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פשרה הסדר לאישור נקשה נבוב, חאלד הנשיא סגן כבוד אניב-יפו, נתל המחוזי המשפט לבית הוגשה 19.1.2020 ביו□ ני הצינור לידיעת בזאת מובא
הייצוגיות"). ("הבקשותשבכותרת בתובענות להסדר דין פסק של תוקף ולמתן

פנסיה מבטחים מנורה בנגד ),,"המבקשים׳ :יחדיו דהן(להלן שלמה דניאל מר אנוחצירא, איל מר אליהו, אייזיק מר ע״י שהוגשו הייצוגיות, בבקשות
מבוטחיהן ו/או מעמיתיהן גובות שהמשיבות נטען "המשיבות"), :יחדיו (להלן בע״מ וגמל פנסיה הפניקס בע״מ, ביטוח מבטחים מנורה בע״מ, וגמל

.2005התשס״ה- גמל), פיננסיים(קופות שירותים על הפיקוח לחוק 32 סעיף להוראות בניגוד טיפול״), (״דמיבה והטיפול הלוואה מתן עבור מסוים תשלום
כדין. שפעלו וטוענות הייצוגיות הבקשות בטענות כופרות המשיבות

,הפשרה עיקרי'הסדר להלן
גישור, הסדר לכדי הצדדים הגיעו גרוניס, אשר הש׳ העליון(בדימוס) המשפט בית נשיא כבוד בפני והמשיבות המבקשים שקיימו גישור הלין במסגרת

עיקריו, שאלו
 בהסדר הטיפול(כהגדרתם מדמי 75%ל- השווה סן המשיבות יעבירו וחלוט, לסופי זה פשרה הסדר המאשר הדין פסק יהפון בו מהמועד יום 60 תוך א.

 ביצוע למועד ועד המשיבות מן אחת לכל ביחס והצמדה ריבית בצירוף האישור, בקשת הגשת מועד טרם שני□ 7 שתחילתה בתקופה שנגבו הפשרה)
התשלום.

 מוזגה הרלבנטית הגמל קופת בו ובמקרה טיפול, דמי נגנו לגביהן ההלוואות ניתנו ממנה הרלבנטית הגמל קופת לכספי יועברו לעיל כאמור התשלומים נ.
במסלול/ המנוהלים לנספים התשלום יועבר מבוטחים, מכספי שניתנה בהלוואה שמדובר במקרה הממוזגת. לקופה התשלום יעבור אחרת, קופה עם
הרלבנטית). המשיבה החלטת הכללי(לפי למסלול או ההלוואה, ניתנה שממנו י□

 לכיס! טיפול דמי לגבות שלא מתחייבות והו לניסן טיפול דמי גובות אינן הן ההסדר, חתימת בעת ני הגישור, הסדר במסגרת מאשרות המשיבות ג.
;ההלוואה את שהעמידה הגמל קופת לכספי ייזקפו שהללו ובלבד טיפול דמי לגבות מהמשיבות למנוע נדי בנן אין ני בהסדר הובהר זאת, ע□ בעתיד.

המאסדר. ולהוראות דין כל להוראות ובכפוף הרלבנטי בדין שינוי יהא לא עוד כל בתוקף יהיה האמור וני
 על ויעמוד המשיבות לכל אחיד יהיה הטרחה ושכר הגמול תשלומי של הכולל השיעור לפיה הסכמתם, את לקבל המשפט לבית המליצו הצדדים בנוסף, ד.

יחד). טרחה ושכר משיבה(גמול כל של ההחזר מסכום מע״מ) כולל (לא 15%
 ו/או הרלבנטית בתקופה מהמשיכות מי של בניהולו הגמל בקופות המשיבות אצל העמיתיס/מנוטחים "כל :כן הגישור בהסדר הוגדרו הקבוצה חברי ה.

משיבה". לכל ביחס למיניהן, האישור בבקשות כהגדרתם הקבוצה חברי כל
 כלפי המבקשים קבוצת מחברי אחד בל של ומוחלט מלא סופי ויתור אוטומטית יתגבש הפשרה, להסבם המשפט בית אישור מתן עם ני הוסכם, כן ו.

האישור, בקשת ו/או התובענות לענייני בעקיפין או במישרין הנוגעים שהוא סוג ו/או מין מכל זכות ו/או תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כל על המשיבות
בוררות.) הליך זה משפטי(ונכלל מעין ו/או משפטי הלין לבל וביחס לאו, אם ונין מותלי□ אם בין בעתיד, שיוודעו ונין ביום שידועים נין
,הפשרה להסנס והתנגדות התובעים מסבוצת פרישה

 השר שאישר ארגון, התניעה, או הבקשה עוסקת שנו לעניין בקשר צינורית מטרה לקידום הפועלת ציבורית חצות התובעים, סבוצת עב הנמנה אדם ז.
 הודעה פרסום מיום ימים 45 בתון בנתב, המשפט, לבית להגיש רשאים לממשלה, המשפטי היועץ וכן כאמור, ציבורית מטרה לקידום הפועל זה, לעניין

 לאישור הבקשה במסגרת שהוגשה המוסכמת להמלצה ובן הפשרה להסכם מנומקת התנגדות המשפט, בית שיקבע יותר מאוחר מועד נתון או וו
הרלבנטיים. המשיבות וב״נ המבקשים ב״כ למשרדי גם יימסר מההתנגדות העתק נוחו. בא ושנ״ט לתובע הגמול בעניין פשרה, הסכם

 לו להתיר לעיל, כמפורט התנגדויות להגשת שנקבע המועד נתון המשפט, מנית לבקש רשאי הפשרה, הסכם עליו שיחול מעוניין אינו אשר קבוצה חבר ח.
ההסדר. יחול שעליה הקבוצה מן לצאת

 שבהסדר ההוראות יקבעו זו, במודעה האמור לנין הגישור הסדר הוראות נין סתירה של מקרה בכל המחייב. הוא הגישור הסדר של המלא הנוסח ט.
הגישור.

 תל 1 ויצמן רחוב אנינ-יפו, נתל המחוזי המשפט בית במזכירות הקבוצה חברי לעיון יעמוד הגישור הסדר באמור, התנגדויות להגשת הקצובה בתקופה י.
 ,16 סילבר א.ה. מרח׳ קסטנבאום ע. ו/או גולדנברג א. עוה״ד :המבקשים נוח באי אצל מראש בתיאום וכן ,8:30-13:30 השעות בין ,,אי-ה בימים אביב,
גן. רמת 7 ז׳בוטינסקי רחוב דין, עורבי ,,ושות שפיגלמן יעקב ממשרד עידו עמית עו״ד או :נהריה

להחלטתו. בהתאם מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר וו הודעה נוסח יא.
עו״ד גלברד, ליאור עו״ד שחם, הראל עו״ד גולדנברג, איל

דין עורבי ושות׳, ארנון יגאל דין עורבי ושות׳, גורניצקי דהן שלמה דניאל אליהו, אייזיק פורטל, שמואל המבקשים ב״ב
הפניקס ב״ב והראל מנורה ב״ב אבוחצירא ואיל

הערה



