הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו") 2006-החוק"(
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף )25א() (4לחוק ,כי ביום  13.12.2018ניתן בבית-המשפט המחוזי
בירושלים )"בית המשפט"( ,פסק-דין )"פסק-הדין"( ,ובו אושר הסדר פשרה )"הסדר הפשרה"( שנכרת בין
הצדדים ב-ת"צ  59823-03-15צדקני )"התובע הייצוגי"( נ' כלל פנסיה וגמל בע"מ )להלן" :המשיבה"(.
עניינה של התובענה ושל הבקשה לאישורה כייצוגית )בהתאמה " :התובענה " ו " -בקשת
האישור "( ,בטענה בקשר לאי -משלוח הודעות כדין לעמיתים בגין העלאת שיעור דמי הניהול
בחשבונותיהם ,ולפגמים באופן משלוח הודעות על -ידי המשיבה אודות ההעלאות ,צורת ן
ומתכונתן .
הסדר הפשרה מתייחס ל קופות הגמל "תואר" ) " , ( 642שקמה" ) " , ( 435תמר" ) " , ( 253גפן" ) , ( 264
"רוטשילד" )  ( 1049ו"אשכולות" ) ) ( 125להלן יחד 6 " :הקופות "(  ,ולשינויים בשיעור דמי הניהול,
שבוצעו ב 6-הקופות או באיזו מהן במרץ  2008ו/או ביוני  2010ו/או ביוני  3 ") 2011ההעלאות "( .
הסדר הפשרה י ח ול על כל אלה )"קבוצת התובעים המאושרת"( :כל מי שהיה עמית באחת או יותר מ6-
הקופות במועד  3ההעלאות או איזו מהן ,למעט עמיתים כאמור שיודיעו ,אם יודיעו ,כי הם מבקשים שלא
להימנות עם הקבוצה המיוצגת ,וכן למעט עמיתים של המשיבה שהגישו לבית-משפט ו/או לבית-דין
תביעות פרטניות בעילות מושא ההליך ואלו הסתיימו בפסק-דין או בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק-
דין .
בהתאם לפסק -הדין  ,המשיבה ת שלם לחברי קב וצת התו בעים המאושרת סכום כולל של
 ") ₪ 15,075,000התשלום הכולל "(  ,שייוחס לכל אחת מ 3 -ההעלאות באופן הקבוע בהסדר
הפשרה .
כל חבר בקבוצת התובעים המאושרת יהיה זכאי לתשלום בשיעור כו לל המשקף את החלק היחסי
של היתרה/רות הצבורה/רות של אותו חבר בקופת ו/תיו אצל המשיבה  ,נכו ן למוע דים , 31.3.08
 30.6.10ו , 30.6.11 -בהתאמ ה ,ביחס לסך היתרות הצבורות של כלל חברי קבוצת התובעים
המאושרת ,נכון לכל אחד מהמועדים הללו ,לפי העניין.
כל חבר בקבוצת הת ובעים המאושרת ,שיהיה עמית של המשיבה בהגיע מועד התשל ום לפי
ההסדר  ,יקבל את ה תשלום בדרך של זיכוי חד פעמי לחשבונו ,שיתנהל אז אצל המשיבה.
התשלומים יתבצע ו בתוך  180ימים ממועד אישור ההסדר .
כ ל חבר ב קבוצת התובעים המאושרת שלא יהיה עמית של המשיבה בהגיע מועד התשלום לפ י
ההסדר ושהתשלום שיגיע לו יעלה על  ,₪ 50יקבל את התשלום בהמ חאה .ההמחאו ת תשלחנה
בתוך  180ימים ממועד אישור ההסדר .
ככל שמסיבה כלשהי ייווצר הפרש בין התשלום הכולל לבין הסכומים שישולמו בפועל לחברי
קבוצת התובעים המאושרת )למשל ,בשל כך שסכום התשלום לעמ ית לשעבר יעמוד על פחות מ50 -
 ,₪בשל כתובות שגויות ,בשל אי -פדיון המחאות וכיוצ"ב( ,הוא יועבר על -ידי המשיבה לקרן
שהוקמה בהתאם להוראות סעיף  27א לחוק .
התשלום הכולל הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו כל מס ו/או תשלום אחר החל )ככל שחל( על -פי
דין.

-2עם אישור ההסדר ובכפוף ל מ ילוי מלוא התחייבויות יה של המשיבה על -פי ה הסדר ועל -פי
ההחלטה ה תגבש ו אוטומטית וויתור וסילוק של חברי קבוצ ת התובעים המאושרת כלפי המשיבה
ונושאי המשרה בה בכל הקשור לעילות התובענה ובקשת האישור וקם מעשה בית דין כלפיהם ,
והכל  -רק בגין  3ההעלאות ורק ב 6 -הקופות .
להסדר הפשרה לא הוגשו התנגדויות לפי סעיף ) 18ד( לחוק ולא התקבלו בקשות ליציאה
מהקבוצה לפי סעיף ) 18ו( לחוק.
המשיבה תשלם גמול לתובע הייצוגי ושכר-טרחה לבאי-כוחו כפי שנקבע על-ידי בית-המשפט בסעיף 18
לפסק הדין.
הסדר הפשרה עומד לעיון באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט .בכל מקרה של סתירה בין הוראות
הסדר הפשרה ו/או פסק-הדין ,לפי העניין ,לבין האמור במודעה זו ,יקבעו הוראות הסדר הפשרה ופסק-
הדין ,לפי העניין .מודעה זו אושרה על ידי בית-המשפט והיא מפורסמת בהתאם להחלטתו.
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