כדלקמן הם ההסכם של נספחיו .4

הנכבד. המשפט לבית שתוגש ההסכם לאישור הבקשה נוסח 1 נטפח

לחוק. )3(א)(25 סעיף לפי לציבור ראשונה הודעה נוסח 2 נטפח

לחוק. (ב)18 סעיף מכח הצדדים, כוח באי מטעם תצהירים 3 נטפח

קבוצה. חבר הצהרת נוסח (א)4 נטפח

קבוצה. חבר תצהיר נוסח (ב)4 נטפח

המוסכם. הצו נוסח 5 נטפח

עסקיים. להגבלים הדין בית של הדין פסק העתק 6 נטפח

בטענה צד יישמע ולא לחתימתו, עובר הצדדים בין וההסכמות המצגים מכלול את מגלם זה הסכם .5

בהסכם. זכרם בא לא אשר כאמור הסכמה או מצג בדבר



הצדדים הצהרות

 ולקיום זה, בהסכם להתקשרותם אחרת, ו/או חוזית חוקית, מניעה כל אין כי מצהירים הצדדים .6

המוסמך. המשפט בית לאישור בכפוף הכל ובמועדם, במלואם פיו על חיוביהם

 על התחייבות) כל ההתחייבויות(או בביצוע ו/או זה בהסכם בהתקשרותם אין כי מצהירים הצדדים .7

 שנטענה משנהו של כלשהי דרישה ו/או בטענה מטעמם מי ו/או מהם מי מצד הודאה משום פיו,

 מבלי זה הסכם נערך ובהתאם התובענות, ו/או האישור בקשות במסגרת שהוחלפו בי־הדין בכתבי

 כנגד בטענה ו/או כלשהן בחבות ו/או באחריות להודות ומבלי המשיבים, שבידי טענה מכל לגרוע

 ו/או האישור לבקשות בעקיפין או במישרין הקשור בכל מטעמם מי ו/או המבקשים ו/או המשיבים

לתובענות.

הנכבד המשפט לבית ההסכם לאישור בסשה הגשת

 ומסומן המצורף בנוסח בקשה המשפט לבית הצדדים יגישו זה, הסכם חתימת ממועד ימים 7 בתוך .8

 אודות המשפט לבית הצדדים מודיעים פיה על ההסכם״), לאישוד ״הבקשה ־ (להלן 1 כנספח

:כדלהלן ומבקשים זה, הסכם של כריתתו

 הגשת בדבר יומיים עיתונים בשני ימים 7 בתוך הודעה פרסום על יורה הנכבד המשפט בית כי (א)

 2 כנספח ומסומן המצורף בנוסח לחוק, )3(א)(25 סעיף הוראות לפי ההסכם לאישור הבקשה

;הראשונה״) ״ההודעה - (להלן

 המשפט, לבית להגיש בכך, החפצים הקבוצה, חברי יוזמנו הראשונה, ההודעה במסגרת כי (ב)

 בקשה או לחוק, (ד)18 בסעיף כאמור הפשרה להסדר התנגדות הצדדים, לב״כ העתק בצירוף

 בתוך (או פרסומה מיום ימים 25 בתוך וזאת לחוק, (ו)18 בסעיף כאמור מהקבוצה לפרוש

;הנכבד) המשפט בית שיקבע אחר מועד

 מהבקשה העתק בצירוף כאמור הראשונה ההודעה משלוח על יורה הנכבד המשפט בית כי (ג)

 בתי ולמנהל לממונה לממשלה, המשפטי ליועץ ומהתובענה, מההסכם ההסכם, לאישור

;לתקנות 16ו- {ד)12 ותקנות לחוק (ג)18 סעיף בהוראות כאמור המשפט,

בסעיף כאמור בודק, במינוי הצורך מתייתר העניין בנסיבות כי יקבע, הנכבד המשפט בית כי (ד)
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לחוק )1(ב)(19

 המשפט בית יאשר הראשונה, ההודעה פרסום ממועד ימים 25 ובחלוף לעיל, לאמור בכפוף כי (ה)

 לאישור ובכפוף לצורך ורק אך וזאת כייצוגיות, האישור בקשות מושא התובענות את הנכבד

 בתובענות דין כפסק זה להסכם תוקף וייתן הייצוגיות, בתובענות פשרה כהסכם ההסכם

 14 בתוך לציבור שנייה הודעה פרסום על יורה ובמקביל ;הדין״) ״פסק ־ (להלן הייצוגיות

;לחוק )4(א)(25 בסעיף כאמור ידיו, על שיאושר בנוסח - שיקבע יומיים עיתונים בשני - ימים

 למתן הנוגע בכל להלן, 18 בסעיף כמפורט הצדדים, המלצת את יקבל הנכבד המשפט בית כי (ו)

כוחם. לבאי טרחה ושכר המייצגים לתובעים גמול

הקבוצה מחברי החרגה

 לאמור בהתאם מהקבוצה לפרוש לו התיר המשפט שבית קבוצה חבר כל על יחול לא זה הסכם .9

לחוק. 0(18 בסעיף

 בית למזכירות בכתב בה המעוניין ידי על תשלח לחוק, 0(18 וסעיף זה הסכם פי על פרישה בקשת כל .10

 העתק, עם לעיל, (ב)8 בסעיף כאמור התנגדויות, להגשת שנקבע המועד בתוך הנכבד, המשפט

המשיבים. לב״כ רשום, בדואר שיישלח

המשיבים התחייבויות

 ושבעה (ארבעים 47,000,000 על יעמוד זה, פשרה הסכם פי על הקבוצה לחברי הכולל התשלום סכום .11

:הבאים מהסכומים המורכב ₪, מיליון)

 שהופקדו הסכומים כל סך מתוך שישולם ₪, מיליון) וחמישה (שלושים 35,000,000 של סך (א)

ו- ;המוסכם הצו במסגרת הנאמן אצל

 בנק הבאה: החלוקה לפי המשיבים ידי על ישולם ₪ מיליון) עשר (שנים 12,000,000 של סך (ב)

 (ארבעה 4,500,000 של סך - לאומי בנק ־; ₪ מיליון) וחצי (ארבעה 4,500,000 של סך ־ הפועלים

 ״הסכום ־ (להלן ₪ מיליון) (שלושה 3,000,000 של סך - דיסקונט בנק ₪; מיליון) וחצי

הנוסף״)
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הבולל׳׳). התשלום ״סכום ־ יחד להלן יכונה דלעיל הסכומים שני (סכום

 אחד שכל כך זה, פשרה בהסכם לאמור בהתאם הקבוצה חברי בין יחולק הכולל התשלום סכום .12

 - עבר ללקוח (וביחס העבר ללקוחות משתייך או ההווה ללקוחות משתייך אשר הקבוצה מחברי

 סכום את לקבל זכאי יהיה להלן), (א) 13 בסעיף כאמור לנאמן תצהיר או הצהרה הגיש שהוא בתנאי

העבר. לקוחות על רק תחול התצהירים או ההצהרות הגשת חובת כי מוסכם, הזכאות.

 הזכאות, סכום את הכולל, התשלום סכום מתוך לשלם המשיבים מתחייבים זה, הסכם במסגרת .13

 לנאמן תצהיר או הצהרה הגישו עבר(אשר לקוחות או הווה לקוחות שהם הקבוצה מחברי אחד לכל

:הבא המנגנון פי על וזאת להלן), בס״ק(א) כאמור

 לקוח שהוא קבוצה חבר רשאי יהא זה, בהסכם כהגדרתו הקובע, מהמועד ימים 30 בתוך (א)

 להסכם (א)4 כנספח המצ׳׳ב בנוסח כתובה,. הצהרה לנאמן למסור זה, בהסכם כהגדרתו עבר,

 הקובעת התקופה במהלך כי יצהיר בגדרה הרלבנטי, המשיב של חשבון תדפיס בצירוף זה,

 פרטי את יצרף וכן הרלבנטי/ים, המשיב/ים אצל חח״ד ו/או חש״ק ו/או עו״ש חשבון החזיק

 בידי אין בו מקום בישראל. בבנק הנוכחי חשבונו פרטי את גם כמו הרלבנטיים החשבון/ות

 המצ״ב בנוסח כדין, ערוך תצהיר לנאמן ישלח חשבון, תדפיס עבר לקוח שהוא קבוצה חבר

 תצהירימ/הצהרות אותם על האמורים. הפרטים את המכיל זה, להסכם )1(4 כנספח

 התקופה תום עד בהם הנדרשים הפרטים כל את כוללים כשהם הנאמן אצל להתקבל

 רק תחול הזכאות סכום קבלת לשם התצהיר או ההצהרה הגשת חובת כי יובהר, האמורה.

 תצהיר או הצהרה להגיש זכאים אינם ואף נדרשים אינם הווה לקוחות העבר. לקוחות על

כאמור.

בדבר בכתב הודעה הנאמן אל מהמשיבים אחד כל יעביר הקובע, מהמועד ימים 30 בתוך )1( (ב)

 את יחשב משיב כל כי בזאת, מובהר שלו. הווה לקוחות שהם הקבוצה חברי של מספרם

 לסכום זכאי יהא כאמור קבוצה חבר שכל באופן אצלו ההווה לקוחות קבוצת חברי מספר

 בתקופה כלקוח אצלו שהחזיק החח״ד ו/או החש״ק ו/או העו״ש חשבונות כל בגין אחד זכאות

הקובעת.

בכתב הודעה הנאמן אל מהמשיבים אחד כל יעביר הקובע, מהמועד ימים 30 בתוך לחלופין, )2((ב)

11



שלו. ההווה לקוחות קבוצת חברי חשבונות של מספרם בדבר

)1סעיף(ב)( לפי וזיכוי הודעה אפשרות בין דעתו, שיקול לפי לבחור, זכאי מהמשיבים אחד כל

).2סעיף(ב)( לפי וזיכוי הודעה אפשרות לבין

 לס״ק(ב) בהתאם המשיבים, דיווחי אחרון את הנאמן קיבל בו מהמועד עסקים ימי 20 בתוך (ג)

 יחשב המאוחר, לפי לעיל, (א) בס״ק הנקובה התקופה מתום עסקים ימי 20 בתום או לעיל,

 פי על זכאות לסכום הזכאים הקבוצה מחברי אחד לכל המגיע הזכאות סכום את הנאמן

 הזכאות סכומי כל מסך החלק מהו וכן הזכאות סכום מהו למשיבים ויודיע זה, הסכם

 שהם הקבוצה מחברי אחד לכל הזכאות סכום תשלום לצורך מהמשיבים אחד לכל שיועבר

 נכון אשר עבר לקוחות שהם הקבוצה מחברי אחד לכל תשלום לצורך וכן בהווה, לקוחותיו

 מהו מהמשיבים אחד לכל הנאמן יודיע כן משיב. אותו של לקוחותיו הם הקובע למועד

 נכון אשר עבר ללקוחות וכן הווה ללקוחות לשלם משיב כל יידרש שאותו הכולל הסכום

 כל על־ידי שישולם התשלום ״סכום ־ (להלן משיב אותו של לקוחותיו הם הקובע למועד

ללקוחותיו״). משיב

 סכום שבין ההפרש את מהמשיבים אחד כל אל הנאמן יעביר לעיל, (ג) בס״ק הנקוב במועד (ד)

 של הנוסף הסכום לבין לעיל) המונח ללקוחותיו(כהגדרת משיב כל על-ידי שישולם התשלום

 כן משיב. אותו של בחזקתו כבר המצוי הסכום הוא - לעיל (ב) 11 בסעיף כאמור משיב כל

 שהם הקבוצה חברי של בנק חשבונות של רשימה מהמשיבים אחד כל אל הנאמן יעביר

שלו. לקוחות הם הקובע למועד נכון אשר עבר, לקוחות

(כהגדרת ללקוחותיו משיב כל על-ידי משולם להיות שאמור התשלום סכום שבו במקרה

משיב אותו עבור הנוסף מהסכום נמוך הוא מסוים, משיב עבור לעיל) (ג)13 בסעיף המונח

יעביר - משיב אותו של בחזקתו כבר המצוי מהסכום נמוך קרי, - לעיל (ב) 11 בסעיף כאמור

3 בתוך לנאמן, העודף״) ״הסכום ־ (להלן הנזכרים הסכומים שבין ההפרש את משיב אותו

ללקוחותיו משיב כל על־ידי שישולם התשלום סכום על הנאמן הודעת מקבלת עסקים ימי

יעביר, הנאמן נוספים עסקים ימי 3 בתוך לעיל. (ג) 13 בסעיף כאמור לעיל), המונח (כהגדרת

המונח ללקוחותיו(כהגדרת משיב כל על-ידי שישולם התשלום סכום על-פי נדרש הדבר אם

כך כאמור, אצלו שהתקבל העודף הסכום מתוך נוסף, כסף סכום האחרים למשיבים לעיל),
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 ומהסכום מהנאמן העברות מכוח האחרים המשיבים בידי שיהיו הסכומים של הכולל שהסך

 ללקוחותיו משיב כל על־ידי שישולם התשלום לסכום שווה יהיה עבורם, הרלבנטי הנוסף

משיב. אותו עבור הרלוונטי לעיל), המונח (כהגדרת

 יוכל לא כי לעיל, (ג) בס׳׳ק הנקוב המועד תום עד לצדדים הנאמן יודיע בו מקום כי יובהר,

 עסקים ימי 10ב- לעיל (ג) בס״ק הנקוב המועד יוארך לעיל, (ג) בס״ק הנקוב במועד לעמוד

 של או הנאמן של מנומקת לפניה בהתאם זה מועד להאריך מוסמך יהיה המשפט בית נוספים.

מהצדדים. מי

 על- שישולם התשלום סכום מלוא את משיב כל בידי יהיה בו מהמועד עסקים ימי 30 בתוך (ה)

 לחברי תשלום לצורך עבורו, הרלוונטי לעיל) המונח (כהגדרת ללקוחותיו משיב כל ידי

 ופרטי שלו לקוחות הם הקובע שבמועד עבר ללקוחות וכן שלו, הווה לקוחות שהם הקבוצה

 הזכאות סכום את משיב כל יפקיד לעיל, (ד) בס״ק כאמור מהנאמן התקבלו הנוכחי חשבונם

 ההפקדה במועד משיב אותו אצל המתנהל האמורים הקבוצה מחברי אחד כל של בחשבונו

 אצל אחד מחשבון יותר יש הווה לקוח שהוא קבוצה שלחבר במקרה עמלה). בכל חיוב (ללא

 אזי אפשרי, אינו שהדבר וככל שנפתח, האחרון בחשבון הזכאות סכום יופקד ־ המשיב

 המטבע של היציג לשער בהתאם תבוצע מט״ח בחשבון הפקדה המשיב. בחירת לפי בחשבון

 מתום עסקים ימי 15 בתום עמלה). בכל חיוב (ללא ההפקדה ביום השקל לעומת הרלבנטי

 המאומתת הזיכוי, ביצוע השלמת על בכתב הודעה לנאמן משיב כל יעביר האמורה התקופה

 העברת עם בבד בד הזיכוי. ביצוע את ריכז אשר משיב, אותו אצל הרלוונטי הגורם בתצהיר

 הכסף סכומי את הנאמן לידי משיב כל יעביר התשלום, ביצוע השלמת בדבר כאמור הודעה

שהיא. סיבה מכל נותרו, אם בידיו, שנותרו

 מסירת בשל זיכוי פעולות ביצוע לאי אחראים יהיו לא המשיבים כי יובהר, ספק הסר למען

 כי יובהר כן, כמו עבר. לקוחות של חשבונם פרטי של עדכני לא ו/או מלא לא ו/או שגוי מידע

 המועד לאחר אשר הווה לקוחות של זיכוי פעולת ביצוע לאי אחראים יהיו לא המשיבים

 ישיבו כאמור, במקרים הקובע. במועד מהמשיבים מי אצל שניהלו החשבון את סגרו הקובע

 שיושבו כספים על כאשר כאמור, לקוחות לזיכוי המיועדים הכספים את לנאמן המשיבים

להלן. (ח)13 סעיף הוראת תחול זה, בתת-סעיף כמפורט לנאמן
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 הכולל התשלום סכום מלוא את משיב כל בידי יהיה בו מהיום עסקים ימי 30 בתוך במקביל, (ו)

 מהמשיבים מי אצל לקוח שאינו עבר, לקוח לכל הנאמן יפקיד אליו, הרלבנטי משיב, לכל

 הבנק לחשבון בנקאית העברה ביצוע באמצעות וזאת הזכאות סכום את הקובע, במועד

עמלה). בכל חיוב הצהרתו(ללא במסגרת עבר לקוח אותו שמסר

לס״ק(ה) בהתאם המשיבים הודעות אחרונת את הנאמן קיבל בו מהמועד עסקים ימי 7 בתוך (ז)

 התשלום סכום של ההעברה השלמת בדבר הודעה הנכבד המשפט לבית הנאמן יגיש לעיל,

 לממשלה המשפטי ליועץ מההודעה העתק עם זה, פשרה בהסכם האמור פי על הכולל,

הצדדים. ולב״כ ולממונה

 או הנאמן אצל ייוותרו הקבוצה, לחברי להעבירם יהיה ניתן לא כלשהי מסיבה אשר סכומים (ח)

המוסכם. לצו בהתאם המדינה לאוצר יעבירם והוא העניין, לפי אליו, יושבו

 על יבוצע הקבוצה, מחברי למי שהוא אמצעי ו/או דרך בכל העברה ו/או תשלום כל כי יובהר, (ט)

 מי אצל לקוח שאינם עבר בלקוחות מדובר בו במקום הנאמן ידי על (או המשיבים ידי

 פעולות ביצוע עצם בגין סכום כל ינוכה ולא חשבונם, ועל הקובע), במועד מהמשיבים

התשלומים. ביצוע עבור עמלה כל המשיבים על-ידי תיגבה ולא הזכאות מסכומי התשלומים

 עוד וכל המתוקן, הפשרה הסכם המאשר הדין פסק על ערעור הוגש בו מקרה בכל כי יובהר (י)

 ביצוע את לעכב המשיבים חייבים) לא (אך רשאים יהיו המתוקן, הפשרה הסכם בוצע לא

 למתן בקשה לרבות ־ ״ערעור״ זה לעניין בערעור. הכרעה לאחר עד המתוקן הפשרה הסכם

 לביטולו בקשה ו/או המתוקן, הפשרה הסכם את המאשר הדין פסק על ערעור להגשת ארכה

אחרת. בדרך לשינויו ו/או

 בו הכיס חסרון (או המשיבים יישאו בו הסכום יעלה לא מקרה בשום כי יודגש, ספק הסר למען .14

 זה סכום כי בזאת, ומודגש מובהר לעיל. 11 בסעיף המופיע הסכום על מטעמם, מי ו/או יישאו)

הנוסף, ומהסכום המוסכם הצו פי על הנאמנות בחשבון שהופקדו הסכומים מתוך ורק אך ישולם

 כלשהו נוסף סכום המשיבים ישלמו לא אלו, לסכומים מעבר וכי ומוחלטים, סופיים סכומים שהם

 המפורטים הסכומים (למעט המייצגים התובעים לב״כ או הקבוצה לחברי המייצגים, לתובעים

להלן). 18 בסעיף
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 הסכמתו לקבל מנת על הממונה אל המשיבים יפנו זה פשרה הסכם לאישור בקשה הגשת עם בבד בד .15

 לבית ויגישו חודשים, שישה של זמן בפרק המוסכם לצו (ג)2 בסעיף הקבועה התקופה את להאריך

 שהופקדו הסכומים אם הממונה. עמדת בצרוף האמורה, התקופה להארכת מתאימה בקשה הדין

 שהוארכה ככל או, 2016 ביוני 15 יום עד למשיבים יועברו לא המוסכם הצו פי על הנאמנות בחשבון

ומבוטל. בטל הפשרה הסכם יהיה אזי, תקופה, אותה לתום עד - מוסמכת ערכאה על־ידי התקופה

להלן. 24 סעיף הוראות ויחולו המשפט, לבית תימסר כך על הודעה

ויתור

 אחד (וכל הקבוצה חברי וכל המבקשים הנכבד, המשפט בית ידי על זה הסכם של לאישורו בכפוף .16

 סופי חוזר, בלתי באופן בזאת מוותרים מהקבוצה, לפרוש לו התיר המשפט שבית מי למעט מהם),

 או תביעה זכות, דרישה, טענה, כל על מטעמם, ומי מהם) אחד כל (וכלפי המשיבים כלפי ומוחלט

הבקשות. ענייני עם בקשר עילה

בית-דיו מעשה

 יתגבש הנכבד המשפט בית ידי על הפשרה הסכם אישור עם לעיל, 16 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .17

 בכל מהקבוצה) לפרוש לו התיר המשפט שבית מי כל (למעט הקבוצה חברי כל כלפי בית-דין מעשה

 כל גם כמו וסעד, עילה כל המשיבים כלפי עוד תעמוד לא הקבוצה שלחברי כך הבקשות, ענייני

הבקשות. בענייני תביעה או דרישה זכות, טענה,

לבאי-כוחם טרחה ושכר המייצגים לתובעים גמול על המלצה

 לתובעים ישולמו להלן המפורטים הסכומים כי לקבוע, הנכבד המשפט לבית ימליצו הצדדים .18

:הקובע מהמועד עסקים ימי 30 בתוך המשיבים, ידי על כוחם, ולבאי המייצגים

 כגמול שרנוע, בבקשת המייצגת לתובעת ישולם כדין, מע״מ בתוספת ₪, 650,000 של סך (א)

מיוחד.

:כדלקמן יתחלקו אשר קניאל, בבקשת המייצגים התובעים לכל ₪ מיליון 1.15 של סך (ב)

קניאל. שמואל לפרופ׳ ₪ מיליון 1.05 של סך
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האחרים. המייצגים התובעים משני אחד לכל ₪ 50,000 של סך

שרנוע, בבקשת המייצגת התובעת לב״כ ישולם כדין, מע״מ בתוספת ₪, מיליון 3.5575 של סך (ג)

כחוק). מס חשבונית טרחתם(כנגד כשכר ושכנר, אבירם עוה״ד

קניאל, בבקשת המייצגים התובעים לב״כ ישולם כדין, מע״מ בתוספת ₪, מיליון 1.15 של סך (ד)

כחוק). מס חשבונית טרחתם(כנגד כשכר וברנע, שריד עוה׳׳ד

 ו/או כוחם באי על-ידי ו/או המייצגים התובעים ידי על למשיבים יוצג שלא במידה כי יובהר,

 לפי הטרחה, שכר או הגמול תשלום לביצוע עובר במקור מס מניכוי פטור על אישור מהם מי

 הציג שלא גורם אותו עבור בדין הקבועים בשיעורים במקור מס מהתשלום ינוכה ההקשר,

כאמור. אישור

 על ושלא מחוץ בנוסף, ניתן כוחם באי טרחת ושכר המייצגים לתובעים הגמול תשלום כי יודגש, .19

 או המייצגים התובעים ב״כ לכל נוסף סכום כל ישולם לא וכי ;לקבוצה שישולם התשלום חשבון

בעקיפין. או ישירות עצמם, לתובעים

 הנדרשות, המודעות פרסום לרבות זה, הסכם של בביצועו הכרוכות ההוצאות כל כי יודגש, עוד .20

 ידי על ישולמו הנאמן, ושכ״ט בגינו) (ומע״מ כוחם באי שכ״ט המייצגים, לתובעים הגמול תשלום

 לחברי שישולם התשלום חשבון על ולא בנוסף וזאת המוסכם, שבצו ביניהם היחס לפי המשיבים,

הקבוצה.

:התנגדויות להגשת ומועדים בודס מינוי אי

 בודק למנות שלא (א) הנכבד: המשפט מבית הצדדים יבקשו ההסכם, לאישור הבקשה במסגרת .21

 כמפורט התנגדויות כי לקבוע ו-(ב) ;בבקשה שיפורטו מהטעמים לחוק, 19 סעיף להוראות בהתאם

בבקשה. שיפורטו מהטעמים ימים, 25 של תקופה בתוך יוגשו לחוק (ג)18 בסעיף

שונות

 ושכ״ט המיוחד הגמול בעניין הצדדים המלצת וסייגיו(למעט תנאיו הוראותיו, נספחיו, על זה הסכם .22

אחת מקשה מהווה וככזה והסכמות, מצגים של שלם מכלול הוא המייצגים), התובעים ב״כ
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 הוראה מלאשר יימנע הנכבד המשפט שבית במידה ספק, הסר למען להפרדה. ניתנים אינם שחלקיה

אכיפה, בלתי או תוקף חסרת היא כי שיקבע או לעיל), 18 סעיף (למעט זה הסכם מהוראות כלשהי

ההסכם. את לבטל זכאי מהצדדים אחד כל יהיה הקבוצה, חברי הגדרת את שישנה או שיצמצם או

 יחדיו המשיבים יהיו קבוצה, חברי 1,000 על יעלה הפשרה מהסדר הפורשים מספר שבו במקרה .23

הפשרה. הסדר את לבטל חייבים) לא זכאים(אך

 לאישורו הבקשה נספחיו, על זה הסכם לעיל, 2323 או 22 ,15 בסעיפים האמור לאור ההסכם בוטל .24

 ההסכם נחתם לא כאילו משפטי, תוקף וחסרי )Void( מדעיקרא בטלים יהיו בעניינו הדין ופסק

 בית ידי על לאישורו או לחתימתו ומתן המשא להליך שקשור מה וכל בהם והאמור מלכתחילה,

 ולא כראיה לא הצדדים את ישמשו ולא מעולם, נערכו לא כאילו ועניין דבר לכל ייחשבו המשפט

 מן מי לטובת או לחובת ייזקפו ולא לחוק, (ז)19 סעיף להוראות בהתאם היתר, בין אחרת, בדרך

 אישור לפקיעת או הדין פסק או ההסכם לביטול משפטי בהליך לנקוט הצדדים על יהא ולא הצדדים

 בקשר דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כל מהצדדים למי שתהיה מבלי והכל כייצוגיות, התביעות

 בעת היה בו שלב לאותו יחזור אביב-יפו בתל המחוזי המשפט בבית האישור בבקשות הדיון לכך.

 הנוגעות הדין הוראות ־ הקבוצה וחברי הצדדים באי-כוח הצדדים, על ויחולו זה, הסכם חתימת

הסכם. לביטול

 ,11.12.2014 ביום הנכבד המשפט לבית שהוגש הפשרה הסכם את מתקן זה מתוקן פשרה הסכם .25

 טיוטת הסכם, כל ומבוטלים בטלים הנכבד, המשפט בית על-ידי ואישורו זה הסכם של חתימתו ועם

 מטעמם מי בין ו/או הצדדים בין שנערכו והתחייבויות, הבטחות הצהרה, דברים, זיכרון הסכם,

 טיוטות כל פה). בעל ובין בכתב שנערכו בין שנערכו(וזאת, וככל אם זה, הסכם של חתימתו קודם

לפרשנות, ישמשו לא מחייבות, אינן זה להסכם בקשר הצדדים בין שהוחלפו והתכתובות ההסכם

ובכלל. שיפוטיים בהליכים כראיה קבילות יהיו לא ואף שיפוטיות ערכאות בפני יוצגו לא

 יפקע כלשהי, מסיבה יבוטל או לחלוט הדין פסק יהפוך לא אם כי בזאת, מובהר ספק הסר למען .26

 וההליכים זה, בהסכם הקבועים וההסכמות התנאים יתר גם כמו כייצוגיות, התובענות אישור

לעיל. 24 בסעיף כאמור הופסקו, בה נקודה לאותה יחזרו

17



 תקפים יהיו לא כאמור, זכויות של שינוי או מזכויותיו זכות על להסכם מהצדדים צד של ויתור כל .27

 ב״כ בהודעת יוסכמו או הצדדים של המוסמכים נציגיהם ידי על ייחתמו בכתב, ייעשו אם אלא

הצדדים.

 השתמש לא או דין, כל פי על או ההסכם פי על מזכויותיו בזכות שימוש מלעשות להסכם צד נמנע .28

האמורה. הזכות על מצידו כוויתור הדבר ייחשב לא ־ במועד כאמור בזכות

 הן זה, הסכם של ובקיומו בביצועו הקשור ובכל הודעות למסירת הקשור בכל הצדדים כתובות .29

 (עם בפקסימיליה או הנ״ל הכתובת לפי רשום בדואר שתשלח הודעה כל להסכם. במבוא כמפורט

בישראל. דואר בבית למשלוח מסירתה מעת שעות 72 תוך שנתקבלה כמי תחשב קבלה), אישור

:החתום על הצדדים באו ולראיה

בע״מ הפועלים בנק ממוחשבות מכונות שרנוע
בע״מ אביב תל

בע״מ לישראל לאומי בנק קניאל שמואל פרופ׳

בע״מ לישראל דיסקונט בנקוולנסקי גרשון פרופ׳

אלגרבלי שלמה מר

18



 תקפים יהיו לא כאמור, וכויות של שינוי או מזכויותיו זכות על להסכם מהצדדים צד של ויתור כל .27

 ב״כ בהודעת יוסכמו או הצדדים של המוסמכים נציגיהם ידי על ייחתמו בכתב, ייעשו אם אלא

הצדדים.

 השתמש לא או דין, כל פי על או ההסכם פי על מזכויותיו בזכות שימוש מלעשות להסכם צד נמנע .28

האמורה. הזכות על מצידו כוויתור הדבר ייחשב לא - במועד כאמור בזכות

 הן זה, הסכם של ובקיומו בביצועו הקשור ובכל הודעות למסירת הקשור בכל הצדדים כתובות .29

 (עם בפקסימיליה או הנ״ל הכתובת לפי רשום בדואר שתשלח הודעה כל להסכם. במבוא כמפורט

בישראל. דואר בבית למשלוח מסירתה מעת שעות 72 תוך שנתקבלה כמי תחשב קבלה), אישור

החתום: על הצדדים באו ולראיה

בע״מ הפועלים בנק ממוחשבות מכונות שרנוע
בע״מ אביב תל

בע״מ לישראל לאומי בנק קניאל שמואל פרופי

בע׳׳מ לישראל דיסקונט בנקוולנסקי גרשון פרופי

אלגרבלי שלמה מר

18



 תקפים יהיו לא כאמור, זכויות של שינוי או מזכויותיו זכות על להסכם מהצדדים צד של ויתור כל .27

 ב״כ בהודעת יוסכמו או הצדדים של המוסמכים נציגיהם ידי על ייחתמו בכתב, ייעשו אם אלא

הצדדים.

 השתמש לא או דין, כל פי על או ההסכם פי על מזכויותיו בזכות שימוש מלעשות להסכם צד נמנע .28

האמורה. הזכות על מצידו כוויתור הדבר ייחשב לא - במועד כאמור בזכות

 הן זה, הסכם של ובקיומו בביצועו הקשור ובכל הודעות למסירת הקשור בכל הצדדים כתובות .29

 (עם בפקסימיליה או הנ״ל הכתובת לפי רשום בדואר שתשלח הודעה כל להסכם. במבוא כמפורט

בישראל. דואר בבית למשלוח מסירתה מעת שעות 72 תוך שנתקבלה כמי תחשב קבלה), אישור

החתום: על הצדדים גאו ולראיה

בע״מ הפועלים בנק ממוחשבות מכונות שרנוע
בע״מ אביב תל

בע״מ לישראל לאומי בנק קניאל שמואל פרופי

_________ ________________________

בע״מ לישראל דיסקונט בנק וולנסקי גרשון פרופ׳

אלגרבלי שלמה מר

18



 תקפים יהיו לא כאמור, זכויות של שינוי או מזכויותיו זכות על להסכם מהצדדים צד של ויתור כל .27

ב״כ בהודעת יוסכמו או הצדדים של המוסמכים נציגיהם ידי על ייחתמו בכתב, ייעשו אם אלא

הצדדים.

 השתמש לא או דין, כל פי על או ההסכם פי על מזכויותיו בזכות שימוש מלעשות להסכם צד נמנע .28

האמורה. הזכות על מצידו כוויתור הדבר ייחשב לא ־ במועד כאמור בזכות

 הן זה, הסכם של ובקיומו בביצועו הקשור ובכל הודעות למסירת הקשור בכל הצדדים כתובות .29

 (עם בפקסימיליה או הנ׳׳ל הכתובת לפי רשום בדואר שתשלח הודעה כל להסכם. במבוא כמפורט

בישראל. דואר בבית למשלוח מסירתה מעת שעות 72 תוך שנתקבלה כמי תחשב קבלה), אישור

:החתום על הצדדים באו ולראיה

בע״מ הפועלים בנק ממוחשבות מכונות שרנוע
בע׳׳ט אביב תל

בע״מ לישראל לאומי בנק קניאל שמואל פרופי

בע״מ לישראל דיסקונט בנק וולנסקי גרשון פרופי

אלגרבלי שלמה מר

18



 תקפים יחיו לא כאמור, זכויות של שינוי או מזכויותיו זכות על לתסכס מהצדדים צד של ויתור כל .27

 נ״כ בהודעת יוסכמו או הצדדים של המוסמכים נציגיהם ידי על ייחתמו בכתב, ייעשו אס אלא

הצדדים.

 השתמש לא או דין, כל פי על או ההסכם פי על מזכויותיו בזכות שימוש מלעשות להסכם צד נמנע .28

האמורה. הזכות על מצידו כוויתור הדבר ייחשב לא ־׳ במועד כאמור בוכות

 דן וח, הסכם של ובקיומו בביצועו הקשור ובכל הודעות למסירת הקשור בכל הצדדים כתובות .29

 (עם בפקסימיליה או הנ״ל הכתובת לפי רשום בדואר שתשלח הודעה בל להסכם. במבוא כמפורש

בישראל. דואר בבית למשלוח מסירתה מעת שעות 72 תוך שנתקבלו! כמי תחשב קמו!), אישור

בע״מ לישראל דיסקונס מק וולנסקי גרשון פרופי

אלגרבלי שלמה מר

(8



□ יהיו לא כאמור, זכויות של שמוי או מזכויותיו זכות על להסכם מהצדדים צד של ויתור כל .27  תקפי

□ ידי על ייחתמו בכתב, ייעשו אם אלא  ב״כ בהודעת יוסכמו או הצדדים של המוסמכים נציגיה

הצדדים.

 השתמש לא או דין, כל פי על או ההסכם פי על מזכויותיו בזכות שימוש מלעשות להסכם צד נמנע .28

האמורה. הזכות על מצידו כוויתור הדבר ייחשב לא - במועד כאמור בזכות

□ כתובות .29  הן זה, הסכם של ובקיומו בביצועו הקשור ובכל הודעות למסירת הקשור בכל הצדדי

□ בפקסימיליה או הנ״ל הכתובת לפי רשום בדואר שתשלח הודעה כל להסכם. במבוא כמפורט (ע

בישראל. דואר בבית למשלוח מסירתה מעת שעות 72 תוך שנתקבלה כמי תחשב קבלה), אישור

החתים: על הצדדים באו ולראיה

 ממוחשבות מכונות שרנוע
בע״מ אביב תל

קניאל שמואל פרופ׳

בע׳׳מ לישראל דיסקונט בנקוולנסקי גרשון פרוס׳

אלגרבלי שלמה מר

18



 תקפים יהיו לא כאמור, זכויות של שינוי או מזכויותיו זכות על להסכם מהצדדים צד של ויתור כל .27

 ב״כ בהודעת יוסכמו או הצדדים של המוסמכים נציגיהם ידי על ייחתמו בכתב, ייעשו אם אלא

הצדדים.

 השתמש לא או דין, כל פי על או ההסכם פי על מזכויותיו בזכות שימוש מלעשות להסכם צד נמנע .28

האמורה. הזכות על מצידו כוויתור הדבר ייחשב לא - במועד כאמור בזכות

 הן זה, הסכם של ובקיומו בביצועו הקשור ובכל הודעות למסירת הקשור בכל הצדדים כתובות .29

 (עם בפקסימיליה או הנ״ל הכתובת לפי רשום בדואר שתשלח הודעה כל להסכם. במבוא כמפורט

בישראל. דואר בבית למשלוח מסירתה מעת שעות 72 תוך שנתקבלה כמי תחשב קבלה), אישור

החתום: על הצדדים באו ולראיה

 ממוחשבות מכונות שרנוע
בע״מ אביב תל

קניאל שמואל פרוס׳

וולנסקי גרשון פרופי

בע״מ הפועלים בנק

בע״מ לישראל דיסקונט בנק

אלגרבלי שלמה מר

18







 המחוזי המשפט בבית
בתל־אביב־יפו

 2133/06 ת״א
 1207־10־14 ת״צ

ענבר יצחה השופט כבוד הגשיאה, טגו בפני

בע״מ אביב תל ממוחשבות מכונות שרצוע .1 בעניין:
 עו״ד ושות׳, אבירם י. ב״כ ע״י

 גן רמת ,12 סילבר הלל אבא רחוב חוגי, ששון מבית
5250608

 03-7522095 פקסימיליה: ;03-6110505 טלפון:
 שכנר נועם עו״ד ב״כ וע״י
יאיר כוכב ,634 ת.ד.

153772018067 פקסימיליה: ;0772018067 טלפון:
בת״א (המבקשת

)2133/06 קניאל שמואל פרופ׳ .2

וולנסקי גרשון ;פרופ .3
אלגרבלי שלמה .4

 שריד ישי עו״ד ב״כ ע״י
 6713813 אביב, תל ,55 בגין מנחם מדרך
 03-5650001:פקסימיליה ; 03-5650000:טלפון

 ברנע גלעד עו״ד וע״י
ציון, מבשרת ,6/3 הוגלה מבוא רחוב

02-6713735 פקס: ,02-6713883 טלפון:
 בת״צ (המבקשים

1207-10-14(

המבקשינז

ד ג נ

בע״מ הפועלים בנק !.
 עו״ד ושות׳, הכהן רוזנברג ושות׳ אגמון ב״כ ע״י

 הטכנולוגי הגן ,1 הפועל הספורט אגודת מרחוב
 9104601 ירושלים מלחה,
02-5639948 פקסימיליה: ;02-5607607 טלפון:

בע״מ לישראל לאומי בנק .2
 עו״ד ושות׳, טל לשם גבע ליקוורניק מיתר ב״כ ע״י

 5250608 גן רמת ,16 סילבר הלל אבא מרחוב
03-6103111 פקסימיליה: ;03-6103100 טלפון:

בע״מ לישראל דיטקונט בנק .3
 עו״ד ושות׳, אוריון וול חן בכר פישר ב״כ ע״י

 6477104 אביב תל ,3 פריש דניאל מרחוב
03-6941351:פקסימיליה ;03-6944141 טלפון:

המשיבים

פשיה הספס לאישור הצדדים מטעם משותפת מעודכנת שה1ל1
מתופו



פשרה ם3הס לאישור הצדדיס מטעס משותפת מעודכנת ב?שה

הו תי מ

 פשרה, הסכם לאישור )1207-10-14 בת״צ המבקשים (למעט הצדדים מטעם משותפת לבקשה בהמשך

 להודיע מתכבדים הצדדים ,25.3.2015 מיום הנכבד המשפט בית ולהחלטת ,11.12.2014 ביום שהוגשה

 א׳ בנספח מצורף שהעתקו שבכותרת, בתיקים וכולל מתוקן פשרה להסכם הגיעו כי הנכבד, המשפט לבית

״ההסכם״). או הפשרה״ ״הסבם (להלן:

 תובענות ותקנות ייצוגיות״) תובענות ״חוק :(להלן 2006תשס״ו- ייצוגיות, תובענות חוק להוראות בהתאם

 הצדדים, ידי על הנכבד המשפט בית מתבקש ייצוגיות״), תובענות ״תקנות (להלן: 2010תש״ע- ייצוגיות,

:כדלקמן ולהורות דין, פסק של תוקף לו וליתן ההסכם את לאשר

 הבקשה הגשת בדבר יומיים, עיתונים בשני ימים, 7 בתוך לציבור הודעה יפרסמו הצדדים כי (א)

 ומסומן המצורף בנוסח ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 סעיף הוראות לפי ההסכם לאישור

;הראשונה״) ״ההודעה :הפשרה(להלן להסכם 2 כנספח

 מההסכם זו, מבקשה העתק בצירוף ימים, 14 בתוך תישלח, כאמור הראשונה ההודעה כי (ב)

 לתקנות (ד)12 לתקנה ובהתאם - המשפט בתי למנהל לממשלה, המשפטי ליועץ ומהתובענות,

;״הממונה״) :העסקיים(להלן ההגבלים על לממונה ייצוגיות, תובענות

 תובענות לחוק )1(ב)(19 בסעיף כאמור בודק, במינוי הצורך מתייתר העניין בנסיבות כי (ג)

;ייצוגיות

 ממועד ימים הנכבד) המשפט בית שיקבע אחר מועד (או 25 ובחלוף לעיל, לאמור בכפוף כי (ד)

 שבכותרת בתיקים התובענות את הנכבד המשפט בית יאשר הראשונה, ההודעה פרסום

 ההסכם לאישור ובכפוף לצורך ורק אך וזאת - ייצוגיות בתובענות ״התובענות״) (להלן:

 בתובענות דין פסק של תוקף הפשרה להסכם וייתן - הייצוגיות בתובענות פשרה כהסכם

 14 בתוך לציבור שנייה הודעה פרסום על יורה ובמקביל הדין״), ״פסק (להלן: הייצוגיות

 כאמור הנכבד, המשפט בית ידי על שיאושר בנוסח - שיקבע יומיים עיתונים בשני - ימים

;ייצוגיות תובענות לחוק )4(א)(25 בסעיף

2



 לתובעים גמול למתן הנוגע בכל להלן, 65 בסעיף כמפורט הצדדים, המלצת תתקבל כי (ה)

כוחם. לבאי טרחה ושכר המייצגים״) ״התובעים :קניאל(להלן ובתיק שרנוע בתיק המייצגים

י ואלו :טעמ

 והסעדים הגטעגות העילות האישור, בקשות מושא התובענות עיקרי - עובדתי דמע א.
ההליכים מצויים בו והשלב בהו, שנתבקשו

 כתיק ״המבקשת ולהלן: (לעיל בע״מ אביב תל ממוחשבות מכונות שרנוע הגישה 12.9.2006 ביום .1

 )19230/06 (בש״א כייצוגית תובענה לאישור בקשה שרנוע״), בתיק המייצגת ״התובעת או שרנוע״

 )2133/06 יפו) - אביב תל (מחוזי (ת״א תובענה כתב ולצדה שרכוע״), בתיק האישור ״בקשת (להלן:

 דיסקונט ובנק בע״מ לישראל לאומי בנק בע״מ, הפועלים בנק כנגד שרנוע״), בתיק ״התובענה :(להלן

״הבנקים״). או ״המשיבים״ ולהלן: לישראלבע״מ(לעיל

 הבנקים בין כי היא, בה המרכזית או העיקרלת שהטענה מעלה, שרנוע בתיק האישור בבקשת עיון .2

 הריביות מחירי את כביכול, תיאמו, המשיבים במסגרתו אשר אסור, כובל הסדר התקיים (המשיבים)

 הלוואות וחח״ד(ולהוציא עו״ש חשבונות במסגרת שלקחו אשראי בגין מלקוחותיו מהם אחד כל שגבה

 הריבית תוספת הסיכון, תוספת הפריים, ריבית את תיאמו זה ובכלל לדיור) והלוואות ספציפיות

קבועים. ניהול ודמי אשראי הקצאת עמלת האשראי, ממסגרת לחריגה

 חוק מכוח עילה הקבוצה ולחברי לה מקימה הבנקים של זו התנהלות שרנוע, בתיק המבקשת לטענת .3

 הבנקאות חוק מכוח וכן העסקיים״), ההגבלים ״חוק (להלן: 1988התשמ״ח־ העסקיים, ההגבלים

הבנקאות״). ״חוק (להלן:1981התשמ״א- ללקוח), (שירות

 לשערים הריבית, שערי התאמת הוא שרנוע, בתיק האישור בבקשת הנטען יסוד על שנתבקש הסעד .4

 בהפרש הקבוצה ופיצוי ),184 סעיף שרנוע, בתיק האישור (בקשת האישור בבקשת שפורטו ראויים

 לחלופין ; )186 סעיף שרנוע, בתיק האישור המתוקנות(בקשת הריביות לבין מהם, שנגבו הריביות שבין

 שימצא כפי הציבור לטובת או הקבוצה חברי כלל לטובת סעד מתן על להורות המשפט בית התבקש

5 ).187 סעיף שרנוע, בתיק האישור העניין(בקשת בנסיבות לנכון

:ולהלן אלגרבלי(לעיל שלמה ומר וולנסקי גרשון פרופ׳ קניאל, שמואל פרופ׳ הגישו 23.11.2006 ביום .5
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 כייצוגית תובענה לאישור בקשה קניאל״) בתיק המייצגים ״התובעים או קניאל״ בתיק ״המבקשים

 הגישו 7.5.2007 ביום 1המשיבים. כנגד ),8509/06 (ת״א תובענה כתב ולצדה )3791/06 (בש״א

 בתיק האישור ״בקשת (להלן: ייצוגית תובענה לאישור מתוקנת בקשה קניאל בתיק המבקשים

המשיבים. כנגד קניאל״), בתיק ״התובענה תובענה(להלן: כתב ולצדה קניאל״)

 הבנקאות שירותי בשוק מעמדם את לכאורה, המשיבים, מנצלים קניאל, בתיק המבקשים לטענת .6

 בניגוד לכאורה, כובל הסדר יצירת תוך ו/או ריכוז״, ״קבוצת הנטען, לפי קיימת, בו הבית משקי למגזר

 להטעייה נטען וכן ;השירות של הוגנת בלתי מחירים רמת קביעת על-ידי העסקיים, ההגבלים לחוק

.1981התשמ״א- הצרכן, הגנת וחוק הבנקאות חוק לפי הצרכנים מצוקת ולניצול

 2.2% של ממוצע בשיעור ריבית החזר הוא קניאל, בתיק בתובענה הנטען יסוד על שנתבקש הסעד .7

 בקשת להגשת הקודמות השנים שבע של בתקופה הקבוצה מחברי אחד כל שנטל האשראי בגין לשנה,

).17 סעיף קניאל, בתיק קניאל(התובענה בתיק האישור

 טענות את וכל מכל ודחו הכחישו בגדרו האמורות, האישור לבקשות תשובות הגישו המשיבים .8

 האישור בקשות את לדחות וביקשו ״המבקשים״), יחד: (להלן קניאל ובתיק שרנוע בתיק המבקשים

בהן. לנטען ומשפטית ראייתית עובדתית, תשתית העדר לרבות טעמים, של משורה

 ייצוגית כתובענה שרנוע, בתיק האישור בקשת את ישעיה מ (בדימ<) השופט כס אישר 21.1.2008 ביום .9

 העילה את ודחה העסקיים, ההגבלים חוק על המבוססת לעילה הנוגע בכל האישור״), ״החלטת :(להלן

שקלי. אשראי מהם שנטלו המשיבים לקוחות כל בשם וזאת הבנקאות, חוק על שנסמכה

 בבקשת הליכים לעיכוב המשיבים לבקשת בירושלים המחוזי המשפט בית נעתר 15.5.2008 ביום .10

 רשות בקשת כי יוער, שרנוע. בתיק האישור בבקשת חלוטה החלטה למתן עד קניאל, בתיק האישור

 (רע״א נדחתה קניאל, בבקשת המבקשים ידי על זו, החלטה על העליון המשפט לבית שהוגשה ערעור

).7.7.2008 מיום ,5374/08

 ניתן נט-המשפט במערכת הקשורים ״מטעמים לפיה ענבר, השופט כב׳ של המשפטית העוזרת הודעת ניתנה ,2014 באוקטובר 1 ביום כי יוער,1
 התיק יתנהל במסגרתו ,1207-10-14 ת״צ חדש, מספר )8509/06 ת.א. היה שם ומספרו בירושלים המחוזי המשפט מבית (שהועבר זה לתיק

מעתה״.
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 (רע״א המשיבים על־ידי ערעור לרשות בקשות העליון המשפט לבית הוגשו האישור החלטת על .11

 לפיה הקביעה בשל שרנוע, בתיק המבקשת מטעם ערעור וכן ),3498/08 ורע״א 3432/08 רע״א ,3313/08

 אחר ייצוגי תובע באמצעות יימשך נגדו ההליך וכי הפועלים-בע״מ, בנק ,3 המשיב כלפי עילה לה אין

הערעור״). ״הליכי (להלן: )3259/08 תחתיה(ע״א יבוא אשר

 ״קביעה שכותרתו: מסמך ״הממונה״) העסקיים(להלן: ההגבלים על הממונה פרסמה 26.4.2009 ביום .12

 בנק בין כובלים הסדרים בעניין: 1988התשמ״ח־ העסקיים, ההגבלים לחוק )1(א)(43 סעיף לפי

 הנוגע מידע העברת שעניינם הבינלאומי, והבנק המזרחי בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק הפועלים,

 התבטאה הקביעה, פרסום לאחר סמוך כי יצוין, ״הקביעה״). או הממונה״ ״קביעת (להלן: לעמלות״

 העברות מפרטת ״הקביעה כי ),12-.5.2009 הכנסת(ביום של הכלכלה בוועדת דיון בעת לרבות הממונה

 שרנוע בתיק האישור בבקשות המבקשים טענות שבמוקד בעוד לעמלות, בנוגע תיאום״ ולא מידע

לריביות. בנוגע תיאום של טענה כאמור, עמדה, קניאל ובתיק

 עסקיים להגבלים הדין לבית הממונה קביעת על 2010 בשנת מהמשיבים אחד כל שהגישו בעררים .13

 בעקיפין, או במישרין צד, היה לא מהמשיבים אחד אף כי היתר, בין נטען, הדין״) ״בית (להלן:

 אחר. כובל הסדר לכל או לעמלות הנוגע מידע העברת שעניינו הסדר לכל במרומז, או במפורש

 בהרחבה שפורטו טעמים, של משורה וזאת הקביעה, של לביטולה העררים של בגדרם עתרו המשיבים

האמורים. העררים של בגדרם

 בית של דינו פסק 28.7.2013 ביום ניתן ועומדים, תלויים היו הדין לבית אלו שעררים בעוד כי יצוין, .14

 את העליון המשפט בית ביטל במסגרתו אשר האישור, החלטת על הערעור בהליכי העליון המשפט

 מחודש לדיון הנכבד המחוזי המשפט לבית שרנוע, בתיק האישור בקשת את והשיב האישור החלטת

 על משמעותית השלכה להיות עשויה הממונה של לקביעתה כי שייתכן כך בשל וזאת האישור, בבקשת

י1 הייצוגית. התובענה של אישורה

 תשובתו, את הגיש והממונה כאמור, הדין לבית הממונה קביעת על המשיבים עררי שהוגשו לאחר .15

 עדיאל(מי יהונתן השופט(בדימ׳) כב׳ בפני לגישור לפנות והממונה) לצדדים(המשיבים הדין בית הציע

הדין). בית כאב שכיהן

מגעים החלו הדין), בית הצעת פי על הצדדים פנו הגישור(אליו הליך שהסתיים ולאחר לכך, בהמשך .16
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 בין ארוך מו״מ לאחר בהסכמה. הקביעה לביטול הנוגע בכל והממונה) (המשיבים הצדדים בין

 לחוק ב50 סעיף לפי מוסכם כצו לאשרה שבקשה להסכמה, והממונה המשיבים הגיעו הצדדים,

הדין. בית לאישור הוגשה המוסכם״) ״הצו :העסקיים(להלן ההגבלים

 בעניינים גם כמו זה בעניין נוספים הליכים יינקטו לא תבוטל, הממונה קביעת זו, להסכמה בהתאם .17

 מזרחי בנק וכן דכאן, 3-1 (המשיבים הבנקים שחמשת לכך בכפוף וזאת המשיבים, כנגד אחרים

 אשר ש״ח, מיליון 70 של סך יחדיו ישלמו בע״מ) לישראל הראשון הבינלאומי והבנק בע״מ טפחות

)21,425,000( אלף וחמש עשרים מאות וארבע מיליון ואחד עשרים של סך הבאה: החלוקה לפי ישולם

אלף וחמש עשרים מאות וארבע מיליון ואחד עשרים של סך לאומי; בנק ידי על ישולם ש״ח

אלף מאות ושלוש מיליון עשר ארבעה של סך הפועלים; בנק ידי על ישולם ש״ח )21.425.000(

 ידי על ישולם ש״ח )8,000,000(מיליון שמונה של סך דיסקונט; בנק ידי על ישולם ש״ח )14.300.000(

 ידי על ישולם ש״ח )4,850,000( אלף וחמישים מאות ושמונה מיליון ארבעה של סך הבינלאומי; הבנק

 השופט כב׳ המגשר, כבוד ידי על שהוצע מהיחס נגזר הבנקים בין החלוקה יחס כי יוער, המזרחי. בנק

עדיאל. (בדימ׳)

 ולחלופין המדינה לאוצר ישולם ש״ח מיליון 70 של הסך כי המשיבים, לבין הממונה בין הוסכם עוד .18

 שבכותרת בהליכים ויאושרו, שיוגשו ככל ייצוגיות, תובענות לאישור בבקשות פשרה הסדרי במסגרת

 1346/08 ת״צ ;ואח׳ בע׳׳מ לישראל דיטקונט בנק נ׳ ואח׳ בשארי 1714/08 ת״צ :נוספים והליכים

;ואח׳ בע״מ לישראל דיטקוצט בנק נ׳ לוי 1347/08 ת״צ ;ואח׳ בע״מ לישראל דיטקונט בנק צ׳ ישפה

 הנוטפות״). ״הבקשות (להלן:ואח׳ בע״מ לישראל דיטקונט בנק נ׳ ואח׳ קוטטרינטקי 1463/09 ת״צ

 ביום פשרה, הסדר לאישור בקשה בתיקים הדן המשפט לבית הוגשה הנוספות בבקשות כי יוער,

 חמשת כפרטיים) ללקוחות(עסקיים ש״ח 35,000,000 של סך תשלום על הוסכם במסגרתו ,16.11.2014

 הגמול לגובה או הפשרה לסכום נוגעים מסוימים(שאינם תיקונים ביצוע לאחר שם. המשיבים הבנקים

 בבקשות הפשרה הסדר את ,31.5.2015 ביום המשפט, בית אישר כוחם) ובאי לתובעים שישולם

 הדין ״פטק :היבטיו(להלן מכל וסביר הוגן ראוי, בהסדר מדובר כי היתר, בין שמצא, לאחר הנוספות,

ב׳. כנטפח מצורף הנוספות בבקשות הדין פסק של העתקו הנוטפות״). בבקשות

 18 בסעיף המתוארים בהליכים פשרה להסדרי להגיע יחפצו אם כי לבנקים הממונה בין הוסכם עוד .19

דין פסק ממתן יום 90 בתוך נאמן אצל ש״ח מיליון 70 של האמור הסך את להפקיד רשאים יהיו לעיל,
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הצדדים. בין ההסכמות את המאשר

 בירושלים המחוזי המשפט מבית ,2013 אוגוסט בחודש קניאל, בבקשת המבקשים ביקשו לבין, בין .20

 וינוגרד) ר׳ השופט (כב׳ המשפט בית נעתר 21.1.2014 מיום בהחלטה בתביעתם. הדיון את לחדש

 הנכבד, המשפט בית אל העברתו על הורה וכן קניאל, בבקשת הדיון חידוש על והורה לבקשתם,

ייצוגיות. תובענות לחוק (א)7 סעיף להוראות בהתאם

 :עמו)(להלן שאוחדו התיקים (ויתר 42214-03־10 ה״ע בתיק הדין בית של דינו פסק ניתן 15.6.2014 ביום .21

 צו של תוקף לה ונתן הבנקים, לבין הממונה שבין ההסכמה את אישר אשר הדיף׳), בית של דינו ״פסק

 קניאל פרופ׳ שהגיש התנגדות דחה זה ובגדר העסקיים, ההגבלים לחוק ב50 סעיף הוראת לפי מוסכם

 טענה כל בקביעה הייתה ״לא כי היתר, בין נקבע, הדין בית של דינו פסק במסגרת ההסכמה. לאישור

 בית קבע כן כמו הדין). בית של דינו לפסק 20 (סעיף מחירים״ ביניהם תיאמו העוררים הבנקים לפיה

 שיגיעו ככל הבנקים ללקוחות ישירות יועבר הוסכם עליו התשלום ולפיו שגובש ״המתווה כי הדין,

 העשוי המשמעותי השיפוטי בזמן גם לזלזל אין הלקוחות. לטובת הוא הייצוגיות בתובענות לפשרה

 (סעיףכן״ על להקל כדי במתווה כשיש פשרה, להסדרי תובענות לאותן הצדדים שיגיעו ככל להיחטף

 ההסכמה ״כי למסקנה, הדין בית הגיע האמור, רקע על היתר, בין הדין). בית של דינו לפסק 29

 של דינו לפסק 31 (סעיף הציבור״ ולטובת ראויה, היא העוררים הבנקים לבין הממונה בין שגובשה

הדין). בית

 לישראל הראשון הבינלאומי והבנק בע״מ טפחות מזרחי בנק (וכן הבנקים הפקידו 11.9.2014 ביום .22

 ובהתאם בע״מ) איגוד בנק של לנאמנות נאמן(חברה אצל ש״ח מיליון 70 של האמור הסך את בע״מ)

המוסכם. בצו שנקבע כפי ועניין, דבר לכל ומבוטלת בטלה הפכה הממונה קביעת

 עליה הממונה קביעת ואילו בוטלה, האישור שהחלטת העובדה לאור היתר ובין האמור, רקע על .23

 ופסק המוסכם הצו פי על היא אף מבוטלת טענותיה להוכחת להסתמך שרנוע בתיק המבקשת ביקשה

 לתיק רלוונטיות הייתה לא לקביעה מלכתחילה המשיבים שלעמדת לכך לב בשים ;הדין בית של דינו

 לב בשים מידע; בהעברת ולא ובתיאום בריביות, ולא בעמלות עוסקת שהיא משום היתר, בין זה,

 המשיבים שישלמו בסכומים שימוש לעשות יהיה ניתן כי המוסכם, הצו של בגדרו הממונה להסכמת

במסגרת וזאת שבכותרת, בתיקים היתר, בין ויאושרו, שיושגו ככל פשרה, בהסדרי תשלום לצורך
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 נוכח וכן ;הלקוחות ולטובת ראוי במתווה המדובר כי הדין בית ועמדת המוסכם, בצו שנקצבה זמנים

 זו אישור בקשת כי שרנוע, בתיק האישור לבקשות שהוגשו התגובות במסגרת לרבות המשיבים, טענות

 יש וכי המשיבים, כנגד תביעה עילת של קיומה מגלה אינה היא כי בה, לנטען ראייתית תשתית נעדרת

 העובדה אף על כי למסקנה, שרנוע לתיק הצדדים הגיעו ־ טענות של משורה ולגופה הסף על לדחותה

 הן ההליכים, שבניהול והסיכויים הסיכונים באיזון היתר, שבין הרי טענותיו, בצדקת מאמין צד שכל

 וההוגנת היעילה הדרך כאלו, הליכים אורכים אשר הזמן ובמשך למשיבים, והן שרנוע בתיק למבקשת

 בחבות ו/או באחריות להודות מבלי וזאת מוסכמת, בפשרה ההליך את לסיים היא העניין בנסיבות

 בעקיפין או במישרין הקשור בכל מטעמם מי ו/או המבקשים ו/או המשיבים כנגד בטענה ו/או כלשהן

לתובענות. ו/או האישור לבקשות

 לאישור משותפת בקשה 11.12.2014 ביום הגישו שרנוע בתיק האישור לבקשת הצדדים לכך, בהמשך .24

 הפשדה ״הסדד (להלן: לתיק הצדדים בין שגובש הפשרה הסדר את זאת ובכלל פשרה, הסכם

הקודם״).

 הצדדים ידי על הפשרה הסכם לאישור הבקשה הגשת בדבר הודעה לפרסם 4.1.2015 ביום אישר המשפט בית .25

שרנוע; לבקשת

 הודעה פרסום לאשר החלטתו לבטל בקשה המשפט לבית קניאל בבקשת המבקשים הגישו 6.1.2015 ביום .26

 החלטת לביטול ״הבקשה :שרנוע(להלן לבקשת הצדדים ידי על הפשרה הסכם לאישור הבקשה הגשת בדבר

;הפרטום״)

 הציע במסגרתו ,25.3.2015 ביום שנערך דיון במסגרת שהועלתה הנכבד, המשפט בית להצעת בהתאם .27

הפשרה, הסדר את ולתקן לנסות כדי להידבר קניאל, ובבקשת שרנוע בבקשת לצדדים הנכבד המשפט בית

 כלל בין שנערכו נוספים למגעים בהמשך וכן הבקשות; בשתי הצדדים כל את שיכלול באופן היתר בין

 צד לכל הכרוכים והסיכונים הסיכויים בדבר הצדדים הערכות בסיס ועל שבכותרת, להליכים הצדדים

 פשרה הסדר הנכבד המשפט בית בפני מובא במסגרתה זו, מעודכנת בקשה מוגשת ההליך, בהמשך

 פשרה המשפט בית בפני מובאת במסגרתו ,11.12.2014 ביום שהוגש הפשרה הסכם את המתקן מתוקן,

להלן. שיפורט וכפי - קניאל בתיק והן שרנוע בתיק הן כוללת,
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גו והאופו ההסדר לביצוע גגתע פרטים ההסדר, יחול עליה הקבוצה הגדרת ההסדר, עימדי ג.
:הסעד ימתו

:הפשרה הסכם פי על הסגוצה חגיי הגדרת

 חח״ד ו/או עו״ש בחשבון החזיק אשר תאגיד) (לרבות אדם כל היא הפשרה הסכם יחול עליה הקבוצה .28

 ״התקופה (להלן: 23.11.2006 לבין 12.9.1999 שבין התקופה במהלך מהמשיבים, מי אצל חש״ק ו/או

בהתאמה). הקבוצה״, ״חגרי ו־ הקובעת״

:וביצועו ההסדר עיקרי

 הפשרה להסכם ובהתאם (כהגדרתם הקבוצה לחברי הכולל התשלום סכום הפשרה, להסכם בהתאם .29

:הבאים מהסכומים המורכב ש״ח, מיליון) ושבעה (ארבעים 47,000,000 על יעמוד ולעיל)

 אצל שהופקדו הסכומים כל סך מתוך שישולם ש״ח, מיליון) וחמישה (שלושים 35,000,000 של סך (א)

;המוסכם הצו במסגרת הנאמן

 בנק הבאה: החלוקה לפי הבנקים ידי על שישולם ש״ח, מיליון) עשר (שנים 12,000,000 של סך (ב)

 (ארבעה 4,500,000 של סך - לאומי בנק ש״ח; מיליון) וחצי (ארבעה 4,500,000 של סך - הפועלים

 ״הסכום (להלן: ש״ח מיליון) (שלושה 3,000,000 של סך ־ דיסקונט בנק ש״ח; מיליון) וחצי

;הנוסף״)

הכולל״). התשלום ״סכום יחד: להלן יכונה דלעיל הסכומים שני (סכום

 ככל מטה, המפורט למנגנון בהתאם פיו, על לתשלום זכאים שיהיו הקבוצה חברי את מגדיר ההסכם .30

 הקובע ובמועד מהמשיבים אחד של לקוח היה הקובעת התקופה במהלך אשר הקבוצה מחברי אחד

 אחד כל וכן ההווה״); ״לקוחות (להלן: משיב אותו של לקוח עדיין הוא הפשרה) בהסכם (כמוגדר

 התקופה במהלך שלו לקוח שהיה משיב, אותו של לקוח אינו הוא הקובע במועד אשר הקבוצה מחברי

 הפשרה(וכמתואר להסכם (א)13 בסעיף כאמור לנאמן תצהיר או הצהרה הגיש שהוא ובתנאי הקובעת

 מהמשיבים מי של לקוח אינו הקובע במועד אשר הקבוצה מחברי אחד כל וכן להלן), (א)33 בסעיף

 (א)33 בסעיף (וכמתואר הפשרה להסכם (א)13 בסעיף כאמור לנאמן תצהיר או הצהרה הגיש ואשר

העבר״). ״לקוחות להלן)(להלן:
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 כאמור, עבר לקוחות או הווה לקוחות שהם הקבוצה חברי מספר בין יחולק הכולל התשלום סכום .31

 יהיה מהם אחד שכל כך הפשרה, להסכם (א) 13 בסעיף כאמור לנאמן תצהיר או הצהרה הגישו אשר

 לקוחות בסך הכולל התשלום סכום מחלוקת המתקבל הסכום את בהמשך, כמפורט לקבל, זכאי

 הפשרה להסכם (א)13 בסעיף כאמור לנאמן תצהיר או הצהרה הגישו אשר העבר ולקוחות ההווה

 מאותו לקבל זכאי יהיה המשיבים מן מי של הווה לקוח כל כי בזאת, מובהר הזכאות״). ״סכום :(להלן

 אותו אצל כלקוח שהחזיק החש״ק ו/או החח״ד ו/או העו״ש חשבונות כל בגין אחד זכאות סכום משיב

 קבלת לשם התצהירים או ההצהרות הגשת חובת כי מובהר, כן הקובעת. התקופה מהלך בכל משיב

העבר. לקוחות על רק תחול הזכאות סכום

 הקבוצה מחברי אחד לכל אחיד יהא הזכאות סכום לפיה המוצעת המתכונת כי סבורים הצדדים .32

 בנסיבות הפשרה הסכם לביצוע והראויה היעילה הנכונה, הדרך היא הפשרה, הסכם להוראות בכפוף

 יעילה פשוטה, בדרך שמדובר מאחר והן הקבוצה, של והיקפה גודלה לאור הן היתר, בין זאת, העניין.

 האם מהשאלה במנותק (וזאת העניין בנסיבות הנדרשים והחישובים הבדיקות לביצוע וחסכונית

העניין). בנסיבות אפשרית בכלל אחרת מתכונת

 לחברי הזכאות, סכום את הכולל, התשלום סכום מתוך לשלם המשיבים מתחייבים ההסכם במסגרת .33

:הבא המנגנון פי על כאמור, הזכאים הקבוצה

 שהוא קבוצה חבר רשאי יהא הפשרה, בהסכם כהגדרתו הקובע, מהמועד ימים 30 בתוך (א)

 בנספח המצ״ב בנוסח כתובה הצהרה לנאמן למסור הפשרה, בהסכם כהגדרתו עבר, לקוח

 בתקופה כי יצהיר בגדרה הרלבנטי, המשיב של חשבון תדפיס בצירוף הפשרה, להסכם (א)4

 יצרף וכן הרלבנטי/ים, המשיב/ים אצל חש״ק ו/או חח״ד ו/או עו״ש חשבון החזיק הקובעת

 בו מקום בישראל. בבנק הנוכחי חשבונו פרטי את גם כמו הרלבנטיים, החשבון/ות פרטי את

 בנוסח כדין, ערוך תצהיר לנאמן ישלח חשבון, תדפיס עבר לקוח שהוא קבוצה חבר בידי אין

 בהסכם שהובהר כפי האמורים. הפרטים את המכיל הפשרה, להסכם (ב)4 כנספח המצ״ב

 על תצהיר. או הצהרה להגיש זכאים אינם מהמשיבים, אחד של הווה לקוחות הפשרה,

 הנדרשים הפרטים כל את כוללים כשהם הנאמן אצל להתקבל תצהיריס/הצהרות אותם

זה. סעיף ברישת הנזכרת התקופה תום עד בהם

בדבר בכתב הודעה הנאמן אל מהמשיבים אחד כל יעביר הקובע, מהמועד ימים 30 בתוך )1( (ב)
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 את יחשב משיב כל כי בזאת, מובהר שלו. הווה לקוחות שהם הקבוצה חברי של מספרם

 לסכום זכאי יהא כאמור קבוצה חבר שכל באופן אצלו ההווה לקוחות קבוצת חברי מספר

 במהלך כלקוח אצלו שהחזיק חש״ק ו/או חח״ד ו/או העו״ש חשבונות כל בגין אחד זכאות

הקובעת. התקופה

בכתב הודעה הנאמן אל מהמשיבים אחד כל יעביר הקובע, מהמועד ימים 30 בתוך לחלופין, )2( (ב)

שלו. ההווה לקוחות קבוצת חברי חשבונות של מספרם בדבר

 לבין )1(ב)( סעיף לפי וזיכוי הודעה אפשרות בין דעתם, שיקול לפי לבחור, זכאים המשיבים

).2סעיף(ב)( לפי וזיכוי הודעה אפשרות

 דיווחי אחרון את הנאמן קיבל בו מהמועד בהסכם) (כהגדרתם עסקים ימי 20 בתוך (ג)

 בס״ק הנקובה התקופה מתום עסקים ימי 20 בתום או לעיל, (ב) לס״ק בהתאם המשיבים

 הקבוצה מחברי אחד לכל המגיע הזכאות סכום את הנאמן יחשב המאוחר, לפי לעיל, (א)

 מהו וכן הזכאות סכום מהו למשיבים ויודיע הפשרה, הסכם פי על זכאות לסכום הזכאים

 הזכאות סכום תשלום לצורך מהמשיבים אחד לכל שיועבר הזכאות סכומי כל מסך החלק

 מחברי אחד לכל תשלום לצורך וכן בהווה, לקוחותיו שהם הקבוצה מחברי אחד לכל

 יודיע כן משיב. אותו של לקוחותיו הם הקובע למועד נכון אשר עבר לקוחות שהם הקבוצה

 ללקוחות לשלם משיב כל יידרש שאותו הכולל הסכום מהו מהמשיבים אחד לכל הנאמן

 ״סכום משיב(להלן: אותו של לקוחותיו הם הקובע למועד נכון אשר עבר ללקוחות וכן הווה

ללקוחותיו״). משיב כל על-ידי שישולם התשלום

 סכום שבין ההפרש את מהמשיבים אחד כל אל הנאמן יעביר לעיל, (ג) בס״ק הנקוב במועד (ד)

 לבין לעיל) (ג)33 בסעיף המונח (כהגדרת ללקוחותיו משיב כל על-ידי שישולם התשלום

 של בחזקתו כבר המצוי הסכום הוא - לעיל (ב)29 בסעיף כאמור משיב כל של הנוסף הסכום

 חברי של בנק חשבונות של רשימה מהמשיבים אחד כל אל הנאמן יעביר כן משיב. אותו

שלו. לקוחות הם הקובע למועד נכון אשר עבר, לקוחות שהם הקבוצה

ללקוחותיו(כהגדרת משיב כל על־ידי משולם להיות שאמור התשלום סכום שבו במקרה

בסעיף כאמור משיב אותו עבור הנוסף מהסכום נמוך הוא מסוים, משיב עבור לעיל) המונח

את משיב אותו יעביר ־ משיב אותו של בחזקתו כבר המצוי מהסכום נמוך קרי, - לעיל (ב)29
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 עסקים ימי 3 בתוך לנאמן, העודף״) ״הסכום (להלן: הנזכרים הסכומים שבין ההפרש

 (כהגדרת ללקוחותיו משיב כל על־ידי שישולם התשלום סכום על הנאמן הודעת מקבלת

 הדבר אם יעביר, הנאמן נוספים עסקים ימי 3 בתוך לעיל. (ג)33 בסעיף כאמור לעיל), המונח

 לעיל), המונח (כהגדרת ללקוחותיו משיב כל על-ידי שישולם התשלום סכום על־פי נדרש

 שהסך כך כאמור, אצלו שהתקבל העודף הסכום מתוך נוסף, כסף סכום האחרים למשיבים

 ומהסכום מהנאמן העברות מכוח האחרים המשיבים בידי שיהיו הסכומים של הכולל

 ללקוחותיו משיב כל על-ידי שישולם התשלום לסכום שווה יהיה עבורם, הרלבנטי הנוסף

משיב. אותו עבור הרלוונטי לעיל), המונח (כהגדרת

 יוכל לא כי לעיל, (ג) בס״ק הנקוב המועד תום עד לצדדים הנאמן יודיע בו מקום כי יובהר,

 עסקים ימי 10ב־ לעיל (ג) בס״ק הנקוב המועד יוארך לעיל, (ג) בס״ק הנקוב במועד לעמוד

 או הנאמן של מנומקת לפניה בהתאם זה מועד להאריך מוסמך יהיה המשפט בית נוספים.

מהצדדים. מי של

 על־ שישולם התשלום סכום מלוא את משיב כל בידי יהיה בו מהמועד עסקים ימי 30 בתוך (ה)

 לחברי תשלום לצורך עבורו, הרלוונטי לעיל) המונח (כהגדרת ללקוחותיו משיב כל ידי

 ופרטי שלו לקוחות הם הקובע שבמועד עבר ללקוחות וכן שלו, הווה לקוחות שהם הקבוצה

 הזכאות סכום את משיב כל יפקיד לעיל, בס״ק(ד) כאמור מהנאמן התקבלו הנוכחי חשבונם

 ההפקדה במועד משיב אותו אצל המתנהל האמורים הקבוצה מחברי אחד כל של בחשבונו

 אצל אחד מחשבון יותר יש הווה לקוח שהוא קבוצה שלחבר במקרה עמלה). בכל חיוב (ללא

 אזי אפשרי, אינו שהדבר וככל שנפתח, האחרון בחשבון הזכאות סכום יופקד ־ המשיב

 המטבע של היציג לשער בהתאם תבוצע מט״ח בחשבון הפקדה המשיב. בחירת לפי בחשבון

 מתום עסקים ימי 15 בתום עמלה). בכל חיוב (ללא ההפקדה ביום השקל לעומת הרלבנטי

 המאומתת הזיכוי, ביצוע השלמת על בכתב הודעה לנאמן משיב כל יעביר האמורה, התקופה

 עם בבד בד הזיכוי. ביצוע על האחראי היה אשר משיב, אותו אצל הרלבנטי הגורם בתצהיר

 סכומי את הנאמן לידי משיב כל יעביר התשלום, ביצוע השלמת בדבר כאמור הודעה העברת

שהיא. סיבה מכל נותרו, אם בידיו, שנותרו הכסף

מסירת בשל זיכוי פעולות ביצוע לאי אחראים יהיו לא המשיבים כי יובהר, ספק הסר למען
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 כי יובהר כן, כמו עבר. לקוחות של חשבונם פרטי של עדכני לא ו/או מלא לא ו/או שגוי מידע

 המועד לאחר אשר הווה לקוחות של זיכוי פעולת ביצוע לאי אחראים יהיו לא המשיבים

 ישיבו כאמור, במקרים הקובע. במועד מהמשיבים מי אצל שניהלו החשבון את סגרו הקובע

 שיושבו כספים על כאשר כאמור, לקוחות לזיכוי המיועדים הכספים את לנאמן המשיבים

הפשרה. להסדר (ח)13 סעיף הוראת תחול זה, בתת-סעיף כמפורט לנאמן

 התשלום סכום מלוא את משיב כל בידי יהיה בו מהיום עסקים ימי 30 בתוך במקביל, (ו)

 מי אצל לקוח שאינו עבר, לקוח לכל הנאמן יפקיד אליו, הרלבנטי משיב, לכל הכולל

 בנקאית העברה ביצוע באמצעות וזאת הזכאות סכום את הקובע, במועד מהמשיבים

עמלה). בכל חיוב הצהרתו(ללא במסגרת עבר לקוח אותו שמסר הבנק לחשבון

לס״ק בהתאם המשיבים הודעות אחרונת את הנאמן קיבל בו מהמועד עסקים ימי 7 בתוך (ז)

 סכום של ההעברה השלמת בדבר הודעה הנכבד המשפט לבית הנאמן יגיש לעיל, (ה)

 המשפטי ליועץ מההודעה העתק עם הפשרה, בהסכם האמור פי על הכולל, התשלום

הצדדים. ולב״כ ולממונה לממשלה

 או הנאמן אצל יוותרו הקבוצה, לחברי להעבירם יהיה ניתן לא כלשהי מסיבה אשר סכומים (ח)

המוסכם. לצו בהתאם המדינה לאוצר יעבירם והוא העניין, לפי אליו, יושבו

 יבוצע הקבוצה, מחברי למי שהוא אמצעי ו/או דרך בכל העברה ו/או תשלום כל כי יובהר, (ט)

 מי אצל לקוח שאינם עבר בלקוחות מדובר בו במקום הנאמן ידי על (או המשיבים ידי על

 פעולות ביצוע עצם בגין סכום כל ינוכה ולא חשבונם, ועל הקובע), במועד מהמשיבים

התשלומים. ביצוע עבור עמלה כל תיגבה ולא הזכאות מסכומי התשלומים

 עוד וכל המתוקן, הפשרה הסכם המאשר הדין פסק על ערעור הוגש בו מקרה בכל כי יובהר (י)

 ביצוע את לעכב המשיבים חייבים) לא (אך רשאים יהיו המתוקן, הפשרה הסכם בוצע לא

 למתן בקשה לרבות - ״ערעור״ זה לעניין בערעור. הכרעה לאחר עד המתוקן הפשרה הסכם

 לביטולו בקשה ו/או המתוקן, הפשרה הסכם את המאשר הדין פסק על ערעור להגשת ארכה

אחרת. בדרך לשינויו ו/או
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 תוך הנוספות, בבקשות הדין פסק במסגרת דומה מנגנון אישר בכר השופט כב׳ כי זה, למנגנון בהקשר נוסיף .34

 תשלום לשם הפשרה בהסכם שהוגדרה כפי בחשבון בעלות הוכחת בדרך בעיה ״כל רואה אינו הוא כי שקבע,

).23 הפיצוי״(בפס׳

 יישאו) בו הכיס חסרון המשיבים(או יישאו בו הסכום יעלה לא מקרה בשום כי יודגש, ספק הסר למען .35

 זה סכום כי בזאת, ומודגש מובהר לעיל. 29 בסעיף המופיע הכולל התשלום סכום על מטעמם, מי ו/או

 שהם הנוסף, ומהסכום המוסכם הצו פי על הנאמנות בחשבון שהופקדו הסכומים מתוך ורק אך ישולם

 לתובעים כלשהו נוסף סכום המשיבים ישלמו לא אלו, לסכומים מעבר וכי ומוחלטים, סופיים סכומים

 המשולמים והגמול שכה״ט סכומי (למעט המייצגים התובעים לב״כ או הקבוצה, לחברי המייצגים,

להלן). 65 בסעיף ומפורטים בנוסף

 ,2007 נובמבר בחודש כבר הוחלף קניאל בבקשת המבקשים של ויצוגם והואיל הטוב, הסדר למען .36

 באי הגדרת תיקון על להורות לחוק )1(ז)(18 בסעיף לסמכותו בהתאם הנכבד המשפט בית מתבקש

 וגלעד שריד ישי הדין שעורכי כך להלן, שיפורט כפי הבקשה, ובאישור קניאל בבקשת המייצגים הכח

המייצגים. הכח כבאי יוגדרו ברנע

 להאריך הסכמתו לקבל מנת על הממונה אל המשיבים יפנו זה פשרה הסכם לאישור בקשה הגשת עם בבד בד .37

 בקשה הדין לבית ויגישו חודשים, שישה לפחות של זמן בפרק המוסכם לצו (ג)2 בסעיף הקבועה התקופה את

 על הנאמנות בחשבון שהופקדו הסכומים אם הממונה. עמדת בצרוף האמורה, התקופה להארכת מתאימה

 ערכאה על-ידי התקופה שהוארכה ככל או, 2016 ביוני 15 יום עד למשיבים יועברו לא המוסכם הצו פי

 הודעה ומבוטל. בטל הפשרה הסכם יהיה אזי, לביטול״), ״המועד :תקופה(להלן אותה לתום עד ־ מוסמכת

הפשרה. להסכם 24 סעיף הוראות ויחולו המשפט, לבית תימסר כך על

נוטפים עניינים

 הסף על להידחות דינן כי ומעמדתם, והתובענות האישור בקשות כנגד המשיבים מטענות לגרוע מבלי .38

 ו/או המבקשים מטעם הטענות בכתבי שהועלו זכויות ו/או מהטענות באיזו להודות ומבלי וכן ולגופן,

 בכתבי המשיבים שהעלו כלשהי בטענה יודו שהמבקשים מבלי (וכן כלשהי, בחבות ו/או באחריות

 ־ בלבד זה הסכם אישור ולצורך ־ זה הסכם אישור לצורך כי המשיבים, מסכימים טענותיהם)

של תוקף הפשרה להסכם ויינתן ייצוגיות, בתובענות הנכבד המשפט בית על־ידי התובענות תאושרנה
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האישור. בקשות מושא המחלוקות כלל את יסיים אשר הייצוגיות, בתובענות דין פסק

 בהסכם כהגדרתם הקבוצה חברי כל כלפי וויתור בית־דין מעשה יתגבש הפשרה הסכם אישור עם .39

להלן. 55-54 בסעיפים כמתואר הפשרה,

 בהתאם מהקבוצה, לפרוש לו התיר המשפט בית אשר קבוצה חבר כל על יחול לא הפשרה הסכם .40

 הסכם פי על פרישה בקשת כל פרישה״). ״בקשת ייצוגיות(להלן: תובענות לחוק (ו)18 בסעיף לאמור

 להגשת שנקבע המועד בתוך הנכבד, המשפט בית למזכירות בכתב, בה, המעוניין ידי על תשלח הפשרה

המשיבים. לב״כ רשום בדואר שיישלח העתק, עם כאמור, התנגדויות

 יחדיו המשיבים יהיו קבוצה, חברי 1,000 על יעלה הפשרה מהסכם הפורשים מספר שבו במקרה .41

הפשרה. הסכם את לבטל חייבים) לא זכאים(אך

 בנסיבות במחלוקת להכרעה וההוגנת היעילה הדיר הוא פשרה בהסדר ההליכים סיוס ג.
התובענות ניהול שבהמשך ולסיבוייס לסיפונים לב בשים הענייו,

 חברי כל של בעניינם בהתחשב וסביר ראוי הוגן, הסכם הוא זה פשרה שהסכם סבורים, כולם הצדדים .42

 הסיכויים ניהול את וכן הנתון, העניינים מצב את וראוי נאות באופן ומשקף המיוצגת, הקבוצה

:הפשרה הסכם מול אל ההליך ניהול בהמשך מהצדדים אחד כל של והסיכונים

הקבוצה), (וחברי המבקשים של המבט מנקודת בתביעותיהם, מאמינים שהמבקשים הגם (א)

 הטענה הוכחת על יקשה הממונה קביעת ביטול שכן היתר, בין זה, פשרה להסכם להגיע נכון

קניאל, של האישור בבקשת העילות כאחת ונטענת שרנוע, של האישור בקשת ביסוד העומדת

 (טענות המשיבים בין הריביות שיעורי גובה בתיאום שהתאפיין כובל הסדר של קיומו - קרי

 בתיק המבקשת של מטענותיה לשאוב ניתן לכך חיה דוגמה ;המשיבים) ידי על שות המוכח

 ומהותי מרכזי כגורם הקביעה על להסתמך כוונתה עלתה מהן הערעור, בהליכי שרנוע

 בה הקביעה(שגם ביטול עם כובל. הסדר של קיומו בדבר האישור בבקשת טענותיה להוכחת

 המבקשים של בידיהם יהא לא הבנקאיות), הריביות מחירי של תיאום היה כי נקבע לא

 פסק זה בעניין להוכיחן(ר׳ כדי בה שהיה ככל טענותיהם, הוכחת לצורך שימוש בה לעשות

 לקבל הסיכוי ...זו קביעה של ביטולה ״מרגע כי נקבע, שם ,26 בפס׳ הנוספות, בבקשות הדין

ביותר״). נמוך סיכוי להיות הפך כייצוגית, התובענה ובעקבותיה הבקשה
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 בתשובות שהועלו לטענות לב בשים היתר ובין הממונה, קביעת לביטול קשר ללא אף (ב)

 בתגובות היתר בין שפורטו כפי קשיים, המבקשים בפני עמדו האישור, לבקשות המשיבים

 המבוקש, בסעד ולזכות טענותיהם את להוכיח כדי לצלוח המבקשים על שהיה שהוגשו,

 לנזק לרבות האישור, בבקשות לנטען מספקת ומשפטית ראייתית תשתית העדר ובעיקר

הנטען.

 סמוך בנוסף, בעמלות. אלא בריביות עסקה לא הקביעה כי המשיבים, מציינים זה בהקשר (ג)

 ולא מידע העברות מפרטת ״הקביעה כי היתר, בין הממונה, התבטאה הקביעה פרסום לאחר

 בקביעה מדובר כלומר, ריביות). לא כאמור, (וממילא, העמלות״ ל״מחירי בנוגע תיאום״

 בית גם המוסכם, הצו בעניין הדין בית של דינו מפסק כעולה ואכן, ;רלוונטית היא אם שספק

 ביניהם תיאמו העוררים הבנקים לפיה טענה כל בקביעה הייתה ש״לא כך על עמד הדין

הדין). בית של דינו לפסק 20 מחירים״(סעיף

 והאמצעים הסמכויות על העסקיים, ההגבלים רשות אם המשיבים, לעמדת ועוד. זאת (ד)

 - היקף רחבת חקירה לאחר מצאה לא למקצועיותה, לב בשים וכן לרשותה, העומדים

 התקיימו המשיבים בין כי - הבנקאות״ כ״תעשיית שכונה במה שניהלה ביותר הגדולה

 כי המשיבים, לעמדת הוא ברור אך העמלות״, מחירי ״תיאום של כובלים הסדרים

 טענותיהם את להוכיח מאוד יתקשו לרשותם, העומדים הדיוניים באמצעים המבקשים,

זה. בהקשר

 את המבקשים צולחים היו אפילו כי סבורים, גם המשיבים כי יצוין, מהאמור לגרוע מבלי (ה)

 מחירי ״תיאום של כובל הסדר של קיומו בדבר הטענות בהוכחת והמכשולים הקשיים

 הטענה, פי על שנגרם, נזק של קיומו להוכיח עליהם מוטל עדיין המשיבים, בין הריביות״

 לא זה נטל המשיבים, לדעת מכך. כתוצאה המשיבים, לקוחות ־ הקבוצה ולחברי למבקשים

המבקשים. על-ידי לכאורה, לא אף הורם,

 ריכוז קבוצת של לקיומה הטענה שהיא קניאל, תביעת נסמכת שעליה נוספת לעילה ביחס (ו)

 של קביעה בהיעדר כי יצויין לשירותיה, הוגנת בלתי מחירים רמת הטענה פי על שקבעה

לדעת אשר מהם, ממי או מהמשיבים שמורכבת ריכוז קבוצת של קיומה בדבר הממונה
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 המשיבים לדעת נעדר העסקיים, ההגבלים בחוק המצויה מהותית דרישה היא המשיבים

התביעה. מעילת הכרחי יסוד

 במזומן כסף בסכום הקבוצה חברי את יזכה זה, פשרה בהסכם ההליכים סיום מאידך, (ז)

 והנזק התביעה עילות את להוכיח נדרשים הקבוצה שחברי מבלי וזאת לעיל), המפורט (באופן

 למותר לא העניין. בנסיבות בכך, הכרוכים מבוטלים והלא המרובים הקשיים על הנטען,

 ללא תהא לעיל המפורט למתווה בהתאם הקבוצה חברי ידי על התשלום קבלת כי עוד, לציין

במזומן, לתשלום זכאותם את להוכיח כדי מצידם ומסובכים מורכבים צעדים בנקיטת צורך

זה. פשרה להסכם ובהתאם פי על שיבוצע

 השנה ובמהלך האישור בקשות הגשת לאחר כי העובדה גם רלוונטית המבקשים, לדעת (ח)

הבנקאות, בשוק התחרותיות להגברת במהלכים לנקוט ישראל ממשלת החליטה האחרונה

 הוקמה לכך ובהקשר הקטנים, ולעסקים הבית למשקי האשראי מתן בתחום מיוחד ובאופן

 הבנקאיים בשירותים התחרותיות להגברת הוועדה האוצר שר ידי על 3.6.2015 ביום

 לדעת .114.12.2015 ביום ביניים מסקנות הגישה אשר בישראל, הנפוצים והפיננסיים

 הגשת בבסיס שעמדו המטרות אחת את להגשים כדי יש זו ממשלתית בפעילות המבקשים,

האשראי. מתן בתחום תחרותיות ועידוד יצירת שהיא הייצוגיות, הבקשות

להידחות, האישור בקשות שדין סבורים שהם אף ועל המשיבים־הבנקים, של המבט מנקודת (ט)

בו, שיפוטית להכרעה עד התיק בניהול הכרוכים סיכונים ניהול של פרקטיים שמטעמים הרי

 ההליך של שבסיומו הוודאות גם כמו ההליך, בירור בהמשך הכרוכות בעלויות והחיסכון

 הרב הזמן פרק לנוכח והכל, לפשרה. להגיע יהיה נכון כולל, באופן הפרשה סיום לצד זו, בדרך

(ר׳ האפשרי בהקדם ההליך את לסיים מצדיק אשר האישור בקשות הגשת ממועד שחלף

).26־25 בפס׳ הדין בית של דינו פסק וכן ,27 בפס׳ הנוספות, בבקשות הדין פסק זה בעניין

האישור, בבקשות ההליכים ניהול שבהמשך לעיל, שפורטו והסיכונים הסיכויים השיקולים, מכלול .43

הוועדה. למסקנות בקשר וטענותיהם זכויותיהם כל על שומרים מצדם, המשיבים, כי יובהר1
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 לרבות הצדדים, כל של מבחינתם כי ברורה, למסקנה אפוא מוביל הייצוגיות, בתובענות יאושרו, ואם

 ניהול המשך פני על ומובהק ברור באופן עדיפים ומימושו הפשרה בהסכם ההתקשרות הקבוצה, חברי

ההליכים.

 הסכם אילולא אשר יקר, שיפוטי בזמן והמשמעותי הניכר החיסכון היבט את גם להוסיף יש לכך .44

 גזלו כבר אלו הליכים כי ספק אין בהם. סופית להכרעה עד ההליכים לניהול היה מוקדש זה, פשרה

 כך. לצורך מבוטלים לא משאבים הקצאת תוך ויקר, רב שיפוטי זמן המשפט ממערכת גוזלים היו ועוד

 רשות חקירת עם בקשר נוספים משפטיים הליכים לסיום מוביל המוסכם, הצו לצד זה, הסכם

 עמד הדין בית גם הקביעה. וביטול המוסכם בצו למיצויה שבאה הבנקאות״, ב״תעשיית ההגבלים

 ככל להיחסך העשוי המשמעותי השיפוטי בזמן גם לזלזל ש״אין כך, על 15.6.2014 מיום הדין בפסק

 דינו לפסק 29 (סעיף כך״ על להקל כדי במתווה כשיש פשרה, להסדרי תובענות לאותן הצדדים שיגיעו

 ישולמו המוסכם הצו במסגרת המשולמים שהסכומים הממונה הסכים האמור, לצד הדין). בית של

 ״המתווה כי הדין, בפסק קבע הדין בית ייצוגית. תובענה לאישור בבקשות פשרה הסכמי במסגרת

 בתובענות לפשרה שיגיעו ככל הבנקים ללקוחות ישירות יועבר הוסכם עליו התשלום ולפיו שגובש

נכון, הציבורי, והאינטרס המשפט מערכת בהיבט שגם מכאן, הלקוחות״(שם). לטובת הוא הייצוגיות

 בגבולות פשרה, בהסכמי שבכותרת בתיקים האישור בבקשות ההליכים את גם לסיים ויעיל הוגן

זה. הסדר במסגרת הוסכם עליהם הסכומים

כולל זה להסכם בהתאם הקבוצה לחברי שישולם הסכום כי העובדה, את בחשבון לקחת יש עוד .45

 הפשרה הסכם בנוסח נכלל ואשר המוסכם בצו שנקבע לסכום מעבר ש״ח מיליון 12 של תוספת

 המו״מ בעקבות נוסף זה סכום ושרנוע. המשיבים ידי על הנכבד המשפט בית לאישור שהוגש המקורי,

־. קניאל. בבקשת המבקשים כ ב״ לבין המשיבים בין שהתנהל

 מועברים הפשרה כספי דכאן, הפשרה הסכם במסגרת כי העובדה, את בחשבון לקחת יש ועוד: זאת .46

 פשרה ״הסכם הנוספות, בבקשות הדין בפסק בכר השופט כב׳ וכלשון הקבוצה. לחברי ישירות

 וההוגן הראוי ההסדר הח״מ] - במקור [כך הינה הקבוצה חברי לידי בפועל כסף סכום מועבר שבסיומו

).23 ייצוגיות״(בפס׳ בתובענות פשרה להסדרי צדדים להגיע יכולים אליהם ההסדרים מבין ביותר
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 לזהות עשוייס וזיו הקבוצה שהבד« הסעד מול אל בהסדד המוצע הסעד של הכספי השווי ד.
הקבוצה לטובה בהובעגוה מפריע היה המשפט הית אילו הו

 שישלמו בסכומים שימוש לעשות יהא ניתן כי הצדדים, הסכימו המוסכם הצו של בגדרו לעיל, כאמור .47

 בתיקים היתר, בין ויאושרו, שיושגו ככל פשרה, בהסדרי תשלום לצורך המוסכם, הצו פי על המשיבים

 לצורך תשמש ש״ח, מיליון 35 של בהיקף המוסכם, הצו פי על ששולמו מהסכומים מחצית שבכותרת.

שיאושר), זה(ככל פשרה הסכם במסגרת שבכותרת האישור בבקשות הקבוצה לחברי במזומן תשלום

לעיל. כמפורט לכך, מעבר שתשולם ח ש״ מיליון 12 בסך לתוספת בנוסף זאת

 נדרשים שאלה מבלי הקבוצה, ולחברי למבקשים זה פשרה הסכם פי על יבוצע במזומן התשלום .48

בכך. הכרוכים מבוטלים והלא המרובים הקשיים על הנטען, והנזק התביעה עילות את להוכיח

 בתובענות מכריע היה המשפט בית אילו לזכות עשויים הקבוצה חברי היו בו הכספי הסעד מאידך, .49

 זאת, המבקשים, של פרטית ״הערכה״ של דרך על בכלל, אם חושב, או כומת אושרו, אילו הייצוגיות,

 מספר הלקוחות, מספר בדבר נתונים זה ובכלל נדרשים, נתונים העדר נוכח המבקשים, לטענת

 זכו לא גם לנזק הטענות כי המשיבים, יציינו האמור לצד וכיוצ״ב. ששולמו הריביות סכומי החשבונות,

 שיוחסו הכובלים שההסדרים נאמר או נקבע לא בקביעה כי יצוין, עוד מקצועית. דעת בחוות לתמיכה

הריביות. במחירי שהשתקף כלשהו לנזק גרמו למשיבים

 המשיבים לדעת ניתן להוכחתו, האפשרות לבין בגינו, הכספי ולסעד לנזק הטענות שבין הפער על .50

 ממחירי נגזר האישור בבקשות בגינו שהתבקש הכספי ולסעד לנזק שהטענות שבעוד מכך, גם ללמוד

 נסובות עליהן התקופות במהלך לרבות השנים, שלאורך הרי הבנקים, בפרסומי שהופיעו כפי הריביות

 עלו אף רבים שבמקרים בריביות, הנחות ללקוחותיהם המשיבים לטענת ניתנו האישור, בקשות

 כך האישור). לבקשות המשיבים בתגובות הובאו אף זה בעניין שנטען(ופרטים הנזק שיעור על לעניינם

 לא כלל הריביות, של שיעורן או בסכומן משמעותית הנחה שקיבלו הקבוצה מחברי לחלק שלמצער,

ממשותן. נבדקה בטרם זאת ואף האישור, בבקשות שהועלו הטענות פי על גם נזק נגרם

 הדרך לבין האישור, בבקשות בגינו הכספי ולסעד לנזק הטענות בין המרחק המשיבים שלדעת מכאן, .51

האמורה. לבחינה כלשהו בסיס לשמש מכדי מידי רב הוא להוכחתו,

יכול אינו הפשרה הסדר פי על התשלום היקף לבין הייצוגית בתובענה הנדרש הפיצוי שבין שהיחס לכך .52
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 (כבוד הנכבד המשפט בית דברי יפים ההסדר, להלימות כלשהי אינדיקציה אלה בנסיבות לשמש

:פרטני בעניין ברון) ע. השופטת

 הנדרש הפיצוי שבין היחס שלפיה היועמ״ש של בעמדתו ממש יש כי סבורה איני ״גם

 אינדיקציה שישמש ראוי הפשרה הסדר פי על ההשבה היקף לבין הייצוגיות בתובענות

 על האישור בבקשות המבוקש הפיצוי נסמך הדברים מטבע ההסדר. להלימות כלשהי

 בידיהם שהיו ומבלי מקדמי כה בשלב כוחם באי או התובעים ידי על שנעשתה בלבד, הערכה

מחבריה. אחד לכל שנגרם הנזק שיעור לגבי ולא הקבוצה, היקף לגבי לא - רלוונטיים נתונים

 כייצוגית תובענה לאישור בקשות במסגרת להעריך נטייה על מלמד הניסיון ככלל כן, כמו

בכלל) המקרים(אם הם דופן יוצאי כאשר הגבוה, הצד על הקבוצה לחברי הנטען הנזק את

הריאלי.״ הנזק שיעור לבין האישור בבקשת הנטען בין כלשהו דמיון נמצא יום של שבסופו

 בנבו, (פורסם 14 פס׳ בע״מ, תקשורת פרטנר חברת נ׳ רוטשילד 2446/06 ת״א) (מחוזי ת״א ־ ראו

 רע״א פשרה: הסדרי אישור על נוספות החלטות גם ראו פרטנר״). ״עניין (לעיל: )14.4.2011

 ת״א ; )27.9.2011 בנבו, (פורסם בע״מ משפטיים שירותים אביב נ׳ בע״מ הפועלים בנק 8564/09

).12.7.2011 בנבו, (פורסםבע״מ הפועלים בנק נ׳ טדובניק 970/97 ת״א) (מחוזי

 ללא וזאת ש״ח, מיליון 47 של כולל ובסך לתשלום, הקבוצה חברי זכאים הפשרה הסכם פי על לסיכום, .53

 העניין בנסיבות קיימת לא מאידך, האמור. לתשלום בזכאותם גם כמו התביעה, עילת בהוכחת צורך

 מכריע היה המשפט בית אילו בו, לזכות עשויים היו הקבוצה שחברי לסעד ממש של אינדיקציה

לעיל. כמפורט העניין, בנסיבות שנגרם לנזק הוכחה בהעדר לרבות הקבוצה, לטובת בתובענות

דיו בית מעשה הפשרה הטדר את לאשי ההחלטה תהווה שלגביהם וחטעדים העילות ה.
ההטדר חל שעליהם הטבוצה חברי כלפי

 הקבוצה חברי כל כלפי בית־דין מעשה יתגבש הנכבד, המשפט בית ידי על הפשרה הסכם אישור עם .54

 שלחברי כך האישור, בקשות ענייני בכל מהקבוצה) לפרוש לו התיר המשפט שבית מי כלפי (למעט

 תביעה או דרישה זכות, טענה, כל גם כמו, וסעד, עילה כל המשיבים כלפי עוד תעמוד לא הקבוצה

האישור. בקשות בענייני

חברי וכל המבקשים הנכבד, המשפט בית ידי על לאישורו בכפוף כי הפשרה, בהסכם נקבע כן, כמו .55
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 באופן בזאת מוותרים מהקבוצה, לפרוש לו התיר המשפט שבית מי למעט מהם), אחד (וכל הקבוצה

 דרישה, טענה, כל על מטעמם, ומי מהם), אחד כל (וכלפי המשיבים כלפי ומוחלט סופי חוזר, בלתי

האישור. בקשות עם בקשר עילה או תביעה זכות,

התנגדויות לתגשת התקופה וקיצור בפודק הצודד העדי ו.

בודק. של במינויו טעם אין העניין בנסיבות כי סבורים, הצדדים .56

 של במומחיותו מדובר הרי ההסכם, בדיקת לצורך כלשהי מומחיות שנדרשת ככל כי סבורים, הצדדים .57

 ובהוגנות משפטית, מבחינה ההליכים בניהול הכרוכים והסיכונים הסיכויים בבחינת המשפט, בית

האמורים. והסיכונים הסיכויים הערכת רקע ועל לעיל, האמור רקע על הפשרה הסכם ובסבירות

 המשפט בית של דעתו שיקול פני על כלשהו יחסי יתרון לבודק אין כי סבורים, הצדדים אלה בנסיבות .58

המשפט, בית של לשיקולו מסורה משפטי בהליך הכרוכים והסיכויים הסיכונים של הערכה הנכבד.

 כומל־אגוד נ׳ שכטר 1953/04 ת״א) (מחוזי ת.א. והשוו: (ראו לבודק כך לשם נזקק הוא ואין

 נ׳ שלום 9237-02־10 מר׳) ת״צ(מחוזי ; )15.7.2007 בנבו, (פורסם 7 פס׳ כע׳׳מ, והשקעות למשכנתאות

 מרכז תנוכה נ׳ פינצ׳וק 12570/06 ת״א) (מחוזי בש״א );2.8.2010 בנבו, (פורסם כע״מ תכורי יפאורה

 יגרום רק בודק מינוי )).10.8.2008 בנבו, (פורסם כע״מ כישראל חקלאית תוצרת לשיווק שיתופי

ההסכם. של מסבירותו לגרוע רק שעלולות נוספות עלויות יעתיר וכן ולעיכובו, בבקשה הדיון לסרבול

 לאישור בבקשה מדובר כאשר כי ,25 בפס׳ נקבע, שם הנוספות, ככקשות הדין לפסק זה, בעניין נפנה .59

 בודק ימנה המשפט שבית סביר (כבענייננו), כייצוגית התובענה לאישור קודם המוגשת פשרה הסכם

 ככל ההסתברויות). (מאזן 50%ל- מעל הוא התובענה לקבלת הסיכוי שבהם המקרים באותם רק

 כל שכן להידחות הבודק מינוי בקשת של ״דינה שנקבע, כפי כך, על עונים אינם התובענה שסיכויי

;לטובתם״ נוטים אינם כאמור התובענה סיכויי באשר וסביר הוגן הינו הקבוצה, לחברי שישולם סכום

 ועלול מיותר הינו בודק ״מינוי ,50%ל־ מעל אינם התובענה קבלת סיכויי בו מקום כי נקבע, כן

 תלויה הבודק מינוי שאלת כן, כי הנה ).25 בפס׳ (שם, לצורך״ שלא ההליך את ולייקר להשהות

ההליך. סיכויי בהערכת

הממונה שקביעת לכך ממשי משקל דינו בפסק העניק בכר השופט כב׳ המקרה, שבנסיבות לציין ראוי .60
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 בהוכחת מבוטל לא קושי ״קיים כי לקבוע אותו הוביל זה עניין וכי היתר, בין בוטלה, העמלות בעניין

).26 בפס׳ גבוהים(שם, אינם הם כייצוגיות התובענות אישור שסיכויי כך הייצוגיות״, התובענות

 של כולל בסך זו, פשרה במסגרת המשולם שהסכום לקבוע, ניתן הדברים פני על שכבר להוסיף יש לכך .61

 ההוצאות גם כמו כוחם, ולבאי למבקשים המשולמים הסכומים כאשר - במזומן ש״ח מיליון 47

 האמור לסכום בנוסף אלא הקבוצה חברי חשבון על באים אינם זה, פשרה הסכם של בביצועו הכרוכות

 יהא ניתן כי הוסכם ואשר המוסכם, בצו שנקבעו מהסכומים לעיל, כאמור הנגזר, סביר, סכום הוא ־

הנכבד. המשפט בית בפני המונחות אלו כדוגמת הייצוגיות, בתובענות פשרה הסדרי במסגרת לשלמם

 יוגשו לחוק, (ד)18 בסעיף כמפורט התנגדויות כי לקבוע, הנכבד המשפט מבית יבקשו הצדדים בנוסף, .62

 זאת, ימים). 45 - בחוק הקבוע המועד (חלף הראשונה ההודעה פרסום מעת ימים 25 של תקופה בתוך

 האחרון המועד לפיו כאמור, הדין בית של דינו בפסק שאושר המוסכם, בצו הקבוע הזמנים סד לאור

מיליון) וחמישה (שלושים 35,000,000 של הסך כי יובהר, 1.15.6.2016 הוא הנאמנות בכספי לשימוש

 על-ידי שיאושר ככל המתוקן, ההסדר במסגרת לקבוצה ישולם אשר הכולל, התשלום סכום מתוך ש״ח

 כמפורט המוסכם הצו במסגרת הנאמן אצל שהופקדו הסכומים מתוך ישולם הנכבד, המשפט בית

לעיל.

 מנת על הממונה אל המשיבים יפנו זה פשרה הסכם לאישור בקשה הגשת עם בבד בד כי יוער, זה בהקשר .63

 ויגישו חודשים, שישה של זמן בפרק המוסכם לצו (ג)2 בסעיף הקבועה התקופה את להאריך הסכמתו לקבל

 אם הממונה. עמדת בצרוף האמורה, התקופה להארכת מתאימה בקשה עסקיים להגבלים הדין לבית

 הביטול(כהגדרתו למועד עד למשיבים יועברו לא המוסכם הצו פי על הנאמנות בחשבון שהופקדו הסכומים

 ההוראות ויחולו המשפט, לבית תימסר כך על הודעה ומבוטל. בטל הפשרה הסכם יהיה אזי, ),37 בפס׳ לעיל,

הפשרה. בהסכם שנקבעו המתאימות

 של המתוקן(ותנאיו להסדר מאוד עד דומים שעיקריו - הקודם הפשרה הסדר כי זה, בהקשר יצוין עוד .64

ש״ח) מיליון 12 של סכום לו שמוסיפים בכך יותר עוד הקבוצה חברי עם מיטיבים אף המתוקן ההסדר

שבו למועד עד בעניינו התנגדויות הוגשו לא הידיעה למיטב וכי ,6.1.2015 ביום לציבור כבר פורסם -

 בנאמנות(כאמור כלשהו סכום עדיין נותר הדין, בית ידי על המוסכם הצו אישור מיום חודשים 24 בחלוף אם המוסכם, לצו (ג)2 לס׳ בהתאם ׳
 תום לפני מנומקת בקשה יסוד על וו תקופה להאריך רשאי הדין בית כי יוער, המדינה. לאוצר הסכום יועבר המוסכם), לצו רישא 2 בס׳

 לטובת הנאמנות בכספי שימוש לעשות ניתן ,15.6.2014 ביום הדין בית על-ידי אושר המוסכם שהצו היות הממונה. עמדת בצירוף התקופה,
.15.6.2016 ליום עד הפשרה, הסדר
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 הפשרה הסכם עיקרי אודות על המידע בהן אלו, בנסיבות .25.3.2015 ביום הפרסום החלטת בוטלה

 הקודם הפשרה הסדר של לתוכנו להתנגד שלא בחר הציבור בו ומקום הציבור, לידיעת פורסם ותוכנו,

 ת״א) (מחוזי ת״צ זה, בעניין (ר׳ כאמור ההתנגדות להגשת הימים מניין בצמצום קושי אין כי נחזה -

 אישר המשפט בית שם ),22.6.2011 בנבו, (פורסם בע״מ תעשיות מכתשים־אגן נ׳ בהנא 26809־01־11

 שעיקרי לכך לב ובשים הזמנים, שבלוחות הדוחק לאור וזאת ימים, 30ל- הימים מניין צמצום את

הציבור). בידי מצוי כבר היה הפשרה להסדר הרלוונטי המידע

מחם ולבאי המייצגים לתובעים גמול על המלצה ז.

 לתובעים ישולמו להלן המפורטים הסכומים כי לקבוע, הנכבד המשפט לבית ימליצו הצדדים .65

הקובע: מהמועד עסקים ימי 30 בתוך המשיבים, ידי על כוחם, ולבאי המייצגים

 כגמול שרנוע, בבקשת המייצגת לתובעת ישולם כדין, מע״מ בתוספת ש״ח, 650,000 של סך (א)

מיוחד.

:כדלקמן יתחלקו אשר קניאל בקשת המייצגים התובעים לכל ש׳׳ח מיליון 1.15 סך (ב)

קניאל. שמואל לפרופ׳ ש״ח מיליון 1.05 של סך

האחרים. המייצגים התובעים משני אחד לכל ש״ח 50,000 של סך

 בבקשת המייצגת התובעת כוח לבאי ישולם כדין, מע״מ בתוספת ש״ח, מיליון 3.5575 של סך (ג)

כחוק). מס חשבונית טרחתם(כנגד כשכר ושכנר, אבירם עוה״ד שרנוע,

 בבקשת המייצגים התובעים לב״כ ישולם כדין, מע״מ בתוספת ש״ח, מיליון 1.15 של סך (ד)

כחוק). מס חשבונית טרחתם(כנגד כשכר וברנע, שריד עוה״ד קניאל,

 על ושלא מחוץ .בנוטר ניתן כוחם, באי טרחת ושכר המייצגים לתובעים הגמול תשלום כי יודגש, .66

 התובעים ב״כ לכל נוסף סכום כל ישולם לא וכי ;ש״ח מיליון 47 של כולל בסך התשלום חשבון

בעקיפין. או ישירות עצמם, המייצגים לתובעים או המייצגים
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לתובעים ובגמול המייצגים התובעים לב״כ המשולמים הטרחה שכר בסכומי רואים הצדדים .67

 כי לעובדה דנן, התובענות ולמורכבות העניין למהות לב בשים וזאת ומקובלים, כסבירים המייצגים

 עוכב בה והדיון 2006 בשנת הוגשה קניאל (בקשת שנים משמונה למעלה פני על מנוהל שרנוע הליך

 המבקשים, לעמדת והעיקר, ),2014 ינואר בחודש בה הדיון לחידוש ועד 2008 מאי מחודש לעיל כאמור

 וזאת, זה, פשרה הסכם במסגרת במזומן בתשלום יזכו אשר הקבוצה לחברי שתצמח לתועלת לב בשים

 הדין פסק זה בעניין (ר׳ האמור לתשלום בזכאותם גם כמו התביעה עילת בהוכחת צורך ללא ככלל,

 להגעת ועמוקה ממשית תרומה תרם ...המשפטי ״ההליך כי נקבע, שם ,30 בפס׳ הנוספות, בבקשות

הממונה״). עם להסדר הבנקים

 לעיל, לאמור בהתאם לאשר מתבקש המשפט בית אשר קניאל, שמואל לפרופ׳ שישולם לגמול ביחס .68

 יוצאת היתה האישור ולבקשת לתביעה קניאל פרופ׳ של תרומתו כי קניאל בבקשת המבקשים יציינו

 על-ידי כמפורט זו, חריגה תרומה משקף המוסכם הגמול סכום וכי ובמשמעותה, בהיקפה דופן

 משנה, למעלה של תקופה משך והשקיע, התביעה את והגה יזם קניאל פרופי :כדלקמן המבקשים

 נתונים באיסוף בתביעתו, שפורטו המורכבים הנושאים של ובבדיקה במחקר מספור רבות שעות

 בה, ומפורטים לתביעה הנוגעים תחשיבים בביצוע ובעולם, בישראל הבנקאית למערכת הנוגעים

 הטענות, כתבי בניסוח ומרכזי פעיל חלק נטל קניאל פרופ׳ לתביעה; העובדתית התשתית ובגיבוש

 ;פרטים פרטי עד האישור, לבקשת המשיבים לתגובת המפורטת ובתשובה האישור בבקשת זה ובכלל

 לתגובות ולתשובה האישור לבקשת שצורפו הדעת חוות את שכתבו למומחים פנה קניאל פרופ׳

 ייצוגיים. בהליכים למקובל ביחס ייחודיים ובהשקעה במעורבות מדובר ;האישור לבקשת המשיבים

 הדופן, יוצאת ומהשקעתו מתרומתו לציבור שתצמח בתועלת ובהתחשב לעיל, האמור כל לאור

לעיל. שפורט כפי בסכום בגמול יזכה כי וצודק ראוי כי סבורים המבקשים זה, להסכם בהתאם

 הנדרשות, המודעות פרסום לרבות הפשרה, הסכם של בביצועו הכרוכות ההוצאות כל כי יודגש, עוד .69

 ידי על ישולמו הנאמן, ושכ״ט בגינו) (ומע״מ כוחם באי שכ״ט המייצגים, לתובעים הגמול תשלום

 חשבון על ולא בנוסף וזאת ־ המוסכם שבצו ביניהם היחס לפי ־ הפשרה בהסכם וכמפורט המשיבים,

הקבוצה. לחברי שישולם התשלום

24



לטיפוס ח.

ש לעיל, האמור כל לאור .70 שפט בית מתבק שרה הסכם את לאשר הנכבד המ ש ולהורות הפ ברישא כמבוק

זו. לבקשה

 (ב)18 סעיף להוראות בהתאם באי-כוחם, תצהירי וכן הצדדים מטעם תצהירים מצורפים זו לבקשה .71

ייצוגיות. תובענות לתקנות (ב) 12 ותקנה ייצוגיות, תובענות לחוק

עו״ד אייל־בוגר, טל עו״ד קדם, דרור עו״ד הירש, יואב
בע״מ לישראל דיסקונט בנק ב״כ בע״מ לישראל לאומי בנק ב״כ בע״מ הפועלים בנק ב״כ

 עו״ד אבירם, יצחק
שרנוע בתיק המבקשת ב״כ

 עו״ד שכנר, נועם
שרנוע בתיק המבקשת ב״כ

 עו״ד ברנע, גלעד
קניאל בתיק המבקשים ב״כ

 עו״ד שריד, ישי
קניאל בתיק המבקשים ב״כ
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2 נספח

בעיתונות לפרסום המודעה נוסח



בעיתונות לפיטום המודעה נופח - 2 נטפח

סדי לאישור מעודקנת בסשה הגשת בדבר הודעה ה ה שי מתוקו פ

יפו בתל-אביב־ המחוזי המשפט בבית 1207־10־14 ובת״צ )19230/06 (בש״א 2133/06 בת״א

 לבית כי (״החוק״), 2006התשס״ו- ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 לסעיף בהתאם הציבור, לידיעת בזאת מובא
 (״ההסדר״) מתוקן פשרה הסדר לאישור מעודכנת בקשה הוגשה המשפט״) (״בית בתל־אביב-יפו המחוזי המשפט

(״הבקשות״).שבכותרת ייצוגית תובענה לאישור בבקשות להסדר דין פסק של תוקף ולמתן

 שפורסמה דומה והודעה ,11.12.2014 ביום המשפט לבית שהוגש קודם, פשרה להסדר בהמשך מפורסמת זו הודעה
בתובענות. מעודכנת, כוללת, פשרה והשגת תיקונו לאור וזאת ,6.1.2015 ביום בעיתונות, לציבור

 בע״מ אביב תל ממוחשבות מכונות שרנוע ,2133/06 אביב־יפו) תל בת״א(מחוזי המבקשת אחד, מצד :להסדר הצדדים

 פרופי ,1207-10-14 אביב-יפו) תל (מחוזי בת״צ והמבקשים בהתאמה), שרנוע״, בתיק ו-״המבקשת שרנוע״ (״תיק

 בהתאמה); קניאל״, בתיק ו-״המבקשים קניאל״ (״תיקאלגרבלי שלמה ומר וולנסקי גרשון פרופי קניאל, שמואל

 דיסקונט בנק לאומי״), (״בנק בע״מ לישראל לאומי בנק ,1207-10-14 ובת״צ 2133/06 בת״א המשיבים שני, ומצד

הפועלים״). (״בנקבע״מ הפועלים ובנק דיסקונט״) (״בנקבע״מ לישראל

״המשיבים״. :להלן יכונו יחד המשיבים כל ;״התובענות״ :זו בהודעה יכונו שבכותרת התובענות

 מהם אחד כל שגבה הריביות מחירי את כביכול, תיאמו, המשיבים כי בטענה, שרנוע, בתיק התובענה של עניינה

 ובכלל לדיור) והלוואות ספציפיות הלוואות (ולהוציא וחח״ד עו״ש חשבונות במסגרת שלקחו אשראי בגין מלקוחותיו

 ניהול ודמי אשראי הקצאת עמלת האשראי, ממסגרת לחריגה הריבית תוספת הסיכון, תוספת הפריים, ריבית את זה
 נסובה עליה התקופה במהלך אסור כובל הסדר התקיים המשיבים בין שרנוע, בתיק המבקשת לשיטת לכן, קבועים.

 עסקיים הגבלים על הממונה ידי על שפורסם מסמך על היתר, בין להסתמך, ביקשה שרנוע בתיק המבקשת התובענה.

 כובלים הסדרים בעניין: העסקיים ההגבלים לחוק )1(א)(43 סעיף לפי ״קביעה שכותרתו 26.4.2009 ביום (״הממונה״)

 לעמלות״ הנוגע מידע העברת שעניינם הבינלאומי והבנק המזרחי בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק הפועלים, בנק בין

 נוספים ובנקים המשיבים הגיעו הקביעה, על עררים הגישו שהמשיבים לאחר ובנספחיו, בהסדר כמפורט (״הקביעה״).

 בין חלוקה במזומן(לפי ₪ מיליון 70 של סך ותשלום הקביעה של ביטולה על להסכמה שני מצד והממונה אחד מצד

 ביום דנן. בתובענה גם היתר, בין פשרות, במסגרת הבנקים ללקוחות ולחלופין המדינה, לאוצר ישולמו אשר הבנקים)

 הוראת לפי וזאת המוטכם״), (״הצוזו להסכמה צו של תוקף הנותן דין פסק עסקיים להגבלים הדין בית נתן 15.6.2014

 הצו אישור כנגד הוגשו אשר ההתנגדויות את דוחה שהוא תוך ,1988התשמ״ח- העסקיים, ההגבלים לחוק ב50 סעיף
המוסכם.

 בשיעור ריבית הבית, משקי למגזר אשראי בגין לכאורה גובים המשיבים כי בטענה, קניאל, בתיק התובענה של עניינה
 למגזר אשראי במתן שהסיכון למרות וזאת העסקי, והמגזר המסחרי המגזר מן הנגבה מהשיעור ניכר באופן גבוה

 בשוק מעמדם את לכאורה המשיבים מנצלים נטען, בכך, אלה. מגזרים של מהסיכון לכאורה, נמוך, הבית משקי

 קביעת על-ידי לכאורה, כובל הסדר יצירת תוך ו/או ריכוז״, ״קבוצת קיימת בו הבית, משקי למגזר הבנקאות שירותי

הצרכנים. מצוקת ולניצול להטעייה נטען וכן ;השירות של הוגנת בלתי מחירים רמת

 של משורה ולגופו הסף על להידחות התובענות דין לעמדתם כאשר שבתובענות, הטענות את וכל מכל דוחים המשיבים
 הסיכויים את ושקלו ומתן משא ניהלו שהצדדים לאחר המשיבים, של מעמדתם לגרוע ומבלי זאת, עם יחד טעמים.

 משום בכך שיהא מבלי וזאת להלן, יפורטו שעיקריו בתובענות, כולל להסדר הצדדים הגיעו שבתובענות, והסיכונים

 ו/או באחריות ו/או בתובענות המבקשים ידי על שנטענו הטענות מן באיזו המבקשים ו/או המשיבים מצד הודאה
כלשהן. בחבות

:ההסדר עיקרי

 אצל חח״ד ו/או חש״ק ו/או עו״ש בחשבון החזיק אשר תאגיד) (לרבות אדם כל הם הקבוצה חברי ההסדר, פי על .1
 23.11.2006 לבין 12.9.1999 שבין התקופה היא הקובעת התקופה הקובעת. התקופה במהלך מהמשיבים מי

הקובעת״). (״התקופה

 כאשר הפולל״), התשלום (״סכום ₪ 47,000,000 של כולל סך הקבוצה לחברי ישלמו המשיבים ההסדר, פי על .2
והיתרה (״הנאמן״), המוסכם לצו בהתאם נאמן אצל שהופקדו הסכומים מתוך ורק אך ישולמו ₪ 35,000,000



 קבוצה חבר שכל כך בהסדר; הקבועה לחלוקה בהתאם המשיבים על-ידי שתשולם ₪, 12,000,000 בסך מתוספת
 סך מחלוקת המתקבל לסכום זכאי יהיה מהמשיבים, איזה של להלן) עבר(כהגדרתם לקוח או הווה לקוח שהוא

 הנאמן ידי על יחושב הזכאות סכום הזפאות״). (״טכוםלהלן כמפורט הקבוצה, חברי בסך ₪ 47,000,000 של
 שנקבעו ולתנאים לדרך בהתאם הקבוצה חברי של הבנק בחשבון הפקדתו של בדרך הקבוצה לחברי וישולם
עמלה. בכל חיוב ללא בהסדר,

:הבא באופן בהסדר הוגדרו עבר ולקוחות הווה לקוחות . 3

 ובמועד מהמשיבים, מי של לקוחות היו הקובעת התקופה במהלך אשר קבוצה חברי ־ הווה״ ״לקוחות .3.1
 של לקוחות עדיין הם - הקופע״) (״המועדלחלוט יהפוך ההסדר את המאשר הדין פסק בו המועד ־ הקובע

משיב; אותו

 לקוחו היו הם אשר משיב אותו של לקוח אינם הקובע במועד אשר קבוצה חברי - עפר״ ״לקוחות .3.2
 של לקוח הקובעת בתקופה היו מהמשיבים(והם מי של לקוח אינם הקובע שבמועד או ;הקובעת בתקופה

מהמשיבים). מי

 להסדר, המצורף הנוסח פי על כתובה, הצהרה בהסדר, כהגדרתו לנאמן, ימסרו העבר לקוחות כי הוסכם, כן .4
 בחשבון/ות החזיקו הקובעת התקופה במהלך כי יצהירו במסגרתה הרלוונטי, המשיב של חשבון תדפיס בצירוף

 כמו הרלוונטיים, החשבון/ות פרטי את יצרפו וכן הרלוונטיים מהמשיבים מי אצל חח״ד ו/או חש״ק ו/או עו״ש
 עבר לקוח שהינו קבוצה חבר בידי אין בו מקום ההחזר. קבלת לצורך בישראל בבנק הנוכחי חשבונם פרטי את גם

 האמורים. הפרטים את יכלול אשר להסדר, המצורף הנוסח פי על כדין, ערוך תצהיר לנאמן ימסור חשבון, תדפיס
 הווה לקוחות העבר. לקוחות על רק תחול הזכאות סכום קבלת לשם התצהיר או ההצהרה הגשת חובת כי יודגש,
 כלקוחות גם לתשלום זכאים אינם הם שכן כאמור, הצהרה או תצהיר להגיש זכאים אינם ואף נדרשים אינם
עבר.

 ו/או העו״ש חשבונות כל בגין אחד זכאות לסכום זכאי יהיה מהמשיבים מי של הווה לקוח כל כי בזאת, מובהר .5
 הגשת חובת כי מובהר, כן הקובעת. התקופה מהלך בכל משיב אותו אצל כלקוח שהחזיק החח״ד ו/או החש״ק

 יהיו לא המשיבים כי יובהר בנוסף, לעיל. כהגדרתם העבר לקוחות על רק תחול התצהירים או ההצהרות
 מי אצל שניהלו החשבון את סגרו הקובע המועד לאחר אשר הווה לקוחות של זיכוי פעולת ביצוע לאי אחראים

 לקוחות לזיכוי המיועדים הכספים את לנאמן המשיבים ישיבו כאמור, במקרים הקובע. במועד מהמשיבים
הרלבנטיות. ההסכם הוראות יחולו אלה כספים ועל כאמור,

 ככל או, 2016 ביוני 15 יום עד למשיבים יועברו לא המוסכם הצו פי על הנאמנות בחשבון שהופקדו הסכומים אם .6
ומבוטל. בטל הפשרה הסכם יהיה אזי, תקופה, אותה לתום עד - מוסמכת ערכאה על־ידי התקופה שהוארכה

 זכאים יחדיו המשיבים יהיו קבוצה, חברי 1,000 על יעלה מההסדר הפורשים מספר שבו במקרה כי הוסכם, עוד .7
ההסדר. את לבטל חייבים) לא (אך

 ושכר גמול ביניהם, חלוקה פי על ישלמו, המשיבים כי ממליצים, הצדדים האמור, הכולל התשלום לסכום בנוסף .8
 לכל ₪ 1.15 בסך גמול שרנוע; בתיק למבקשת מע״מ, בתוספת ₪, 650,000 של בסך גמול כדלקמן: טרחה

 בתיק יחד המבקשת ב״כ לכל מע״מ בתוספת ₪ מיליון 3.5575 של בסך שכ״ט קניאל; בתיק יחד המבקשים
קניאל. בתיק יחד המבקשים ב״כ לכל מע״מ בתוספת ₪ מיליון 1.15 של בסך שכ״ט ;שרנוע

 עוסקות בו לעניין בקשר ציבורית מטרה לקידום הפועלת ציבורית רשות הקבוצה, חברי עם הנמנה אדם כל .9
 לבית להגיש רשאים והיועמ״ש, כאמור, ציבורית מטרה לקידום הפועל זה לעניין השר שאישר ארגון התובענות,

 גמול בעניין המוסכמת ולהמלצה להסדר מנומקת התנגדות זו, מודעה מפרסום ימים 25 תוך בכתב, המשפט
טלפון. ומספר כתובת ת.ז., מלא, שם תכלול התנגדות ;הצדדים) לב״כ העתק ושכ״ט(עם

 25 תוך הצדדים), לב״כ העתק (עם המשפט מבית לבקש רשאי ההסדר, עליו יחול כי מעוניין שאינו קבוצה חבר .10
 הסכמתו שנתן כמי ייחשב - ולא ההסדר, יחול שעליה מהקבוצה לצאת לו להתיר זו, מודעה פרסום ממועד ימים

 הבקשה ;בהסדר) ויתור(כהגדרתו ובעניינו כלפיו שהתגבש כמי זה ובכלל בהסדר, ולהתקשרותו בקבוצה להיכלל
טלפון. ומספר כתובת ת.ז., מלא, שם תכלול

 (כהגדרתם הבקשות ענייני בכל בהסדר) (כהגדרתו ויתור אוטומטית יתגבש ההסדר, את המשפט בית אישור עם .11
 לצאת להם להתיר המשפט מבית שביקשו אלו למעט התובעים, קבוצת לכל ביחס דין בית מעשה וייווצר בהסדר),

המשפט. בית ידי על אושרה מהקבוצה ויציאתם לחוק, (ר)18 סעיף להוראת בהתאם מהקבוצה



 

 

מקרה של הנוסח המלא של ההסדר על נספחיו הוא המחייב; בכל האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של ההסדר.  .12
  הסדר. היחייב נוסח נו, סתירה בי� מודעה זו לבי

13.  � ביב,אל במזכירות בית המשפט המחוזי בתלעיו� כל דורש  המלא הסדרהלעיל, יעמוד  9בתקופה האמורה בסעי
 בתיאו" מראשעו"ד יצחק אביר", , בתיק שרנועהמבקשת ב"כ  יבמשרד ,בשעות עבודה רגילותו 1ויצמ�  וברחב

עו"ד ישי שריד ועו"ד גלעד ברנע, בתיאו" , בתיק קניאל, ובמשרדי ב"כ המבקשי" 03$6110505ו� שמספרו פבטל
  .03$5650000 מראש בטלפו� שמספרו:

 סדר מותנה בקבלת אישור בית המשפט.התוק� ה .14

             תוכ� מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתא" להחלטתו. .15



3 נספח

כוחם ובאי הצדדים תצהירי



3 נספח

יבאי-כוחם הצדדים תצהירי - 3 נספח

2133/06 בת״א המבקשת ב״ב מצהיר

 אהיה וכי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,023968639 מס׳ ת.ז. נושא אבירם, יצחק עו״ד הח״מ, אני

:כדלהלן בכתב, בזאת מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי

 תובענה לאישור בקשה במסגרת בע״מ, אביב תל ממוחשבות מכונות שרנוע של כוחה כבא משמש אני .1

 בע״מ לישראל דיסקונט ובנק בע״מ לישראל לאומי בנק בע״מ, הפועלים בנק כנגד הגישה אשר ייצוגית,

בתל־אביב־יפו. המחוזי המשפט בבית ,2133/06 ת״א בהליך ״המשיבים״), :ביחד (להלן

 בגדרי המוגש כתצהיר ,2006התשס״ו- ייצוגיות, תובענות לחוק (ב)18 לסעיף בהתאם זה, תצהירי עושה אני .2

הפשרה״). ״הסדר :הצדדים(להלן בין המתוקן הפשרה הסדר לאישור מעודכנת בקשה

 הפשרה הסדר את קראתי נספחיו. על הפשרה, בהסדר מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .3

מתצהירי. נפרד בלתי חלק מהווה והוא זה, תצהיר על חתימתי בטרם החתום,

 כמפורט כוחה, לבאי טרחה ושכר למבקשת גמול תשלום לעניין הפשרה בהסדר הכלולות ההמלצות מלבד .4

 כל למרשתי ו/או לי המשיבים מטעם הובטחו ו/או ניתנו לא כי מצהיר אני הפשרה, בהסדר 18 בסעיף

התובענה. ו/או הפשרה הסדר עם בקשר בעקיפין, או במישרין כלשהי, הנאה טובת ו/או תשלום

אמת. תצהירי ותוכן חתימתי זוהי שמי, זהו .5

אישוד

 עו״ד, יצחקיאבירם, מר לפני הופיע 23.2.2016 ביום כי מאשר .C,מ.י• עו״ד, שילוני, דנה הח״מ, אני

 אמת להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ,023968639 מס׳ ת.ז. באמצעות בפני אישי/שהזדהה באופן לי המוכר

בפני. עליה וחתם דלעיל הצהרתו אמיתות בפני אישר בחוק, הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא ואם



 511230468 מס׳ ח.פ. הנושאת בע״מ, אביב תל ממוחשבות מכונות שרנוע בחברת כמנכ״ל משמש/ת אני .6

בע״מ, הפועלים בנק כנגד שהוגשה ייצוגית, תובענה לאישור בבקשה המבקשת שהינה ״המבקשת״), :(להלן

,2133/06 ת״א בהליך ״המשיבים״), ביחד: (להלן, בע״מ לישראל דיסקונט ובנק בע״מ לישראל לאומי בנק

בתל־אביב־יפו. המחוזי המשפט בבית

 ,2010התש״ע־ ייצוגיות, תובענות לתקנות (ב)12 לסעיף בהתאם המבקשת, מטעם זה תצהירי עושה אני .7

 ״הסדר (להלן: הצדדים בין המתוקן הפשרה הסדר לאישור המעודכנת הבקשה בגדרי המוגש כתצהיר

הפשרה״).

 הפשרה הסדר את קראתי נספחיו. על הפשרה, בהסדר מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .8

 אמיתות את מאשר/ת אני מתצהירי. נפרד בלתי חלק מהווה והוא זה תצהיר על חתימתי בטרם החתום

פשרה. הסדר לאישור לבקשה יסוד המשמשות העובדות

 כמפורט כוחה, לבאי טרחה ושכר למבקשת גמול תשלום לעניין הפשרה בהסדר הכלולות ההמלצות מלבד .9

 לבאי- ו/או למבקשת המשיבים מטעם הובטחו ו/או ניתנו לא כי מצהיר/ה אני הפשרה, להסדר 18 בסעיף

התובענה. ו/או הפשרה הסדר עם בקשר בעקיפין, או במישרין כלשהי, הנאה טובת ו/או תשלום כל כוחה

אמת. תצהירי ותוכן חתימתי זוהי שמי, זהו . 10

2133/06 במ״א המבקשת ז3מטע מצהיר

אהיה וכי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר מס ת.ז. נושא/ת רביו, עמי הח״מ, אני

:כדלהלן בכתב, בזאת מצהיר/ה כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי/ה

אישור

 לי המוכר/ת רבין, עמי מר לפני הופיע/ה 23.2.2016 ביום כי מאשר ,1689 מ.ר. עו״ד, אבירם, יצחק הח״מ, אני

עליו/ה כי שהזהרתיו/ה ולאחר .<>ג> 3• ל־ מס׳ ת.ז. באמצעות בפני שהזדהה/תה אישי/ באופן

 אמיתות בפני אישר/ה בחוק, הקבועים לעונשים צפוי/ה יהיה/תהיה כן יעשה/תעשה לא ואם אמת להצהיר

בפני. עליה וחתם/חתמה דלעיל הצהרתו/ה

VVxCpfip, יןעורך^-
 ג’רזלל

:6110505



1207-10-34 בת״צ המבסשים ג״פ תצהיר

 בקשה במסגרת אלגרבלי, שלמה ומר וולנסקי גרשון פרופי קניאל, שמואל פרופ׳ של כוחם כבא משמש אני .1

 דיסקונט ובנק בע״מ לישראל לאומי בנק בע״מ, הפועלים בנק כנגד הוגשה אשר ייצוגית, תובענה לאישור

 המחוזי המשפט בבית מתנהל אשר ,1207-10-14 ת״צ בהליך ״המשיגים״), ביחד: (להלן בע״מ לישראל

בתל-אביב-יפו.

 בגדרי המוגש כתצהיר ,2006התשס״ו- ייצוגיות, תובענות לחוק (ב)18 לסעיף בהתאם זה, תצהירי עושה אני .2

הפשרה״). ״הסדר :הצדדים(להלן בין המתוקן הפשרה הסדר לאישור המעודכנת הבקשה

 הפשרה הסדר את קראתי נספחיו. על הפשרה, בהסדר מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .3

מתצהירי. נפרד בלתי חלק מהווה והוא זה, תצהיר על חתימתי בטרם החתום,

 כמפורט כוחם, לבאי טרחה ושכר למבקשים גמול תשלום לעניין הפשרה בהסדר הכלולות ההמלצות מלבד .4

 כל למרשיי ו/או לי המשיבים מטעם הובטחו ו/או ניתנו לא כי מצהיר אני הפשרה, בהסדר 18 בסעיף

התובענה. ו/או הפשרה הסדר עם בקשר בעקיפין, או במישרין כלשהי, הנאה טובת ו/או תשלום

שי עו״ד הח״מ, אני תי לאחר ,059629790 מס׳ ת.ז. נושא שריד, י הצהיר עלי כי שהוזהר אהיה וכי האמת את ל

ם צפוי שי שה לא אם בחוק הקבועים לעונ ת מצהיר כן, אע :כדלהלן בכתב, בזא

 ולאחר אישי, באופן לי המוכר שריד, ישי עו״ד לפני הופיע 24.2.16 ביום כי מאשר הרואה, נריה עו״ד הח״מ, אני

 אמיתות בפני אישר בחוק, הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא ואם אמת להצהיר עליו כי שהזהרתיו

בפני. עליה וחתם דלעיל הצהרתו

אמת. תצהירי ותוכן חתימתי זוהי שמי, זהו .5

המצהיר חתימת

אישוד



1207-10-14 במ״צ המבסשים ב״פ מצהיר

ר. גלעד עו״ד הח״מ, אני מ. האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,058727934 מס׳ ת.ז. נושא ),16611 ברנע(

:כדלהלן בכתב, בזאת מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי

 בקשה במסגרת אלגרבלי, שלמה ומר וולנסקי גרשון פרופ׳ קניאל, שמואל פרופ׳ של כוחם כבא משמש אני .1

 דיסקונט ובנק בע״מ לישראל לאומי בנק בע״מ, הפועלים בנק כנגד הוגשה אשר ייצוגית, תובענה לאישור

 המחוזי המשפט בבית מתנהל אשר ,1207-10-14 ת״צ בהליך ״המשיבים״), ביחד: (להלן בע״מ לישראל

בתל-אביב-יפו.

 בגדרי המוגש כתצהיר ,2006התשס״ו־ ייצוגיות, תובענות לחוק (ב)18 לסעיף בהתאם זח, תצהירי עושה אני .2

הפשרה״). ״הסדר :הצדדים(להלן בין המתוקן הפשרה הסדר לאישור המעודכנת הבקשה

 הפשרה הסדר את קראתי נספחיו. על הפשרה, בהסדר מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .3

מתצהירי. נפרד בלתי חלק מהווה והוא זה, תצהיר על חתימתי בטרם החתום,

 כמפורט כוחם, לבאי טרחה ושכר למבקשים גמול תשלום לעניין הפשרה בהסדר הכלולות ההמלצות מלבד .4

 תשלום כל למרשיי ו/או לי המשיבים מטעם הובטחו ו/או ניתנו לא כי מצהיר אני הפשרה, בהסדר 18 בסעיף

התובענה. ו/או הפשרה הסדר עם בקשר בעקיפין, או במישרין כלשהי, הנאה טובת ו/או

אמת. תצהירי ותוכן חתימתי זוהי שמי, זהו .5

אישור

 ברנע, גלעד מר לפני הופיע 2016 פברואר, 24 ביום כי מאשרת ,35110 מ.ר. עו״ד, דמרי-מדר, ורדית הח״מ, אני

כי שהזהרתיו ולאחר ז - — - — מסי ת.ז. באמצעות בפני -זדהה-שהאישי/ באופן לי המוכר עו״ד,

 דלעיל הצהרתו אמיתות בפני אישר בחוק, הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא ואם אמת להצהיר עליו
בפני. עליה וחתם



1207-10-14 בת״צ 1 המבסש מטעם תצהיר

 לאומי בנק בע״מ, הפועלים בנק כנגד שהוגשה ייצוגית, תובענה לאישור בבקשה 1 כמבקש משמש אני .1

 בבית ,1207-10-14 ת״צ בהליך ״המשיבים״), ביחד: (להלן, בע״מ לישראל דיסקונט ובנק בע״מ לישראל

בתל-אביב-יפו. המחוזי המשפט

 בגדרי המוגש כתצהיר ,2010התש״ע- ייצוגיות, תובענות לתקנות (ב)12 לסעיף בהתאם זה, תצהירי עושה אני .2

הפשרה״). ״הסדר :הצדדים(להלן בין המתוקן הפשרה הסדר לאישור המעודכנת הבקשה

 הפשרה הסדר את קראתי נספחיו. על הפשרה, בהסדר מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .3

 אמיתות את מאשר אני מתצהירי. נפרד בלתי חלק מהווה והוא זה תצהיר על חתימתי בטרם החתום

פשרה. הסדר לאישור לבקשה יסוד המשמשות העובדות

 כמפורט כוחם, לבאי טרחה ושכר למבקשים גמול תשלום לעניין הפשרה בהסדר הכלולות ההמלצות מלבד .4

 כל לבאי-כוחי ו/או לי המשיבים מטעם הובטחו ו/או ניתנו לא כי מצהיר אני הפשרה, להסדר 18 בסעיף

התובענה. ו/או הפשרה הסדר עם בקשר בעקיפין, או במישרין כלשהי, הנאה טובת ו/או תשלום

אמת. תצהירי ותוכן חתימתי זוהי שמי, זהו .5

אהיה וכי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,0691782-7 מס׳ ת.ז. נושא קניאל, שמואל פרופי הח״מ, אני

:כדלהלן בכתב, בזאת מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי

קניאל שמואל

אישור

 המוכר קניאל, שמואל מר לפני הופיע 2016 פברואר, 24 ביום כי מאשר ,16611 מ.ר. עו״ד, ברנע, גלעד הח״מ, אני

להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ז מס׳ ת.ז. באמצעות בפני-שהזדהה/תהאישי/ באופן לי

בפני. עליה וחתם דלעיל מצתרתו4אמיתוו בפני אישר בחוק, הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא ואם אמת

■’ W
עו״ד ברנע, גלעד

■ ?״a •*׳יי
16611 ®גי•



 בע״מ, הפועלים בנק כנגד שהוגשה ייצוגית, תובענה לאישור בבקשה 2 כמבקש משמש אני .1

 בהליך ״המשיבים״), :ביחד (להלן, בע״מ לישראל דיסקונט ובנק בע״מ לישראל לאומי בנק

בתל-אביב-יפו. המחוזי המשפט בבית ,1207-10־14 ת״צ

 ,2010התש״ע- ייצוגיות, תובענות לתקנות (ב)12 לסעיף בהתאם זה, תצהירי עושה אני .2

 הצדדים בין המתוקן הפשרה הסדר לאישור המעודכנת הבקשה בגדרי המוגש כתצהיר

הפשרה״). ״הסדר (להלן:

 את קראתי נספחיו. על הפשרה, בהסדר מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .3

מתצהירי. נפרד בלתי חלק מהווה והוא זה תצהיר על חתימתי בטרם החתום הפשרה הסדר

פשרה. הסדר לאישור לבקשה יסוד המשמשות העובדות אמיתות את מאשר אני

 לבאי טרחה ושכר למבקשים גמול תשלום לעניין הפשרה בהסדר הכלולות ההמלצות מלבד .4

 מטעם הובטחו ו/או ניתנו לא כי מצהיר אני הפשרה, להסדר 18 בסעיף כמפורט כוחם,

בעקיפין, או במישרין כלשהי, הנאה טובת ו/או תשלום כל לבאי־כוחי ו/או לי המשיבים

5 התובענה. ו/או. הפשרה הסדר עם בקשר

אמת. תצהירי ותוכן חתימתי זוהי שמי, זהו .5

״צ2 המבמש מטעם תצהיר מ 1207-10־14 ב

שון פרופי הח״מ, אני תי לאחר ,51169803 מס׳ ת.ז. נושא וולנסקי, גר הר הוז את להצהיר עלי כי ש

ת מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת א :כדלהלן בכתב, בז

£
אישור

w'l'lC ?)■4ביום כי מאשר ,16508 מ.ר. שריד, ישי עו״ד הח״מ, אני

המצהי^ חתימת

גרשון פרופ׳ לפני הופיע

 יהיה כן יעשה לא ואם אמת להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר אישי, באופן לי המוכר וולנסקי,

בפני. עליה וחתם דלעיל הצהרתו אמיתות בפני אישר בחוק, הקבועים לעונשים צפוי



1207-10-14 בת״צ3 המבקש מטעם תצהיר

 לאומי בנק בע״מ, הפועלים בנק כנגד שהוגשה ייצוגית, תובענה לאישור בבקשה 3 כמבקש משמש אני .1

,1207-10-14 ת״צ בהליך ״המשיבים״), ביחד: (להלן, בע׳ימ לישראל דיסקונט ובנק בע״מ לישראל

בתל-אביב-יפו. המחוזי המשפט בבית

 המוגש כתצהיר ,2010התש״ע- ייצוגיות, תובענות לתקנות (ב)12 לסעיף בהתאם זה, תצהירי עושה אני .2

הפשרה״). ״הסדר הצדדים(להלן: בין המתוקן הפשרה הסדר לאישור המעודכנת הבקשה בגדרי

 הפשרה הסדר את קראתי נספחיו. על הפשרה, בהסדר מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .3

 אמיתות את מאשר אני מתצהירי. נפרד בלתי חלק מהווה והוא זה תצהיר על חתימתי בטרם החתום

פשרה. הסדר לאישור לבקשה יסוד המשמשות העובדות

 כוחם, לבאי טרחה ושכר למבקשים גמול תשלום לעניין הפשרה בהסדר הכלולות ההמלצות מלבד .4

 ו/או לי המשיבים מטעם הובטחו ו/או ניתנו לא כי מצהיר אני הפשרה, להסדר 18 בסעיף כמפורט

 ו/או הפשרה הסדר עם בקשר בעקיפין, או במישרין כלשהי, הנאה טובת ו/או תשלום כל לבאי-כוחי

התובענה.

אמת. תצהירי ותוכן חתימתי זוהי שמי, זהו .5

אהיה וכי האמת אה להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,56523418 מס׳ ת.ז. נושא אלגרבלי, שלמה הח״מ, אני

:כדלהלן בכתב, בזאת מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי

המצהיר חתימת

אישיר

אלגרבלי, שלמה מר לפני הופיע ביום כי מאשר ,__ fc >;</׳ .עו״ד הח״מ, אני

 יעשה לא ואם אמת להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר :ז.,ת-גאמצעות בפני חהדהוש אישי/ באופן לי המוכר

בפני. עליה וחתם דלעיל הצהרתו אמיתות בפני אישר בחוק, הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן



w ״פ1 תצהיד a הפועלים ya״a

 כייצוגית, תובענה לאישור הבקשות במסגרת ״הבנק״) (להלן: בע״מ הפועלים בנק של כוחו בא משמש אני .1

 (להלן•. בתל־אביב־יפו המחוזי המשפט בבית ,1207־10־14 ובת״צ 2133/06 בת״א כנגדו הוגשו אשר

״התובענות״).

 בגדרי המוגש כתצהיר ,2006התשס״ו- ייצוגיות, תובענות לחוק (ב)18 לסעיף בהתאם וה תצהירי עושה אני .2

הפשרה״). ״הסדר :הצדדים(להלן בין המתוקן הפשרה הסדר לאישור המעודכנת הבקשה

נספחיו. על הפשרה, בהסדר מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .3

 כוחם, לבאי טרחה ושכר בתובענות למבקשים גמול תשלום לעניין הפשרה בהסדר הכלולות ההמלצות מלבד .4

 בתובענות למבקשים הבנק מטעם הובטחו ו/או ניתנו לא כי מצהיר אני הפשרה, בהסדר 18 בסעיף כמפורט

 /או1 הפשרה הסדר עם בקשר בעקיפין, או במישרין כלשהי, הנאה טובת ו/או תשלום כל כוחם לבאי ו/או

התובענות.

אמת. תצהירי ותוכן חתימתי זוהי שמי, זהו .5

וכי האמת את להצהיר עלי כי שהווהרתי לאחר , 2 מט׳ ת.ו. נושא .0יייי >-<«י עו״ד הח״מ, אני

אה מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה :כדלהלן בכתב, בו

7J; ((׳י הח״מ, אני r , ,אישית, לי המוכר עו״ד, ■(־■׳■י-// '//</ לפני הופיע ביום כי מאשר עו״ד

 אמיתות בפני אישר בחוק, הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא ואם אמת להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר

בפני. עליה וחתם דלעיל הצהרתו

C< (י ',,r , עו״ד

אישיד



היר ם תצ סע a״y* הסועלמז &3a מ

ב משמש/ת הנני .1 ^ ״המשיג״}. או ״הבנק״ ־ בע״מ(להלן פועלים בנס/

 בת״א הבנק כעד הוגשו אשר כייצוגית, תובענה לאישור הבקשות במסגרת זח הצהיר נותן/נת אני .2

״תמזבעגות״). !בתל-אביב-יפו(להלן המחוזי המשפט בבית ,1207-10־14 ובת״צ 2133/06

 כתצהיר ,2ס10התש״ע־ ייצוגיות, תובענות לתקנות (ב)12 לסעיף בהתאם זח תצהירי עושה אני .3

 ״הסדר (להלן: הצדדים בין המתוקן הפשרה הסדר לאישור המעודכנת הבקשה בגדרי המוגש

הפשרה״}.

נספחיו. על הפשרה, בהסדר מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .4

פשרה. הסדר לאישור לבקשה יסוד המשמשות העובדות אמיתות את מאשר/ת אני .5

 טרחה ושבר בתובענות למבקשים גמול תשלום לעניין הפשרה בהסדר הכלולות ההמלצות מלבד .6

 מטעם הובטחו ו/או ניתנו לא בי מצחיר/ח אני הפשרה, בהסדר 18 בסעיף במפורט כוחם, לבאי

 או במישרין כלשהי, הנאה טובת תאו תשלום כל כוחם לבאי ו/או בתובענות למבקשים הבנק

התובענות. ו/או הפשרה הסדר עם בקשר בעקיפין,

p חתימתי זוהי שמי, זהו .7 im אמת. תצהירי

1חח״מ, אני 6^ ^ י _ צפוי/ה אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר R^ThkA^־ ת.ז. !

־ כדלקמן בכתב, בזאת מצחיר/ח כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים

 חצחרתו אמיתות בפני אישר בחוק, הקבועים לעונשים צפוי יחיה כן יעשה לא ואם אמת להצהיר עליו
בפני. עליה וחתם דלעיל

1U095O285S



ר הי צ ב ת ״ ע״מ1 ל<שדאל לאומי ב

 תובענה לאישור הבקשות במסגרת ״הבנק״) (להלן: בע״מ לישראל לאומי בנק של כוחו בא משמש אני .1

 בתל-אביב-יפו(להלן: המחוזי המשפט בבית ,1207-10-14 ובתי׳צ 2133/06 בת״א כנגדו הוגשו אשר ייצוגית,

״התובענות״}.

 בגדרי המוגש כתצהיר ,2006התשס״ו- ייצוגיות, תובענות לחוק (ב)18 לסעיף בהתאם זה תצהירי עושה אני .2

הפשרה״). ״הסדר :הצדדים(להלן בין המתוקן הפשרה הסדר לאישור המעודכנת הבקשה

נספחיו. על הפשרה, בהסדר מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .3

 כוחם, לבאי טרחה ושכר בתובענות למבקשים גמול תשלום לעניין הפשרה בהסדר הכלולות ההמלצות מלבד .4

 בתובענות למבקשים הבנק מטעם הובטחו ו/או ניתנו לא כי מצהיר אני הפשרה, בהסדר 18 בסעיף כמפורט

 ו/או הפשרה הסדר עם בקשר בעקיפין, או במישרין כלשהי, הנאה טובת ו/או תשלום כל כוחם לבאי ו/או

התובענות.

אמת. תצהירי ותוכן חתימתי זוהי שמי, זהו .5

אחיה וכי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,024212680 מס׳ ת.ז. נושא קדם, דרור עו״ד הח״מ, אני

:כדלהלן בכתב, בזאת מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי

אישור

אישית, לי המוכר עו״ד, . pvv לפני הופיע VSA ft* ביום כי מאשר עו״ד, . 11 הח״מ, אני

 אמיתות בפני אישר בחוק, הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא ואם אמת להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר

בפני. עליה וחתם דלעיל הצהרתו



^0ת.ז . p^7הח״מ. אני ? ( \ ^0  לעונשים צפוי/ה אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר .9

:כדלקמן בכתב, בזאת מצהיר/ה כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים

l כ משמש/ת הנני .1 i f t ״המשיב״). או ״הבבק״ :בע״מ(להלן לישראל לאומי בבנק

 2133/06 בת״א הבנק כנגד הוגשו אשר ייצוגית, תובענה לאישור הבקשות במסגרת זה תצהיר נותן/נת אני .2

״התובענות״). בתל־אביב-יפו(להלן: המחוזי המשפט בבית ,1207־10־14 ובת״צ

 בגדרי המוגש כתצהיר ,2010התש״ע- ייצוגיות, תובענות לתקנות (ב)12 לסעיף בהתאם זה תצהירי עושה אני .3

הפשרה״). ״הסדר :הצדדים(להלן בין המתוקן הפשרה הסדר לאישור המעודכנת הבקשה

נספחיו. על הפשרה, בהסדר מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .4

פשרה. הסדר לאישור לבקשה יסוד המשמשות העובדות אמיתות את מאשר/ת אני .5

 כוחם, לבאי טרחה ושכר בתובענות למבקשים גמול תשלום לעניין הפשרה בהסדר הכלולות ההמלצות מלבד .6

 למבקשים הבנק מטעם הובטחו ו/או ניתנו לא כי מצהיר/ה אני הפשרה, בהסדר 18 בסעיף כמפורט

 הסדר עם בקשר בעקיפין, או במישרין כלשהי, הנאה טובת ו/או תשלום כל כוחם לבאי ו/או בתובענות

התובענות. ו/או הפשרה

אמת. תצהירי ותוכן חתימתי זוהי שמי, זהו .7

בע״מ לישראל לאומי ב«ז מסעם תצהיד

אישור

>T0 ,י י. מ עו״ד ! ! ■.^.^ לפני הופיע ביום כי מאשר . לי המובר'(}/
0 ל* מס׳ ת.ז. באמצעות בפני /שהזדהה־אישיןבאופ 1^c,l> S H . אמת להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר 

בפני. עליה וחתם דלעיל הצהרתו אמיתות בפני אישר בחוק, הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא ואם



ט t7n ב״ב תצהיד ת שראל דיטק מ1 לי ע״

 לאישור הבקשות במסגרת ״הבנק״} (להלן: בע״מ לישראל דיסקונט בנק של כוחו כבאת משמשת אני .1

 בתל-אביב-יפו המחוזי המשפט בבית ,1207-10-14 ובת״צ 2133/06 בת״א כנגדו הוגשו אשר ייצוגית, תובענה

״התובענות״}. (להלן:

 בגדרי המוגש כתצהיר ,2006התשס״ו- ייצוגיות, תובענות לחוק (ב}18 לסעיף בהתאם זה תצהירי עושה אני .2

הפשרה״}. ״הסדר הצדדים(להלן: בין המתוקן הפשרה הסדר לאישור המעודכנת הבקשה

נספחיו. על הפשרה, בהסדר מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל . 3

 כוחם, לבאי טרחה ושכר בתובענות למבקשים גמול תשלום לעניין הפשרה בהסדר הכלולות ההמלצות מלבד .4

 בתובענות למבקשים הבנק מטעם הובטחו ו/או ניתנו לא כי מצהירה אני הפשרה, בהסדר 18 בסעיף כמפורט

 ו/או הפשרה הסדר עם בקשר בעקיפין, או במישרין כלשהי, הנאה טובת ו/או תשלום כל כוחם לבאי ו/או

התובענות.

אמת. תצהירי ותוכן חתימתי זוהי שמי, זהו .5

וכי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,024058679 מס׳ ת.ז. נושאת אייל-בוגר, טל עו״ד הח״מ, אני

:כדלהלן בכתב, בזאת מצהירה כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפויה אהיה

__ ............... I(jl_

עו״ד אייל-בוגר, טל

אישור

 אישית, לי המוכרת עו״ד, אייל-בוגר, טל גב׳ לפני הופיעה 25.2.2016 ביום כי מאשר עו״ד, שוורץ, זיו הח״מ, אני

 בפני אישרה בחוק, הקבועים לעונשים צפויה תהיה כן תעשה לא ואם אמת להצהיר עליה כי שהזהרתיה ולאחר

בפני. עליה וחתמה דלעיל הצהרתה אמיתות



בע״מ לישדאל דיפממט נגלז מטעם מצהיר ן

״המשיב״). או ״הבנק״ :בע״מ(להלן לישראל דיסקונט בנםב י-.£^1אכ משמש/ת הנני .6

2133/06 בת״א הבנק כנגד הוגשו אשר כייצוגית, תובענה לאישור הבקשות במסגרת זה תצהיר נותן/נת אני 7

״התובענות״). :בתל-אביב-יפו(להלן המחוזי המשפט בבית ,1207-10-14 ובת״צ

 בגדרי המוגש כתצהיר ,20ג0התש״ע- ייצוגיות, תובענות לתקנות (ב)12 לסעיף בהתאם זה תצהירי עושה אני .8

הפשרה״). ״הסדר :הצדדים(להלן בין המתוקן הפשרה הסדר לאישור המעודכנת הבקשה

נספחיו. על הפשרה, בהסדר מפורטות הצדדים הגיעו אליהן ההסכמות כלל .9

פשרה. הסדר לאישור לבקשה יסוד המשמשות העובדות אמיתות את מאשר/ת אני .10

 כוחם, לבאי טרחה ושכר בתובענות למבקשים גמול תשלום לעניין הפשרה בהסדר הכלולות ההמלצות מלבד .11

 למבקשים הבנק מטעם הובטחו ו/אז ניתנו לא כי מצהיר/ה אני הפשרה, בהסדר 18 בסעיף כמפורט

 הסדר עם בקשר בעקיפין, או במישרין כלשהי, הנאה טובת ו/או תשלום כל כוחם לבאי ו/או בתובענות

התובענות. ו/או הפשרה

i-.-, ^11 הח״מ, אני / V  Q . .ת.ז ^ V S S אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר

:כדלקמן בכתב, בזאת מצהיר/ה כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי/ה

אמת. תצהירי ותוכן חתימתי זוהי שמי, והו .12

' אישור

■״ הח״מ, אני )& 0) M מ.ר. עו״ד, ^ /fM . לפני הופיע ביום כי מאשר .

עליו כי שהזהרתיו ולאחר . ‘^-?רי׳ר מס׳ ת.ז. באמצעות בפני אישי/שהזדהה באופן לי המוכר

 וחתם דלעיל הצהרתו אמיתות בפני אישר בחוק, הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא ואם אמת להצהיר

בפני. עלית

9! ך ^ ^ עו׳יד 6



א4׳ נספח

קבוצה חבר הצהרה נוסח



 דיסקונט בנק או בע״מ הפועלים בנק או בע״מ לישראל לאומי בנק לקוחות שהיו למי היא התשלום קבלת .1

 הסכם בנוסח וכמוגדר כמפורט הכל ,23.11.2006 עד 12.9.1999 מהתקופה: חלק או כל במהלך בע״מ לישראל

המלא. הפשרה

 אותו של למוח היום גם והוא הנ״ל, התקופה כל או חלק במהלך הנ״ל הבנקים אחד של לקוח שהיה מי .2

 למלא בלי הזיכוי), במועד גם פתוח יישאר שחשבונו לחשבונו(ובלבד היישר התשלום את יקבל הבנק

המלא. הפשרה הסכם בנוסח כמפורט הכל כך, לשם תצהיר או הצהרה

 להגיש צריך - בנק והחליף הנ״ל, התקופה כל או חלק במהלך הנ״ל הבנקים אחד של לקוח שהיה מי רק .3

המלא. הפשרה הסכם בנוסח כמפורט הכל בתשלום, מעוניין הוא אם תצהיר או הצהרה

 של בתקופה הנ״ל הבנקים באחד שלו החשבונות כל עבור .אחת פעם רק תשלום לקבל זכאי לקוח כל .4

המלא. הפשרה הסכם בנוסח כמפורט הכל אחד, מטופס יותר להגיש אין לכן .23.11.2006 עד 12.9.1999

תשלום קבלת לשם עו״ד) ידי על תצהיר(מאומת או חשבון) תדפיס לקוח(בצירוף הצהרת הגשת

אביב־יפו המחוזי בבימ״ש 1207־10־14 ובת״צ )19230/06 (בש׳׳א 2133/06 בת״א פשרה הסדר במסגרת תל־ ב

_____________תאריך: לכבוד

 בע״מ איגוד בנק של לנאמנות חברה

28 העם אחד רח׳

03־5191208 בפקס: או בדואר אביב־יפו תל

א.ג.נ,

בגס חשבוו בדבר הצהרה הנדון:

בתל־אביב־יפו) המחוזי המשפט גביה 1207־10־14 ובת״צ )19230/06 בש״א ( 2133/06 בת״א פשרה הטדר (במסגרה

.23.11.2006 לבין 12.9.1999 בתקופה הבנק חשבון מתדפיס העתק לצרף שיכול מי ידי על תוגש הצהרה

השנים במהלך כי בזאת, מצהיר/ה /_________________ת.ז נושא/ת ,______________הח״מ, אני

בע״מ/ הפועלים בנק בע״מ/ לישראל לאומי בבנק4________מסוג 3בנק בחשבון החזקתי 2___________

ש5בע״מ לישראל דיסקונט בנק  בעבר). החשבון התנהל בו הבנק שם את בעיגול להקיף (י

:זו להצהרה מצורפים

הבנק. מחשבון תדפיס של העתק .1

.6הזהות תעודת של צילום .2

:6הם הפשרה הסדר פי על התשלום ביצוע לצורך שברשותי הנוכחי הבנק חשבון פרטי

_________________:הבנק שם

________________:סניף מספר

______________:החשבון מספר

ובברכה, רב בכבוד



2

:הגדדשים) הפדטיס בל בהו מילאו שלא פניות יטופלו ההצהדה(לא למילוי הודאות

ומדויק. מלא תאגיד מספר או ת.ז. מס׳ למסור יש .1

.23.11.2006 לבין 12.9.1999 בין להיות התקופה על הבנק. חשבון הוחזק שבמהלכה התקופה את לציין יש .2

 כלקוח שהחזיק החש״ק ו/או החח״ד ו/או העו״ש חשבונות כל בגין אחד זכאות לסכום זכאי עבר לקוח כל .3

חשבונות, מספר בעבר ברשותך שהיו וככל אם גם לכן, הנ״ל. התקופה מהלך בכל מהם מי או המשיבים אצל

בלבד. אחד בנק לחשבון ביחס זו הצהרה ולשלוח למלא יש אזי

a חח״ד. חשבון חש״ק/ חשבון / עו״ש חשבון היה זה האם - הנ״ל בתקופה הוחזק חשבון סוג איזה לציין יש

 הפועלים בנק או בע״מ לישראל לאומי בנק :הבנקים באחד חשבון שהחזיק למי רק היא לתשלום הזכאות .5

המתאים. הבנק שם את בעיגול הקיפי הקף/ בע״מ. לישראל דיסקונט בנק או בע״מ

ההצהרה. שולח של הזהות תעודת של צילום וכן הבנק מחשבון תדפיס של העתק לצרף יש .6

הבנק. חשבון ומס׳ הסניף מס׳ הבנק, שם - הנוכחי הבנק חשבון פרטי את במדויק לציין יש .7



ב4 נספח

קבוצה חבר תצהיר נוסח



 בנק או בע״מ הפועלים בנק או בע״מ לישראל לאומי בנק לקוחות שהיו למי רק היא התשלום קבלת .1

 וכמוגדר כמפורט הכל ,23.11.2006 עד 12.9.1999 מהתקופה: חלק או כל במהלך בע״מ לישראל דיסקונט

המלא. הפשרה הסכם בנוסח

 אותו של לקוח מיום גם והוא מנ״ל, מתקופה בל או חלק במהלך מנ״ל מבנקים אחד של לקוח שהיה מי .2

 למלא בלי מזיכוי), במועד גם פתוח יישאר שחשבונו לחשבונו(ובלבד מיישר מתשלום את יקבל מבנם

המלא. הפשרה הסכם בנוסח כמפורט הכל כך, לשם תצהיר או הצהרה

 להגיש צריך - בגס ומחליף הנ״ל התקופה כל או חלק במהלך הנ״ל הבנקים אחד של לקוח שהיה מי רק .3

המלא. הפשרה הסכם בנוסח כמפורט הכל בתשלום, מעוניין הוא אם תצהיר או הצהרה

 של בתקופה הנ״ל הבנקים באחד שלו החשבונות כל עבור .אחת פעם רס תשלום לקבל זכאי לקוח כל .4

המלא. הפשרה הסכם בנוסח כמפורט הכל אחד, טופס מאשר יותר להגיש אין לכן .23.11.2006 עד 12.9.1999

משלום קבלת לשם עו״ד) ידי על תצמיד(מאומת או חשבון) תדפיס לקוח(בצירוף הצמרת מגשת

אביב־יפו המחוזי בבימ״ש 1207־10־14• ובת״צ )19230/06 (בש״א 2133/06 בת״א פשרה הטדר במסגרת תל־ ב

_____________תאריך: לכבוד

 בע״מ איגוד בנק של לנאמנות חברה

28 העם אחד רח׳

03־5191208 בפקס: או בדואר יפו אביב־ תל

תצהיד

ש״א 2133/06 גת״א פשרה הטדר (נמסגרת ה 1207-10־14 וגה״צ )19230/06 (נ בתל־אביב-יפו) המחוזי המשפט גפי

האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר /_________________ת.ז נושא/ת ,_____________הח״מ, אני
:כדלקמן בכתב בזאת מצהיר/ה כן, אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי/ה אהיה וכי

בע״מ/ לישראל לאומי בבנק 4_________מסוג 3בנק בחשבון החזקתי 2____________השנים במהלך .1
ש5בע״מ לישראל דיסקונט בע״מ/ הפועלים בעבר). החשבון התנהל בו הבנק שם את בעיגול להקיף (י

6הם: הפשרה, הסדר פי על התשלום ביצוע לצורך שברשותי, הנוכחי הבנק חשבון פרטי .2

_______________:הבנק שם

_____________:הסניף מספר

____________:החשבון מספר

אמת. דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו .3

אישור

לאחר ,__________ ת.ז. נושא/ת ,__________ בפני הופיע/ה ,___________ ביום כי מאשר/ת הנני
 צפוי/ה יהיה/תהיה וכי האמת את לומר עליו/ה כי שהזהרתיו/ה ולאחר זהות, בתעודת בפני שהזדהה/הזדהתה

בפני. עליה וחתם/חתמה הצהרתו/ה נכונות את אישר/ה כן, יעשה/תעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים

דין עורך/ת
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הנדרשים): הפרטים כל בהם מולאו שלא תצהירים יטופלו התצהיר(לא למילוי הוראות

ומלא. מדויק ת.ז. מס׳ למלא יש .1

.23.11.2006 לבין 12.9.1999 בין להיות התקופה על הבנק. חשבון הוחזק שבמהלכה התקופה את לציין יש .2

 כלקוח שהחזיק החש״ק ו/או החח״ד ו/או העו״ש חשבונות כל בגין אחד זכאות לסכום זכאי עבר לקוח כל .3

חשבונות, מספר בעבר ברשותך שהיו וככל אם גם לכן הנ״ל. התקופה מהלך בכל מהם, מי או המשיבים אצל

בלבד. אחד בנק לחשבון ביחס זו הצהרה ולשלוח למלא יש אזי

חח״ד. חשבון / חש״ק חשבון / עו״ש חשבון היה זה האם - הנ״ל בתקופה הוחזק חשבון סוג איזה לציין יש .4

 הפועלים בנק או בע״מ לישראל לאומי בנק :הבנקים באחד חשבון שהחזיק למי רק היא לתשלום הזכאות .5

המתאים. הבנק שם את בעיגול הקיפי / הקף בע״מ. לישראל דיסקונט בנק או בע״מ

הבנק. חשבון ומס׳ הסניף מס׳ הבנק, שם - הנוכחי הבנק חשבון פרטי את כמדויק לציין יש .6

 אל התצהיר את לשלוח יש ,דיו עורד ידי על כדיו אומת שהוא ולאחר כתצהיר הפרטים כל שמולאו לאחר .7

 שמטפרו כפקט או כדואר אביב, תל 28 העם אחד ברח׳ בע״מ, איגוד בנק של לנאמנות חברה ־ הנאמן
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5 נספח

 הוגש אשר המוסכם הצו נוסח

להגבלים הדין בית של לאישורו

עסקיים



Jrtltm א.

:זה בצו

־ מדיף׳ ביו* ״אישור

סעיף לפי מיסכס 1צ

 ־ הדין״ ״ביה

 - דיסקונט״ ״בנק

 - הבינלאומי״ ״הבנק

 ־ מזרחי״ ״בנק

 ־ הפועלים״ ״בנק

 ־ לאימי״ ״בנק

י ״בנק״

 ־ ״הממונה״

־ פשרה״ ״הטרד

י ״הקביעה״

 מייצג״ כוח מייצג״,בא ״תובע

- הייצוגיוה״ ״התובענות

1988שמ״ח-5ו ,6יי1?עס?1 !זו^נלים לחוס ף

 בהתאם זו, להשכמה חרץ בית ידי על מוסכם צו של תוקף מתן

 ־ (להקן 1988תשמ״ח־ העסקיים, ההגבלים לחוק ב׳50 לסעיף

 ן העסקיים״) ההגבלים ״חוק או ״החוק״

 ;עסקיים להגבלים הדין בית

 ;נע״מ לישראל דיסקונס בנק

 ;בע״מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק

 בע״מ טפהות מזרחי בנק

 • ;בע״מ הפועלים בנק

ן בע״מ לישראל לאומי בנק

 מזרחי בנק דיסקונט, בנק הפועלים, בנק לאומי, מק ־ מאלה אחד

 ;״הבנקים״) ־ להלן יחד הבינלאומי(כולם המק או

i עסקיים הגבלים על הממונה

 ״חוק (להלן: 2006-תשס״ו ייצוגיות, תובענות בחוק כמשמעו

 או להלן כהגדרתן הייצוגיות לתובענות וביחס ייצוגיות״} תובענות

מחן; מי

 לחוק )1(א)(43 סעיף לפי 2009 באפריל 26 מיום הממונה קביעת

 מק לאומי, בנק הפועלים, בנק בין כובלים הסדרים בעניין־

 מידע העברת שעניינם הבינלאומי, והבנק מזרחי מק דיסקונט,

!לעמלות הנוגע

 לתובענות וביתס ייצוגיות תובענות בחוק אלה מונחים כהגדרת

;להק כהגדרתן הייצוגיות

 הבקשות ו/או הייצוגיות התובענות מהליכי יותר או אחד

:להלן כמפורט ייצוגיות, כתובענות לאישורן

 דיסקונט בנק נ׳ ואח׳ בשארי אביב) תל (מחוזי 1714/08 ת״א .1

בע״מ. לישראל לאומי ובנק בע״מ הפועלים בנק בע״מ, לישראל

 מק נ׳ ואח׳ קוסטרינסקי אביב) תל (מחווי 1463/09 ת״א .2

 דיסקונט בנק בע׳׳מ, הפועלים בנק בע״מ, לישראל לאומי

 הבינלאומי והבנק בע״מ טפחות מורחי בנק. בע״מ, לישראל

בע״מ. לישראל הראשון

בע״מ. טפחות מזרחי בנק נ׳ לוי אביב) תל (מחוזי 1346/08 ת״צ .3

 הבינלאומי הבנק נ׳ ישפה אביב) תל (מחוזי 1347/08 ת״צ .4

לישראלבע״מ. הראשון

 תל ממוחשבות מכונות שרנוע 19230/06 בש״א ,2133/06 ת״א .5

בע״ט לישראל לאומי בנק בע״מ, הפועלים בנק נ׳ כע״מ אביב



בע״מ. דיסקונט ובנק

ק נ׳ ואח׳ קניאל ירושלים) (מחוזי 8509/06 ת״א .6  הפועלים מ

בע״מ. לישראל דיסקונט ובנק בע״מ לישראל לאומי בנק בע״מ,

פשרה הסכם במסגרת בנק ידי על ובפועל בעין המשולם כסף סכום - מזומן״ ״תשלום

 בנק ללקוחות יבוצע התשלום לח. צד שהוא ייצוגית תובענה בהליך

 ויאשר הפשרה בהסכם ידון אשר המשפט בית ידי על שיאושר כפי

העניין. לנסיבות בהתאם ידו, על שיקבע ובמועד אותו,

 אחר תשלום כל כולל אינו זה מונח כי מובהר, ספק חסר למען

שישולם, ככל ממנו, כתוצאה או פשרה הסדר במסגרת שישולם

;המייצג המח לבא טרחה שכר )2;(מייצג לתובע גמול )1:(לרבות

אחרת). הטבה או הנחה באמצעות כסף(כגון בשווה תשלום )3(

הצו נשוא ההתחייבויות ב.

 ישלמו להלן, לאמור ובכפוף הראשונה״}, ״התקופה :הדין(להלן בית אישור מיום יום 90 בתוך .1

 ״סכום ־ הבאה(להלן החלוקה פי על חמדתה לאוצר ש״ח )70,000,000(מיליון שבעים הבנקים

התשלום״};

 ש״ח )21,425,000( אלף וחמישה עשרים מאות וארבע מיליון ואחד עשרים של סך א.

לאומי. מק ידי על ישולם

 ש״ח )21,425,000( אלף וחמישה עשרים מאות וארבע מיליון ואחד עשרים של סך ב.

הפועלים. בנק ידי על ישולם

 בנק ידי על ישולם ש״ח )14,300,000(אלף מאות ושלוש מיליון עשר ארבעה של סך ג.

דיסקונט,

הבינלאומי. הבנק ידי על ישולם ש״ח )8,000,000(מיליון שמונה של סך ד.

 בנק ידי על ישולם ש״ח )4,850,000(אלף וחמישים מאות ושמונה מיליון ארבעה של סך ה.

מורתי,

 הייצוגיות בתובענות פשרה להסדר להגיע מעוניין ובנק היה לעיל, 1 בסעיף האמור אף על ,2

 אזי מזומן, תשלום על הסכמה יכלול וההסדר מחן, במי או לחן צד שהוא לעיל) (כהגדרתך

 הקשור בכל למעט חוזרת בלתי שתהא לנאמנות התשלום בסכום הבנק של חלקו יועבר

 (או בע״מ ירושלים בנק של לנאמנות החברה אצל הפשרה הסבם במסגרת במזומן לתשלום

 כאמור חלקו את להעביר יוכל בנק וכל חבנקיס), לבין הממונה בין יוסכם עליו אחר נאמן אצל

להלן; האמור ויחול מוקדמת״), ״הפקדת הדין(להלן; בית אישור טרם גם

 וכן הראשונה התקופה במהלך ייצוגית בתובענה הדן משפט בית לאישור שיוגש ככל א.

השנייה״) ״התקופה (להלן: הראשונה לתקופה מעבר נוספים יום 90 של בתקופה

מתוך כאמור המזומן תשלום סך יופחת מזומן, תשלום על הסכמה הכולל פשרה הסדר

2



 לאחר התשלום(היתרה יתרת לעיל. 1 בסעיף כמפורס התשלום, בסכום המק של חלקו

 משפט בית לאישור יוגש שבהן הייצוגיות התובענות בכל המזומן תשלומי סן חפחתת

 מהחלטה יום 30 בתוך המדמה לאוצר תועבר שתיוותר, ככל כאמור), פשרה הסדר

 הייצוגית בתובענה הדן המשפט ובית היה הפשרה. הסדרי אחרון את המאשרת חלוטה

 שלא (ככל האמור הסכום יועבר - שתוקן) כפי או שהוגש (לפי פשרה הסדר יאשר לא

 החלטת בו מהיום יום 30 בתוך המדינה לאוצר אתר) פשרה בהסדר שימוש בו ייעשה

לחלוטה. תהפוך האמורה המשפט בית

 כלשהו פשרה הסדר הייצוגיות בתובענות הדנים משפט בתי לאישור יוגש שלא ככל ב.

 הראשונה (התקופה האמורה התקופה במהלך מזומן תשלים על הסכמה הכולל

 כאמיר המדינה לאוצר התשלום בסכום הבנק של חלקו יועבר ־ השנייה) והתקופה

השנייה. התקופה מתום יום 30 בתוך וזאת לעיל, 1 בסעיף

 חצו אישור מיום חודשים 24 בתלוף אם לעיל, ו-(ב) קטנים(א) בסעיפים האמור אף על ג.

 רישא 2 בסעיף (כאמור בנאמנות כלשהו סמס עדיין נותר הדין בית ידי על חמוסכס

 רשאי יהיה הדין בית כי מוסכם, זאת עם יחד המדינה. לאוצר זח סכום יועבר לעיל),

ק ידי על הדין לבית שתוגש מנומקת בקשת יסוד על האמורה התקופה את להאריך  מ

הממונה. עמדת בצירוף התקופה תום לפני

 יוותר הייצוגיות בתובענות הפשרה הסדרי ביצוע השלמת שלאתר ככל כי בזאת, מובחר ד.

המדינה. לאוצר לאלתר יועבר הוא הנאמנות, בחשבון התשלום מסכום כלשהו סדום

 המוסכם הצו את יאשר לא הדין בית כלשהי ומסיבה במידה מ בזאת, מובהר כן כמו ה.

 התשלום ם סם למקים יוחזר יבוסל, הדין בית ידי על שיאושר המוסכם שהצו או

 תשלומים ממנת שנוכו לאחר הנאמן בידי שתיוותר התשלום סכום יתרת ולחלופין

התשלום, בסכום חלקו יוחזר מהבנקים אחד שלכל p פשרה, הסדרי במסגרת שבוצעו

 הבנקים בין היחס לפי הסמס ביתרת חלקו ולחלופין לעיל, 1 שבסעיף הפירוט לפי

 שולמו המוסכם הצו ביטול למועד ועד היה כי יובהר לעיל, האמור חרף לעיל. 1 שבסעיף

 5 בסעיפים המפורטות הייצוגיות התובענות עס בקשר רק תשלומים הנאמנות מקופת

 על־ידי בנאמנות שהופקד הסכום א1מל אזי לעיל, הייצוגיות התובענות בהגדרת 6ו-

 תושב שתוותר), היתרה(ככל לחם. יושב אלה, ייצוגיות לתובענות צד שאינם המקים

המחויבים. בשינויים לעיל, המפורט למנגנון בהתאם המקים ליתר

פירותיו. על התשלום, סכום ־ התשלום״ ״סכום :זח סעיף לעניין

 הראוי הפיצוי בשאלת הממונה מטעם עמדה נקיטת משוס לעיל 2ו* 1 בסעיפים באמור אין .3

כאמור. פיצוי לפסוק שמוצדק וככל אם הייצוגיות, מחתובענות במי הקמצח לחברי

 לאוצר התשלום סכום והעברת דין, בפסק הדין ביה ידי על וה מוסכם צו של לאישורו בכפוף .4

 כאמור חוזרת בלתי בנאמנות במלואו התשלום סכום הפקדה או לעיל 1 סעיף לפי המדינה

 בסלה, הקביעה תהא התשלום, סכום הפקדת בדבר בכתב הנאמן ואישור לעיל 2 בסעיף

 מי נגד אכיפה צעדי לנקוט ימשיכו ולא ינקסו לא העסקיים ההגבלים ורשות והממונה

שהובילה הבנקאות במערכת לחקירה הנוגע עניין כל עם בקשר מטעמם מי ו/או מהבנקים

3



 הסכמה ו/או הודאה יהווה שהדבר מבלי ניתנו לעיל המפורטות הבנקים הסכמות כי מוסכם .5

 בערתם הדיון במסגרת הממונה מטעם שהוגשו בי־הדין בכתבי ו/או בקביעה לאמור כלשהם

הממונה. מטעם התשובה כתב לרבות הקביעה, על

 חלקו, לפי בנק כל עצמאיים, הם וה מוסכם בצו הבנקים חיובי לעיל, 4 בסעיף לאמור בכפוף .6

 בנק על חבות להטיל כדי כלשהו בנק ידי על כלשהו תנאי ביצוע באי ואין לעיל, 1 בסעיף כקבוע

זח. צו של לביטולו להביא כדי או אחר

ההמום: על באני ולראייה

בטידח החקירה). עסקה בו אחר בענייו וביו הקביעה נשוא בעניינים (מן הקביעה לפרסום

בית אישור למועד קודם מוקדמת בהפקדת לנאמן מחמקים מי ידי על הועבר התשלום וסכום

הדין. בית ידי על המוסכם שלחצו אישורו עם לגביו בטלה הקביעה תהא הדיו,

דיסקונט בנק
בנק של החוקי מחו בא ,__________ אני

לעיל שחתם מי כי בזאת מאשר/ת ,______
 לכך. מוסמך הנו בשמו

_____תאריך:

מזרחי בנק
א__________ אני בנק של החוקי כוחו ,ב

לעיל שחתם מי כי בזאת מאשר/ת ,______
^ מוסמך הנו בשמו  ל

____תאריך:״

לאומי בנק
בנק של החוקי כוחו בא ___________ אני

לעיל שחתם מי כי בזאת מאשר/ת ,______
 לכך. מוסמך הנו בשמו

_____תאריך:

לעיל שחתם מי כי בזאת ,/מאשר/ת **
 מר הנו בשמו

.3. / תאריך-.

עו״ד מזור, אילן
6761 רשיון מספר

הבינלאומי בנק
ק של החוקי כוחו בא ,__________ אני מ

לעיל שחתם מי כי בזאת מאשר/ת ,______
 לכך. מוסמך הנו בשמו

_____תאריך:

עסקיים הגבלים על הממונהתאריך
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 כמילח החקיתש. עסקח מ אחי נעגיין ובין חקביעח נשוא כעבעויעים1 חקביעח לפרסום

« אישור למ!עד קודם הוקדמה בהפקדוז ■*אמן מתבנקים טי ירי וקו מועבר חתשלזם ושמם מ

העלידיביהחדיז.3ח^»צהבשלת&כיועםאיעורו«להצוהםוס תהא הדיו,

n*m יוזוזח שתדבר ויומוטבלי לעיל תטפווטוה הבנקים הלכהזת בי מוסכם ן, n הסרטת מאו 

 בשירים זח*יון גטשמ׳ית הטמונה מסעם שהוגשו בי-וזדיו בכתבי ראו בקביעת ■לאמוד כלשהם

הטמונה. מסעם התשובה כתב בוונ1ל עלזזקכ״גח,

 חלקו, לגי מק כל עצמאיים, חם זוז מזסכנז בצו הבנקים חשבי לעיל, 4 בסעיך לאמת־ כג&וף .4

 מק על stem להטיל כדי כלשהו מק ידי על רלשזזו ומאי מיצוע באי ואין לעיל, 1 בסעיוי לקבול

זה. צו של לביטולו להביא כדי או אתר

מזרחי בנק
חו גא «_________ אני מק של החוקי מ

לעיל שתומו מי כי בואה מאשמה ______
 לכל. הושמו חנו בשמו

_____ז האריך

הפועלים בנק
ק של חיזוקי כוחו בא , _____ אני גי
 לעיל שתחם בגי כי בזאת מאשמת . —

 לכך. מוסמך הנו לשמו
____האדיר־

הבינלאומי בנק
בוק של ההוקי כוחו ,בא_________ אני

לעיל שהונם מי בי בזאת מאשמת ,______
לצך. מוסמך הם כשמו

_____תאריך־

עסקיים הגבלים על n«s»nתאויך
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 הסכמה ו/או הודאה יחווה שהדבר טבלי ניתנו לעיל המפורטות הבנקיס הסכמות בי מוסכם .5

 בעדרים הדיון במסגרת הממונה מסעם שהוגשו בי־וזדין בכתבי ו׳/או בקביעה לאמור כלשהם

המפוצה. מטעם התשובה כתב לרבות הקביעה, על

□ וה מוסרם כצו הבנקים חיובי לעיל, * בסעיף לאמור בכפוף .6 ק כל עצמאיים, ח  הלקו, לפי מ

 בנק על חבות לחסיל כדי כלשהו בנק ידי על כלשהו ומאי ביצוע באי ואין לעיל, 1 בסעיף בקבוע

זה. צו של לביטולו להביא כדי אז אחר

עי נבין הקביעה לפרסום י כמידה חרקירי!!. עסקה בו אהד מניין ובין הקביעה נשוא ס מנ

ביה אישה* לסועד קודם מוקדמת בהגקדזז לנאמן מהבנקים ם< ידי על הועבי התשלום וסמם

הדין. בית ידי על המוסכם הצו של אישורו עס לגביו בסלה הקביעה תהא הדין,

o על באגו זלדאייה inrm:

m w״t י <!{״ד ז מ  י
י מ ה י * ׳”ז ל3ו?ש ^ ״ ב « ^ג ר , «י

עה s'W ת3« V Q p

אני
 יייזקמט

בנק של החוקי כווץ בא ,
לעיל שיעדצס כי]מ< כזאת מאשס׳ת

הנר בשמו

ק ט מ רונ ס ק די שז^ ק לי בע״

«ןדהי גצק
בנק של וזחוקי כוחו בא ___________ אני

’ לעיל שחתם מי D בזאת סאשר/ת ______
p מוסמך הנו בשמו i. 

. ______תאריך

לאומי בנק
בנק של החוקי וחי ב א3 . אני
לעיל שחתם סי כי בזאת טאשר׳ת ,_____

 לכך, מוסמך הנו בשמו
____תאדיז;

ק הבועלים מ
בנק של החוקי כוחו בא , אני

לעיל שחתם ס-* כי בזאת מאשר/ת _______
 לבך. סוסטך חנו בשמו

_____תאריו

הבינלאומי בנק
בנק של החוקי נוחו בא ____________ אני

 לעיל שחתם «< כי כזאת םאשר/ת .
 .לבך סך מנס הנו בשמו

______ונאריך

ם הגבלים ההממודעלהאריך עסקיי

4



 הסכמה ו/או הודאה יהווה שהדבר מבלי ניתנו לעיל המפורטות המקים הסכמות כי מוסכם .5

 בעררים הדיון במסגרת הממונה מטעם שהוגשו בי־חז־ין בכתבי ו/או בקביעה לאמור כלשהם

הממונה. מטעם חתשוכח כתב לרמת הקביעה, על

 חלקו, לפי מק כל עצמאיים, הם זה מוסכם בצו הבנקים חיובי לעיל, 4 בסעיף לאמור בכפוף .6

 מק על חבות להטיל כדי כלשהו בנק ידי על כלשהו תנאי ביצוע באי ואין לעיל, 1 בסעיף כקבוע

זח. צו של לביטולו להביא כדי אחראי

גאננעלההתנט: ולראייה

□ (בין הקביעה לפרסום במידה החקירה). עסקה בו אחר בעניין יבין הקביעה נשוא בענייני

בית אישור למועד קודם מוקדמת בהפקדה לנאמן מהבנקים מי ידי על הועבר התשלום וסכום

הדין. בית ידי על המוסכם שלחצו אישורו עם לגביו בטלה הקביעה תחא הדין,

דיסקונט בנק
בנק של החוקי כוחו בא ___________אני

לעיל שחתם מי כ< בזאת מאשר/ת ,_____
 לבך, מזסמך חט בשמו

____תאריך:

מזרחי מק
בנק של החוקי כוחו ,בא_________ אני

לעיל שחתם מי כי בזאת מאשר/ת ______
^ מוסמך חנו בשמו  ל

____תאריך:

לאומי בנק
בנק של החוקי כוחו בא __________ אני

לעיל שחתם מי כי בזאת מאשר/ת ,_____
 לכך. מוסמך הנו בשמו

____תאריך:

הפועלים בנק
בנק של החוקי כוחו בא . _____ אני

לעיל שחתם טי כי בואת מאשר/ת ______
 לכך. מוסמך הנו כשבנו

____תאריך:

עסקיים הגבלים על הממונהתאריך



 חסכמח ו/או חודאח יהווה שהדבר טבלי ניתצו לעיל המפורטות הבצקים הסכמות כי מוסכם .5

 בעררים חדיוו במסגרת הממונה מטעם שהוגשו בי-הדין בגוגכי ו/או בקביעה לאמיר כלשהם

הממונה. מטעם התשובה כתב לדגות הקביעה, על

 חלקו, לפי מק כל עצמאיים, הס זה מוסכם בצו חבוקים חיובי לעיל, 4 בסעיף לאמור בכפוף .6

 בנק על חמת לחסיל ?זי כלשהו בנק ידי על כלשהו תנאי ביצוע באי ואיו לעיל, 1 בסעיף כקבוע

זה. צו של לביטולו להביא כדי או אוזר

ולואייהבאנועלהההנם;

במידה החקירה). עסקת בו אחר בענייו ובץ הקביעה נשוא בעניינים (מן הקביעה לפרסום

□ מוקדמת בהפקדה לנאמן מהבנקים מי ידי על הועבר התשלום וסכום בית אישור למועד קוד

הדיו, בית ידי על חטוסכס הבו של אישורו עם לגביו בטלה חקמעה תחא הדיו,

דיסקונט בנק
בנק של החוקי כוחו בא ___________ אני

לעיל שחתם מי ני בזאת מאשר/ת
 לכך. ,מוסמך בשמוחפ

־_תאריך

׳ 7״0במץ
ס דאר* ו ש מ

v'J u'1; אני 
j$*r>n-Sd

מו< חוו בשמו
הא!ץך/

עי׳׳ ,9m ון

ן 67 *׳

 בנק של החוקי
לעיל שחתם מ< כי בואת

מקהבעלאימי ^—״
 בנק של החוקי בוהו ,בא

לעיל שהתם טי מ מאת מאשר/ת ,
 לכך. מוסמך הנו בשמו

תאריך

לאומי בנק
בנק של החוקי כוחו בא __________ אני

לעיל שחתם מי. כי בזאת מאשר/ת ,_____
 לכך. מוסטך חנו בשמו

____הארק־

הפועלים 'מק
מק של החוקי כוחו ,בא_________ אני

לעיל שחתם טי כי בזאת טאשר׳־ת ,_____
p מוסמך הנז בשמו b 

_____האריך־.

עסקיים הגבלים על הטמונהתאריך
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6 נספח

 הדין בית של הדין פסק העתק

15.6.2014 מיום עסקיים להגבלים



ם הדיו בית ירו׳טלים עסקיים להגבלי

 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ הפועלים בנק ♦3129-03-10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל לאומי בצק 43194-03-10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל דיסקונט בנק 43050־03־10 ה״ע
 עסקיים עלהגבלים הממונה נ׳ בע״מ טפחות מזרחי בנק 42214־03־10 ה״ע
עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק 42431-03-10 ה״ע

אור נאוה השופטת כב׳ עסקיים, להגבלים הרין בית אב לפני בן־

 43129-03־10 בה״כ העורר

43194-03־10 בה״ב העורר

43050־03־10 בה״כ העורר

42214־03־10 בה״ב העורר

42431-03־10 בה״כ העורר

בע״מ הפועלים בנק
 דין עורכי ושות/ הכהן רוזנברג ושות׳ אגמון ב״כ ידי על

בע״מ לישראל לאומי בנק
 עורכי ושות׳, טל לשם גבע ליקוורציק מיתר ב״כ ידי על
דין

 בע״מ לישראל דיסקונט בנק
 דין עורכי ושות/ לשם כהן, ציר ב״כ ידי על

דין עורכי ושות/ אוריון וול חן בכר פישר ב״כ ידי ועל

בע״מ טפחות מזרחי בנק
 ושות׳ גרינברג הלוי, חודק, קלינהנדלד, גרוס, ב״כ ידי על

ושות׳ בלום וקסלר ברקמן ב״כ ידי ועל

 בע״מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק
דין עורכי ושות/ תדמור ב״כ ידי על

נגד

עסקיים הגבלים על הממונה הממונה

דיו פסק

 להסכמה צו של תוקף למתן ,19׳88התשמ״ח- העסקיים, ההגבלים לחוק ב50 סעיף לפי בקשה

הליכים לרבות הליכים, נקיטת חלף העוררים לבין עסקיים הגבלים על הממונה בין שהושגה

החל ולפיה החוק), (להלן: העסקיים ההגבלים לחוק )1(א)(43 סעיף לפי קביעה הממונה)
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ם הדין בית ירושלים עסקיים להגבלי

 עסקיים הגבלים על הממונה צ׳ בע״מ הפועלים בנק 43129־03־10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל לאומי בנק 43194־03־10 ה׳׳ע
 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל דיסקונט בנק 43050־03־10 ה״ע
 עסקיים עלהגבלים הממונה נ׳ בע״מ טפחות מזרחי בנק 42214־03־10 ה״ע
עסקיים הגבלים על הממונה צ׳ בע״מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק 42431־03־10 ה״ע

 הבנקים חמשת בין התקיימו ,2004 שלהי ועד הקודמת המאה של התשעים שנות מראשית

 השוק וכי לעמלות״, הנוגע מידע העברת שעניינם כובלים ״הסדרים בישראל הגדולים

 (להלן: קטנים ולעסקים בית למשקי הבנקאיים השירותים שוק הוא לקביעה הרלוונטי

 מספר פני על ונמשכה 2004 בשנת שהחלה פלילית, חקירה בעקבות באה הקביעה הקביעה).

העוררים. נגד פלילי אישום כתב להגשת ראיות די נמצאו שלא לאחר שנים,

 לאומי, בנק הפועלים, בנק נגד אישום כתב הוגש 1984 בשנת כי יצוין, הבהירות למען .2

 אסורים תיאומים בגין בהם), בכירים משרה נושאי מספר המזרחי(ונגד ובנק דיסקונט בנק

 תוך התאגידים, הורשעו ולפיו טיעון, בהסדר הסתיים הפלילי ההליך הריבית. שיעורי של

 בין ומתן במשא נוסחו אלה התנהגות כללי מחייבים. התנהגות כללי עצמם על מקבלים שהם

 עסקיים להגבלים המועצה יו״ר שהיה מי הכריע שנותרו במחלוקות הטיעון. להסדר הצדדים

 למסור שלא יתחייבו הבנקים כי הוסכם, היתר בין בכור. השופט מתשי״ח), החוק פי (על

 הקיים, המצב לגבי מידע ״מסירת אולם בכללים, שהוגדרו השונים בתחומים לזה זח מידע

 הנה זה״. כלל הפרת תיחשב לא עת, באותה הרחב, לציבור או הבנק לקוחות של לסוג הזמין

 הבנקים על נאסר לא ,2002 משנת הממונה בהודעת אלה כללים של לביטולם עד כן, כי

 ככל עתידיות, כוונות לגבי ממידע להבדיל קיים, למצב המתייחס מידע ביניהם להעביר

 אומר, הווה בכללותו. לציבור או הבנק לקוחות של מסוים לסוג הזמין במידע שהמדובר

 העומדות הנורמות של הפרה משום האמור הסוג מן מידע בהעברת בשעתו ראה לא הממונה

 מכללי הבנקים.חרגו כי הייתה בקביעה הממונה עמדת זאת, עם התחרות. דיני ביסוד

הנ״ל. הטיעון מהסדר כחלק שנקבעו ההתנהגות

 הוסף טרם הקביעה פורסמה בו במועד כי זה, במקום כבר ולהעיר להקדים יש עוד .3

 הממונה את המסמיך ),2012מתשע״ב־ לחוק, 13 מס׳ לחוק(תיקון הכספיים העיצומים פרק

 הממונה בפניי שעמד המנהלי האכיפה אמצעי לפיכך, החוק. הפרת בגין כספי עיצום להטיל

האמורה. הקביעה פרסום היה

 בגדרו הדין, לבית ערר הגיש הקביעה כוונה שכלפיהם הבנקים מחמשת אחד כל .4

 הממונה תשובת .24.3.10 ביום הוגשו העררים ולגופה. הסף על הקביעה את לבטל ביקש

 הוחל צלח, ומשלא הצדדים בין גישור הליך התנהל מכן לאחר .22.2.11 ביום הוגשה לעררים

לגופם. העררים שמיעת קידום לשם מקדמיים בהליכים
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ם הז־יך בית ירושלים עסקיים להגבלי

 עסקיים הגבלים על הממונה צ׳ בע״מ הפועלים בצק 43129-03-10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממוצה נ׳ בע״מ לישראל לאומי בצק 43194-03-10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממוצה צ׳ בע״מ לישראל דיסקונט בצק 43050-03-10 ה״ע
 עסקיים עלהגבלים הממוצה צ׳ בע״מ טפחוה מזרחי בנק 42214-03-10 ה״ע
עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק 42431-03-10 ה״ע

 הממונה. של התשובה מכתב פרקים שני מחיקת על העוררים, לבקשת הוריתי, 18.6.12 ביום

 נוספים, טיעונים בבחינת אינם הוריתי מחיקתם שעל הפרקים כי קבעתי בהחלטתי

 היו שלא חדשים עניינים הוספת אלא הקביעה, ביסוד העומדת העובדות מסכת על הנסמכים

הקביעה. מן חלק היו ולא קביעתה, את הממונה פרסמה בטרם שנוהל השימוע מהליך חלק

 נשוא להסכמה הגיעו ולבסוף ביניהם, להידבר הצדדים שבו האמורה ההחלטה לאחר .5

שלפניי. הבקשה

המוסכם הצו עיסרי

 הממונה ידי על אכיפה צעדי יינקטו ולא הקביעה תבוטל ,הצדדים בין המוסכם פי על .6

 עניין כל עם בקשר מטעמם מי או העוררים הבנקים מן מי נגד העסקיים ההגבלים ורשות

 הקביעה, נשוא בעניינים (בין הקביעה לפרסום שהביאה הבנקאות במערכת לחקירה הנוגע

 לאוצר ₪ מיליון 70 של סכום ישלמו העוררים הבנקים החקירה}. עסקה בו אחר בעניין בין

 פי על הצדדים, הגיעו אליהן להסכמות צו של תוקף שיינתן מיום יום 90 בתוך המדינה

הבאה.• החלוקה

2 של סכום ישלם בע״מ לישראל לאומי בנק 1 ,4 2 5 ,0 0 0 ₪ ; 

2 של סכום ישלם בע״מ הפועלים בנק 1 ,4 2 5 ,0 0 0 ₪ ; 

1 של סכום ישלם בע״מ לישראל דיסקונט בנק 4 ,3 0 0 ,0 0  י ; ₪ 0

 ; ₪ 8,000,000 של סכום ישלם בע״מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק

4 של סכום ישלם בע״מ טפחות מזרחי בנק ,8 5 0 ,0 0 0 .₪

 להסדר להגיע מעוניין יהיה העוררים הבנקים מן שמי מקום לפיו מתווה כולל הצו זאת, עם

 על הסכמה יכלול וההסדר להן, צד שהוא בצו) שהוגדרו (כפי ייצוגיות בתובענות פשרה

 בלתי לנאמנות לעיל המפורט התשלום בסכום הבנק של חלקו יעבור אזי מזומן, תשלום

 ככל הייצוגית. בתובענה הפשרה הסדר במסגרת במזומן לתשלום הקשור בכל למעט חוזרת,

 שנקבע זמן פרק בתוך הייצוגית בתובענה הדן המשפט בית לאישור יוגש הפשרה שהסדר

הייצוגית בתובענה הפשרה הסדר במסגרת שישולם המזומן התשלום יופחת הצו, בהוראות
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ם הדין בית ירו׳^לים עסקיים להגבלי

 עסקיים הגבלים על הממוצה צ׳ מ״בע הפועלים בצק 43129־03־10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממוצה ג׳ בע״מ לישראל לאומי בצק 43194־03־10 ה״ע

 עסקיים הגבלים על הממוצה ג׳ בע״מ לישראל דיסקוצס בצק 430s0־03־10 ה״ע
 עסקיים עלהגבלים הממוצה צ׳ בע״מ טפחות מזרחי בצק 42214־03־10 ה״ע

0־10 ה״ע עסקיים הגבלים על הממוצה צ׳ בע״מ לישראל הראשון הביצלאומי הבצק 42431־3

 המדינה. לאוצר תעבור זו - יתרה שתיוותר ככל לעיל. שנקבע בתשלום הבנק של חלקו מתוך

 הדן המשפט בית ידי על יאושר לא הפשרה שהסדר למקרה נוספות הוראות כולל חצו

 מזומן תשלום הכולל כלשהו פשרה הסדר יוגש שלא למקרה גם כמו הייצוגית, בתובענה

המדינה. לאוצר כולו התשלום סכום יעבור אז או שנקבעה, התקופה במהלך

המוסכם לצו הממונה נימוסי

 העוררים הבנקים ללקוחות או המדינה לאוצר ותשלום מוסכם צו כי סבור, הממונה .7

 קידום תוך החוק אכיפת מטרת את ישרתו ייצוגיות בתובענות פשרה הסדרי במסגרת

:טעמים מספר על מיוסדת זו עמדה ביותר. היעיל באופן הציבורי, האינטרס

 כעשור. לפני הסתיימו אשר החוק, של לכאורה הפרות סביב נסבה שהקביעה האחד, הטעם

 שיקול להוות כדי בכך ויש הדין, בבית העובדות בירור על להקשות עלול שחלף הזמן משך

בהסכמה. ההליך לסיום

 מתחרים בין מידע העברות על האיסור בדבר המשפטית הנורמה כי שנראה הוא השני הטעם

 הושגה מנומקת קביעה פרסום באמצעות הדין התוויית של המטרה לפיכך, לכל. היום ברורה

מכבר. זה

 התשובה מכתב חלקים נמחקו ,18.6.12 מיום הדין בית החלטת שבעקבות השלישי, הטעם

 על ההחלטה בקביעה. האמור את המבססות מהראיות חלק הממונה, לשיטת הכוללים,

 עיניו לנגד הממונה שרואה והסיכויים הסיכונים מערך את שינתה אלה חלקים מחיקת

היום. ההליך בניהול

הדין. ולבית לעוררים לממונה, ניכרים ומשאבים זמן תחסוך שההסכמה הרביעי, הטעם

 מהווה לעיל שתוארה בחלוקה ₪ מיליון 70 בגובה תשלום כי הממונה, סבור עוד .8

 גובש התשלום שסכום לעובדה הממונה מפנה זה בהקשר העניין. בנסיבות ראוי תשלום

 להסדר שהוביל למו״ט בסיס היוותה המגשר הצעת כאשר במגשר, נועצו שהצדדים לאחר

עתה. מתבקש שאישורו
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ם הדין בית הגבלי ירושלים עסקיים ל

 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ הפועלים בנק 43129־03־10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל לאומי בנק 43194־03־10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל דיסקונט בנק 430S0-03-10 ה״ע
 עסקיים עלהגבלים הממונה נ׳ בע״מ טפחות מזרחי בנק 42214־03־10 ה״ע
עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק 42431־03־10 ה״ע

 הדיונים במהלך הדין בית שהביע לעמדות לב בשים גובש הפשרה הסדר כי מוסיף הממונה

 הכספיים(תיקון העיצומים בעניין שהפרק העובדה בחשבון הובאה כן כמו בתיק. שהתקיימו

 בגין כספי עיצום להטיל לממונה מאפשר ענייננו, על חל אינו אשר ),2012 משנת לחוק 13 מס׳

 של המכירות ממחזור 8% עד של מרבי בשיעור בקביעה, המתוארים לכאורה המעשים

 לא הכספי העיצום שסכום ובלבד ההפרה, בוצעה בה הכספים לשנת שקדמה בשנה התאגיד

 לב בשים נקבע המוסכם הפשרה סכום לחוק). )1ד(א)(50 (סעיף ₪ מיליון 24 על יעלה

בחוק. היום הקבועים לסכומים

 הצדדים בין הוסכם עליו הסכום לתשלום מתווה ביצירת ערך רואה הממונה כן, כמו .9

 שבעניינם בנקים אותם של הלקוחות ציבור לטובת הוא זה מתווה הבנקים. ללקוחות ישירות

אלה. תובענות בניהול הכרוך ניכר שיפוטי זמן לחסוך עשוי ואף ייצוגיות תביעות הוגשו

 הבנקים ידי על שישולם התשלום סכום כי להדגיש, הממונה מבקש אלה כל ועל .10

 הבנקים מן אחד כל שישלם החלוקה פי על הסכום גס כמו ₪, מיליון 70 במצטבר, העוררים

בתחום. האכיפה רף העלאת את המשקפים משמעותיים סכומים הם בנפרד, העוררים

 כי מבהירים אולם זו בבקשה המבוקש לסעד מסכימים העוררים הבנקים כאמור, .11

בבקשה. בנטען כלשהי הודאה או הסכמה משום בהסכמתם אין

התנגדויות

 לאישורו להגיש כוונתו דבר את הממונה פרסם לחוק, )1ב(ד)(50 סעיף הוראת פי על .12

 31.3.14 ביום נעשה האחד הפרסום יומיים. עיתונים בשני המוסכם, חצו את הדין בית של

 האינטרנט באתר הציבור לעיון פורסם המוסכם שהצו לאחר (זאת 4.4.14 ביום נעשה והשני

 מיום יום 30 הוא החוק פי על התנגדויות להגשת המועד ).27.3.14 ביום כבר הרשות של

.4.5.14 ב־ חל התנגדויות להגשת האחרון המועד ומשכך, הפרסום,
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ם הדיך בית ירושלים עסקיים להגבלי

 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ הפועלים פנק 43129־03־10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל לאומי בנק 43194־03־10 ה׳׳ע
 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ גע״מ לישראל דיסקונס בנק 43050-03-10 ה״ע
 עסקיים עלהגבלים הממונה נ׳ בע״מ טפחות מזרחי בנק 42214-03־10 ה״ע
עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק 42431-03־10 ה״ע

 ימים שלושה ,1.5.14 ביום המוסכם הצו לאישור בבקשה הדין לבית הממונה פנה טעות, עקב

 ל־ עד וגם הדין, לבית הפנייה למועד עד התנגדויות. להגשת האחרון המועד עבור בטרם

התנגדויות. הוגשו לא ,4.5.14

 התעדות להגיש בכוונתו כי והודיע לממונה, קניאל שמואל פנה'פרופ׳ 5.5.14 ביום .13

 התנגדותו, את להגיש לו לאפשר יש כי הממונה סבר המועד, את שאחר אף על הצו. לאישור

 התנגדותו להגשת עד תעוכב הצו לאישור בבקשה ההחלטה כי וביקש הדין לבית פנה ולפיכך

 זמנים לוחות פי על הממונה, של התייחסותו בצירוף הדין לבית תוגש אשר קניאל, פרופ׳ של

.7.5.14 מיום בהחלטתי זו לבקשה נעתרתי בבקשה. שפורטו

 להתנגדותו הצטרפו בלבד, קניאל לפרופ׳ ניתנה מאוחרת התנגדות להגשת שהרשות אף על

 חברתי וצדק תקין מנהל למען אזרחים אומ״ץ, ועמותת יחימוביץ׳ שלי הכנסת חברת

ומשפטי.

 את הביא בה משלימה, הודעה הממונה הגיש בהתנגדויות, שדן לאחר ,19.5.14 ביום .14

 )2ב(ד)(50 סעיף בהוראת כנדרש אלה, לטענות התייחסותו ואת המתעדים טענות פירוט

לחוק.

 בצו המפורטות התובענות מן באחת ייצוגי תובע שהוא קניאל, פרופ׳ מלבד כי סבור, הממונה

 שעמותת הרי מעמד, לו יש העקרון דרך על כי הטיעון לצורך להניח נכון כן ועל המוסכם

 השמעת לצורך מעמד לו מקנה שהחוק עסקי״, איגוד או צרכנים ״ארגון אינה אומ״ץ

 שכך, מאחר יחימוביץ׳. שלי לח״כ ביחס גם הדבר הוא לחוק). )1ב(ד)(50 לצו(סעיף התעדות

 המוסכם, הצו מן להיפגע עלולים הם כי להראות היו צריכים יחימוביץ׳ ח״כ והן העמותה הן

 עלול שהוא בפגיעה התנגדותו את נימק לא קניאל, פרופי כולל מהם, איש הממונה ולטענת

 על להידחות ההתנגדות דין כי הוא סבור זה מטעם הצו. על כללית בביקורת אלא להיפגע

הסף.

 והן הפרוצדוראלי במישור הן מתמקדות שאלה הרי לגופם, ההתעדות לטעמי אשר .15

המהותי. במישור
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ם הדין בית ירסטלים עסקיים להגבלי

0־10 ה״ע  עסקיים הגבלים על הממוצה צ׳ בע״מ הפועלים בצק 43129־3
 עסקיים הגבלים על הממוצה צ׳ בע״ט לישראל לאומי בצק 43194-03־10 ה״ע

0־10 ה״ע  עסקיים הגבלים על הממוצה צ׳ בע״מ לישראל דיסקוצס בצק 43050־3
 עסקיים עלהגגלים הממוצה צ׳ בע״מ ספהווג מזרחי בנק 42214־03־10 ה״ע
0־10 ה״ע עסקיים הגבלים על הממוצה צ׳ בע״מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק 42431־3

 בדרישות פורמאלי באופן הממונה עמד אם גס כי המתעדים טוענים הפרוצדוראלי במישור

 על היה כי ראוי; פרסום זה היה לא העניין שבנסיבות הרי הפרסום, לעניין לחוק ב50 סעיף

 שהביאוהו הנימוקים את לפרט גם אם כי המוסכם הצו פרטי את רק לא לפרסם הממונה

 פרק ליתן סרב הממונה כי הרלוונטי; בשוק התחרות בעיות של ניתוח לכך ולצרף להסכמה

 של לעיונם למסור הממונה על היה וכי המוסכם; לצו ההתנגדות הכנת לשם סביר זמן

ידם. על התבקש בהם שהעיון נוספים מסמכים המתעדים

 ובעל היקף רחב כובל ב״הסדר עניינה הקביעה כי המתעדים טוענים המהותי במישור

 הועבר במסגרתו בישראל, והציבור התחרות על אדירות פוגעניות מקרו-כלכליות השלכות

 תיאום והכווין שסייע מידע ישראל, במדינת הפועלים מהבנקים 5 בין העמלות בנושא מידע

 צריכה המוצא ״נקודת לשיטתם, לכן, העמלות״. בתחום ופסול אסור )price fixing( מחיר

 כובל הסדר ערכו מתחרים לפיה קביעה לבטל מבקשים עת וחשדנית מחמירה להיות

 לכלול המוסכם הצו על היה משכך; מחירים״. ותיאמו ביניהם מידע החליפו במסגרתו

 עצמו כבל הממונה כי ;הבנקאות בתחום כובלים הסדרים למניעת עתיד פני צופות הוראות

 זו נטענת כבילה לצו. 4 סעיף של לשונו לנוכח בעתיד, הבנקים כלפי אכיפה צעדי מנקיטת

 קיימת לפיו ההסדר כי ;הממונה של סמכויותיו על אסור וויתור החוק בשלטון פגיעה מהווה

 המדינה לאוצר תשלום פני על ייצוגיות בתובענות פשרה הסדרי במסגרת לתשלום קדימות

קיצוני. באופן סביר אינו התשלום סכום וכי פסול הסדר הוא

עימו. הדין כי סבורה אני להלן, שנראה וכפי לגופן, אלה טענות דוחה הממונה

והכרעה דיוו

ההתנגדות. לבירור תחילה נפנה .16

 הטעם מן הסף על להידחות ההתנגדויות שדין הממונה כדעת דעתי כי ואומר, אקדים

בחוק. כנדרש שלהם העמידה זכות את ביססו לא שהמתנגדים
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ם הדין בית ירושלים עסקיים להגבלי

 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ הפועלים בצק 43129־03־10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממונה צ׳ בע״מ לישראל לאומי בצלן 43194־03־10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממוצה צ׳ בע״מ לישראל דיסקוצט בצק 43050־03־10 ה״ע
 עסקיים עלהגבלים הממוצה צ׳ בע״מ טפחות מזרחי בצק 42214־03־10 ה״ע
עסקיים הגבלים על הממוצה צ׳ בע״מ לישראל הראשון הביצלאומי הבצק 42431-03־10 ה״ע

 צו להגיש כוונתו בדבר הממונה מטעם שתפורסם בהודעה כי קובע לחוק )1ב(ד)(50 סעיף

 ארגיו וכן המוסכם הצו מו להיפגע העלול אדם כל ״יוזמן המשפט בית לאישור מוסכם

 שלי). (ההדגשות הממוצה״ בפצי לצו בקשר טעצותיהם את להביא ,עסקי איגוד או צרכצים

 עליהם משכך, עסקי״. איגוד או צרכנים ״ארגון הוא המתנגדים מן אחד לא אף כי חולק, אין

 גלעד עו״ד שכתב ההתנגדות במכתב שעיון אלא הצו. מן להיפגע הם עלולים כיצד להראות

:וכדבריו כאמור. פגיעה על מצביעים הם אין למעשה כי מעלה, המתנגדים בשם ברנע

 החמורים הפגמים עיקרה זו התנגדות כי הדברים בראשית כי ״יובהר
 הבצקים לקוחות בציבור חמורות לפגיעות שיביאו פגמים - הצו שבטיוטת

 וכן עליהם להגן מבקשים המתנגדים ואשר הישראלי ובמשק בכללו
 כולם המתנגדים החוק. נושא ובתכליות החוק בשלטון חמורות לפגיעות
 הבלתי כוחם מפני הציבור על והגנה החוק שלטון שמירת לשם פועלים
 הבצקים כלקוחות המתנגדים, עוצמה. בעלי כלכליים גופים של מרוסן

 א! יאושר. אם המוסכם, הצו מתוצאי ישיר באופן הם אף נפגעים בעצמם,
 מו מי שאיו אף כי יוטעם ההתנגדות. ליבת אינו האישיות הפגיעות כאמור

 בעיסרה היצה כאמור שהתנגדותם הרי ,צרכנים 'ארגון בגדר המתנגדים
שלי). (ההדגשות״כללי־עסרוצי אופי בעלת

 מקנה החוק המתנגדים. של לעמידתם מתחת הקרקע את לשמוט כדי זה בציטוט די כי נראה

 או גוף עסקיים. איגודים או צרכנים ארגוני :גופים סוגי לשני עקרונית כללית עמידה זכות

 כתוצאה בו אישית פגיעה טעמי על עמידתו את לבסס עליו - אלה גופים עם נמנה שאינו אדם

 אישיות פגיעות על מבוססת התנגדותם אין כי מפורשות מודים המתנגדים וחנה, הצו. מן

 כשלעצמה, לבסס, כדי בה שאין טענה ־ הבנקים לקוחות היותם לעצם (המצטמצמות בחם

 ועקרוניות. כלליות טענות על מיוסדת התנגדותם ליבת וכי “.הצו) מו כתוצאה אישית פגיעה

 בלבד. עסקיים איגודים או צרכנים ארגוני של מפיהם לבוא יכולות זה מסוג טענות כאמור,

 מרכז תנובה 0 עססיים הגבלים על הממונה 22367-02-13 בה״ע להחלטתי זה, בהקשר אפנה,

: )17.3.13 (מיוםבע״מ בישראל חסלאית תוצרת לשיווק שיתופי

 אמורים מוסכם, צו במתן הכרוך הציבורי ההיבט את כי זה בהקשר ״אעיר
 לשון פי שעל עסקיים, איגודים או צרכנים ארגוני הממונה בפני להביא
 המבקש פרטי אדם הצו. מן יפגעו במה להוכיח הנטל מן פטורים החוק
 סבורה אינני פניו על ממנו. יפגע במה להראות עליו שומה הצו, כנגד לטעון

 כפי מעמד פרטי לאדם מקצים בלבד, ואלה ציבוריים, בשיקולים היתלות כי
בבקשה שפצה העובדה שעצם מוצאת איני גם כך נאור. עו״ד לו שטוען
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ם הדין בית הגבלי ירושלים עסקיים ל

 עסקיים הגבלים על הממונה צ׳ בע״מ הפועלים בצק 43129־03־10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממונה ג׳ בע״מ לישראל לאומי בנק 43194־03־10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל דיסקוצט בצק 43050־03־10 ה״ע
 עסקיים עלהגבלים הממונה נ׳ גע״מ ספחות מזרחי בנק 42214־03־10 ה״ע
עסקיים הגבלים על הממונה צ׳ בע״מ לישראל הראשוו הבינלאומי הבנק 42431־03־10 ה״ע

 מפוח מעמד לו מקנה לגמרי) שונים (בעניינים ייצוגית תובענה לאישור
החיק״.

 טענות של לגופן להתייחס כלל חייב הממונה היה לא הדין, שמצד אפוא, נראה, .17

 בטעמי מדיון עצמי אמנע לא כמוהו, אולם, החוק. מכוח מעמד חסרי בהיותם המתנגדים,

לגופם. ההתנגדות

 בידי אין למעשה כי הממונה טוען בצדק הפרוצדוראליות, לטענות הנוגע בכל .18

 להתנגדות הצו פרסום אופן את הקובעות החוק מהוראות חריגה על להצביע המתנגדים

זח. בענייו המחוקק שקבע ההסדר נגד למעשה, מופנות, וטענותיהם

 במסמכים עיון בין שאין זאת מלבד כי הממונה טוען במסמכים העיון לדרישת אשר .19

 הרי כלום, ולא הצו מן כתוצאה למתנגד הצפויה הפגיעה בדבר: טענה לבסס היכולת לבין

 בבקשה לפנות המתנגדים על והיה הדין, לבית שהוגשו במסמכים לעיון בבקשה שהמדובר

 רבים שמסמכים לכך הוא מפנה אלה כל ועל עשו. שלא מה - הדין לבית כך לצורך מתאימה

 ״צד אינם המתעדים כי אוסיף, במלואה. עליי מקובלת זו טענה חסויים. מסמכים הם בתיק

 העובדה החוק, מן כעולה להם. הנתונה העיון זכות היקף על המשליכה עובדה להליך״,

 להסכמה צו של תוקף ליתן בבקשה הדין לבית לפנות הממונה כוונת היא פרסום הטעונה

 שפורסמה הקביעה בלוויית האמור, הפרסום זו. הסכמה של ותוכנה הצדדים עם הגיע אליה

התנגדותו. טעמי את לפרט למתעד לאפשר כדי בהם די בשעתו,

 בקביעה הייתה לא בהתנגדות, לנטען שבניגוד הרי מהותי, במישור לטענות הנוגע בכל .20

 שהועבר ש״המידע חייתה הקביעה מחירים. ביניהם תיאמו העוררים הבנקים לפיה טענה כל

 יוקר במדד היחסי המיקום אסטרטגיית וביישום הקו׳ ׳יישור במדיניות לבנקים סייע

 בין מידע העברות של פרקטיקה הממונה, שטוען כפי אכן, ישראל״. בנק שפרסם העמלות

 פחותה חומרתה ככלל, אולם החוק, של הפרה להוות העלולה פרקטיקה היא מתחרים

 בית של לאישורו המובא הצו לבחינת הנכון הרקע אפוא, זה, מחירים. תיאום של מפרקטיקה

הדין.
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ת ם הדין בי ירר&לים עסקיים להגבלי

 עסקיים הגבלים על הממוצה צ׳ בע״מ הפועלים בצק ♦3129־03־10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל לאומי בצק ♦3194־03־10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממוצה נ׳ בע״מ לישראל דיסקוצט בצק ♦3050־03־10 ה״ע
 עסקיים עלהגבלים הממוצה צ׳ בע״מ טפחות מזרחי בצק ♦2214־03־10 ה״ע
עסקיים הגבלים על הממוצה צ׳ בע״מ לישראל הראשון הביצלאומי הבצק 42431־03־10 ה״ע

 כי נזכיר לבנקים, חדשים התנהגות כללי לקבוע הממונה על היה כי לטענה אשר .21

 מידע ביניהם להעביר לבנקים שאפשרו ההוראות את ,2002 בשנת בשעתו, עוד ביטל הממונה

 חדלה 2004 משנת שהחל חולק אין כי עולה עצמה הקביעה מך מסוימים. בתנאים

 כבר אפוא, הונתר, מתחרים בין מידע העברת על החל האיסור הקביעה. נשוא הפרקטיקה

 ואלה ומנהליים, פליליים אכיפה כלי שבצידם איסורים מכיל עצמו החוק לכך, מעבר אז.

 בנוסף התנהגות, כללי קביעת אלה, בנסיבות החוק. של עתידית הפרח מפני הרתעה יוצרים

 הבנקים לטענת ־ שאפפה זו כמו בדיוק עמימות ליצור עלולה בחוק, הקבועים אלה על

 בתנאים מידע העברות להם שאפשר הטיעון הסדר שלאחר בשנים התנהלותם את ־ העוררים

 ),2011(מתשע״א- לחוק 12 מס׳ שתיקון כך על הממונה עומד בצדק בנוסף, מסוימים.

 יותר מתאימה מסגרת הוא ריכוז, לקבוצות הוראות ליתן אותו המסמיך הפרק את שהוסיף

 במסגרת לפעול לנכון ויימצא היה המתנגדים, ידי על המבוקש הסוג מן הוראות למתן

זה. פרק פי על סמכויותיו

 על המוצע האחד הכלל המתנגדים. שמציעים ההתנהגות כללי את לקבל בידי אין לגופם, גם

 העמלות מארג את ומובנה בהיר שקוף, ״באופן לפרסם לבנקים יורה שהממונה הוא ידם

 שמאז לכך, היתר, בין ומפנה, זו מעין הוראת למתן הצדקה שאין סבור הממונה שלהם״.

 הבנקים, שגובים העמלות את לציבור לשקף מנת על הבנקים על המפקח פעל הקביעה פרסום

 התשס״ח־ ,ללקוח)(עמלות) (שירות הבנקאות לכללי (א)4 לסעיף הוא מפנה לכך וכדוגמא

 כללי בהינתן המוסכם, לצו כאמור הוראה להוספת מקום אין כי נראה ואכן, ).2008

 את לפרסם הבנקים חיוב היא המתנגדים מציעים אותה אחרת הצעה הנזכרים. הבנקאות

 כלל קשורה אינה זו הצעה כי הממונה כך על מעיר בצדק בנפרד. עמלה מכל הכנסותיהם

הקביעה. פורסמה בגינם לכאורה, להפרות ועיקר

 הוראות המוסכם בצו לכלול לממונה להורות הצדקה יש כי מצאתי לא זו, נקודה לסיכום

המתנגדים. ידי על המוצעות אלה לא ודאי כלשהן, התנהגותיות

 צעדי מנקיטת עצמו כבל שהממונה היא המתנגדים טוענים אותה נוספת טענה .22

 המוסכם, לצו 4 סעיף הוראת את המתנגדים מפרשים כך הבנקים. כלפי עתידיים אכיפה

 או המדינה לאוצר התשלום סכום והעברת הדין בית ידי על הצו של לאישורו בכפוף לפיה

לנקוט ימשיך ולא ינקוט לא והממונה בטלה הקביעה תהא חוזרת, בלתי בנאמנות הפקדתו
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ם הדין בית ירושלים עסקיים להגבלי

 עטקיים הגבלים על הממוצה צ׳ בע״מ הפועלים בצק 43129-03־10 ה״ע
 עטקיים הגבלים על הממוצה צ׳ בע״מ לישראל לאומי בצק 43194-03-10 ה״ע
 עטקיים הגבלים על צ׳יהממוצה בע״מ לישראל דיטקונט בצק 43050-03-10 ה״ע
 עטקיים עלהגבלים הממוצה צ׳ בע״מ טפחות מזרחי בצק 42214-03-10 ה״ע
עטקיים הגבלים על הממוצה צ׳ בע״מ לישראל הראשון הביצלאומי הבצק 42431-03-10 ה״ע

 שהובילה לחקירה הנוגע עניין כל עם בקשר מטעמם מי או הבנקים מן מי נגד אכיפה צעדי

החקירה). עסקה בו אחר בעניין ובין הקביעה נשוא בעניינים הקביעה(בין לפרסום

 יסוד על הבנקים נגד עתידיים אכיפה צעדי מנקיטת הממונה עצמו כבל כיצד למדתי לא

 נחקרו ולא בעבר שנעשו למעשים בנוגע הצדקה, לכך שתימצא ככל האמורה, ההוראה

 נוגעים שהדברים ככל כי ברי, עתידיים. למעשים בנוגע או ,2004 בשנת שנפתחה בחקירה

 הממונה אין הקביעה ביטול שעם הרי לקביעה, שהובילה החקירה מן הנובעים אכיפה לצעדי

 בקביעה, שפורסמו הממצאים למעט כי זה, בהקשר יודגש כאמור. אכיפה צעדי לנקוט רשאי

 אין הממונה, שמעיר כפי ממילא, אחרים. אכיפה צעדי נקיטת המצדיקות ראיות נמצאו לא

 הבנקים, כנגד שימוש בהם לעשות היה שיכול אכיפה צעדי על ויתור משום האמורה בהוראה

הקביעה. מלבד

 הבנקים ללקוחות לתשלום עדיפות תינתן ולפיו שנקבע, המתווה כי הטענה גם .23

 אינה ופסול אסור מתווה הוא ייצוגיות, בתובענות ־ כאלה יהיו אם ־ פשרה הסדרי במסגרת

 ליהנות להם ומאפשר הלקוחות, ציבור טובת את עיניו לנגד רואה זה מתווה עליי. מקובלת

 בתובענות התובעים את לחייב כדי כמובן, בכך, אין חלקו. או כולו המוסכם, התשלום מן

 עם להסדר להגיע לבנקים מאפשר המוסכם הצו להתפשר. הבנקים) את גם הייצוגיות(כמו

 להיות חיה שאמור הסכום מן ינוכה להם שישולם והתשלום תובענות, באותן התובעים

 כזה למתווה להגיע הממונה מן המונע ב50 סעיף בהוראות דבר אין המדינה. לאוצר משולם

 כסף סכום בתשלום חיוב שיכלול יכול המוסכם הצו כי בו שנאמר וכל סמכויותיו, במסגרת

כאן. אין בוודאי חובה המדינה. לאוצר

ההתנגדות. בטעמי ממש יש כי מצאתי לא לעיל האמור נוכח

■ את מצאתי כי אומר, הפרק מעל ההתנגדות את משחסרנו .24  הממונה של נימוקיו

י נכוחים. המוסכם לצו בתמיכת

;כי היא הנורמטיבית המוצא נקודת העליון, המשפט בית שפסק כפי
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ם הדין בית ירושלים עסקיים להגבלי

 עסקיים הגבלים על הממונה ג׳ בע״מ הפועלים בצק 43129-03־10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ גע״מ לישראל לאומי בצק 43194־03־10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממונה צ׳ גע״מ לישראל ריסקוצס בצק 43050-03־10 ה״ע
 עסקיים עלהגבלים הממונה צ׳ בע״מ טפחות מזרחי בנק 42214-03־10 ה״ע
עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ גע״מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק 42431-03־10 ה״ע

 חוק לפי הממונה של הבללית מסמכותו חלק מהווה להתפשר ״סמכות
 כללי במסגרת להשתמש עליו מוטל להתפשר בבוחו שגם אלא ההגבלים,

 רשאי לפשרה, ההגבלים על הממונה של בהסכמתו המנהלי. המשפט
 לפי המקרה, בנסיבות אם לאמור, פרגמטיים. שיקולים לשקול הממונה

 להגשמת ביותר המועילה הדרך היצו מוסכם הסדר והכרתו, הבצתו מיטב
 בה שיש לפשרה אך להתפשר. הממונה רשאי ההגבלים, חוק של תכליותיו

 אין המנהלי, המשפט בכללי פגיעה משום או נורמטיבי ויתור משום
 הגבלים על הממונה ,נ כספי יוסף 326/96 (בג״ץ להסכים״ מוסמך הממונה
)).1996( 153,133 )5נ( פ״ד ,עסקיים

בהם ואין המנהלי המשפט של המידה באמות עומדים לעיל, שפורטו הממונה, של שיקוליו

ראוי. בלתי נורמטיבי ויתור משום

 בשנת הסתיימו בה הקשורים האחרונים שהמעשים בפרשה המדובר לעיל, כאמור .25

 בין המידע העברות כן, על יתר הקודמת. המאה של התשעים בשנות בוצע ועיקרם ,2004

 ביניהם, מידע להעביר ־ העיקרון דרך על - להם הותר בהן בנסיבות נעשו העוררים הבנקים

 מכתב חלקים כי מצאתי אלה, כל ועל מידע. של מסוימים לסוגים סויג ההיתר כי אם

 הראיות חומר של טבעית הרחבה משום בהם שאין כדין,ימשום שלא בו הוכללו התשובה

 חלק היוו ולא השימוע מהליך חלק היוו שלא עניינים הוספת אלא הקביעה התבססה עליהם

 וכלשון העובדות, בירור על מאוד עד להקשות כדי בו היה אלה נסיבות מכלול הקביעה. מן

עמדתו. של מחדש הערכה הצדיק והסיכויים״ הסיכונים ״מערך הממונה

 כספיים משאבים הן משאבים, עתיר הליך הינו העררים בירור כי להוסיף, יש לכך .26

 שנים לסיומו בא היה ההליך זמן. משאבי והן הציבורית) הקופה מן בא היה לפחות (שחלקם

מכך. המשתמע כל על הקביעה, שביסוד לכאורה ההפרות ביצוע ממועד מאוד עד רבות

2  על האוסרת המשפטית ^הנורמה לפיה הממונה של עמדתו עליי מקובלת גם כך 7

 - זו נורמה הנחרת - הקביעה של ותכליתה לכל, כיום ברורה מתחרים בין מידע העברות

מכבר. זה הושגה

 פרסום בעת בתוקף היה הכספיים העיצומים פרק שלו הנמנע מן לא אלה, כל ועל .28

הקביעה. פרסום תחת זה אכיפה באמצעי בוחר היה והממונה יכול הקביעה,
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ירושלים עסקיים להגבלים הדיו בית

 עסקיים הנפלים על הממונה נ׳ פע״מ הפועלים פנק 43129־03־10 ה״ע
 עסקיים הנפלים על הממונה נ׳ כע״מ לישראל לאומי פנק 43194-03־10 ה״ע
 עסקיים הנפלים על הממונה נ׳ פע״מ לישראל ריסקוצט פנק 43050־03־10 ה״ע
 עסקיים עלהגפלים הממונה נ׳ פע״מ שפחות מזרחי פנק 42214־03־10 ה׳׳ע
עסקיים הנפלים על הממונה נ׳ פע״מ לישראל הראשון הפינלאומי הפנק 42431־03־10 ה״ע

 ככל הבנקים ללקוחות ישירות יועבר הוסכם עליו התשלום ולפיו שגובש המתווה .29

 השיפוטי בזמן גם לזלזל אין הלקוחות. לטובת הוא הייצוגיות בתובענות לפשרה שיגיעו

 כשיש פשרה, להסדרי תובענות לאותן הצדדים שיגיעו ככל להיחסך העשוי המשמעותי

כך. על להקל כדי במתווה

 בתחום; האכיפה רף את המעלה בסכום המדובר שנקבע: התשלום לסכום אשר .30

 את בחשבון והמביא •) בחוק היום הקבועים הכספי העיצום סכומי עם אחד בקנה העולה

הגישור. הליכי במסגרת שניתנה המגשר הצעת

 הממונה בין שגובשה ההסכמה כי מסקנה לידי באתי לעיל המפורטים הטעמים מן .31

 כפי ההסכמה את כך, אם מאשרת, אני הציבור. לטובת והיא ראויה, העוררים הבנקים לבין

לחוק. ב50 סעיף הוראת פי על צו של תוקף לה ונותנת לבקשה, שצורפה

בזאת. נמחקים שהעררים מכך, יוצא פועל

להוצאות. צו אין

הצדדים. לב״כ הדין פסק העתק את תמציא המזכירות

הצדדים. בהעדר ,2014 יוני 15 תשע״ד, סיוון י״ז היום, ניתן

ר, בן נאור, ת או ט ק שו



ירו׳צולים עסקיים להגבלים הדין בית

 עסקיים הגבלים על הממונו! צ׳ בע״מ הפועלים בצק 43129־03־10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל לאומי בנק 43194־03־10 ה״ע
 עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל דיסקוצט בנק 43050־03־10 ה״ע
 עסקיים עלהגבלים הממונה נ׳ בע״מ טפחות מזרחי בנק 42214־03־10 ה״ע
עסקיים הגבלים על הממונה נ׳ בע״מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק 42431־03־10 ה״ע
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