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בקשה לאישור הסדר פשרה
לפי סעיפים 18 ו-19 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

המבקש בת.צ 35618-05-11, מר חילם דמרי (להלן .? "דמרי"), המבקשת בת,צ 34452-12-12, גב' רות שיטרית (להלן:
, בנק מזרחי- טפחות בע"מ (להלן; "המשיב" או "שטרית"), והמשיב בת.צ 35618-05-11 ובת.צ 34452-12-12
"הבנק"), מתכבדים להודיע לבית-המשפט הנכבד, כי חתמו על הסכם פשרה בהליכים שבכותרת, המצורף לבקשה

זו ביחד עם נספחיו, בנספח 1 (להלן; "הסכם הפשרה" או "הסדר הפשרה").

; "חוק תובענות ייצוגיות"), מתבקש בית בהתאם לסעיפים 18 ו-19 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו'2006 (להלן
המשפט הנכבד לאשר את הסכם הפשרה וליתן לו תוקף של פסק-דין,

כן מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן את ההוראות הבאות .-

א, להורות על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסכם הפשרה, בהתאם לסעיף 18 (ג) לחוק תובענות
; : "ההודעה") ייצוגיות, בנוסח המצורף לבקשה זו כנספח 2 (להלן

ב. להורות, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 25(ה) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ההודעה (נספח 2 לבקשה זו) תפורסם
; בשני עיתונים יומיים, לפי בחירת המשיב

. ג. למנות את רו"ח אריה רפפורט כממונה על ביצוע ההסכם, ולהעניק לו את הסמכויות המפורטות בהסכם
1 הפשרה ולהלן;

ד, להורות, כי כל אדם שיש לו זכות להתנגד להסכם הפשרה, בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות,
יגיש התנגדות מנומקת לבית-המשפט הנכבד, בתוך 45 ימים ממועד פרסום ההודעה ,?
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ה. להורות, כי חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסכם הפשרה, יבקש מבית-המשפט הנכבד, בתוך
ן 45 ימים ממועד פרסום ההודעה, להתיר לו לצאת מן הקבוצה, בהתאם לסעיף 18(0 לחוק תובענות

| ייצוגיות.

ואלת נימוקי הבקשה!

חלק ראשון - ההליכים המשפטיים והמחלוקת שגגדרמ

א* ת,צ 35618-05-11 דמרי ני הבנק

1. ביום 19.5.11 הוגשה מטעם דמרי נגד המשיב, לבית משפט נכבד זה, בת.צ 35618-05-11, בקשה לאישור
תביעה כייצוגית (להלן; "בקשת האישור בתיק דמרי" או ''תובענת דמיי"), בשמה של הקבוצה הנטענת

•:| בתובענת דמרי.

2. עניינה של תובענת דמרי הוא בטענות בדבר העדר דיווח או דיווח באיחור, ללשכת ההוצאה לפועל (להלן:
"לשכת ההוצל"פ"), של תשלומים ששולמו לבנק על ידי חייב שכנגדו מנהל הבנק הליכי הוצאה לפועל,
ובדבר. אי סימון של מספר הקרן (301) ו/או של מספר כלל הקרן (7) בטופס הדיווח על הקטנת חוב, שמגיש
:.! הבנק ללשכת ההוצל"פ, בעקבות תשלומים כאמור שבוצעו לבנק. לטענת דמרי, סימון כאמור נדרש, על מנת
?] שלשכת ההוצל"פ תזכה את סכום התשלום בתיק ההוצל"פ, בריבית בנקאית, ולא בריבית והפרשי הצמדה
/ לפי חוק פסיקת ריבית והפרשי הצמדה התשכ"א-1961 (להלן � "חוק פסיקת ריבית"), בגין התקופה שבין :?

מועד התשלום בפועל לבין מועד הדיווח על התשלום, ועל מנת שהחוב יקטן בתקופה זו בהתאם.

? 3, לטענת דמרי, בגין העדר דיווח ו/או דיווח באיחור ו/או אי סימון כאמור, פועל הבנק באופן העולה, לפי
הטענה, כדי - הטעיה ביחס לסכום החוב הנכון בתיק ההוצאה לפועל ופגיעה בלקוח, לפי סעיף 3 לחוק
הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (להלן � "חוק הבנקאות"), הפרת חובה חקוקה הקבועה בתקנה 17
לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ס'1979, רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובת האמון, הפרת

הסכם והתנהגות שלא בתום לב (להלן � "עילת פער זמן בדיווח").

ן 4. הסעדים שהתבקשו במסגרת בקשת האישור הם, בין היתר, צו המורה למשיב למסור דיווח אודות הקטנות
; צו המורה למשיב להגיש דיווח מתקן אודות : חוב, בגין תשלומים שלא דווחו ללשכת ההוצאה לפועל
הקטנות חוב שבוצעו אך המשיב דיווח עליהן באיחור, והזיכוי בגין תקופת האיחור בדיווח (היינו התקופה
שבין ביצוע התשלום ובין הדיווח אודותיו) בוצע לפי שיעורי ריבית ומועדי הצטברות ריבית השונים מאלה
.: שחלו במהלך אותה תקופה על החוב; צו המורה על השבת כספים שנגבו כתוצאה מדיווח אודות הקטנות

< חוב באיחור ושלא לפי שיעור הריבית ומועדי הצטברות הריבית החלים על קרן החוב.

: "תגובת הבנק לתובענת דמרי"), 5, ביום 9.1.12 הוגשה תגובת הבנק לבקשת האישור בתובענת דמרי (להלן
, לרבות, אד לא רק- במסגרתה כפר הבנק בטענות שהועלו בבקשת האישור בתיק דמרי, והעלה טענות משלו

, א� טענות סף בדבר מעשה בי"ד (הנובע, בין היתר, מכך שלטענת הבנק הטענות בתובענת דמרי כבר נדונו
; הוכרעו ונדחו) ,? השתק ומניעות, אי הגשת התובענה כנגד הגוף המוסמך והמתאים, שהוא רשות האכיפה
והגבייה, ולהבדיל - קיומה של סמכות ייחודית ללשכת ההוצל"פ, לדון ולהכריע בטענות דמרי ו/או

בטענות מסוגן.

ב, טענות לגופו של ענייו, לרבות, אך לא רק, טענות המתבססות, לטענת הבנק, על העובדות והטיעונים
; העובדה י הבאים - העובדה שחובו של דמרי נובע מהלוואות ושייך לתחום המשכנתאות של הבנק
שהבנק מתבסס ביחס לחובות בתחום המשכנתאות, על החוב לפי ספרי הבנק. אשר כולל את מלוא
התקבולים ששולמו על ידי החייב, בצירוף החוב המגיע בגין שכר טרחה והוצאות; העובדה שהחוב
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; הכולל לפי ספרי הבנק, בצירוף חוב החייב בגין שכר טרחה והוצאות, נמוב מהחוב המלא שזכאי הבנק
; העובדה שחובות בתחום המסחרי של הבנק אינם שייכים לקבוצה לגבות ומהחוב בלשכת ההוצל"פ
הנטענת, ושאף אם היו שייכים, הרי שנתוני הבנק מראים, כי ברוב המכריע של המקרים הבנק גובה
בתחום המסחרי, פחות מהחוב לפי ספרי הבנק, שאין מחלוקת, כאמור, כי הוא מכיל את מלוא תקבולי
; העובדה החייב, ורק במיעוט המקרים הוא מצליח לגבות, לכל היותר, את מלוא החוב לפי ספרי הבנק
שמסיבות אלה, בין השאר, לא נגרם ללקוחות כל נזק, אף לו היה בעילת תובענת דמרי ממש כלשהו

; העובדה שהראיות שהובאו בתגובת הבנק, מוכיחות כי לדמרי לא נגרם כל נזק; (דבר המוכחש)

ג. בנוסף העלה המשיב טענות לפיהן החובה להתאים את סוג הריבית לתקבול המדווח היא חובת לשכת
ההוצל"פ על פי דין, ולא חובת הבנק, וכי מחולל המצב עליו מלין דטרי, אף לו היה בתלונתו ממש (דבר
; כי פרשנות דמרי ; כי הבנק דיווח על כל תקבול לפי יום ערך תשלומו המוכחש), היא לשכת ההוצל"פ
לתוכן טופס הדיווח ולחובת הסימון ואופן יישומה - שגויה מעיקרה; כי מבלי לגרוע מכך, הדיווח
הספציפי שנדרש לטענת דמרי בטופס הדיווח, לא באמת נדרש, וכי מדובר בסימון של מידע שכבר דווח

וידוע ללשכת ההוצל"פ, החל ממועד פתיחת התיק, ושלפיו מנוהל החוב בתיק ההוצל"פ מלכתחילה <

; כי לא קיימת קבוצה הומוגנית ד. עוד נטען, כי לא מתקיימים ולא הוכחו הטעיה בפועל וקשר סיבתי
בעלת שאלות עובדתיות או משפטיות משותפות לכלל חברי הקבוצה; כי לא ניתן לבצע את הבירורים
והחישובים הרבים, המורכבים והפרטניימ, שמצריכות טענות דמרי, ביחס לכל הקבוצה הנטענת, ו/או
כי הדבר כרוך בעלויות ומשאבים אדירים, וכי לאור העדר נפקות אופרטיבית לבירורים וחישובים אלה,

י תובענה ייצוגית אינה דרך יעילה והוגנת לבירור המחלוקת והכרעה בה; ?

; "תשובת דמיי לתגובת הבנק"), בה 6. ביום 20.5.12 הגיש דמרי תשובה לתגובת הבנק לתובענת דמרי (להלן
טען דמרי, כי יש לדחות את גרסת הבנק וטענותיו, לרבות את טענותיו העובדתיות,

7. בהתאם להחלטת בית המשפט, ביום 26.7.12 הגישה רשות האכיפה והגביה עמדה (להלן; "עמדת רשות
האכיפה והגביה"), אשר במסגרתה טענה, בין היתר, כי סעיף 75 לחוק הוצאה לפועל התשכ"ז-1967 (להלן:
"חוק ההוצל"פ") "קובע כי 0דר זקיפת התקבולים יהיה קודם כל לאגרות והוצאות ורק לאחר מכן, אם וככל שנותרה
, היא תיזקף לחוב עצמו.... מכאן, שבמקרה שבו התקבול (אף אם דווח עליו באיחור) נמוך מהאגר1ת וההוצאות, יתרה
אין כל משמעות לכך שהתקבול שוערך לפי כלל 3 (שכן ממילא הוא נזקף לקרנות האגרות וההוצאות שאף הן שוערכו
; וכן, כי עד לחודש נובמבר 2010 לערך "אם הזוכה לא היה ממלא את השדות לפי אותו הכלל)" (סעיף 6 לעמדה)
רגיל1 ומשערכת כנדרש (וכפי שהמבקשים טוענים שהמשיבים עשו), המערכת הייתה פועלת לפי ברירת מחדל של תשלום י
, וכי בחודש נובמבר 2010 בערך "הרשות תיקנה את מערכת את הסכום לפי חוק פסיקת ר'בית והצמדה (כלל 3)"
המחשוב שלה, ועתה המערכת יודעת לזה1ת את הקרנות בתיק, ולזקוף את התשלום לקרן הנכונה (עם כלל הריבית
המתאים לה), לפי סדר הזקיפה הקבוע בסעיף 75 לחוק." (יום 31.10.10 יכונה להלן � "מועד תיקון מערכת

ההוצל"פ") (סעיפים 11-12 לעמדה).

8. הבנק חולק על חלק מטענות הרשות בעמדתה, וטוען כי בכל מקרה, הרשות הודתה בעמדתה בבעיה שהייתה
קיימת במערכת שלה, על כל הנובע והמשתמע מכך, ואילו דמרי טוען, שהאחריות לבעיה שנוצרה היא של
הבנק, וזאת על בסיס פרשנותו (השנויה במחלוקת כאמור), ביחס לטופס הדיווח על הקטנת תקבול ואופן

; סימונו

9. בעקבות בקשה שהגיש הבנק להתיר לו להשיב לטענות העובדתיות החדשות, לפי טענת הבנק, אשר הועלו על
ידי דמרי בתשובתו לתגובת הבנק, וכן לצרף במסגרת תשובתו הנוספת מסמכים מסוימים, כמפורט בבקשה
הנ"ל, ובהמשך להחלטת בית המשפט מיום 29.6.12, הוגשה על ידי הבנק, ביום 15.8,12, תגובה לתשובת
: "תגובת הבנק לתשובת דמרי מיום 20.5.12, אליה צורפו גם המסמכים שצירופם התבקש כאמור (להלן
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/ דמרי'').

ן ב, ת"צ 34452-12-12 שטרית ני הבנק

10, ביום 18.12.12 הוגשה מטעם שטרית נגד המשיב, לבית משפט נכבד זה, בת,צ 34-452-12-12, תביעה ובקשה
, בשמה של ; "בקשת האישור בתיק שטרית" או "תובענת שטרית") , לאישורה כתביעה ייצוגית (להלן

הקבוצה הנטענת בתובענת שטרית.

11. עניינה של תובענת שטרית הוא, בטענות לפיהן שיעורי הריבית המדווחים על ידי הבנק ללשכת ההוצל"פ,
ואשר לפיהם מחויבים לקוחות הבנק בתיק ההוצל"פ המתנהל נגדם, בגין חובות מהתחום המסחרי, גבוהים
, מהשיעורים אותם זכאי הבנק לגבות לפי הסכמיו עם לקוחותיו ו/או לפי פסקי הדין בהם נפסקו החובות

ו

שבגינם מתנהלים תיקי ההוצל"פ, ומהשיעורים החלים בחשבונות הבנק בגין חובות אלה (להלן ?. "עילת פערי
הריבית").

; הטעיה ופגיעה לפי סעיפים 3 ; עשיית עושר ולא במשפט 12, בגין טענות אלה נטען על ידי שטרית להפרת הסכם
ו- 4 לחוק הבנקאות והפרת חרבות תום לב,

13. הבנק כופר מכל וכל בטענות שהועלו, הן בתביעה האישית של שטרית והן בבקשת האישור בתיק שטרית, בין
היתר, אך לא רק, על סמך טענותיו הבאות של הבנק - משום שהבנק גובה בתיקי ההוצל"פ ריבית התואמת
; משום ! את הריבית שהוא זכאי לגבות לפי הסכמיו עם לקוחותיו ולפי פסקי דין שניתנו בתביעותיו נגדם
שהריבית הנגבית על ידו בחשבונות הבנק של חייבים שכנגדם מתנהלים תיקי הוצל"פ נמוכה מהריבית שהוא
זכאי לגבות לפי הסכמיו ולפי פסקי הדין כאמור, וכן משוס שלאור העובדה שפורטה לעיל, לפיה הבנק גובה
מהרוב המכריע של לקוחות שכנגדם מתנהלים הליכי הוצל"פ, סכומים נמוכים לאין שיעור מסכומי החוב
לפי ספרי הבנק, הנמוכים כשלעצמם מסכומי החוב בתיקי ההוצל"פ, ממילא לא נגרם ללקוחות הבנק נזק

! כלשהו בגין עילת פערי הריבית, בכל מקרה ואפילו היה בה ממש (דבר המוכחש).

14. בשלב השגת ההסכמה בדבר קיום הליך הגישור, כמפורט להלן, טרם הוגשה תגובת הבנק לבקשת האישור
בתובענת שטרית, ולאור התקדמות המשא ומתן עד לשלב השגת הסכם הפשרה נספח 1 לבקשה זו, הוארך
בהסכמה המועד להגשתה. בהתאם, עם השגת הסכם זה והפתרון האופרטיבי שנקבע במסגרתו, כמפורט

בהמשך ההסכם להלן, התייתר הצורך בהגשתה של תגובה כאמור.

ג. הפנייה להליך של גישור והמשא ומתו עד להשגת הסכם הפשרה

15. במסגרת דיונים מקדמיים שהתנהלו בתובענות נוספות נגד הבנק ונגד בנקים אחרים, שעניינם בחובות
בטיפול משפטי, המליץ בית המשפט הנכבד לצדדים לפנות להליך גישור בפני מגשר מוסכם, במטרה להגיע
להסכם פשרה, ובתוך כך הציע לצדדים, בשים לב, בין היתר, לטענות הבנק (ובנקים אחרים) בדבר העדר
| נזק, לעומת טענת המבקש (והמבקשים בתובענות הנוספות), כי נגרם לחברי הקבוצה (והקבוצות בתובענות
, על מנת שיהיה ב0י0 למו"מ אפשרי" לבחון דרכים רלוונטיות לכימות כללי של עילות התביעה הנוספות) נזק, "

(ראו בפרוטוקול הדיון מיום 17.10.12 בעמוד 12 בשורות 11-12 לפרוטוקול).

16, ביום 29.10.12, התקיים דיון מקדמי נוסף, שבמסגרתו הודיעו הצדדים (והצדדים בתובענות הנוספות
כאמור), כי ישנה הבנה עקרונית לפיה ההליך מתאים לפתרון באמצעות הליך גישור, ואגב הודעה זו, המליץ
בית המשפט לצדדים לצרף להליך הגישור, ככל הניתן, תובענות רלוונטיות נוספות (ההמלצה לא באה לידי

ביטוי בפרוטוקול).

17. הצדדים אימצו את המלצת בית המשפט הנכבד וקיימו ביניהם הליך גישור בבקשות האישור (ובתובענות
נוספות כאמור), אשר התקיים בפני המגשר הנכבד, עו"ד ראובן בכר, ולאחר מכן המשיכו וקיימו משא ומתן
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ן

! ישיר.

18. בחודש מאי 2016 הופסק המשא ומתן בין הצדדים, בשל חילוקי דעות, והצדדים אף כערכו לישיבות הוכחות,
שבמהלך ההכנות לקיומן חודש המשא ומתן ונמשך עוד זמן רב, עד לסיומו בהסכם הפשרה נספח 1 לבקשה
זו, אשר הושג והוסכם, מבלי שצד כלשהו מודה בטענות הצד האחר ו/או מודה בחבות כלשהי שלו כלפי הצד

האחר.

19. בסיכומו של דבר היה המשא ומתן שהוביל להסכם הפשרה, משא ומתן ממושך שידע עליות ומורדות
וחילוקי דעות מהותיים בנושאים רבים, אשר חלק מהם אף דווחו לבית המשפט הנכבד, תוך בקשה שנענתה

| על ידי בית המשפט הנכבד, לקבלת סיועו בניסיון לגשר על מספר מחלוקות.

| 20. מאחר שבקשת האישור בתובענת דמרי ובקשת האישור בתובענת שטרית מעוררות שאלות משותפות, בין
היתר, ביחס ליתרות החוב בתיק ההוצאה לפועל, של קבוצות זהות או חופפות, בהבדלים מסוימים, כפי
| שיפורטו להלן, וביחס לסעדיס דומים, שעניינם תיקון רטרואקטיבי של אותה יתרה באותם תיקי הוצאה
/ לפועל, וכן בהתחשב בכך שיש בהסכם הפשרה השקה בין הפתרונות המתייחסים לשתי התובענות, וברוח
| הנחיית בית המשפט הנכבד בדיון המקדמי הנזכר לעיל, הגיעו הצדדים, לרבות למען הנוחות, להסדר פשרה

:| אחד כולל החל על שתי התובענות, כפוף להבחנות ולשינויים מחויבים המפורטים בהסכם.

/ 21. בהסכם הפשרה שמו להם הצדדים למטרה, להגיע להסכמה על פשרה ראויה המשקללת, בין היתר, וכפי
/ שיפורט בהרחבה בהמשך, את מכלול טענות הצדדים וראיותיהס, את סיכויי ההליך וסיכוניו; את משך
4 ניהולם הצפוי של ההליכים הרלוונטיים, לרבות הליכי ערעור פוטנציאליים, את עלויות ניהול ההליכים עד

! סיומם.

:| 22. כפוף לאישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד, יביא ההסכם לסיום כל ההליכים המשפטיים
?/ במסגרת תובענות דמרי ושטרית, ולסילוק סופי ומוחלט של כל התביעות והדרישות כלפי הבנק בכל
?; העניינים נשוא תובענות אלה, לרבות בכל עילותיהן והטענות המועלות במסגרתן, הכל בהתאם להוראותיו

:; המפורטות של הסכם הפשרה.

/ 23. הצדדים מבהירים ומדגישים, כי כל הסכמותיהם בהסכם הפשרה על נספחיו, הן אן ירק לצורכי פשרה,
/ וכי הסכט הפשרה נעשה מבלי שצד כלשהו מודה בטענות הצד האחר ו/או בחבות כלשהי שלו כלפי הצד

? האחר.

חלק שני -עיקרי הסכם הפשלה

א"נ הצהרות והתחייבויות לעתיד ביחס לכל אחת מהתובענות נגד הבנק

, מצהיר הבנק ומתחייב, במסגרת :| 24. מבלי שיש בכך הודאה כלשהי בטענות המבקשים באיזו מהתובענות נגדו
/; הסכם הפשרה, כי -

א. הבנק עושה ויעשה את כל הנדרש על מנת שהתקבולים המתקבלים מחייב בבנק ו/או אצל בא כוחו,
מדווחים וידווחו לתיק ההוצל"פ, במועדים הקבועים בדין ולפי הוראות הדין.

ב. בתוך 60 ימים לאחר המועד הקובע, ימסור הבנק לרשות האכיפה והגבייה הנחיה לחייב את כל
תיקי ההוצל"פ הפתוחים של הקבוצה בתובענת שטרית, שבהם הריבית הבנקאית לחיוב, לפי דיווח
הבנק, היא ריבית עו"ש חובה מירבית (ריבית לפי טבלה 101 של הבנק בלשכת ההוצל"פ), בריבית
חח"ד מירבית (טבלה 204 של הבנק בלשכת ההוצל"פ) (להלן � "ההנחיה לעדכון טבלת הריבית" או
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"ההנחיה"), וזאת לפנים משורת הדין, על אף שלטענת הבנק, הוא זכאי, בהתאם להסכמיו עם

לקוחותיו, לחייבם בגין החובות בתיקים אלה, בריבית עו"ש חובה מרבית (ריבית לפי טבלה 101)1.

25. למניעת ספק מובהר, כי בהתאם להסכם הפשרה (סעיף 8 להסכם), ההתחייבויות לפי סעיף 24 לעיל, לא
חלות, לא תחולנה, ואינן מקימות חובה כלשהי של הבנק, ביחס למקרים בהם קייס הסכם פרטני בין הבנק
לבין לקוח, שבו הוסכם ו/או יוסכם אחרת מהמוסכם בהסכם זה, ובלבד שלגבי הסכמים פרטניים כאלה
שייחתמו לאחר המועד הקובע, אס ייחתמו, יידע הבנק את הלקוח החותם על הסכם פרטני כאמור, בדבר

קיומו של הסכם פשרה זה.

א*2 הגדרת הקבוצות ובקשה לאישור תיקון הגדרת הקבוצה בבקשת האישור
26. הקבוצה כפי שהוגדרה בבקשת האישור בתובענה דמרי כוללת את "כל לקוחות המשיב אשר בתיק ההוצאה
לפועל שהמשיב מנהל או ניהל נגדם, בוצע תשלום לידי המשיב שלא באמצעות מערכת ההוצאה לפועל, אשר
, עד יום , או לא מ0ר דיווח ביחס אליו המשיב מסר דיווח אודות הקטנת חוב לאחר המועד שנמסר לו התשלום

הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורה,.." (ס' ב' בעמי 2 לבקשת האישור בתיק דמרי).

17. הקבוצה כפי שהוגדרה בבקשת האישור בתיק שטרית כוללת את "כלל הלקוחות/חייבים כנגדם מנהל המשיב
הליכי הוצאה לפועל, מקום בו במסגרת תיק ההוצאה לפועל נגבו ריביות בשיעור העולה על הריבית המותרת
בהתאם להסכם ו/או זו המחושבת בספרי הבנק". (עמ' 1 לבקשת האישור בתיק שטרית). הגדרה זו מתייחסת
רק ללקוחות התחום המסחרי בבנק, שבקשת האישור בתובענת שטרית מתייחסת מלכתחילה רק אליהם,
ולא ללקוחות תחום המשכנתאות בבנק. כמובהר בהסכם הפשרה, "התחום המסחרי" בבנק הוא התחום

?: שאליו שייכים כל הלקוחות המנהלים ו/או שניהלו בבנק, חשבונות עו"ש/חח"ד. -

28, בהתאם להסכם הפשרה, מוגדרים חברי הקבוצה בתובענות דמרי ושטרית כמפורט להלן:

, כולל ערבים שנתנו א. הקבוצה בתובענת דמרי כוללת את "כל לקוחות הבנק (לרבות ערבים לחובותיהם
לבנק משכון ו/או משכנתא להבטחת חובותיהם), אשר הבנק מנהל או ניהל נגדם תיקי הוצל"פ, בתקופה
שמיום 20.5.2004 ועד מועד התאמת החוב בתיקי הה1צל"פ לחוב בספרי הבנק, כהגדרתו להלן (כולל כל
תיק' ההוצל"פ הפתוחים במועד זה), ולמעט תיקי הוצל"פ שנפתחו לאחר יום 30.10.2010 (מועד תיקון
מערכת ההוצל"פ לפי הודעת רשות האכיפה והגביה לבית המשפט) (להלן: "התקופה הרלוונטית

לתובענת דמרי"). [הדגשות במקור- הח"מ]

, כולל ב. הקבוצה בתובענת שטרית כוללת את "לקוחות התחום המסחרי בבנק (לרבות ערבים לחובותיהם
ערבים שנתנו לבנק משכון ו/או משכנתא להבטחת חובותיהם), שהבנק מנהל או ניהל נגדם תיקי הוצל"פ,
בתקופה שמיום 18.12.05 ועד למועד התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב בספח הבנק, כהגדרתו להלן
התקופה הרלוונטית לתובעבת שטרית"), הליכי (כולל כל תיק* ההוצל"פ הפתוחים במועד זה) (להלן: "

הח"מ] הוצל"פ", [הדגשות במקור-

29. ההבדל בין הגדרות הקבוצות בבקשות האישור לבין הגדרתן בהסכם הפשרה, מתחייב בנסיבות העניין,
מהנימוקים המפורטים להלן, מצד אחד, וכמפורט להלן, אינו מרע עם הקבוצות כהגדרתן בבקשות האישור

בתובענות דמרי ושטרית, בשום צורה ואופן, מצד שני.

 1 "ריבית חח"ד מרבית" ה1גדרה בהסכם הקשרה כ- ריבית ששיעורה כשיעור הריבית הגבוה ביותר הנ1הג בבנק מעת לעת, שנקבעה במסגרת אשראי שאושרה
, והחלה בהתאם להסכמי הבנק, על כל יתרות חובה העולות על םכום מסגרת האשראי המאושרת בחשבונות עו"ש ובחשבונות חוזרים; 1הו0כמה עם הלקוח

דב'טור"ם (הח"ד). ריבית חח"ד מרבית מקבילה לריבית לפי טבלה 204 של הבנק בלשכת ההוצל"פ.\
"ריבית עו"ש חובה מירבית" הוגדרה בהסכם הפשרה כ- ריבית בשיע1ר הריבית הגבוה ביותר הנוהג בבנק מעת לעת, בהתאם להסכמי הבנק, על יתרות חובה^

, המקבילה לריבית לפי טבלה 101 של הבנק בלשכת ההוצל"פ בחשבונות עו"ש בשקלים חדשים שלא נקבעה להם מםגרת אשראי
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: 30. ע"י המשיב הובהר, כי אין לו כל דרך מעשית פשוטה ויעילה, לוודא באיזה חשבון קיים תקבול (אחד או
| יותר), אשר שולם שלא באמצעות לשכת ההוצל"פ, ושהבנק לא דיווח עליו או דיווח עליו באיחור ללשכת
ההוצל"פ. כן הובהר ע"י המשיב, שגם אין לו כל דרך מעשית פשוטה ויעילה, לוודא באיזה חשבון חויב לקוח
בריבית העולה על הריבית שלטענת המבקשת אמורה הייתה לחול בתיקי ההוצל"פ של הקבוצה בתובענת

שטרית,

31. עוד הובהר ע"י המשיב, כי הדרך היחידה לבדוק ולוודא אם לקוח 'נכנס' להגדרת איזו מהקבוצות הנ"ל,
כפי שהוגדרו בבקשות האישור כאמור, היא ביצוע בירור פרטני של כל חשבון וחשבון בבנק, תוך השוואת כל
שורה בתדפיסי הבנק אל מול כל שורה בתדפיסי ההוצל"פ, במאמר מוסגר יוער, כי זהו אחד הנימוקים

המהותיים לטענת הבנק, כי התובענות איכן מתאימות להתברר כתובעכות ייצוגיות, מלכתחילה,

32. כך, לטענת הבנק, בכל הנוגע לתובענת דמרי, לצורך זיהוי חברי הקבוצה יידרש הבנק, ביחס לכל חשבון
וחשבון, בין היתר - לאתר את כל תיקי ההוצל"פ שנפתחו נגד כל חייב; לבדוק האם קיים עדיין תיק כזה
ו/או מתי נסגר, לעבור על דפי החשבון בבנק ולאתר אס שולמו תקבולים שלא באמצעות לשכת ההוצל"פ;
לאתר את כל טופסי הדיווח על הקטנות והגדלות חוב שנמסרו ללשכת ההוצל"פ בכל תיק, אס וככל שלא
בוערו ולשכת ההוצל"פ תצליח לאתרם ולהפיקס, לבדוק אם הבנק דיווח על התקבולים בתקופה העולה על 7
; לבדוק כיצד טפסי ההוצל"פ סומנו (ככל שניתן יהיה לאתרם בכלל); ימים ממועד ביצוע התשלום בבנק
ולהשוות את תאריך הדיווח בפועל, לעומת תאריך הדיווח שהוקלד בתיק ההוצל"פ, וזאת על מנת לאתר
ולנטרל טעויות הנובעות מאיחוריה של לשכת ההוצל"פ עצמה, כפי שפורט בתשובות הבנק, וכמפורט להלן,

. ו ועוד, כל זאת, צוין יהיה להיעשות לצורך זיהוי הקבוצה, רק ביחס לתובענת דמרי

; 33. בכל הנוגע לתובענת שטרית, הבנק טוען, כי לצורך זיהוי חברי הקבוצה יידרש הבנק, ביחס לכל חשבון

: וחשבון, בין היתר, לוודא מהו שיעור הריבית המכסימלי שנקבע בהסכם עם הלקוח ו/או מהו שיעור הריבית
שנקבע בפסק הדין שניתן כנגד הלקוח ביחס לחוב שבגינו מתנהל תיק ההוצל"פ, ומהו שיעור הריבית שנגבה

/ בפועל בתיק ההוצל"פ, לאורך כל תקופת ניהולו, בהשוואה לשיעור הריבית המעוגן בהסכם ו/או הפסוק,

1 34. לטענת הבנק, בדיקות פרטניות אלה רק לצורך זיהוי הברי הקבוצה, אינן מעשיות ואינן ריאליות, והן גם
! מרוקנות כמובן מתוכן את מתווה הסכם הפשרה ותכליותיו, כפי שיפורטו בהמשך להלן.

35. לעומת הקשיים הנ"ל, יש באפשרות המשיב לנסות ולאתר בדרך קצרה יחסית, את החשבונות שביחס
לחובות בהם נוהלו תיקי הוצל"פ בתקופה הרלוונטית לתובענות דמרי ושטרית. דרך זו רלוונטית לשתי

התובענות נחל, והיא תדרוש מהבנק בדיקה אחת ויחידה לצורד זיהוי חברי שתי הקבוצות.

ן 36. בתר מאליו, כי -
מחד גיסא. לא יתכן שעילת תובענת דמרי ו/או עילת תובענת שטרית, המתייחסות מלכתחילה לחוב שבגינו
התנהל/מתנהל הליך הוצל"פ בתקופות הרלוונטיות לתובענות אלה, תעמודנה ללקוח שכנגדו לא
התנהל/מתנהל הליך הוצל"פ באותן תקופות, ומאידך גיסא. בהחלט יתכן שקיים לקוח אשר על אף
שמתנהלים נגדו הליכי הוצל"פ, לא מתקיימת לגביו, לא עילת תובענת דמרי (שכן הוא לא שילם שוס תקבול
שלא באמצעות לשכת ההוצל"פ) ולא עילת תובענת שטרית (משום שבענייננו הריבית הנגבית בתיק

ההוצל"פ, זהה לריבית המחויבת בספרי הבנק ו/או לריבית שנפסקה בפסק דין, לפי העניין).
בהתאם, הגדרת הקבוצות בהסכם הפשרה, לא גורעת לקוחות מהקבוצות המוגדרות בבקשת האישור,

ומחילה את ההטבה בהסכם הפשרה על לקוחות נוספים ללקוחות של קבוצות בקשות האישור.
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37. בנסיבות אלה, ומאחר שהגדרת הקבוצה בהסכם הפשרה מאפשרת את זיהוי חברי הקבוצה, להבדיל
י מהגדרות הקבוצות בבקשות האישור, שאינן מאפשרות זאת, בשל הקשיים המצוינים לעיל, אין מנוס משינוי •

•: הגדרת הקבוצות בבקשות האישור, להגדרתן בהסכם הפשרה, וגם אין מניעה לביצוע שינוי כזה.

38. לאור האמור, ובהתאם לסעיף 18 (ז) (1) לחוק, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר, במסגרת בקשה זו, את
שינוי הגדרת הקבוצות בבקשת האישור להגדרתן בהסכם.

ו 39. נזכיר, כי הפסיקה קובעת, שאין כל מניעה להתייחס לשינוי הגדרת הקבוצה במסגרת הסכם פשרה, ואף
/ נקבע, כי הכרעה במסגרת הסכם פשרה, עדיפה מהכרעה במסגרת בקשה נפרדת מקדימה בעניין זה [ראי

, בסי 12 ו- 16], | למשל; תצ (מרכז) 3725-04-12 קרן מגן ג' סלקום ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 06.03.2014)

א.3 הלקוחות הזכאים מקבוצות דמרי ושטרית שתיקי ההוצל"פ שלהמ פתוחים וההסדר שיחול לגביהם
: 40. בהתאם להסכם הפשרה, כל חברי הקבוצות בתובענה דמרי ובתובענת שטרית שנכון למועד הרלוונטי לביצוע
התאמת יתרות לפי הסכם הפשרה, כהגדרתו בהסכם, ניהל הבנק נגדם תיק הוצל"פ פתוח, כהגדרתו בהסכם
, יהיה זכאי להתאמת יתרת החוב : "בעלי תיקי הוצל"פ פתוחים מקבוצת דמרי ושטרית") הפשרה (להלן
: "בעלי שלו בתיק ההוצל"פ, כך שהיא תופחת ותהיה שווה ליתרת החוב בספרי הבנק, כמפורט להלן (להלן

תיקי הוצל"פ פתוחים זכאים מקבוצת דמרי ושטרית").
; 41. בהתאם להסכם הפשרה, התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק (כמוגדר בהסכם הפשרה ולהלן
� "התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ הפתוחים מקבוצת דמרי ושטרית לחוב בספרי הבנק" או "התאמת החוב
בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק"), תיעשה באמצעות הגשת הודעה מטעם הבנק ללשכת ההוצל"פ, בתוכן
ההודעה המצורפת להסכם, כנספח א/ או בנוסח מוסכם אחר, ככל שיידרש כדי לבצע את התאמת החוב

בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק.

42. עוד הוסכם בהסכם הפשרה, כי הגשת הודעות כאמור בס' 41 לעיל, בכל התיקים הפתוחים מקבוצת דמרי
ושטרית, תחל לאחר המועד האחרון לזיכוי החשבונות הפתוחים הזכאים לפי הסכם הפשרה שהוגש בת.צ
/ 8929-08-11. חגמה נ' בנק מזרחי טפחות (להלן: "הסכם הפשרה בתיק חגמה"), כפוף לאישורו על ידי בית
/ המשפט, ותסתיים בתוך 150 יום ממועד זה, אלא אס הבנק יידרש לארכה, ובמקרה זה תוגש על ידו לבית
המשפט, בקשה מתאימה להארכת המועד, והתקופה לביצוע ההתאמה תסתיים במועד המוארך שיאושר ע"י
בית המשפט (להלן ? "התקופה לביצוע ההתאמה"). כל מועד החל בתקופה לביצוע ההתאמה הינו, לעיל
, ובלבד שתיק ולהלן - "המועד הרלוונטי לביצוע ההתאמה" או "המועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות"
שנסגר במהלך התקופה לביצוע ההתאמה, לאחר שבוצעה בו התאמה, ייחשב לתיק פתוח שחל עליו ובוצע
- לגביו ההסדר לפי חלק ד2(2) להסכם הפשרה. ולא יחול עליו ההסדר לפי חלק ד2(4) להסכם הפשרה אשר

/ עניינו בהסדר שיחול ביחס לבעלי תיקי הוצל"פ סגורים מקבוצת דמרי ומקבוצת שטרית).

43. יודגש, כי בהסכם הפשרה הוסכם, כי אם תיק ההוצאה לפועל יעמוד על סכום נמוך מהחוב בחשבון הבנק,
לא תבוצע התאמה לספרי הבנק, כן שהסעד של התאמת היתרות יכול רק להיטיב עם חברי הקבוצות ולא

להיפך.

44. כמו כן, כמוסכם בהסכם הפשרה, טרם התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק, יהיה הבנק רשאי לעדכן
את החוב בחשבונות ההוצאות המשפטיות בבנק, של כל לקוח מקבוצת דמרי ושטרית, בסכום החוב בגין
הוצאות משפטיות שאושרו בתקופה שממועד העדכון האחרון ועד למועד ביצוע ההתאמה של יתרת החוב

בספרי ההוצל"פ ליתרה בספרי הבנק, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוק פסיקת ריבית.

45. בהתאם להסכם הפשרה, לאחר ביצוע התאמה בכל תיק הוצל"פ פתוח, תישלח לחבר הקבוצה שכנגדו

ן
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מתנהל התיק, הודעה בנוסח מוסכם, וכן תוגש הודעה מתאימה לבית המשפט הנכבד, באופן ובמועדים

. שצוינו בהסכם הפשרה (סע' 16 להסכם הפשרה)

46. כפי שהוסכם והובהר בהסכם הפשרה, אין בהתאמת החוב בתיקי ההוצל"פ הפתוחים מקבוצת דמרי
ושטרית לחוב בספרי הבנק לפי הסכם זה, כדי להקים חובה כלשהי של הבנק ו/או זכות כלשהי של איזה

מלקוחותיו, להתאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק, ו/או להיפך, שלא לפי הסכם הפשרה.

47. כפי שיפורט גם בחלקי השלישי להלן, מדובר בהטבה מהותית, לא רק משום שהיא מהווה מענה לעילות
שהוצגו בתובענות דמרי ו/או שטרית (שהבנק כופר בהן), בתיקי ההוצאה לפועל הפתוחים, תוך חסכון
במשאבים רבים, אלא גם נוכח העובדה שהתאמת היתתת משמעה למעשה, ביטול פערים נוספים
הקיימים ביו החוב בתיק ההוצל"פ לביו החוב בספרי הבנק, גט אם הם נובעים מכשלים של מערכת

ההוצל"פ ו/או גם אם אינם באחריות הבנל;,

48. לטענת הבנק, כפי שפורטה בכתבי בי-דין שהגיש במסגרת תובענת דמרי, לפחות חלק מהפער בין החוב
בספרי הבנק לחוב בתיקי ההוצל"פ נובע מהבדלים אינהרנטייס בין שיטת ניהול החוב בספרי ההוצל"פ
לשיטת ניהולו בספרי הבנק, ו/או ממגבלות שאפיינו, לפחות עד כניסתה לשימוש של מערכת כלים שלובים

של רשות האכיפה והגבייה, את מערכת לשכת ההוצל"פ.

49. בנוסף לכך, ומבלי למצות, במסגרת תגובת הבנק לבקשת האישור, טען הבנק, ביו היתר, כי בדיקת חישובי
ו הריבית הבנקאית בתיק שהתנהל בעניינו של דמרי, לימדה כי קיימים פערים מהותיים בין החישוב הנכון

ייי לביו החישוב בתיק ההוצל"פ, שאינם קשורים לאיזו מעילות תובענת דמרי ו/או שטרית.

50. במסגרת הסכם פשרה זה, הבנק "מנקה" גס פערים, שלטענתו אינם נשוא תובענות דמרי ושטרית ואינם
נמצאים באחריותו.

1 51. אף דמרי הודה בבקשת האישור (ראו למשל בסעיף 50 לתצהירו שניתן בתמיכת לבקשת האישור בתיק
, כי תיק ההוצאה לפועל אינו משקף את החוב האמיתי מטעמים י דמרי), בהתייחס לתיק ההוצאה לפועל שלו

/ נוספים שאינם קשורים לבקשת האישור. ?
52. בסיכומו של דבר, וכפי שצוץ בהסכם הפשרה, מבחינת הבנק, הבחירה בפתרון התאמת החוב בהוצל"פ לחוב

בספרי הבנק טבעת בעיקרה, מהרציונל ומהנימוקים המפורטים להלן, ומתבססת עליהם -
1 א. הן עילת פער הזמן בדיווח, שהינה העילה בתובענת דמרי, והן עילת פערי הריבית, שהיא העילה בתובענה
י שטרית, מתבססות על ליקויים נטענים (וטוכחשים) שנפלו בניהול החוב בתיק ההוצל"פ, בהשוואה לחוב

בספרי הבנק, אשר איו מחלוקת כי הוא אינו לוקה בליקויים נטענים אלה.

ב. כפי שהודגם לעיל ביחס לאיתור חברי הקבוצה, ביצוע מדגמים לצורך הסדרת המחלוקות ביחס לעצם
! קיומן של עילות בתובענות דמרי ושטרית ולצורך בירור קיומו וסכומו של נזק נטען (ומוכחש) בגינן, הינו
מורכב ומסובך, וכרוך בתהליכים ממושכים, שלטענת הבנק (השנויה במחלוקת), מצריכים, בין היתר, את
: מעורבות רשות האכיפה והגבייה, שאינה צד להליך זה, וכן כרוך בעלויות ומשאבים אדירים. כאמור, י

/ לטענת הבנק, מדובר בבירור פרטני בלתי מעשי.
! ג. עילות תובענות דטרי ושטרית שנויות במחלוקת עזה בין הצדדים והבנק כופר בהן מכל וכל, מצד אחד,
ולטענת הבנק הן נעדרות כל משמעות אופרטיבית, מצד שני. בהתחשב בעובדה, שבהתאם לטענת הבנק,
כפי שפורטה והומחשה בכתבי בי-דין שהגיש בתובענת דמרי, בתחום המשכנתאות גובה הבנק את החוב
! לפי ספרי הבנק, ואילו בתחום המסחרי המצב הוא כזה, שבפועל הבנק גובה, ברוב המכריע של המקרים,
סכומים הנמוכים באופן מהותי מהחוב בספרי הבנק, ובמיעוט המקרים גובה, לכל היותר את החוב המלא

; בספרי הבנק, הנמוך באופן מהותי מהחוב בתיקי ההוצל"פ.

1
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ד. במצב זה, התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק, מייתרת הליכים משפטיים בשתי התובענות,
שהינם, כאמור, לטענת הבנק, נעדרי משמעות אופרטיבית מלכתחילה, ומביאה, בתהליך פשוט ומהיר
יחסית, לפתרון המחלוקת בין הצדדים, ולצמצום הפער ביו החוב בספרי הבנק לחוב בספרי ההוצל"פ,

שהבנק, משיקוליו, מעוניין בצמצומו, גס אלמלא מחלוקת זו.

ה. הבנק הציע את הסעד של התאמת היתרות והסכים לו, בין היתר, במסגרת נכונותו, לפנים משורת הדין,
, תוך לנסות לסגור את הפער הרישומי. בין החוב בתיקי ההוצל"פ לבין החוב בספרי הבנק הנמוך ממנו
נכונות להתעלם מכך שמדובר בפערים המכילים הפרשים שמצויים בתחום אחריותה של רשות האכיפה
והגבייה ומערכת ההוצל"פ. בהיבט של התובענות הנדונות, מדובר, אפוא, בסעד הניתן לפנים משורת

הדין, שגלומה בו הטבה לחברי הקבוצות בתובענת דמרי ובתובענת שטרית, מעבר לעילות תובענותיהם.

53, המבקשים חולקים על האמור בסעיף 52 בנוסחו לעיל. עם זאת, כפי שהובהר בהסכם הפשרה, המבקשים
ובאי כוחם אינם טוענים, שהפער ביו החוב בספרי הבנק לביו החוב בתיקי ההוצל"פ נובע כולו מעילות
תובענות דמרי ו/או שטרית, ומוסכם כאמור, כי עשויות להיות סיבות נוספות לפער זה שאינן ידועות במלואן

. ! ולאשור!�

י 54. הסעד המוענק בהסכם הפשרה, של התאמת היתרה בתיק ההוצל"פ ליתרה בספרי הבנק בולע, אפוא,

; בתוכו את כל הטעמים והסיבות האפשרויות, לרבות כאלה שאינן ידועות לצדדים ואינן בשליטתם, הנוגעות
לפער הקיים בין החוב בתיקי ההוצל"פ לבין החוב בספרי הבנק, באופן הגורם לחוב בתיקי ההוצל"פ

להיות גבוהים יותר, נכון למועד ביצוע הסכם הפשרה.

55. בנסיבות אלה, ובוודאי בהתחשב בכל השיקולים והנימוקים הרלוונטיים שפורטו לעיל ויפורטו בחלק
השלישי לבקשה להלן, הסעד של התאמת יתרות, כמפורט בהסכם הפשרה ולעיל, הוא יותר מסביר בנסיבות
העניין, וברור שאף אם שתי בקשות האישור היו מתקבלות, אפשרות שלטענת הבנק, רחוקה מלהיות

וודאית, חברי הקבוצה לא היו זכאים לסעד זה.

56. הצדדים סבורים, כי היתרונות הגלומים בהסכם הפשרה, לרבות בכל הקשור בסעד שהוא מעניק, ובמניעת
הצורך בהמשך ההתדיינויות המשפטיות על פני שנים ארוכות, שאין לדעת את תוצאותיהן, תוך חסכון ניכר
בזמן ובהוצאות נוספות, עולים לאין שיעור, על הסיכונים והחסרונות שבהמשך ניהול התובענה, כאמור

בסעיף 19{ג)(2)(ה) לחוק תובענות ייצוגיות.

א,4 תנאי סף לקיום הסכם הפשרה ביחס לבעלי תיקי הוצל"פ פתוחים זכאים מקבוצת דמרי ושטרית

ן 57. לאור כל העובדות והנימוקים לעיל ולהלן, בדגש על הנימוקים המצוינים בחלק א.3 לעיל. ומסיבות
י רלוונטיות נוספות המפורטות בחלק השלישי להלן, הוסכם בהסכם הפשרה, כי ההסדר של התאמת החוב י

בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק, כפוף לתנאים המקדמיים המהותיים הבאים -

: א. המבקשים ו/או באי כוחם ו/או מי מהם, לא יהיו זכאים לקבל מהבנק ו/או מרשות האכיפה והגבייה,
; בשום מקרה ואופן, נתונים לצורך כימות סכום ו/או שיעור ההתאמה הכולל של החוב בהוצל"פ לחוב

בספרי הבנק, ולא יהיו רשאים לפעול לכימותם ו/או לבירורם,

ב. מבלי לגרוע מהוראת סעיף 48 להסכם הפשרה, לפיה פרסום תוכן הסכם הפשרה והבקשה לאישות,
ייעשה אך ורק בדרכים הקבועות בחוק תובענות ייצוגיות, בהתאם להסכם זה ובאישור בית המשפט,
הסכום הכולל של התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק ו/או שיעור ההפחתה הכולל של היתרות
בתיקי ההוצל"פ במסגרת ההתאמה, יהיו חסויים ולא ניתן יהיה לגלותם ו/או לפרסמם, בשום אופן

1 וצורה.

ג. הסכמת הבנק לסעד של התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק, מותנית בכך, שמבלי לגרוע

ו



44 להסכם הפשרה, וחלק א.9 להלן, חברי1 11 מהאמור בס' 41 ר- 42 להסכם הפשרה, וכפוף להוראות ס' 43,
הקבוצה בתובענה דמרי וחברי הקבוצה בתובענת שטרית שהיתרה בתיק ההוצאה לפועל שלהם
הותאמה ליתרה בחשבון הבנק שלהם על פי הסכם זה, לא יהיו רשאים להגיש בקשה לאישור תביעה
ייצוגית ו/או תביעה ייצוגית, בכל עילה הנוגעת ליתרות שהיו רשומות בתיקי ההוצל"פ בתקופה שעד
למועד התאמת היתרות לפי הסכם זה, ו/או בכל עילה הנוגעת ליתרות החדשות בתיקי ההוצל"פ

שתירשמנה במסגרת התאמת היתרות לפי הסכם זה ואשר נוצרה לפני מועד רישומן,

בסמוך לאחר הגשת הבקשה לאישור הסכם הפשרה, תוגש על ידי הבנק, בקשה בהסכמה (הסכמת
הצדדים), שרשות האכיפה והגבייה תהא צד לה, בה יתבקש בית המשפט, למניעת ספק, להורות לרשות,
להימנע, בכל דרך וצורה, מכימות ו/או גילוי ו/או פרסום של נתון כלשהו ביחס לסכום ו/או לשיעור
, בין החוב בספרי הבנק לחוב ההתאמה הכולל (בפועל ו/או המוערך ו/או הממוצע ו/או כל נתון אחר)

בספרי ההוצלפ, במסגרת יישום הוראות הסכם זה.

58. בהסכם הפשרה הוסכם, כי הוראות סעיף 57 לעיל, הן הוראות יסודיות ומהותיות בהסכם הפשרה, ובין
היתר, כי הפרתן על ידי המבקשים ו/או על ידי באי כוחם, תיחשב להפרה יסודית של ההסכם, אשר תקנה

לבנק את הסעדים הקבועים בדין ביחס להפרה יסודית.

59. לטענת הבנק, לאור העובדה שהסעד המוסכם של התאמת היתרות כולל, כאמור, פערים נוספים, מעבר
לאלה הנטענים בתובענת דמרי ובתובענת שטרית, ומאחר שבנסיבות אלה אינ בסכומים שיופחתו מהיתרות
בתיקי ההוצל"פ במסגרת התאמתן ליתרות בספרי הבנק, כדי ללמד על סכומי הנזק הנטענים (והמוכחשים)
ו בתובענת דמרי ו/או בתובענת שטרית, ו/או על סכומי הפחתה 'ראויים' (ככל שישנו סכום מחיקה ראוי
! כלשהו), ו/או על פערים ו/או סכומים שהבנק הוא האחראי לסגירתם ו/או להפחתתם, ובהתחשב בנזק
?יי המהותי הצפוי להיגרם לבנק כתוצאה מפרסום נתוני ההפחתה שהבנק מוכן לבצעה, לפנים משורת הדין,

מהווה הבטחת הישארותם של נתונים אלה חסויים, תנאי מהותי ומקדמי מבחינת הבנק להסכמתו להסכם
זה, על סעדיו. מכלי לגרוע מהאמור בס' 57 לעיל, ובכלל זה מבלי לגרוע מכך שסודיות הנתונים והבטחת
הישארותם חסויים כאמור, מהווה תנאי מהותי ומקדמי מבחינת הבנק, להסכמתו להסכם זה, על סעדיו,

: מובהר ע"י המבקשים ובאי כוחם, כי הם אינם מסכימים לטענה הבנק כלשונה בסעיף זה.

60. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף לו, לכל אלה מתווספת העובדה, שבהתאם לטענת הבנק, הצהרותיו
?י והתחייבותו, וכפי שצפוי להתברר, לטענת הבנק, במסגרת הבדיקות הנעשות לפי ההסכם לצורך בחינת
קיומם של זכאים לסעד מבין בעלי התיקים הסגורים (אז יתברר אם וכמה לקוחות בכלל שילמו יותר
; מחובם לפי ספרי הבנק), כמפורט בס' 23-24 להסכם ובחלק א.6 להלן, הסכומים המהווים את הפער בין
�� החוב בתיקי ההוצל"פ לבין החוב בספרי הבנק, הס ממילא סכומים שאינם משולמים לבנק בפועל, בכלל או
ככלל, ומדובר בפער רישומי בלבד. זאת כאמור, משום שבתחום המשכנתאות הבנק אינו גובה, כעניין
שבמדיניות, יותר מהחוב בספרי הבנק (שאין חולק כי נמוך מהחוב בתיק ההוצל"פ, מהמטעמים שפורטו
, ככלל, הבנק אינו גובה בפועל, יותר מסכום החוב לפי בתשובות הבנק לבקשת האישור), ובתחום המסחרי
ספרי הבנק, כאשר ברוב רובם של המקרים, נמוך החוב הנגבה בפועל, מהחוב לפי ספרי הבנק, בשיעור

, משום שהבנק אינו מצליח לגבות את מלוא החוב. המבקשים חולקים על טענות הבנק בסעיף זה. מהותי

א.5 ההסדר שיחול ביחס לתיקים פתוחים במקרה בו נעשתה מחיקה מלאה/חלקית של החוב בספרי הבנק

61, כמפורט בהסכם הפשרה, הבנק הביא לידיעת המבקשים את העובדה, שקיימים חייבים שמתנהלים נגדם
: תיקי הוצל"פ פתוחים בגין חובם לבנק, אולם בספרי הבנק לא רשומה יתרת חוב שלהם (יתרה 0), ו/או
רשומה רק יתרת חוב חלקית שלהם, בשל מחיקת היתרה או חלקה, בהתאמה, על ידי הבנק, בספריו,
משיקולים פנימיים/טכניים. כמוסכם בהסכם הפשרה, ביחס לחייבים אלה מקבוצות תובענות דמרי ושטרית
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: "חייבים שחובם בבנק עבר מחיקה"), לא ניתן להחיל, מטעמים בתרים, את הפתרון של התאמת (להלן

היתרה בספרי ההוצל"פ ליתרה בספרי הבנק כמות שהיא.

62. לכן, כמפורט בהסכם הפשרה, הוסכם בין הצדדים, כי לגבי חייבים שמתנהל נגדם הליך הוצל"פ אך חובם
בבנק עבר מחיקה, יחול הסדר ספציפי שונה, כמפורט בהסכם הפשרה (סעיף 22 להסכם הפשרה), אשר לפיו

יערך ע"י הבנק מדגם ביחס לחשבונות חייבים שחובם בבנק עבר מחיקה (להלן: "המדגם" ו' "חשבונות
המדגם"), במסגרת המדגם, ישוחזר ע"י הבנק בחשבונות המדגם החוב המלא בספרי הבנק, ממועד מחיקת
החוב בחשבון עד מועד סיום המדגם, ובסופו תיערך ע"י הבנק השוואה בין היתרות המשוחזרות בחשבונות
המדגם ליתרות בתיקי ההוצל"פ של החייבים בעלי חשבונות המדגם, נכון למועד סיום המדגם, וייגזר ע"י
הבנק, שיעור ממוצע של הפער בין יתרות אלה, אשר לפיו תופחת יתרת ההוצל"פ בתיקי ההוצל"פ הפתוחים

של חייבים שחובם בבנק עבר מחיקה.

63. בהסכם הפשרה אף ניתנה התייחסות מפורטת לאופן בחירת חשבונות המדגם, ונקבעה חלופה אפשרית,
למקרה בו הבנק יגלה, כי אין ביכולתו לבצע את המדגם (סעיף 22 ד להסכם הפשרה).

64. מאותס טעמים שפורטו לעיל, וכמוסכם בהסכם הפשרה, הנתונים הבאים יהיו חסויים מפני המבקשים וב"כ
הקבוצה, ולא יימסרו לאף גורם מלבד לממונה, ככל שהדבר יידרש לצורך פעולותיו לפי סעיף זה (22 להסכם
הפשרה) - מספר החייבים שחובם בבנק עבר מחיקה, ו/או מספר חשבונות המדגם ואופן בחירתם, ו/או
שיעור הפחתת יתרת ההוצל"פ של חייבים שחובם בבנק עבר מחיקה ו/או סכום ו/או שיעור ההפחתה הכולל

של היתרות בתיקי ההוצל"פ של חייבים שחובם בבנק עבר מחיקה.

! א,6 הלקוחות הזכאים מקבוצת דמוי ושטרית שתיקי ההוצל"פ שלהט סגורים וההסדר שיחול עליהם

| 65. בהסכם הפשרה הוסכם, כי ההסדר שיחול ביחס לחברי קבוצת תובענת דמרי הוא זה -
כל חבר קבוצה בתובענת דמרי, שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי הסכם הפשרה, כהגדרתו
: "בעל תיק הוצל"פ סגור מקבוצת בס' 14 להסכם הפשרה, תיק ההוצל"פ שהתנהל נגדו יהיה סגור (להלן
דמרי"), ואשר שילם לבנק יותר ממלוא חובו לפי ספרי הבנק, יהיה זכאי לבדיקה פרטנית שמטרתה לוודא
שלא שילם לבנק תשלום ביתר, בגין עילת פער זמן בדיווח, ואם יימצא ששילם תשלום ביתר כזה, ישיב לו

; הבנק את הסכום התשלום ביתר שנגבה ממנו. הכל כמפורט בחלק ד2(4) להסכם הפשרה.
1 66. כל חבר קבוצה בתובענת שטרית, שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי הסכם הפשרה, תיק
, ואשר שילם לבנק 1 ההוצל"פ שהתנהל נגדו יהיה סגור (להלן ;"בעל תיק הוצל"פ סגור מקבוצת שטרית")
| יותר ממלוא חובו לפי ספרי הבנק, יהיה זכאי לבדיקה פרטנית שמטרתה לוודא, כי לא שילם לבנק תשלום
י ביתר, בגין עילת פערי הריבית, ואם יתברר, כי שילם לבנק תשלום ביתר כזה, ישיב לו הבנק את סכום ? ?

התשלום שנגבה ביתר. הכל כמפורט בחלק ד2(4).
67. אופן ביצוע הסכם הפשרה ביחס לבעלי תיק הוצל"פ סגור מקבוצת דמרי ושטרית מפורט בהסכם הפשרה,

ואלה עיקריו -
א. בתוך התקופה לביצוע התאמת היתרות בתיקים הפתוחים, כהגדרתה בהסכם הפשרה, יאתר הבנק את
! הלקוחות בעלי התיקים הסגורים מקבוצת דמרי ומקבוצת שטרית, אשר שילמו לבנק יותר ממלוא
, בשאלה אם עומדת חובם לפי ספרי הבנק, ככל שישנם כאלה, ויבצע ביחס אליהם בדיקות פרטניות
ו להם עילת תובענת דמרי (עילת פער בזמן דיווח) ו/או עילת תובענת שטרית (עילת פער בריבית), כמפורט

; בהסכם הפשרה (סעיף 24 להסכם הפשרה).
ב. מטרתה של הבדיקה הפרטנית הנזכרת בס"ק (א), היא איתור פערים, ככל שימצאו כאלה, בין מועד
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תשלומם של תקבולים ששולמו לבנק שלא באמצעות לשכת ההוצל"פ, לבין מועד דיווחם ללשכת
ההוצל"פ, וכן בדיקה של שיעור הריבית שחלה על החוב בתיק ההוצל"פ בתקופה הרלוונטית לתובענת
שטרית והתאמתה לשיעור הריבית שנפסק בפסק הדין אשר לביצועו כפתח תיק ההוצל"פ, או - אם

מדובר בהליך הוצל"פ אחר, לריבית שהבנק זכאי לגבות על פי ההסכם בינו לבין הלקוח.

ג. במקרה שיימצא בבדיקת הבנק, כי מתקיימות עילית תובענות דמרי ו/או שטרית, ייעשה שחזור של
החוב בתיק ההוצל"פ בתוספת ריבית בנקאית בשיעור/ים החל/ימ לפי פסק הדין/לפי ההסכם בין הבנק
לבין הלקוח, לפי העניין, ותוך הקטנת החוב בסכומי התקבולים במועדי קבלתם בבנק, ולפי סדר
הזקיפה הקבוע בדין לגבי חוב המתנהל בתיק הוצל"פ, עד למועד סגירת תיק ההוצל"פ. אם סכום החוב
המשוחזר יסתכם ביתרת זכות. יוחזר ללקוח על ידי הבנק, כמפורט בהסכם, סכום יתרת הזכות, כפוף
! לכך שאם היתרה האחרונה בתיק ההוצל"פ במועד סגירתו הייתה יתרת זכות שכבר הוחזרה ללקוח,

היא תנוכה מסכום יתרת הזכות בה הסתכם סכום החוב המשוחזר.

ד- ככל שלא יימצא פער בין הריבית שחלה בתיק ההוצל"פ לבין הריבית שצריכה הייתה לחול לפי פסה"ד
: שתיק ההוצל"פ נפתח לביצועו / לפי ההסכם בין הבנק ללקוח, בהתאם לעניין, אך נמצא פער בזמן
הדיווח (קרי� בבדיקה הפרטנית שתיעשה ע'יי הבנק ימצא כי התקיימה עילת תובענת דמרי ולא
התקיימה עילת תובענת שטרית), ייעשה שחזור של החוב בתיק ההוצל"פ בתוספת ריבית בנקאית
בשיעור שחל על החוב בתיק ההוצל"פ, ותוך הקטנת החוב בסכומי התקבולים במועדי קבלתם בבנק,

ולפי סדר הזקיפה הקבוע בדין לגבי חוב המתנחל בתיק הוצל"פ, עד למועד סגירת תיק ההוצל"פ.

גם כאן, אם סכום החוב המשוחזר יסתכם ביתרת זכות, יוחזר ללקוח על ידי הבנק, כמפורט בהסכם,
סכום יתרת הזכות, בכפוף לכך שאם היתרה האחרונה בתיק ההוצל"פ במועד סגירתו הייתה יתרת זכות

1 שכבר הוחזרה ללקוח, היא תנוכה מסכום יתרת הזכות בה הסתכם סכום החוב המשוחזר.

ה, לעומת זאת, ככל שיימצא פער בלן הריבית שחלה בתיק ההוצל"פ לבין הריבית שצריכה הייתה לחול לפי
פסה"ד שתיק ההוצל"פ נפתח לביצועו או - בהליך הוצל"פ אחר, בין הריבית בתיק ההוצל"פ לריבית
שהבנק היה זכאי לגבות לפי ההסכם בינו לבין הלקוח, אך לא יימצא פער בזמר הדיווח (קרי- בבדיקה
! סכום יתרת הזכות, ככל שתצא כזו בשחזור, בניכוי יתרת זכות שכבר הוחזרה, כאמור לעיל.11 של החוב בתיק ההוצל"פ בצירוף הריבית הבנקאית שצריכה הייתה לחול, ויחול ההסדר של השבתו1 הפרטנית ימצא כי התקיימה עילת תובענת שטרית ולא התקיימה עילת תובענת דמרי), ייערך שחזור

68. בהתאם להסכם הפשרה, לאחר ביצוע הבדיקות ובהתאם להן, ישלח הבנק לבעלי תיקי ההוצל"פ הסגורים
שנמצאו זכאים לתשלום, אם יהיו כאלה, הודעה על זכאותם לתשלום, המפרטת את סכום התשלום ואת

, בתוכן ההודעה המצורפת להסכם הפשרה כנספח ג'. ; המועד והדרך לקבלתו

; 69. עוד הוסכם בהסכם הפשרה, כי בתוך 30 יום מהמועד האחרון לקבלת תשלום לפי ההודעה נספח ג' להסכם
הפשרה, יעביר הבנק לב"כ המבקשים רשימה של בעלי החשבונות הסגורים שלא יצרו קשר עם הבנק לצורך
קבלת תשלום לפי ההודעה, על מנת שב"ב הקבוצה יהיו רשאים לנסות לאתרם ולקבל מהם את מלוא
הפרטים שעליהם יורה הבנק, הדרושים לצורך ביצוע התשלום. בהסכם הפשרה הוסכם, כי האיתור ייעשה
על ידי ב"כ הקבוצה ועל חשבון חברי הקבוצה. בכפוף לאישור בית המשפט ובכפוף לתנאים המצורפים
להסכם כנספח ד', באי כח הקבוצה יהיו רשאים לפנות למאתר מקצועי בתשלום, שסכום התשלום שישולם
לו על מנת לאתר כל חבר קבוצה יאושר ע'יי בית המשפט וייגרע מהסכום לתשלום המגיע לאותו חבר קבוצה,
; עוד הוסכם, כי תקופת האיתור ע"י ב"כ הקבוצה, והעברת ממצאי פניותיהם לבנק בכתב, לא תעלה על 3
חודשים. מוסכם, כי לחברי קבוצה שאותרו לפי סעיף זה והועברו לבנק מלוא הפרטים הדרושים לצורך
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העברת התשלום אליהם/ תהיה אפשרות לקבל תשלום מהבנק בתוך 45 יום ממועד העברתם לבנק של

מלוא הפרטים הדרושים לצורך העברת תשלום אליהם כאמור.

א*7 הסכמת הצדדים בדגל מינוי ממונו?

70. כמוסכם בין הצדדים, מבוקש להורות על מינויו של רו"ח אריה רפפורט כממונה לביצוע הסכם הפשרה
(לעיל ולהלן: "הממונה" או "רו"ח רפפורט'י). הממונה מסכים למינוי האמור ואף אישר, כי הבנק לא
העסיק אותו ו/או את משרדו, בעבודה כלשהי (עם זאת, הממונה שימש כבודק שמונה ע"י בית משפט

בתביעה ייצוגית שהבנק היה צד לו).

העתק של קורות חייו ופרטי מומחיותו וניסיונו של רו"ח רפפורט מצורפים לבקשה, כנספח 3.

71. בהסכם הפשרה הוסכם, כי הממונה יהיה מוסמך לפקח על ביצוען של הוראות ההסכם בהתאם לאמור בהן.

71. כן הוסכם בהסכם הפשרה, על מנגנון המתייחס לאופן התנהלות הצדדים מול הממונה, בכל הנוגע לביצוע
המדגמים ותוצאותיהם, ובכל הקשור למסמכים שיועברו למומחה, כמפורט בהרחבה בסעיפים 34-36

להסכם הפשרה.

73. הממונה יגיש לבית המשפט דו"ח על פעולותיו (להלן ?. "דו"ח הממונה"), אחת לארבעה חודשים.

74. עם הגשת דוח סופי של הממונה ואישור בית המשפט, יסיים הממונה את תפקידו.

75. כן הוסכם, כי במקרה של מחלוקת כלשהי בין המבקשים ו/או הבנק לבין הממונה בכל עניין הנוגע להסכם
זה, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לפנות לבית המשפט הנכבד, והמחלוקת תוכרע על ידי בית המשפט.

| 76. כמפורט בהסכם, הסכם שכר הטרחה עם הממונה יוגש לבית המשפט ויהיה כפוף לאישורו. הבנק יישא
בשכר הממונה.

א*8 הסכמות הצדדים נקשר לאופו אישור הסכם הפשרה והפרסומים

77. בהתאם להסכם הפשרה ובהתאם לסמכותו לפי סעיפים 18 ו" 19 לחוק תובענות ייצוגיות, מתבקש בית
ו המשפט הנכבד להורות, כי בתוך 30 ימים מיום שיומצא לבנק פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה (להלן;
"פסק הדיו"), יפרסמו הצדדים, בהתאם להוראת סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, את המודעה בנוסח
המצורף להסכם הפשרה כנספח וי, בדבר אישור הפשרה (להלן � "המודעה"). המודעה תפורסם בשני עיתונים

! יומיים, לפי בחירת הבנק, עלויות פרסום המודעה תחולנה על הבנק.

א*9 מעשה בית-דיו
ן 78. סעיף 24 לחוק תובענות ייצוגיות קובע, כי "פ0ק דין בתובענה ייצ1ג'ת יהווה מעשה ב'ת דין לגב' כל חברי
, הקבוצה שבשמם נוהלה התובענה הייצוגית...". ס' 18ז1 קובע, כי "ה0דר פשרה לא יכלול - (1) עילות תביעה
, אשר לא נכללו בבקשה לאישור או בהחלטה על אישור התובענה הייצוגית; ואולם אין בעלי דין או חברי קבוצה
בכך כדי לגרוע מזכותו של בעל דין לבקש מבית המשפט רשות לתקן את הבקשה לאישור או את התובענה

, ? הייצוגית, לפי כל דין"

79. בהתאם להוראות אלה, ולאור המובחר בהסכם ולעיל ביחס לשינוי בהגדרת הקבוצות נשוא בקשות האישור,
נקבע בהסכם הפשרה, כי הוא מהווה מעשה בית-דין כלפי כל חברי קבוצת תובענת דמרי וכלפי כל חברי
. קבוצת תובענת שטרית, כהגדרתן בהסכם הפשרה ולעיל, למעט אלה שיבקשו ובית המשפט הנכבד יתיר להם

לצאת מהקבוצה בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, וכמפורט בהסכם הפשרה.
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80, כמפורט בס' 42 להסכס הפשרה, הסכם הפשרה מהווה מיצוי מלא וסילוק סופי ומוחלט, של כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא, של כל אחד מחברי הקבוצות בתובעכת דמרי ובתובענת שטרית,
כנגד הבנק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעם הבנק (לרבות עורכי הדין של הבנק ו/או כונסי נכסים שמונו
במסגרת הליך משפטי לגביית חוב שחב מי מחברי הקבוצה לבנק), באיזו מהעילות ו/או הטענות, ו/או בכל
עניין הקשור ו/או הנובע מהעילות ו/או הטענות שהועלו במסגרת תובענות דמרי ושטרית, ודמרי ושטרית וכל
אחד מחברי הקבוצות בתובענות דמרי ושטרית, מוותרים בזה, ויתור מלא, סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כאלה (להלן - "מעשה בי'יד"). כן פורט בס' 42 להסכס הפשרה, כי מבלי לגרוע מכלליות
האמור ובכפוף לו, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או עילה ו/או טענה נוספת שתעמוד לבנק על פי דיו, מוסכם, כי
במסגרת מעשה בי"ד, יהיו חברי הקבוצה בתובענת דמרי ובתובענת שטרית, וכל אחד ואחד מהם, מנועים
ומושתקים מלתבוע, בהליך אישי ו/או במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית ו/או במסגרת תובענה
ייצוגית ו/או בהליך אחר מסוג כלשהו, סעד כלשהו בגין איזו מהעילות שבבקשת האישור ובנוסח התביעה

הייצוגית שצורפה לה,

81. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 41 ו- 42 להסכם הפשרה ו- 79-80 לעיל וכפוף לאמור בהם, הוסכם בהסכם
: הפשרה, כי

א. חברי הקבוצה בתובענת דמרי וחברי הקבוצה בתובענת שטרית שהיתרה בתיק ההוצאה לפועל שלהם
הותאמה ליתרה בחשבון הבנק שלהם על פי הסכם זה, לא יהיו רשאים להגיש בקשה לאישור תביעה
ייצוגית ו/או תביעה ייצוגית, בכל עילה הנוגעת ליתרות שהיו רשומות בתיקי ההוצל"פ בתקופה שעד
ו למועד התאמת היתרות לפי הסכם זה, ו/או בכל עילה הנוגעת ליתרות החדשות בתיקי ההוצל"פ

! שתירשמנה במסגרת התאמת היתרות לפי הסכם זה ואשר נוצרה לפני מועד רישומן,

ב. אין באמור בס"ק (א) לעיל, כדי למנוע מחברי קבוצת דמרי ושטרית שהיתרה בתיקי ההוצל"פ שלהם
הותאמה ליתרה בחשבונות הבנק שלהם (להלן בסעיף זה (81): "חשבונית הבנק"), לפי הסכם זה, את
| האפשרות להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית ותביעה ייצוגית, ביחס ליתרת החוב בחשבונות הבנק,
: ו בגין עילה שנוצרה בהם בתקופה שלפני מועד התאמת היתרות בתיקי ההוצל"פ לפי הסכם זה (להלן

| "תובענה ייצוגית לגבי היתרה הרלוונטית בחשבונות הבנק"),
?י ג. הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית ותביעה ייצוגית לגבי היתרה הרלוונטית בספרי הבנק, וניתן בה
פסק דין חלוט (לרבות פסק דין חלוט המאשר הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית/תביעה
ייצוגית), אשר לפיו ו/או כתוצאה ממנו יש להפחית את היתרה בחשבונות הבנק נכון למועד התאמת
: "פס"ד חלוט בתביעה ייצוגית לגבי חשבונות הבנק"), יהיו חברי קבוצת היתרות לפי הסכם זה (להלן
דמרי ושטרית שהיתרה בתיקי ההוצל"פ שלהם הותאמה ליתרה בחשבונות הבנק לפי הסכם זה, זכאים
י. להפחתה של היתרה בתיקי ההוצל"פ שלהם, בסכום או בשיעור בו הופחתה בחשבונות הבנק נכון למועד
: "הפחתה נוספת ביתרה הרלוונטית בתיק התאמת היתרות באותם תיקים לפי הסכם זה (להלן
ההוצל"פ" או "הפחתה נוספת"), וזאת בכפוף לכך שהבנק לא נקט בהליך לפי ס"ק (ד) להלו ובכפוף

לתוצאותיו של הליך כזה, אם ננקט, כמפורט בס"ק (ד).

: ד, הבנק יהיה רשאי להגיש, בתוך 90 יום מהמועד בו הומצא לו פס"ד חלוט בתביעה ייצוגית לגבי חשבונות
הבנק, בקשה למתן הוראות במסגרת תובענת דמרי ו/או במסגרת תובענת שטרית, בהן אושר הסכם
: "בקשה למתן היראות"), בה יתבקש פשרה זה, ככל הניתן למותב שדן בהסכם פשרה זה ואישרו (להלן
בית המשפט לאשר, כי אין מקום להפחתה נוספת ביתרה הרלוונטית בתיק ההוצל"פ ו/או להורות כל

הוראה אחרת ביחס להפחתה נוספת כזאת.

ן בבקשה למתן הוראות יהיה הבנק רשאי לטעון כל טענה ולהעלות כל נימוק שימצא לנכון, כנגד הפחתה
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נוספת ביתרה הרלוונטית בתיק ההוצל"פ ו/או ביחס אליה, לרבות ביחס להשלכותיה על היתרה הסופית
בתיק ההוצל"פ, ו/או ביחס לאופן ביצועה וכיוב', ובכלל זה יהיה רשאי לטעון, כי לצורך הפחתה נוספת
] יש להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית ותביעה ייצוגית נוספת ונפרדת ביחס ליתרה בתיק ההוצל"פ.
1 באי כח הקבוצה בתיק זה יהיו רשאים מצידס להעלות כל טענה ונימוק שימצאו לנכון, כנגד טענות

י] הבנק ונימוקיו, הכל בכפוף לכל דין,

הבנק ינהג ביחס להפחתה הנוספת, בהתאם להחלטה שתינתן על ידי בית המשפט בבקשה למתן
הוראות.

; ה, מוסכם, כי חבר קבוצת דמרי ו/או שטרית, שהיתרה בתיק ההוצל"פ שלו הותאמה ליתרה בספרי הבנק
; לפי הסכם זה, לא יהיה רשאי להגיש נגד הבנק, הליך בטענה להפרת סעיף זה (81) להסכם (להלן:
, לפני שפנה לבנק בהתראה בכתב, בת 60 יום מראש, בה הודיע על טענת ההפרה, ? "טענת ההפרה")

* ובמקרה זה, תהיה לבנק זכות להגיש בקשה למתן הוראות לפי ס"ק (ד) לעיל, בתוך 45 יום ממועד קבלת
התראה כאמור, גם אם חלפו 90 הימים לפי ס"ק (ד) לעיל.

/ ו. למניעת ספק מובהר, כי הבנק יהיה חייב בהפחתה נוספת ביתרה הרלוונטית בתיקי ההוצל"פ, רק
;: בסכום או בשיעור נקוב נכון למועד התאמת היתרות לפי הסכם זה, כפי שייקבע, אם ייקבע, בפס"ד
\ חלוט בתביעה ייצוגית לגבי חשבונות הבנק, ו/או בהחלטה בבקשה למתן הוראות, ורק בהתקיים

£ התנאים המפורטים בס"ק (ג) - (ו).
81 לעיל, כדי לגרוע מאפשרות חבר קבוצה להגיש תביעה אישית  82. מוסכם, כי אין בהוראת ס' 43 להסכם ו-

? (שאינה ייצוגית)-אינדיבידואלית-פרטנית, בקשר ליתרות כאמור, למעט בעילות שחל עליהן מעשה בית דין,^
: "תביעה אישית"). כאמור בס' 41 ו- 42 להסכם הפשרה (להלן

� תביעות אישיות כאמור, שתוגשנה, אם תוגשנה, תהיינה כפופות לדין המהותי ולסדרי הדין והראיות
הקבועים בדין ביחס לתביעות מסוגן, והבנק יהיה רשאי לטעון בהן כל טענת הגנה שימצא לנכון (כגון, מבלי

;; למצות, טענות ויתור, מניעות והשתק, אשם תורם, קיזוז ועוד).

\ 83. בנוסף, הוסכם בהסכם הפשרה, כי חברי קבוצה בתובענת דמרי ושטרית שתיק ההוצאה לפועל שלהם היה
פתוח במועד ביצוע התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק לפי הסכם זה, ושלא יקבלו זיכוי בתיק
ההוצאה לפועל במסגרת התאמת החוב, או שתיק ההוצל"פ שלהם היה סגור במועד ביצוע התאמת החוב
והם לא קיבלו תשלום בהתאם להוראות הסכם זה, לא יחול עליהם מעשה בית דין כאמור בס' 41, 42
* להסכם הפשרה ולעיל, באופן שהם יוכלו להגיש תביעה אישית, אך לא יהיו רשאים להגיש בקשה לאישור
| תובענה ייצוגית ו/או תביעה ייצוגית. תביעה אישית כאמור, שתוגש, אם תוגש, תהיה כפופה לדין המהותי
| ולסדרי הדין והראיות הקבועים בדין ביחס לתביעות מסוגה, והבנק יהיה רשאי לטעון בה כל טענת הגנה

| שימצא לנכון (כגון, מבלי למצות, טענות ויתור, מניעות והשתק, אשם תורם, קיזוז ועוד],

\ 84. כזכור, בנושא מעשה בי"ד, התקיימו מספר דיונים בפני בית המשפט הנכבד, והנוסח הסופי שהושג, משקף
.; את עיקרי ההסדר, כפי שהוצגו בבית המשפט בדיון שהתקיים ביום 4.7,17.

� 85. כפי שהובהר בדיונים שהתקיימו, במסגרת ההסדר בנושא מעשה בי"ד, הובאה בחשבון העובדה שיתרת
החוב בתיקי ההוצל"פ לפני הפחתתה ליתרה בספרי הבנק, תהפוך לאחר ההתאמה לבלתי רלוונטית, כמו גם
; העובדה שסעד התאמת היתרות הניתן בהסכם הפשרה הוא סעד רחב, שלטעת הבנק בולע בתוכו פערים
? ועילות נוספות לאלה העשויים לנבוע מעילת דמרי ו/או שטרית. ההסדר בנושא מעשה בי"ד הותאם לשתי
עובדות אלה, כך שהוא חל על בקשות לאישור תובענה ייצוגית ביחס ליתרה הישנה והחדשה, עד למועד
התאמה, כפוף להתחייבות הבנק לבצע הפחתה נוספת ביתרה החדשה, מכוח פסק דין חלוט בתובענה
ייצוגית או בהסדר פשרה, המאשר הפחתה כזאת ביתרה הרלוונטית בספרי הבנק, הכל כמפורט בהסכם
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י הפשרה ובתמצית לעיל.

כ המבקשים א. 10 הגמול למבקשים ושכ"ט ב"

86. כמצוין בהסכם הפשרה, המלצת הצדדים לעניין הגמול למבקשים ושכ"ט לבאי כוחם, היא כלהלו �

א. בהתייחס לשכר טרחת ב"כ המבקשים-

1) ע"י הבנק מומלץ כי ייפסק לב"כ דמרי ולב"כ שטרית ביחד, שכר טרחה כולל בסכום של 4,000,000
¤ (במילים; ארבעה מיליון שקלים חדשים), בתוספת מע"מ.

2) ב"כ המבקשים ממליצים כי בית המשפט הגכבד יפסוק להם שכר טרחה בסך של - 5,000,000 ¤
: חמישה מיליון שקלים חדשים), בתוספת מע"מ, (במילים

3) מוסכם ומובחר, כי ב"כ המבקשים לא טוענים ולא יטענו, שמגיע להם סכום העולה על 5,000,000
ש"ח בתוספת מע"מ, והבנק לא יטען לפסיקת שכ"ט בסכום נמוך מ-4,000,000 שח בתוספת מע"מ,

4) בהתאם, הוסכם בין הצדדים, כי בתוך 15 ימים מיום אישור הסכם הפשרה, יגישו ב"כ המבקשים
לבית המשפט הנכבד, טיעון בכתב, בו תוצג עמדתם בנוגע לשכר הטרחה, בתוך 30 יום ממועד
הגשת טיעון ב"כ המבקשים, יוגש לבית המשפט הנכבד טיעון מטעם הבנק, בו תוצג עמדתו בנוגע

לשכר הטרחה. תוך 10 יום לאחר מכן יוגש טיעון תשובה מטעם ב"כ המבקשים.

5) הוסכם, כי שכר טרחת ב"כ המבקשים, כפי שייפסק על ידי בית המשפט, ישולם בהעברה בנקאית
; לפקודת ב"כ המבקשים, בהתאם לאמור להלן

ן

; 5.1) 400/0 מסכום שכר הטרחה שיאושר, ישולם בתוך 30 ימים מיום אישורו ע"י בית המשפט

; 20 משכר הטרחה שיאושר, ישולם בתוך שלושה חודשים ממועד ביצוע התשלום הראשון 0/0 (5.2

; 5.3) 200/0 משכר הטרחה שיאושר, ישולם בתוך שישה חודשים ממועד ביצוע התשלום השני

20 משכר הטרחה שיאושר ישולם בתוך שישה חודשים ממועד ביצוע התשלום השלישי. 0/0 (5.4

ב בהתייחס לגמול בתובעת שטרית-

: הוסכם בהסכם הפשרה, כי יאושר לשטרית גמול בסכום סופי ומוחלט בסך של 60,000 ¤ (במילים
שישים אלף ¤), אשר ישולם באמצעות מחיקתו, בתוך 6 חודשים מהמועד הקובע, של מלוא החוב
:; בחשבון העו"ש שלה, העומד, נכון ליום 9.6.17 , על סך 16,129 ¤, ובאמצעות מחיקת סכום בסך 43,871
^ ¤, מסכומי התשלומים האחרונים של הלוואת שטרית בתחום המשכנתאות, העומדת נכון ליום

11.6.17, על סך 185,570.05, תוך וויתור על תשלום עמלת פירעון מוקדם בגין סכום זה.

בהתייחס לגמול בתובעת דמרי- ג.

הוסכס בהסכם הפשרה, כי סכום הגמול הסופי והמוחלט שישולם לדמרי (להלן : "סכום הגמול"), יהיה
בגובה יתרת החוב שלו לבנק לפי ספרי הבנק, נכון ליום 14.3.16, המסתכמת בסך כולל של 337,439.77
: 240 ¤ חוב בגין הלוואות, בצירוף סך 96,773,47 ¤ בגין שכר טרחה והוצאות) (להלן ¤ (סך 666.3,
"חוב דמרי לפי ספרי הבנק"). סכום הגמול ישולם ע"י הבנק באמצעות קיזוזו מסכום חוב דמרי לפי
ספרי הבנק, וזאת תוך 60 יום לאחר אישור הסכם הפשרה. תוך 14 יום לאחר ביצוע הקיזוז כאמור,
תימחק יתרת החוב של דמרי בספרי הבנק תוך סגירת חשבונו בבנק, ותוגש ע"י הבנק לתיקי ההוצאה
1 לפועל המתנהלים כנגד דמרי הודעה על סגירתם, מבלי לגרוע מהגדרת סכום הגמול בסעיף זה, ולמניעת
כל ספק, מובהר, כי אם וככל שבמועד הקיזוז כאמור ו/או במועד מחיקת החוב מספרי הבנק כאמור,
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תהיה יתרת החוב הרשומה בספרי הבנק ו/או בתיקי ההוצל"פ המתנהלים נגד דמרי, גבוהה מסכום
הגמול (להלן: "הפרש חוב"), לא ייחשב ההפרש לחלק מסכום הגמול, והסכמת הבנק למחוק הפרש חוב
: כזה, אם יהיה, ולסגור את חשבון הבנק ואת תיקי ההוצל"פ נעשית משיקוליו הפנימיים, ובכפוף לאמור

בסעיף זה להלן.

א"נ�נ הסכמות נוספות בהסכם הפשרה

, 16, 22ט, 25 להסכם, התאמת החוב בהוצל"פ ן 87, כמובהר בהסכם הפשרה, הודעות הבנק לפי סעיפים 7ב, 14
! לחוב בספרי הבנק בתיקי ההוצל"פ הפתוחים הזכאים מקבוצת דמרי ושטרית, לפי סעיפים 13-15 להסכם

הפשרה, והתשלום ללקוחות זכאים בעלי תיקי הוצל"פ סגורים מקבוצת דמרי ושטרית, ככל שייעשה כזה,
לפי סעיפים 23-24 ו- 26 להסכם הפשרה - כל אלה יהיו סופיים, ולא ניתן יהיה לחלוק ו/או לערער עליהם,

ובלבד שהבנק ביצע את המוטל עליו בנושאים אלה, בהתאם להוראות הסכם הפשרה,

88, עוד יצוין, כי בשאלה אם לקוחות שהגיעו להסכמי פשרה פרטניים עם הבנק, יכולים להיכלל בקבוצה
שלגביה מאושרת תובענה ייצוגית בעילות התובענות נשוא הסכם הפשרה, או שיש להחריגם בהכרח
לןקת בין הצדדים. ביחס למחלוקת זו הוסכם ביו הצדדים, כי בשל העובדה ? מהקבןצה ןמההסכם' קילמת מח

1 שלטענת הבנק יש ממילא קושי במקרה זה, לאתר ולבודד לקוחות שביחס אליהם נחתם הסכם פשרה, לא
! תיעשה לגביהם הבחנה בהסכם זה, וזאת מבלי שאף צד מוותר על טענותיו לעניין זה במסגרת הליכים

יי אחרים, ומבלי שהסכמה זו תהווה תקדים בהליכים אחרים להם הבנק צד/יהיה צד.

89. עוד הוסכם, כי בכל מקרה שיתברר לבנק במהלך ביצוע ההסכם, כי יש לו קושי ו/או מגבלה טכניים בביצוע
פעולה כלשהי, יגיעו הצדדים להסכמה לגביה, בכפוף לאישור בית המשפט במקרה הצורך, וככל שלא הגיעו

להסכמה כזאת, יועבר הנושא להכרעת בית המשפט.

חלק שלישי - הטעמים התומכים באישור הסכם הפשלה

90, סעיף 19(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע, כי "בית-המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם מצא, כי
, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה...". ההסדר ראוי

91, הסכם הפשרה מקיים תנאי זה, בהתחשב במהות המחלוקות נשוא בקשת האישור שטרם הוכרעו, בקשיים
המתעוררים לגבי מחלוקות אלה, בשלב בו עומד בירור בקשות האישור בבית המשפט ובשקלול כל הסיכונים

והסיכויים של עמדות הצדדים, הרחוקים בשלב זה מלהיות חד משמעיים.

92. לעניין זה יוזכר, את שפורט לעיל, כי בין הצדדים עומדות מחלוקות עובדתיות ומשפטיות תהומיות.

93. כנזכר לעיל, מצד אחד עומדות טענותיהם העיקריות של המבקשים בבקשות האישור - בתובענת דמרי,
הטענות בדבר דיווח באיחור או אי דיווח ללשכת ההוצל"פ על תקבולים המשולמים בבנק ובדבר שערוכם
הרטרואקטיבי בלשכת ההוצל"פ בריבית לא נכונה, בשל אי סימון טופס הדיווח כנדרש, כנטען; ובתובענת
שטרית, הטענות בדבר חיוב בריבית בתיק ההוצל"פ בסכום העולה על הסכום שהוסכם בהסכם בין הצדדים

ו/או נפסק בפסק הדין.

1
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94. מצד שני. אל מול טענות אלה, טוען הבנק, בין היתר, ביחס לתובענת דמרי - להעדר עילה אישית וייצוגית, הן
משום שלא הוכח אי דיווח/דיווח באיחור, הן משום שגס דיווח באיחור נעשה לפי יום ערך, הו משום שחובת
הסימון הנטענת היא חסרת בסיס ותוכנה הנטען שגוי בכל מקרה ואף רשות האכיפה והגבייה אינה טוענת
לה / אינה פועלת לפיה, והן משום שהוכח, שאם וככל שחל כשל בשערוך רטרואקטיבי של תקבולים שדווחו,
הרי שמדובר בכשל של מערכות ההוצל"פ, ומשום כך, החובה לתיקונו של כשל זה, בוודאי הרישומי, חלה,
לטענת הבנק, על רשות האכיפה והגבייה ,? ביחס לתובענת שטרית - שככלל, הריבית הנגבית בתיק ההוצל"פ
גבוה ב'ותר בשיעור הריבית ה היא ריבית עו"ש חובה מירבית, כהגדרתה בהסכם הפשרה ולעיל, שהיא הריבית "
הנוהג בבנק מעת לעת", ושאותה זכאי הבנק לגבות, על פי ההוראות המפורשות של ההסכמים בינו לבין
לקוחותיו ; ביחס לשתי התובענות - טוען הבנק, להעדר נזק ו/או נפקות אופרטיבית של הטענות, בכל מקרה
ואף אס היה בהן ממש מלכתחילה, וזאת, בין היתר, לאור העובדה שכבר הוזכרה לעיל, כי בפועל, בתחום
המשכנתאות הבנק אינו גובה יותר מהחוב בספרי הבנק ובתחום המסחרי, הבנק, ככלל, גובה מלקוחות
בטיפול משפטי, סכומים נמוכים משמעותית מסכומי החוב המלא שהבנק זכאי לגברת מכל אחד מהם

ומסכום החוב לפי ספרי הבנק, הנמוך מהחוב בתיק ההוצל"פ.

95. הבנק טוען, כי טענותיו וראיותיו ביחס לשאלות השנויות במחלוקות בין הצדדים, יוצרות סיכוי גבוה מאוד,
ולכל הפחות בעל משקל, שהתובענות תידחינה, אשר יש להביאו בחשבון כשבאים לבחון את סיכויי

ההצלחה בבקשות האישור ובתביעות הייצוגית.

96. לפי עמדת הבנק - בירור הליך תובענות דמרי ושטרית עד תום, צפוי להביא לדחייתן או לדחיית התובענות
היייצוגיות שתאושרנה, אם תאושרנה, מהטעמים הנזכרים לעיל ומנימוקים המפורטים בהרחבה בכתבי בי-
דיו שהגיש, ואלמלא היה לבנק עניין בהתאמת היתרות, משיקוליו הפנימיים ולמרות שלא חלה עליו חובה
לעשות כן, היו כפות המאזניים נוטות לטובת העמדת סיכוי זה למבחן במסגרת בירור ההליך. בשל עניין זה,
בשל הסיכון המסוים הקייס, בכל אופן, בכל הליך משפטי, החליט הבנק, לאחר שקלול שיקולי עלות תועלת,
�:? לרבות שיקולי משאבים ועלויות, כי יהיה זה קצר, יעיל, ופשוט יותר, להגיע להסכם הפשרה כפי שהוסכם
-. בו. מבחינת הבנק הסכם זה משיג תוצאה רצויה וחוסך משאבים רבים, מחד גיסא. בעוד שביחס לסכומים
::; שיימחקר מהיתרות הרשומות בתיקי ההוצל"פ, באופן המפורט בהסכם הפשרה ולעיל, מדובר בתיקון

� רישומי בלבד ובסכומים שממילא איו הבגק גובה אותם, כמפורט לעיל, מאידד גיסא.

97. לפי עמדת המבקשים - טענות הבנק אינן נכונות, ורוב הסיכויים הס, שבקשות האישור והתביעות הייצוגיות
? היו מתקבלות. בין היתר, המבקשים חולקים על כל שמדובר בתיקון רישומי בלבד. לגישת המבקשים מדובר

| בהקטנת חוב לכל דבר. המבקשים גם חולקים על כך שהבנק אינו גובה סכומים אלה ממילא.

| 98, כך או אחרת, מוסכם ביו הצדדים, שמדובר בהסכם המעניק פתרון שלם ולמעלה מראוי לחברי הקבוצה.

| 99. ביחס לתיקים הפתוחים, ניתן בהסכם הפשרה סעד מלא ואף רחב יותר מזה שהיה ניתן אם ההליך היה
, ^ מתברר עד תום, ובקשות האישור והתובענות הייצוגיות היו מתקבלות, ואילו לגבי התיקים הסגורים

.; שלבעליהם קמה עילת דמרי/שטרית, ניתן סעד מלא לשתי העילות.

; 100. כזכור, הן עילת פער הזמו בדיווח (תובענת דמרי£, והן עילת פערי הריבית (תובענת שטרית), מתבססות על

ליקויים נטענים (ומוכחשים) שנפלו בניהול החוב בתיק ההוצל"פ, בהשוואה לחוב בספרי הבנק, שאיו
מחלוקת, כי הוא, מטבע הדברים, אינו לוקה בליקויים נטענים אלה.

? 101. בהתאם, התאמת היתרות בתיקי ההוצל"פ הפתוחים, ליתרות בספרי הבנק, נותנת מענה מלא לעילות
בתובענה דמרי ושטרית, ובד בבד מהווה, כאמור, לטענת הבנק, מענה לפערים ועילות נוספות.
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| 102, מבלי לגרוע מכך, לטענת הבנק, כנזכר לעיל וכמפורט בכתבי בי-דין שהגיש בתובענת דמרי, בדיקות פרטניות
לצורך בירור עצם קיומה של עילה ולצורך בירור קיומו וסכומו של נזק, אינן אפשריות ואינן מעשיות, וזאת
מעבר לכך שהן מהוות ביטוי מלא לטענת הבנק, מדוע התובענות אינן מתאימות להתברר כייצוגיות, והבנק
אינו מוכן שלא לתת ביטוי בהסכם הפשרה לטענה מהותית זו שלו. כך גס לגבי ביצוע מדגמים, שהם מדגמים
מורכבים הכרוכים במשאבים רבים, בשתי תובענות אלה. בכל מקרה, בדיקות ומדגמימ כאלה מיותרים

ומתייתרים, נוכח הסדר התאמת היתרות, שנותן מענה טוב יותר.

, 103. לצד המענה של התאמת יתרות שניתן כהסכם הפשרה ביחס לתיקים הפתוחים, ביחס לתיקים הסגורים
ניתן בהסכם הפשרה מענה פרטני מלא. מאחר שלגבי התיקים הסגורים, עילת תובענת דמרי ו/או שטרית,
יכולה לקום רק למי ששילם יותר מחובו לפי ספרי הבנק, ומאחר שלטענת הבנק, ככלל, אין לקוחות כאלה,
הרי שביחס לחלק זה של חברי הקבוצה, שהינו לטענת הבנק - ריק או כמעט ריק מתוכן, אין קושי לבצע
בדיקה פרטנית, ותוכנה ואופן ביצועה של בדיקה זו פורט במדויק בהסכם הפשרה. אם יימצאו חברי קבוצה

כאלה - בעלי תיקים סגורים שעומדת להם עילת דמרי ו/או שטרית, הם יקבלו סעד מלא בגין העילה.

104. מדובר, אפוא, בהסכם פשרה הנותן מענה מלא לחברי הקבוצה, שהינו מענה כולל טוב יותר מזה שהיה ניתן,
אם התובענות היו מתקבלות לאחר בירורן, דבר שאינו וודאי, ולטענת הבנק, סיכוייו נמוכים ביותר.

105. בנוסף לאמור עד כאן, הסכם הפשרה בענייננו נותן מענה גם למקרים מיוחדים, כגון מקרים בהם היתרה
בספרי הבנק נמחקה משיקולים פנימיים של הבנק, תוך החלת הסדר ספציפי ומותאם לגביהם, הנשען על

אותו רציונל שהוחל לגבי תיקי ההוצל"פ הפתוחים הרגילים.

במקרים מיוחדים אלה, של חייבים בעלי תיק הוצל"ם פתוח, שהובס בבנק עבר מחיקה, כהגדרתם בהסכם
הפשרה ולעיל, הפתרון הראוי היחיד שקיים הוא, ביצוע מדגם סטטיסטי, שיביא לשחזור היתרה העדכנית

בספרי הבנק, אלמלא נמחקה, והפחתת החוב בתיק ההוצל"פ בהתאם לה.

106. בהתייחס לבחינת קיומו ואומדנו של נזק לקבוצה, בדרכים שונות, לרבות על דרך מדגם, ראו -

א. ס' 20 לחוק תובענות ייצוגיות,

ב. ע"א 345/03 רייכרט נ' יורשי המנוח משה שמש ז"ל (פורסם בנבו, 7,6.07) (סע' 63-64) -

"קביעת הנזק המצרפי הכולל של הקבוצה מתבצעת במשפט האמריקאי בדרכי חישוב שתות ומגוונות, כגון,
; בדיקת רישומי הנתבע, שימוש בשיטות סטטיסטיות ובהן הוכחה באמצעות מדגמים £ג1ב1כן1מ53)

̂. שימוש במודלים מתמטיים ועוד...". (1£8גף111ג1ס£

! ובסי 67:
" עקרונית ניתן לקבוע את הנזק בתובענות ייצוגיות בדרכים שונות אשר מיושמות בקשת רחבה של

מצבים".

, ואינו תלוי בהליכים 107. עוד יוזכר, כי הסכם הפשרה מאפשר את התיקון בתיקי ההוצאה לפועל כאן ועכשיו
כאמור שיתנהלו בעוד שנים רבות, לאחר מיצוי ההליכים המשפטיים, על המשאבים הכרוכים בהם, לרבות
הליכי ערעור של מי מהצדדים שלא יהיה מרוצה מהחלטות/פס"ד שיינתנו בהליך בקשת האישור או

: התובענה ייצוגית.

108. החיסכון בזמן ובמשאבים הכרוכים בהליכים משפטיים הוא, כזכור, יתרון מהותי רלוונטי נוסף של הסכם
הפשרה.
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, 109. ראו בעניין זה, למשל, בת"צ (מחוזי ת"א) 1714/08 בשארי ני בנק לאומי לישראל בפס' 17 (פורסם בנבו
31.05.2015), שם היווה נימוק זה אחד השיקולים העיקריים לאישור הסכם הפשרה ובלשון כב' בית

המשפט:

".... הליך תובענה ייצוגית המורכב מארבעה הליכים, יכול ויהא הליך ארוך ובעל השלכות כלכליות ניכרות לתובעים
הייצוגיים, כמו גם לבנקים, כאשר התוצאה כאמור אינה בהכרח תוצאה פוזיטיבית לתובעים על הזמן השיפוטי

הניכר שנחסך עתה עם הגעת הצדדים לפשרה, בכל אלה יש כדי לתמוך באישור הסכם הפשרה".

110. כן ראו, ת"א (ת"א) 2033/00 שגיב ני בנק לאומי לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 30,11.09), בסע' 21-23:

"גורם נוסף אותו יש להביא בחשבון הוא גורם הזמן: התובענה מתנהלת קרוב לעשור. אין לדעת אימתי תסתיים
בפסק דין ואף אין לדעת אם מי מבעלי הדין שלא ישבע נחת מפסק הדין, לא יערער עליו. הווי אומר: התמשכות
ההליכים בעתיד, מהווה גורם אשר כל בעל דין מביא בחשבון, ולא אחת הוא מבכר לסיים ההליכים עתה ולצאת מן
המערכה כאשר באמתחתו פיצויים מסויימים שסכומם ידוע, על פני ניהול משפטים על פני חודשים ושנים, שאין
לדעת את תוצאתם. יש להניח כי חברי הקבוצה, במתדיינים סבירים, שמים נגד עיניהם אף אח טובת הציבור

-ניהולם של הליכים שהפשרה יאה להם". בניהולן של התדיינויות חיוניות ובאי

111, כן ראו, ת.א. (ת"א) 04/1646 זומר נגד גדיש קרנות נאמנות בע"מ, בפס' 17 (פורסם בנבו, 2006.11,20) -

"הפשרה היא הסדר ליישוב סכסוך אשר נעשה. בין היתר. מתור מודעות לאי ודאות משפטית או עובדתית ואשר יש
בה ויתורים הדדיים. משום כן אי הודאות, לה טוען היועמ"ש, מחווה, לטעמי את אחד השיקולים להגיע להסדר

פשרה, אשד יש בו חשיבות רבה לצדדים, למערכת המשפטית ולציבור כולו".

| 112, בנוסף, דרד ביצוע הסבם הפשרה, כקבוע בו, פשוטה מבחינת חברי הקבוצה, ואינה מטילה עליהם נטל של
ן ממש, כמפורט בהסכם הפשרה ולהלן, חברי קבוצה זכאים שחשבונם פתוח. פשוט יפוצו על דרך תיקון י
; הרישום בתיק ההוצל"פ, תוך משלוח הודעה על כך, כמפורט בהסכם הפשרה ולעיל, ואילו לחברי הקבוצה
ן זכאים שחשבונם סגור, ככל שיימצאו כאלה, תישלח הודעה אישית בכתב בדבר זכאותם לקבלת תשלום

ו והדרך לקבלתו,

! 113. לבסוף, הפיקוח על אופן ביצוע ההסדר, יעשה כאמור על ידי ממונה מקצועי ובעל שם המקובל על שני
הצדדים, אשר קורות חייו ופרטי מומחיותו וניסיונו מצורפים לבקשה, כנספח 3 לעיל.

114. לאור כל האמור, לא יכול להיות ספק שהפשרה ראויה, הוגנת וסבירה, והיא הדרך היעילה וההוגנת לסיום
הסכסוך. על כן, מן הראוי לאשרה.

; חלק רביעי - העדר צורך במינוי בודס בנסיבות בענייו

115. עמדת הבנק היא, כי במקרה זה ומהטעמים המיוחדים שיפורטו להלן, אין צורך במינוי בודק, וכי לאור טיב
הפתרונות בהסכם הפשרה, מינוי בודק אינו רלוונטי וצפוי רק להאריך, לסבך ולייקר את ביצוע הסכם

הפשרה, שלא לצורך.

116. המבקשים אינם מתנגדים לכך שלא ימונה בודק.

117. הטעמים להעדר צורד במינוי בודק גלויים וברורים.

118. ראשית, ההסדר ביחס לעילת פער בזמן דיווח וביחס לעילת פערי הריבית בתיקי ההוצל"פ הפתוחים, הוא
הסדר טכני, מעשי ופשוט, המסתכם בהתאמת סכום היתרה בתיק ההוצל"פ ליתרה הנמוכה יותר בספרי
הבנק, שאין חולק, כי אינה מכילה, מטבע הדברים, את עילות תובענת דמרי ושטרית. מדובר בהתאמה
למספר ידוע וקיים בחשבון הבנק של כל חבר קבוצה. אין צורך בשום חישוב ו/או פעולה חשבונאית אחרת,
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כדי להבין שמדובר במענה מלא לעילות תובענות דמרי ושטרית. מי שיפקח ויבדוק שההתאמה נעשית, כדתו 22
ן וכדין ושהוראות ההסכם יושמו במלואם, הוא הממונה.

119. הוא הדין בתיקי ההוצל"פ הסגורים. איו חולק שרק לבעל תיק סגור ששילם יותר מחובו לפי ספרי הבנק,
יכולה לקום עילת תובענת דמרי ו/או שטרית. לפי ההסכם, יאותרו ע"י הבנק בפועל, כל חברי הקבוצה
ששילמו יותר מחובם לפי ספרי הבנק, ככל שישנם כאלה, ותיערך לגביהם בדיקה פרטנית מדויקת של עילת
דמרי ושטרית, שאם יתברר כי התקיימה, יוחזר לחם מלוא חיוב היתר בגינה. גם כאן - התשלום לחברי
קבוצה שיימצאו זכאים לתשלום, ככל שיימצאו כאלה, אינו מתבסס על הערכה כלכלית ו/או על אומדן
, אלא על השבה מלאה של סכום הנזק, ככל שנגרם, וגם כאן - בדיקת ביצוען של הוראות חשבונאי כלשהו

ההסכם במלואן, הוא עניין לממונה.

כבר מטעמים אלה - טיב הפתרונות בהסכם, מינוי בודק אינו רלוונטי ואין בו שומ תועלת.

120. שנית, מדובר בהסכם המיטיב עם חברי הקבוצות בתובענת דמרי ושטרית, מעבר לעילות נשוא תובענות
אלה, אף לו היה בהן ממש (דבר המוכחש ע"י הבנק). בעניין זח מבקש הבנק להפנות שוב, להצהרה בבקשת
האישור בתובענת דמרי, בה אושר, כי - "תיק ההוצאה לפועל אינו משקף את החוב האמיתי מטעמים נוספים
שאינם קשורים לתובענה הייצוגית אשר מבוקש לאשר" (סעיף 50 לתצהיר דמרי שניתן בתמיכה לבקשת
האישור). כאמור, התאמת היתרות משמעה מחיקת כל הסיבות והעילות, הן אלה שהועלו והו אלה שלא. הן
אלה שהמבקשים מייחסים אותן לבנק, והו אלה שאיו חולל? כי אינם מיוחסים לבנק. אלא למערכת

ההוצל"פ, ובכך מנטרלים כל סיבה לפער שנוצר.

121. בנסיבות אלה, בהן ההסכם נותן מענה מלא לעילות התובענה, באמצעות פתרון פשוט, מחד, והטבה מעבר
: להן, מאידך, מינוי בודק מתייתר מקל וחומר. .

122. ראו בעניין זה, דברי בית המשפט, בת"א (מחוזי ת"א) 2624/06 אפשטיין 0 מעריב הוצאת מודיעין בע"מ,
פורסמ בנבו- 23.2.2009), בס' 18- 19:

זכאים לתנאי המבצע המקורי אך יעמדו בנטל הוכחת הזכאות שנקבע בהסדר - וטל כן ברי כי בכל מקרה"....מסף על כך, הסדר הפשרה חל כאמור לא רק טל חברי הקבוצה, אלא אף טל אותם מנויים שלא היו
ההטבה המוצעת במסגרת ההסדר טולה על הנזק שגרמה מעריב על פי התובענה ובקשת האישור. במצב
1 המקרה מתייהר הצורר במינוי בודק להסדר הפשרה " ....דברים זה, אין כל חשש לפגיעה בעניינה של הקבוצה. המסקנה העולה מן האמור לטיל, היא שבנסיבות

תובענות ממין זה המוגשות לבתי המשפט - יש חשיבות מיוחדת להבטחת יטילות הדיו? בבקשות אלה,"בימים אלה, שבהם אנו טדים להתגברות המודעות למכשיר התובענה הייצוגית ולריבוי הבקשות לאישור
ובמסגרת זו אף להבטחת יעילותו של המנגנון לאישור הסדר פשרה בידי בית משפט. המלצה טל מינוי
מיותרות כבמקרה דנן - יש בהן, אם בית המשפט ישעה להן, כדי לסרבל ולהאריר שלא לצורר את הדיוןבודק או פריסת ירשת ביטחוזי כפי שביקש היועץ המשפטי לממשלה לעשות. מקום שברור כי אלה

בבקשות לאישור הסדרי פשרה ראויים, ולהכביר הוצאות מיותרות על הצדדים".
123. שלישית, לצד האמור עד כה, חלקיו העובדתיים של ההסכם מאומתים בתצהיר הבנק ואין צורך למנות
בודק רק בשביל לבחון אותם (ראו בעניין זה תא (ת"א) 1464-05 אר-און השקעות בע"מ נ' הבנק הבינלאומי

| הראשון לישראל בע"מ (06.06.2011) (להלן .? "אר-אין")).
124. בעניין זה כבר נקבע, כי קיומו של מנגנון בדיקה ופיקוח על ביצוע הסכם הפשרה, באמצעות ממונה, מייתר
אף הוא את הצורך במינוי בודק (אר-אץ, לעיל בס' 8). באותו מקרה נקבע, שהנתונים נבדקו על ידי דרגים

בכירים בבנק והם מפורטים בתצהירים.

125. יתר השיקולים לבחינת סבירות הסכם הפשרה ועקרונותיו הם משפטיים גרידא, ומתבססים על שקילת
סיכונים וסיכויים של הצדדים בהליך ועל נימוקים ורציונלים משפטיים, שלאור תוכן הפתרונות בהסכם

וטיבם, פשוטים למדי אף הם.
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126. כבר כפסק, כל בנסיבות בהו מדובר בשיקולים משפטיים, יכולת בית המשפט להעריך את השיקולים לאישור

הסכם הפשרה טובה מיכולתו של בודק חיצוני.

בע' 5- 127. ראו בענייו זה, תצ (מרכז) 50098-07-13 אילן וןדר ברג נ' עיריית נתניה (14,07.2015),

"הסדר הפשרה מגלם שיקולים של קניית סיכונים וסיכויים, והטמיר אח סכוט ההשבה על ההפרש בין
התעריף בו חויבו חברי הקבוצה לתעריף אמצע בין תעריף 1 ל-3, בנסיבות אלה נראה כי השיקולים הם

משפטיים, ועל בן לא מצאתי למנות בודק".

- 128. וכן

א. תא (ת"א) 1953/04 שכטר אליעזר כ' כרמל אגוד למשכגתאות והשקעות בע"מ (פורסמ בנם- 15.7,07),
בס' 7 -

"נראה לי כי בחינת סבירותו של הסבם הפשרה והיותו הוגן ומאוזן הינה עניין משפטי, הברור בבחינת
הסיכונים והסיכויים של התביעה. עניין וה מסור לבית המשפט, ואין צורר במינוי בודק".

ב. בשא (ת"א) 1877-06 שרית טל 0 מרכז רפואי רביו (קמפוס ביליגסון) (פורסם בנבו, 31.5,2010), בס' 16-

"השאלה אם קיים יחס ראוי בין שיעור הנזק הנטען בבקשת האישור לבין שווי ההטבה המוצעת במסגרת
הסדר הפשרה היא שאלה משפטית - המוכרעת על ידי בית המשפט בהתאם להערכתו את הסיכויים
והסיכונים הכרוכים בניהול הדיון בה; וכך אמנם נעשה. בנסיבות המקרה נראה אפוא כי אין תועלת של

ממש במינוי בודק ואיני רואה לכן סיבה להכביר טל הצדדים הוצאות נוספות שלא לצורך".
.בי מסעדות בע"מ (09.02.2016), בס' 18 - .בי ג. תצ (מרכז) 33343-09-14 לירון פרמיגגר נ' בי

משלוח המסרונים המפרים. כמו כן ניתן פיצוי לכל חברי המועדון בשווי כולל גבוה יחסית בהתחשב בגודל"בנסיבות העניין שלפניי לא מצאתי למנוח בודק. הסדר הפשרה כולל התחייבות של המשיבה להפסיק את
הקבוצה שניזוקה ובהתחשב באופי הנזק הנטען שהינו נזק לא ממוני בענייננו. השיקול אם לאשר אח הסדר

הפשרה נוכח טיבו של הנזק הוא שיקול דעת משפטי ולא כלכלי ועל כן לא מצאתי למנות בודק."
! ד, תצ (נצי) 19368-10-12 דייר שאול אתר נ' מכון למיחזור פסדים העמק (1994) שותפות מוגבלת

-9 (22.03.2015), בס' 

ויעילות והגינות הסכם הפשרה, שיקולים אלה כולם, אינם מצריכים בדיקה מקצועית. די בשיקול הדעת"שוכנטתי כי בנסיבות תובענה 1ו אין מקום למינוי בודק. בחינת הסיכויים והסיכונים הכרוכים בניהול ההליך
הקבוצה. מינוי בודק, למעלה מן הצורך, יעכב ביצוטז של הסכם הפשרה ויגרום להוצאות נוספות לצדדים,השיפוטי כדי להביא להכרעה כי הסכם הפשרה בפי שהוגש היא הדרך היעילה וההוגנת ביותר לכלל חברי

כאשר התועלת במינוי בודק מוטלת בספק".
129. ראו גם, ת.א. (ת"א) 1360/07 עמור ואח' נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

(פורסם בנבו, 23.7,08), שם נקבע, בס' 9-10, ביו היתר:
חברי הקבוצה. שיקולים אלו חייב בית המשפט להביא בחשבון טל פי סטיף 19(א] לחזק ו- 19(ג){£2 לח1ק.ו "בחינת הצורר במינוי בודק כרובה בבחינת היותו של הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בטניינם של
שקלתי עניין וה, והגעתי למסקנה כי במקרה זה אין צורך במינוי בודק, אשד יעכב את ביצוע הסדר

הפשרה, ויביא להוצאות נוספות, בלא שצפויה בתוצאה מכך תועלה של ממש".
ובהמשך:

לא יוכל ממילא להביא בחשבון את מאזן הסיכונים מול הסיכויים של התביעה - עניין המצוי בסמכות בית"...נראה לי כי יש לאשר את ההסדר בלא מעורבות של בודק. אדם שימונה לבדוק כל הנתונים שמסרה תנובה,
המשפט - שהוא השיקול המרכזי לעניין סבירות ההסדר. כאשר אני מאזן בין הסיכויים לבין הסיכונים של

הצדדים, נראה לי כי ההסדר סביר והוגן".
130. לסיכום, עמדת הבנק היא, שמינוי בודק במקרה זה יביא לסרבול מיותר של הליך הפשרה, יגרור הוצאות

מיותרות ויאריך את משך אישור ההסכם וביצועו מבלי שצפויה מכך כל תועלת ממשית.

131, יצוין, כי לאור החשיבות הרבה שהבנק רואה בחיסכון עלויות המשך ניהול ההליכים עד סופם, המהווה את
אחד השיקולים שהשפיעו על נכונותו להגיע להסכם פשרה, הרי שבמידה שבית המשפט הנכבד יחליט בכל

ן
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| זאת למנות בודק, במקביל ובנוסף לממונה, ו/או במידה שהבודק יסבור, כי לצורך גיבוש מסקנותיו, נדרשות
בדיקות שעלותו (לרבות שכר טרחתו) ו/או המשאבים הכרוכים בהן יהיו בלתי אפשריים ו/או לא סבירים
ו/או לא רלוונטיים מבחינת הבנק, שומר חבנק על הזכות לפנות לבית המשפט הנכבד ולהציג את עמדתו
והשגותיו, ולגישת חבנק {שהמבקשים חלוקים עליה), המהווה מבחינת הבנק תנאי יסודי להסכמתו להסכם
, הפשרה, יהיה הבנק רשאי בנסיבות העניין, להחליט, בכל מקרח, שהוא מבטל את הסכמותיר על פי הסכם

י הפשרה וחוזר בו מהן ומהבקשה לאישור ההסכם, לפני החלטה ביחס לעמדתו והשגותיו או לאחריה. ??

חלק חמישי - ביטול תהספמ או אי אישורו על ידי 1ירנ המשפט

ן 132. ההסכמה בעניין זה, שהינה מקובלת וסבירה, מפורטת בס' 51 להסכם הפשרה, ומדברת בעד עצמה.

בקשה זו כוללת את כל הנתונים שיש לכלול בבקשה לאישור הסכם פשרה, לפי חוק תובעות ייצוגיות ולפי תקנות
תובענות ייצוגיות.

בהתאם לסעיף 18 (ב) לחוק תובענות ייצוגיות ולתקנה 12(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, מצורפים לבקשה זו,
תצהיריהם של המבקשים, של בא-כוחו, של נציג הבנק- מר עופר עם - שלם ושל באת-כח הבנק.

? בית-המשפט הניבד מתבקש לאשר את הסגם הפשרה ולתת הוראות בקשר לפשרה, כאמור בואשירנ הבקשה. :�

7.11.2017 ?�! היום 1
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בבית המשפט המחוזי ת"צ 35618-05-11
במחוז מרבז ת"צ 34452-12-12

בפני כבוד השופטת א, שטמר
בענייה חייםדמרי

ע"י ב"כ משרד עו"ד אמעד, סרן ושות' ו/או גיל רון, קינן ושות'
שכתובתם אצל עו"ד גיל רון, קינן ושות'

מרחוב ויצמן 32 (בית לסין), תל-אביב 6209105
: 03-6967673 המבקש בת"צ 35618-05-11 ; פקס 03-6967676 : טלפון

נ ג ד � -
בע"מ מזרחי-טפחות בנק

, משרד עורכי דין ע"י ב"כ ב. לוינבוק ושות'
מדרך מנחם בגין 52 (מגדלסונול), תל-אביב 6713701

: 03-6368889 המשיב בת"צ 35618-05-11 : 03-6368888; פקס טלפון

ובעניים רות שיטרית
ע"י ב"כ עוה"ד אמיר ישראלי ו/או שלומי כהן

מרח' המגינים 60א, ת.ד. 33138 חיפה 3326415
; המבקשת בת"צ 34452-12-12 04-8555110 : : 04-8555099 � פקס' טל'

נ ג ד - -
בע"מ , בגקמזרחי-טפחות

ע"י ב"כ ב, לוינבוק ושות' משרד עורכי דין
מדרך מנחם בגין 52 (מגדלסונול), תל-אביב 6713701

: 03-6368889 המשיב בת"צ 35618-05-11 פקס ) 03-6368888 : טלפון

ן

תוכו עניינים לנספחים

סימון נטפח תיאור נספח

| 1 הסכם הפשרה ונספחיו

נוסח הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסכם הפשרה, בהתאם לסעיף 18 (ג) לחוק תובענות ייצוגיות,
1 תשס"ו-2006

3 קורות חיים ופרטי מומחיות וניסיון - רו"ח אריה רפפורט

תצהלר המבקש, מר חיים דמרי

,,ך גיל ךןך תצהלך ב,,כ הכ(בקש' ען

תצהיר המבקשת, גב' רות שיטרית

תצהיר ב"כ המבקשת, עו"ד אמיר ישראלי

תצהלך נציג המשיב' מר עןפר עם שלם

תצהלך ב,,כ המשלב' ען',ד פנינה מור גלוזמן
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נספח!

הסכם הפשרה ונספחיו



תסכם פשרה

בתיקים: ת.צ(מחוזי מרכז)35618-05-11 { ת.צ(מחוזי ת"א) 34452-12-12

שנערך ונחתם בתל'אביב, ביום 07 לחודש נובמבר שנת 2017

ביו

חיים דמוי

בשמה של קבוצת התובעים בת.צ 35618-05-11, כהגדרתה להלו
ע''י ב"כ משרד עו"ד אביעד, סרך ושות' ו/או גיל רון, קינן ושות'

שכתובתם אצל עו"ד גיל רון, קינן ושות'
מרחוב ויצבע 32 (בית לסיח, תל-אביב 6209105

; פקס � 03-6967673 03-6967676 : טלפון

ן רות שטרית
1 בשמה של קבוצת התובעים בת.צ 34452-12-12; בהגדרתה להלן

! על-ידי באי-כוחה עוה"ד אמיר ישראלי ו/או שלומי כהן
? מרחוב המגינים 60א, ת.ד 31338 חיפה 3326415
04-8555110 ; ; 04-8555099 ן מס' פקס' מס' טל'

: מצד אחד
לביו

בנק מזרחי- טפחות בעי'מ
(ייקרא להלן: "הבנק" או "המשיב")

ע''י ב"כ ב. לוינבוק ושות', משרד עורכי-דץ
ממגדל סונול, דרך מנחם בגין 52, תל-אביב 6713701

03-6368889 : ; מס' פקס' 03-6368888 : מס' טל'
מצד שני

; , על ידי מר חיים דמרי (להלן : "בית המשפט") ; הואיל וביום 19.5.11 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז (להלך
� "בקשת האישור בתיק דמרי" או , בקשה לאישור תביעה כייצוגית (להלן "דמרי"), בת.צ 35618-05-11

-, , בשמה של הקבוצה הנטענת בבקשת האישור בתובענת דמרי "תובענת דמרי")

ן
ו
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: והואיל ועניינה של תובענת דמרי הוא בטענות בדבר העדר דיווח או דיווח באיחור, ללשכת ההוצל"פ (להלן
, של תשלומים ששולמו לבנק על ידי חייב שכנגדו מנהל הבנק הליכי הוצאה לפועל, "לשכת ההוצל"פ")
ובדבר אי סימון של מספר הקרן (301) ו/או של מספר כלל הקרן (7) בטופס הדיווח על הקטנת חוב, שמגיש
הבנק ללשכת ההוצל"פ, בעקבות תשלומים כאמור שבוצעו בבנק; ולטענת דטרי, סימון כאמור נדרש, על
מנת שלשכת ההוצל"פ תזכה את סכום התשלום בתיק ההוצל"פ, בריבית בנקאית, ולא בריבית והפרשי
, בגין ; "חוק פסיקת ריבית") הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והפרשי הצמדה התשכ"א�1961 (להלן
התקופה שבין מועד התשלום בפועל לבין מועד הדיווח על התשלום, ועל מנת שהחוב יקטן בתקופה זו
בהתאם; ולטענת דמרי, בגין העדר דיווח ו/או דיווח באיחור ו/או אי סימון כאמור, פועל הבנק באופן
העולה, לפי הטענה, כד2 � הטעיה ביחס ליתרת סכום החוב הנכון בתיק ההוצאה לפועל ופגיעה בלקוח, לפי
, הפרת חובה חקוקה סעיף 3 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות")
, רשלנות, : "תקנות ההוצאה לפועל") הקבועה בתקנה 17 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ס-1979 (להלן
; "עילת פער , עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובת האמון, הפרת הסכם והתנהגות שלא בתום לב (להלן

> ? זמן בדיווח")

, והואיל וביום 9.1.12 הוגשה תגובת הבנק לבקשת האישור בתובענת דטרי (להלן; "תגובת הבנק לתובענתדמרי")
אשר במסגרתה כפר הבנק בטענות שהועלו בבקשת האישור בתיק דמרי, והעלה טענות משלו, לרבות, אב
לא רק, טענות סף כדבר מעשה בי"ד (הנובע, בין היתר, מכך שלטענת הבגק, הטענות בתובענת דמרי כבר
| נדונו, הוכרעו ונדחו); השתק ומניעות, אי הגשת התובענה כנגד הגוף המוסמך והמתאים, שהוא רשות
/ האכיפה והגבייה, ולהבדיל - קיומה של סמכות ייחודית ללשכת ההוצל"פ, לדון ולהכריע כטענות דמרי
, לרבות, אך לא רק, טענות המתבססות, לטענת הבנק, על ו/או בטענות מסוגן, וכן טענות לגופו של ענייו
י העובדות והטיעונים הבאים - העובדה שחובו של דמרי נובע מהלוואות ושייך לתחום המשכנתאות של ?
; העובדה שהבנק מתבסס ביחס לחובות בתחום המשכנתאות, על החוב לפי ספרי הבנק, אשר איך הבנק
מחלוקת כי הוא כולל את מלוא התקבולים ששולמו על ידי חייב, בצירוף החוב המגיע בגין שכר טרחה
והוצאות; העובדה שהחוב הכולל לפי ספרי הבנק, בצירוף חוב החייב בגין שכר טרחה והוצאות, נמוך
; העובדה שחובות בתחום המסחרי של הבנק מהחוב המלא שזכאי הבנק לגבות ומהחוב בלשכת ההוצל"פ
אינם שייכים לקבוצה המיומרת, ושאף אם היו שייכים, הרי שנתוני הבנק מראים, כי ברוב המכריע של
המקרים הבנק גובה בתחום המסחרי, פחות מהחוב לפי ספרי הבנק, שאין מחלוקת, כאמור, כי הוא מכיל
את מלוא תקבולי החייב, ורק במיעוט המקרים הוא מצליח לגבות, לכל היותר, את מלוא החוב לפי ספרי
; העובדה שמסיבות אלה, בין השאר, לא נגרם ללקוחות כל נזק, אף לו היה בעילת תובענת דמרי ממש \ הבנק
; כלשהו (דבר המוכחש); העובדה שהראיות שהובאו בתגובת הבנק, מוכיחות כי לדמרי לא נגרם כל נזק
טענת הבנק, כי החובה להתאים את סוג הריבית לתקבול המדווח היא חובת לשכת ההוצל"פ על פי דין, ולא
חובת הבנק, וכי מחולל המצב עליו מלין דמרי, אף לו היה בתלונתו ממש (דבר המוכחש) היא לשכת
; טענת הבנק, כי פרשנות דמרי לתוכן טופס הדיווח ולחובת הסימון ואופן יישומה - ההוצל"פ ולא הבנק
שגויה מעיקרה; טענת הבנק, כי מבלי לגרוע מכך, הדיווח הספציפי שנדרש לטענת דמרי בטופס הדיווח, לא
1 באמת נדרש, וכי מדובר בסימון של מידע שכבר דווח וידוע ללשכת ההוצל"פ, החל ממועד פתיחת התיק,
; טענת הבנק כי לא מתקיימים ולא הוכחו הטעיה בפועל 1 ושלפיו מנוהל החוב בתיק ההוצל"פ מלכתחילה
; טענת הבנק, כי לא קיימת קבוצה הומוגנית בעלת שאלות עובדתיות או משפטיות משותפות וקשר סיבתי
; טענת הבנק, כי לא ניתן לבצע את הבירורים והחישובים הרבים, המורכבים י. לכלל חברי הקבוצה
! והפרטניים, שמצריכות טענות דמרי, ביחס לכל הקבוצה המיומרת, ו/או כי הדבר כרוך בעלויות ומשאבים

ו



3

אדירים, וכי לאור העדר נפקות אופרטיבית לבירורים וחישובים אלה, תובענה ייצוגית אינה דרך יעילה
והוגנת, ולו בחישובי עלות תועלת בלבד, לבירור המחלוקת והכרעה בה;

והואיל וביום 20,5.12 הגיש דמרי תשובה לתגובת הבנק לתובענת דמרי (להלן ?. "תשובת דמרי לתגובת הבנק"), בה
; , לרבות את טענותיו העובדתיות טעו דמרי, כי יש לדחות את גרסת הבנק וטענותיו

; "עמדת רשות 26.7 הגישה רשות האכיפה והגביה עמדה (להלן� והואיל ובהתאם להחלטת בית המשפט, ביום 12,
: האכיפה והגביה"), אשר במסגרתה טענה, בין היתר, כי סעיף 75 לחוק הוצאה לפועל התשכ"ז-1967 (להלן
"רווק ההוצל"פ") "קובע כי 0דר זקיפת התקבולים 'היה קודם כל לאגרות והוצאות ורק לאחר מכן, אם וככל שנותרה
, היא תיזקף לחוב עצמו.... מכאן, שבמקרה שגו התקבול (אף אם דווח עליו באיחור) במור מהאגרות וההוצאות, יתרה
אין כל משמעות לכך שהתקבול שוערך ל9י כלל 3 (שכן ממילא הוא נזקף לקרנות האגרות וההוצאות שאף הן שוערכו
; וכן כי עד לחודש נובמבר 2010 לערך "אם הזוכה לא היה ממלא את השדות לפי אותו הכלל}" (סעיף 6 לעמדה)
רגיל1 כנדרש (וכפי שהמבקשים טוענים שהמשיבים עשו), המערכת הייתה פועלת לפי ברירת מחדל של תשלום '
ומשערכת את הסכום לפי חוק פ0יקת ריבית והצמדה (כלל 3)", וכי בחודש נובמבר 2010 בערך "הרשות תיקנה את
מערכת המחשוב שלה, ועתה המערכת יודעת לזהות את הקרנות בתיק, ולזקוף את התשלום לקרן הנכונה (עם כלל
הריבית המתאים לה), לפי 0ז�ר הזקיפה הקבוע בסעיף 75 לחוק". (יום 31.10,10 יכונה להלן : "מועד תיקון מערכת

ההוצל"פ") (סעיפים 11-12 לעמדה) ,-

והואיל והבנק חולק על חלק מטענות הרשות בעמדתה, וטוען כי בכל מקרה, הרשות הודתה בעמדתה בבעיה
ו שהייתה קיימת במערכת שלה, על כל הנובע והמשתמע מכך, ואילו דמרי טוען, שהאחריות לבעיה שנוצרה
? היא של הבנק, וזאת על בסיס פרשנותו (השנויה במחלוקת כאמור), ביחס לטופס הדיווח על הקטנת תקבול

; : ואופן סימונו
והואיל ובעקבות בקשה שהגיש הבנק להתיר לו להשיב לטענות העובדתיות החדשות, לפי טענת הבנק, אשר הועלו על
ידי דמרי בתשובתו לתגובת הבנק, וכן לצרף במסגרת תשובתו הנוספת מסמכים מסוימים, כמפורט בבקשה
הנ"ל, ובהמשך להחלטת בית המשפט מיום 29.6.12, הוגשה על ידי הבנק, ביום 15.8.12, תגובה לתשובת
דמרי מיום 20.5.12, אליה צורפו גם המסמכים שצירופם התבקש כאמור (להלן: "תגובת הבנק לתשובת

דמוי");
: , על ידי גב' רות שטרית (להלן והואיל וביום 18,12.12 הוגשה לביהמ"ש המחוזי בת"א, בת.צ 34452-12-12
י. "שטרית"), בקשה לאישור כתביעה ייצוגית (להלן: "בקשת האישור בתיק שטרית" או "תובענת

, בשמה של הקבוצה הנטענת בתובענת שטרית ; שטרית")
והואיל ועניינה של תובענת שטרית הוא, בטענות לפיהן שיעורי הריבית המדווחים על ידי הבנק ללשכת ההוצל"פ,
ואשר לפיהם מחויבים לקוחות הבנק בתיק ההוצל"פ המתנהל נגדם, בגין חובות מהתחום המסחרי,
גבוהים מהשיעורים אותם זכאי הבנק לגבות לפי הסכמיו עם לקוחותיו ו/או לפי פסקי הדין בהם נפסקו
; החובות שבגינם מתנהלים תיקי ההוצל"פ, ומהשיעורים החלים בחשבונות הבנק בגין חובות אלה (להלן
; הטעיה ופגיעה ; עשיית עושר ולא במשפט "עילת פערי הריבית") ; ובגין טענות אלה נטען להפרת הסכם

לפי סעיפים 3 ו- 4 לחוק הבנקאות והפרת חובות תום לב ;
והואיל והבנק כופר בטענות בתביעה האישית של שטרית ובבקשת האישור בתיק שטרית, בין היתר, אך לא רק, על
סמך טענותיו הבאות של הבנק - משום שהבנק גובה בתיקי ההוצל"פ ריבית התואמת את הריבית שהוא
זכאי לגבות לפי הסכמיו עם לקוחותיו ולפי פסקי דין שניתנו בתביעותיו נגדם, משוס שהריבית הנגבית על

ו
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ידו בחשבונות הבנק של חייבים שכנגדם מתנהלים תיקי הוצל"פ נמוכה מהריבית שהוא זכאי לגברת לפי
הסכמיו ולפי פסקי הדיו כאמור, וכן משום שלאור העובדה שפורטה לעיל, לפיה הבנק גובה מהרוב המכריע
של לקוחות שכנגדם מתנהלים הליכי הוצל"פ, סכומים נמוכים לאין שיעור מסכומי החוב לפי ספרי הבנק,
הנמוכים כשלעצמם מסכומי החוב בתיקי ההוצל"פ, ממילא לא נגרם ללקוחות הבנק נזק כלשהו בגין עילת

פערי הריבית, בכל מקירו ואפילו היה בה ממש (דבר המוכחש);

והואיל ובמסגרת דיונים מקדמיים שהתנהלו בתובענות נוספות נגד הבנק ונגד בנקים אחרים, שעניינם בחובות
בטיפול משפטי, המליץ בית המשפט הנכבד לצדדים לפנות להליך גישור בפני מגשר מוסכם, במטרה להגיע
להסכם פשרה, ובתוך כך הציע לצדדים, בשים לב, בין היתר, לטענות הבנק (ובנקים אחרים) בדבר העדר
נזק, לעומת טענת המבקש (והמבקשים בתובענות הנוספות), כי נגרם לחברי הקבוצה (והקבוצות בתובענות
, על מנת שיחיה ב0י0 למו"מ תביעה הנוספות) נזק עצום, "לבחון דרכים רלוונטיות לכימות כללי של עילות ה

; אפשר"' (עמ' 12 לפרוטוקול הדיון מיום 17.10.12)

והואיל וביום 29.10.12, התקיים דיון מקדמי נוסף, שבמסגרתו הודיעו הצדדים (והצדדים בתובענות הנוספות
כאמור), כי ישנה הבנה עקרונית לפיה ההליך מתאים לפתרון באמצעות הליך גישור, ואגב הודעה זו, המליץ
בית המשפט לצדדים לצרף להליך הגישור, ככל הניתן, תובענות רלוונטיות נוספות (ההמלצה לא באח לידי

ביטוי בפרוטוקול);

והואיל והצדדים אימצו את המלצת בית המשפט הנכבד וקיימו ביניהם הליך גישור בבקשות האישור (ובתובענות
! נוספות כאמור), אשר התקיים בפני המגשר הנכבד, עו"ד ראובן בכר, ולאחר מכן המשיכו וקיימו משא

: ומתן ישיר ;

והואיל ובעקבות המשא ומתן הישיר שקיימו ביניהם הצדדים כאמור, הגיעו הצדדים להסכם פשרה, מבלי שצד
כלשהו מרדה בטענות הצד האחר ו/או מודה בחבות כלשהי שלו כלפי הצד האחר;

והואיל ובשלב השגת ההסכמה בדבר קיום הליך הגישרר, טרם הוגשה תגובת הבנק לבקשת האישור בתיק שטרית,
ולאור קיומו של הליך הגישור והתקדמות המשא רמתן עד לשלב כתיבת הסכם זה, הוארך בהסכמה המועד
להגשתה, ועם השגת הסכם זה והפתרון האופרטיבי שנקבע במסגרתו, כמפורט בהמשך ההסכם להלן,

התייתר הצורך בהגשתה;

! והיאיל ולאור העובדה שהן בקשת האישור בתיק דמרי, והן בקשת האישור בתיק שטרית, מעוררות שאלות
/ משותפות, בין היתר, ביחס ליתרות החוב בתיק ההוצאה לפועל, של קבוצות זהות או חופפות, בהבדלים ."
מסוימים, כפי שיפורטו להלן, וביחס לסעדים דומים, שעניינם תיקון רטרואקטיבי של אותה יתרה באותם
תיקי הוצאה לפועל, וכן בהתחשב בכך שיש בהסכם הפשרה השקה בין הפתרונות המתייחסים לשתי
: התובענות, מבקשים הצדדים, לרבות למען הנוחות, להגיע להסדר פשרה אחד כולל אשר יחול על שתי

; י התובענות הנ"ל

והואיל והצדדים מעוניינים, כי בכפוף לאישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד, יביא הסכם הפשרה
, לסיום של כל ההליכים המשפטיים במסגרת תובענות דמרי ושטרית, ולסילוק סופי ומוחלט של כל
! התביעות והדרישות כלפי הבנק בכל העניינים נשוא תובענות אלה, לרבות בכל עילותיהן והטענות המועלות

במסגרתן, הכל בהתאם להוראות ההסכם להלן,

לפיכך הוסכם, היצהר והותנה ביו הצדדים כלהלו:

ן
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א. כללי

ג. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו

2. חלוקת הסכם פשרה זה לסעיפים וכותרות נעשתה לשם הנוחות בלבד ואין לייחס לה כל משמעות בפרשנות
] ההסכם,

?! 3. נספחיו של הסכם זה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, הינם כמפורט להלו -

? א� נספח אי י נוסח ההודעה שתישלח על ידי הבנק, לפי סעיף 14 להסכם, ללשכת ההוצל"פ על התאמת
?י החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק.

?ץ

\ ב. נספח בי - נוסח ההודעה שתישלח על ידי הבנק, לפי סעיף 16 להסכם ובכפוף לאמור כס' 22ט להסכם,
| לכל בעלי תיקי ההוצל"פ הפתוחים הזכאים מקבוצת דמרי ושטרית, על ביצוע ההתאמה של החוב

; בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק.ן

[י ג. נספח גי - נוסח ההודעה שתישלח על ידי הבנק, לפי סעיף 25 להסכם, לבעלי תיקי ההוצל"פ הסגורים .
שנמצאו זכאים לתשלום, אס יימצאו כאלה, על זכאותם לתשלום.

ן

ד. נספח די - תנאים למסירת רשימת לקוחות ואיתורם ע" ב"כ הקבוצה, לפי ס' 16 להסכם.

:: ה. נספח הי- נוסח הבקשה לאישור הסדר פשרה, המוגשת בד בבד עם הסכם זה.

ו, נספח ר - המודעה הנזכרת בסעיף 47 להסכם, שיפרסמו הצדדים, בהתאם להוראת סעיף 25(א)(4)
: "חוק תובענות ייצוגיות"), בדבר אישור הפשרה. לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן

ב. ה^רות המתחים המופיעים בהסכם זה;

4. בהסכם זה, לעיל ולהלן, תהיה למונחים הבאים המשמעות הבאה:

.] • "בית המשפט" - בית המשפט המחוזי מרכז.

• "המבקשים" - דמרי ושטרית.

�: • "ב"כ דמיי" - גיל רון, קינן ושות', עו"ד ופך אביעד סרן ושות', עו"ד.

• "ב"כ שטרית"- עוה"ד אמיר ישראלי ו/או שלומי כהן.

• "החשבון" או "החשבונות" - רק אותו / אותם חשבון / חשבונות המתנהל/ים בבנק על שם חבר/י הקבוצות
בתובענת דמרי ובתובענת שטרית, אשר בגין החוב בו / בהם ננקט הליך הוצאה לפועל.

• "ריבית עו"ש חובה מירבית" - ריבית בשיעור הריבית הגבוה ביותר הנוהג בבנק מעת לעת, בהתאם להסכמי
הבנק, על יתרות חובה בחשבונות עו"ש בשקלים חדשים שלא נקבעה להם מסגרת אשראי, המקבילה לריבית

לפי טבלה 101 של הבנק בלשכת ההוצל"פ.

• "ריבית חח"ד מרבית" - ריבית ששיעורה כשיעור הריבית הגבוה ביותר הנוהג בבנק מעת לעת, שנקבעה
במסגרת אשראי שאושרה והוסכמה עם הלקוח, והחלה בהתאם להסכמי הבנק, על כל יתרות חובה העולות
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על סכום מסגרת האשראי המאושרת בחשבונות עו"ש / בחשבונות חוזרים דביטורייס (חח"ד). ריבית חח"ד
מרבית מקבילה לריבית לפי טבלה 204 של הבנק בלשכת ההוצל"פ,

• "מלוא החוג בחשבון על פי ספרי הבנק" - מלוא החוב בחשבון על פי הרשום בספרי הבנק, לרבות קרן,
ריבית, הפרשי הצמדה למדד או לשער, הוצאות משפטיות שחב הלקוח, גס אם טרם נרשמו בספרי הבנק
(בתנאי שנרשמו בחשבון עד לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד ביצוע תשלום החוב שלאחר תשלומו נסגר

החשבון), וכל חיוב אחר על פי ספרי הבנק.

• "נתבי בי-דיף' - כל כתבי בי-דין, מכל מין וסוג שהוא, שהוגשו במסגרת תובענת דמרי ותובענת שטרית,

• "התובענות נגד הבנק" - תוכענת דמרי ותובענת שטרית,

• "ההסכם" או "הסבם הפשרה" או "הסדר הפשלה" או "ההסדר" - הסכם פשרה זה.

• "התחום המסחרי בבנק" - התחום שאליו שייכים כל הלקוחות המנהלים ו/או שניהלו בבנק, חשבונות
עו"ש/חח"ד.

• "תחום המשכנתאות בבנק" - התחום שאליו שייכים לקוחות המנהלים ו/או שניהלו כבנק, חשבון הלוואה
בלבד, ללא חשבונות עו"ש/חח"ד (הלוואה לדיור (ככלל) או אחרת, המובטחת במשכנתא על דירת מגורים

(ככלל) או במשכנתא אחרת).

: • "הקביצה בתובענת דמרי" - כל לקוחות הבנק (לרכות ערבים לחובותיהם, כולל ערבים שנתנו לבנק משכון
ו/או משכנתא להבטחת חובותיהם), אשר הבנק מנהל או ניהל נגדם תיקי הוצל"פ, בתקופה שמיום 20.5.2004
ועד מועד התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק, כהגדרתו להלן (כולל כל תיקי ההוצל"פ
הפתוחים במועד זה), ולמעט תיקי הוצל"פ שנפתחו לאחר יום 30.10.2010 (מועד תיקון מערכת ההוצל"פ לפי

: "התקופה הרלוונטית לתובענת דמרי"). הודעת רשות האכיפה והגביה לבית המשפט) (להלן

, • "הקבוצה בתובענת שטרית" - לקוחות התחום המסחרי בבנק (לרבות ערבים לחובותיהם, כולל ערבים
שנתנו לבנק משכון ו/או משכנתא להבטחת חובותיהם), שהבנק מנהל או ניהל נגדם תיקי הוצל"פ, בתקופה
1 שמיום 18,12.05 ועד למועד התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק, כהגדרתו להלן (כולל כל תיקי

, הליכי הוצל"פ. ההוצל"פ הפתוחים במועד זה) (להלן � "התקופה הרלוונטית לתובענת שטרית")

! • "גמול לתובעים המייצגים" - כהגדרתו בסעיף 22 לחוק תובענות ייצוגיות.

• "שכר טרחת ב"כ התובעים המייצגים" - כהגדרתו בסעיף 23 לחוק תובענות ייצוגיות.

• "המועד הקובע" - מועד הפיכתו של פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה לחלוט.

גי הצהרות הצדדים
5. הצדדים מדגישים, כי אין בהתקשרותם בהסכם זה, משום הודאה מצד מי מהם, בטענה ו/או בדרישה ו/או
, לרבות : בתביעה ו/או בזכות כלשהי של משנהו, בין אם הועלו בכתבי בי-דין בתובענות נגד הבנק, ובין אם לאו
ככל הקשור בעצם קיומה של עילת תביעה אישית למבקשים ו/או למי מהם, בתובענות נגד הבנק ו/או באיזו
: מהן, ו/או למי מיחידי הקבוצות באיזו מהתובענות נגד הבנק, ו/או בעצם קיומה של קבוצה הומוגנית בעלת
שאלות עובדתיות או משפטיות משותפות באיזו מהתובענות נגד הבנק, וכי כל הסכמותיהם בהסכם פשרה זה

1
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ובכספחיו, הינן אך ורק לצרכי פשרה.

6. עוד מובהר, כי ההסכמות בין הצדדים, כמפורט בהסכם זה, ובכללן ההסכמות בדבר הגדרת לקוחות הקבוצות,
מבוססות על שקלול מכלול השיקולים הרלוונטיים לפשרה, כמפורט בבקשה לאישור הסכם הפשרה.

ד* ההסכמות

ד1* הצהתת והתחייבויות לעוני? ביחס לבל אחת מהתובענות נגד הבנק

7. הבנק מצהיר ומתחייב, מבלי שיש בכך הודאה כלשהי בטענות המבקשים באיזו מהתובענות נגדו, כי -

א. הבנק עושה וימשיך לעשות את כל הנדרש על מנת שהתקבולים המתקבלים מחייב בבנק ו/או אצל בא
כוחו, מדווחים וידווחו לתיק ההוצל"פ, במועדים הקבועים בדיו.

ב. בתוך 60 ימים לאחר המועד הקובע, ימסור הבנק לרשות האכיפה והגבייה הנחיה לחייב את כל תיקי
ההוצל"פ הפתוחים של קבוצת החייבים בתובענת שטרית, שבהם הריבית הבנקאית לחיוב, לפי דיווח
הבנק, היא ריבית עו"ש חובה מירכית (ריבית לפי טבלה 101 של הבנק בלשכת ההוצל"פ), בריבית
; "ההנחיה לעדכון טבלת הריבית" או חח"ד מירבית (טבלה 204 של הבנק בלשכת ההוצל"פ) (להלן
"ההנחיה"), וזאת לפנים משורת הדיו, על אף שלפי הסכמי הבנק עם לקוחותיו זכאי הבנק לחייב בגיו
החובות בתיקים אלה, בריבית עו"ש חובה מרבית (ריבית לפי טבלה 101). מסירת ההנחיה כאמור
תיעשה ע"י הבנק, ככל שהדבר כבר לא נעשה קודם לכן ביוזמת הבנק ו/או בנסיבות אחרות. להנחיה

תצורפנה, במידת הצורך, טבלאות ריבית מעודכנות (204) בהתאם.

למניעת ספק, ההנחיה לעדכון טבלת הריבית לפי ס"ק זה (7(ב)), לא תחול על תיקי הוצל"פ פתוחים
של חייבים מקבוצת שטרית, שבמועד מסירת ההנחיה, שיעור הריבית לחיוב המדווח בהם, כמוך

מהריבית לפי טבלה 204.

8. למניעת ספק מובהר, כי ההתחייבויות לפי סעיף 7 לעיל, לא חלות, לא תחולנה, ואינן מקימות חובה כלשהי של
הבנק, ביחס למקרים בהם קיים הסכם פרטני בין הבנק לבין לקוח, שבו הוסכם ו/או יוסכם בין הבנק לבין
הלקוח אחרת מהמוסכם בהסכם זה, ובלבד שלגבי הסכמים פרטניים כאלה שייחתמו לאחר המועד הקובע,

אס ייחתמו, יידע הבנק את הלקוח החותם על הסכם פרטני כאמור, בדבר קיומו של הסכם פשרה זה,

ד.2 ההסדר בתובענות דמרי ושטרית

ז*2(1) הלקוחות הזכאים בתובענת דמרי ובתובענת שטרית

9, כל חברי הקבוצה בתובענת דמרי ובתובענת שטרית שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי הסכם
� "בעלי תיקי הוצל"פ פתוחים : הפשרה, כהגדרתו בס' 14 להלן, ינהל הבנק נגדם תיק הוצל"פ פתוח (להלן
, יהיו זכאים להתאמת יתרת החוב שלהם בתיק ההוצל"פ, כך שהיא תופחת ותהיה . מקבוצת דמרי ושטרית")
; "בעלי תיקי הוצל"פ פתוחים זכאים 1 שווה ליתרת החוב בספרי הבנק, כמפורט בחלק 11(1} להלן (להלן

1 מקבוצת דמרי ושטרית").

10. כל חבר קבוצה בתובעכת דמרי, שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי הסכם הפשרה, כהגדרתו
: "בעל תיק הוצל"פ סגור מקבוצת דמרי"), ואשר בס' 15 להלן, תיק ההוצל"פ שהתנהל נגדו יהיה סגור (להלן
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: שילם לבנק יותר ממלוא חובו לפי ספרי הבנק, יהיה זכאי לבדיקה פרטנית שמטרתה לוודא שלא שילם לבנק
תשלום ביתר, בגין עילת פער זמן בדיווח, ואם יימצא ששילם תשלום ביתר כזה, ישיב לו הבנק את סכום

י. התשלום שנגבה, הכל כמפורט בחלק ד2(4) להלן.

ו 11. כל חבר קבוצה בתובענת שטרית, שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי הסכם הפשרה, כהגדרתו
, ואשר | בס' 14 להלן, תיק ההוצל"פ שהתנהל נגדו יהיה סגור (להלן �"בעל תיק הוצל"פ סגור מקבוצת שטרית")
שילם לבנק יותר ממלוא חובו לפי ספרי הבנק, יהיה זכאי לבדיקה פרטנית שמטרתה לוודא, כי לא שילם לבנק
תשלום ביתר, בגין עילת פערי הריבית, ואם יתברר, כי שילם לבנק תשלום ביתר כזה, ישיב לו הבנק את סכום

. התשלום שנגבה ביתר, הכל כמפורט בחלק ד2{4)

1 12. ביחס למי שהוא חבר קבוצה הן בתובענת דמרי והן בתובענת שטרית, יחול הן האמור בסעיף 10 והן האמור
ן בסעיף 11, כפוף להוראות סעיפים 23 ו- 24(א£, 24(ב) להלן.

זי2(2) ההסדר שיחול ביחס לבעלי תיקי הוצל"פ פתוחים זכאים מקבוצת דמוי ושטרית

13. בתוך 150 יום מהמועד האחרון לזיכוי החשבונות הפתוחים הזכאים לפי הסכם הפשרה שהוגש בת.צ -8929-08
, כפוף לאישורו על ידי בית המשפט, ; "הסכם הפשרה בתיק חגמה") י. 11, חגמה נ' בנק מזרחי טפחות (להלן

יבצע הבנק, בכל תיקי ההוצל"פ הפתוחים הזכאים מקבוצת דמרי ושטרית, הפחתה של יתרת החוב בתיק
ההוצל"פ ליתרת החוב בספרי הבנק נכון ליום ביצוע ההתאמה (להלן י. "התאמת החוב בתיקי ההיצל"פ
הפתוחים מקבוצת דמרי ושטרית לחוב בספרי הבנק" או "התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק" או
"התאמת החוב"). אם תיק ההוצאה לפועל יעמוד על סכום נמוד מהחוב בחשבון הבנק, לא תבוצע התאמה

: לספרי הבנק.

| 14, התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק תיעשה באמצעות הגשת הודעה מטעם הבנק, ללשכת ההוצל"פ,
; בתוכן ההודעה המצורפת להסכם זה, כנספח א/ או בנוסח מוסכם אחר, ככל שיידרש, כדי לבצע את התאמת

| החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק.

הגשת הודעות כאמור בכל התיקים הפתוחים מקבוצת דמרי ושטרית, תחל לאחר המועד האחרון לזיכוי
החשבונות הפתוחים לפי הסכם הפשרה בתיק חגמה הנזכר בס' 14 לעיל, ותסתיים בתוך 150 יום ממועד זה,
| אלא אם הבנק יידרש לארכה, ובמקרה זה תוגש על ידו לבית המשפט, בקשה מתאימה להארכת המועד,
: "התקופה לביצוע : והתקופה לביצוע ההתאמה תסתיים במועד המוארך שיאושר ע"י בית המשפט (להלן

ההתאמה"). כל מועד החל בתקופה לביצוע ההתאמה, הינו, לעיל ולהלן - "המועד הרלוונטי לביצוע
, ובלבד שתיק שנסגר במהלך התקופה לביצוע ההתאמה" או "המועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות")
, ההתאמה, לאחר שבוצעה בו התאמה, ייחשב לתיק פתוח שחל עליו ובוצע לגביו ההסדר לפי חלק זה 1ד2(2)]

ולא יחול עליו ההסדר לפי חלק ד2(4).

למניעת ספק מובהר, כי אם וככל שיתגלו מחדלים ו/או ליקויים ביחס למשך ו/או לאופן ביצוע ההנחיה לעדכון
טבלת הריבית, כאמור בס' 7(ב) לעיל, ו/או ביחס להתאמת החוב, על ידי לשכות ההוצל"פ, לרבות כאלה
שיתגלו על ידי הממונה, כהגדרתו בהסכם להלן, יפנו הצדדים ו/או מי מהם, לבית המשפט, בבקשה להורות

לרשות האכיפה והגבייה לתקן את המחדלים והליקויים שנפלו אצלה.
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15. טרם התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק, יהיה הבנק רשאי לעדכן את החוב בחשבונות ההוצאות
; המשפטיות בבנק, של כל לקוח מקבוצות דמרי ושטרית, בסכום החוב בגין הוצאות משפטיות שאושרו בתקופה
שממועד העדכון האחרון ועד למועד ביצוע ההתאמה של יתרת החוב בספרי ההוצל"פ ליתרה בספרי הבנק,

בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוק פסיקת ריבית.

16. בתוך 75 יום ממועד ביצוע התאמה בכל תיק הוצל"פ פתוח, תישלח לחבר הקבוצה שכנגדו מתנהל התיק,
בי להסכם. הודעה בנוסח ההודעה נספח_

בתוך 90 יום מסיום ביצוע ההתאמה של החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק, יגיש הבנק הודעה לבית המשפט,
על סיום ביצוע התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק.

17, למניעת כל ספק מובהר, כי אין בהתאמת החוב בתיקי ההוצל"פ הפתוחים מקבוצת דמרי ושטרית לחוב בספרי
הבנק לפי הסכם זה, כדי להקים חובה כלשהי של הבנק ו/או זכות כלשהי של איזה מלקוחותיו, להתאמת החוב

בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק, ו/או להיפך, שלא לפי הסכם זה.

י2(3) טענות הבנק בנוגע לרציונאל והנימוקים להסדר ביחס לתיקי ההוצל"פ הפתוחים הזכאים מקבוצת דמרי
ושטרית ותנאים מקדמיים ומהותיים לקיומו

18. מובהר בזאת על ידי הבנק, כל מבחינתו, הבחירה בפתרון התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק נובעת
בעיקרה, מהרציונאל ומהנימוקים המפורטים להלן, ומתבססת עליהם -

א. הן עילת פער הזמן בדיווח, שהינה העילה בתובענת דמרי, והן עילת פערי הריבית, שהיא העילה בתובענת
שטרית, מתבססות על ליקויים נטענים (ומוכחשים) שנפלו בניהול החוב בתיק ההוצל"פ, בהשוואה לחוב

בספרי הבנק, אשר אין מחלוקת כי הוא אינו לוקה בליקויים נטענים אלה.
ב, ביצוע מדגמים לצורך הסדרת המחלוקות ביחס לעצם קיומן של עילות בתובענות דטרי ושטרית ולצורך
בירור קיוטו וסכומו של נזק נטען (ומוכחש] בגינן, הינו מורכב ומסובך, וכרוך בתהליכים ממושכים,
שלטענת הבנק (השנויה במחלוקת), מצריכים, בין היתר, את מעורבות רשות האכיפה והגבייה, שאינה צד

להליך זה, וכן כרוך בעלויות ומשאבים אדירים.
ג. עילות תובענות דמרי ושטרית שנויות במחלוקת עזה בין הצדדים והבנק כופר בהן מכל וכל, מצד אחד,
ולטענת הבנק הן נעדרות כל משמעות אופרטיבית, מצד שני, בהתחשב בעובדה, שבהתאם לטענת הבנק, כפי
שפורטה והומחשה בכתבי בי-דין שהגיש בתובענת דטרי, בתחום המשכנתאות גובה הבנק את החוב לפי
ספרי הבנק, ואילו בתחום המסחרי המצב הוא כזה, שבפועל הבנק גובה, ברוב המכריע של המקרים,
סכומים הנמוכים באופן מהותי מהחוב בספרי הבנק, ובמיעוט המקרים גובה, לכל היותר את החוב המלא

בספרי הבנק, הנמוך באופן מהותי מהחוב בתיקי ההוצל"פ.
ד. במצב זה, התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק, מייתרת הליכים משפטיים בשתי התובענות, שהינם,
כאמור, לטענת הבנק, נעדרי משמעות אופרטיבית מלכתחילה, ומביאה, בתהליך פשוט ומהיר יחסית,
לפתרון המחלוקת בין הצדדים, ולצמצום הפער בין החוב בספרי הבנק לחוב בספרי ההוצל"פ, שהבנק,

משיקוליו, מעוניין בצטצומו, גם אלמלא מחלוקת זו.

19. המבקשים חולקים על כל האמור בסעיף 18.

י יחד עם זאת, מוסכם ומובהר, כי המבקשים ובאי כוחם אינם טוענים, שהפער בין החוב בספרי הבנק לבין החוב
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/ בתיקי ההוצל"פ נובע כולו מעילות תובענות דמרי ו/או שטרית, ומוסכם, כי עשויות להיות סיבות נוספות לפער
/ זה שאינן ידועות במלואן ולאשורן. לטענת הבנק, מדובר בסיבות הנובעות בחלקן מהבדלים אינהרנטיים בין
שיטת ניהול החוב בספרי ההוצל"פ לשיטת ניהולו בספרי הבנק, ו/או ממגבלות שאפיינו, לפחות עד כניסתה
לשימוש לאחרונה של מערכת כלים שלובים של רשות האכיפה והגבייה, את מערכת לשכת ההוצל"פ, ואינן

בידיעתו או בשליטתו.

20. לאור כל העובדות והנימוקים המפורטים לעיל, בדגש על הנימוקים המצוינים בסעיף 18 לעיל, ומסיבות
! רלוונטיות נוספות המפורטות בבקשה לאישור הסכם הפשרה, מוסכם, כי ההסדר של התאמת החוב בתיקי

ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק, כפוף לתנאים המקדמיים המהותיים הבאים -
1

? א. המבקשים ו/או כאי כוחם ו/או מי מהם, לא יהיו זכאים לקבל מהבנק ו/או מרשות האכיפה והגבייה,

?! בשום מקרה ואופן, נתונים לצורך כימות סכום ו/או שיעור ההתאמה הכולל של החוב בהוצל"פ לחוב

בספרי הבנק, ולא יהיו רשאים לפעול לכימותם ו/או לבירורם.

: ב. מבלי לגרוע מהוראת סעיף 48 להסכם להלן, לפיה פרסום תוכן הסכם הפשרה והבקשה לאישורו, ייעשה
אך ורק בדרכים הקבועות בחוק תובענות ייצוגיות, בהתאם להסכם זה וכאישור בית המשפט, מובהר
למניעת ספק, כי הסכום הכולל של התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק ו/או שיעור ההפחתה
הכולל של היתרות בתיקי ההוצל"פ במסגרת ההתאמה, יהיו חסויים ולא ניתן יהיה לגלותם ו/או

לפרסמם, בשום אופן וצורה.

ג. הסכמת הבנק לסעד של התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק, מותנית בכך, שמבלי לגרוע
מהאמור כס' 41 ו- 42 להסכם להלן, וכפוף להוראות ס' 43, 44 להסכם להלן, חברי הקבוצה בתובענת
דמרי וחברי הקבוצה בתובענת שטרית שהיתרה בתיק ההוצאה לפועל שלהם הותאמה ליתרה בחשבון
הבנק שלהם על פי הסכם זה, לא יהיו רשאים להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית ו/או תביעה ייצוגית,
בכל עילה הנוגעת ליתרות שהיו רשומות בתיקי ההוצל"פ בתקופה שעד למועד התאמת היתרות לפי
הסכם זה, ו/או בכל עילה הנוגעת ליתרות החדשות בתיקי ההוצל"פ שתירשמנה במסגרת התאמת

היתרות לפי הסכם זה ואשר נוצרה לפני מועד רישומן.

בד בבד עם הגשת הבקשה לאישור הסכם הפשרה, תוגש על ידי הבנק, בהסכמת המבקשים, בקשה
בהסכמה, שרשות האכיפה והגבייה תהא צד לה, בה יתבקש בית המשפט, למניעת ספק, להורות לרשות,
להימנע, בכל דרך וצורה, מכימות ו/או גילוי ו/או פרסום של נתון כלשהו ביחס לסכום ו/או לשיעור
ההתאמה הכולל (בפועל ו/או המוערך ו/או הממוצע ו/או כל נתון אחר), בין החוב בספרי הבנק לחוב

בספרי ההוצלפ, במסגרת יישום הוראות הסכם זה.

21. הוראות סעיפים 20 א- ג הן הוראות יסודיות ומהותיות בהסכם הפשרה, והכרתן על ידי המבקשים ו/או על ידי
חברי הקבוצה ו/או על ידי באי כוחם, תיחשב להפרה יסודית של ההסכם, אשר תקנה לבנק, את הסעדים

הקבועים בדין ביחס להפרה יסודית.

22. הבנק הביא לידיעת המבקשים את העובדה, שקיימים חייבים שמתנהלים נגדם הליכי הוצל"פ (תיקי חוצל"פ
; פתוחים) בגין חובם לבנק, אולם בספרי הבנק לא רשומה יתרת חוב שלהם (יתרה 0), ו/או רשומה רק יתרת חוב
: חלקית שלהם, בשל מחיקת היתרה או חלקה, בהתאמה, על ידי הבנק, מטעמים פנימיים ו/או טכניים. מוסכם,
: "חייבים שחובם בבנק עבר מחיקה"), לא ניתן ! כי ביחס לחייבים אלה מקבוצות תובענות דמרי ושטרית (להלן
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להחיל, מטעמים ברורים, את הפתרון של התאמת היתרה בספרי ההוצל"פ ליתרה בספרי הבנק כמות שהיא,
ומוסכם בין הצדדים, כי לגביהם, יחול ההסדר הבא-

א. בכפוף לאמור בס"ק (ד) להלן, ייערך ע"י הבנק מדגם ביחס לחשבונות חייבים שחובם בבנק עבר
מחיקה (להלן � "המדגם" ו- "חשבונות המדגם").

ב, במסגרת המדגם ישוחזר ע"י הבנק החוב המלא בספרי הבנק בחשבונות המדגם, ממועד מחיקת החוב
בחשבון עד מועד סיום המדגם.

, לרבות : "מסי חשבונות המדגמ ואופן בחירתם") ! ג, מספר חשבונות המדגם ואופן בחירתם (להלן
בהתחשב במגבלות ואילוצים אפשריים הקיימים בבנק, ייקבעו ויאושרו ע"י הממונה, כהגדרתו בס'

32 להלן, לפי נתונים רלוונטיים שיתבקשו על ידו ויימסרו לו ע"י הבנק.

ד. הגיע הבנק למסקנה, כי אינו יכול לעמוד במדגם, בהתחשב במס' חשבונות המדגם ו/או באופן
בחירתם, ו/או בשל אילוצים אחרים שיתבררו לו, יודיע על כך לב"כ הקבוצה, בכתב, בתוך 90 יום,
מהמועד בו נמסרו לו ע"י הממונה, מס' חשבונות המדגם ואופן בחירתם, ובמקרה זה יהיה על
: "הסדר הצדדים להגיע להסדר חלופי מוסכם לגבי אופן ההתייחסות ליתרה בתיקי ההוצל"פ (להלן
, בתוך 90 ימים מהמועד בו נמסרה ע"י הבנק הודעה כאמור. ההסדר החלופי המוסכם חלופי מוסכם")
ייערך באופן שיתאם את העקרונות שעל בסיסם נערך הסכם זה. לא יגיעו הצדדים להסדר חלופי
| מוסכם בתוך פרק זמן זה, יהיה עליהם לפנות לבית המשפט בבקשה מנומקת לקביעת הסדר חלופי

י בעניין זה.

ה. הגיע הבנק למסקנה כי הוא יכול לערוך מדגם בהתאם למס' חשבונות המדגם ואופן בחירתם, כפי
שנקבעו ע"י הממונה, יערוך הבנק את המדגם ויסיימו עד למועד הרלוונטי לביצוע ההתאמה של החוב

בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק, כהגדרתו לעיל.

ו. כתום עריכת המדגם, תיערך ע"י הבנק השוואה בין היתרות המשוחזרות בחשבונות המדגם ליתרות
בתיקי ההוצל"פ של החייבים בעלי חשבונות המדגם, נכון למועד סיום המדגם, וייגזר ע"י הבנק שיעור
ממוצע של הפער בין יתרות אלה, אשר לפיו תופחת יתרת ההוצל"פ בתיקי ההוצל"פ הפתוחים של
; "שיעור הפחתת יתרת ההוצל"פ של חייבים שחובם בבנק חייבים שחובם בבנק עבר מחיקה (להלן

עבר מחיקה").

ז. למניעת ספק מובהר בזאת, כי כל הסדר ו/או החלטת בית משפט שתינתן לפי סעיף זה (22), יהיו
כפופים לתנאים המפורטים בס' 20 לעיל,

ח, מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק (ז) לעיל, מובהר למניעת ספק, כי הנתונים הבאים יהיו חסויים
מפני המבקשים וב"כ הקבוצה, ולא יימסרו לאף גורס מלבד לממונה, ככל שהדבר יידרש לצורך
פעולותיו לפי סעיף זה (22) - מספר החייבים שחובם בבנק עבר מחיקה, ו/או מספר חשבונות המדגם
ואופן בחירתם, ו/או שיעור הפחתת יתרת ההוצל"פ של חייבים שחובם בבנק עבר מחיקה ו/או סכום

; ו/או שיעור ההפחתה הכולל של היתרות בתיקי ההוצל"פ של חייבים שחובם בבנק עבר מחיקה.
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ט. ההודעה נספח ב' להסכם, תישלח לחייבים שהחוב בחשבונם עבר מחיקה, תוך עריכת ההתאמות
הדרושות בה, להסדר שיחול בפועל לגבי היתרות בתיקי ההוצל"פ הפתוחים נגדם.

ד2(4) ההסדר שיחול ביחס לנעלי תיקי הוצל"פ סגורים מקבוצת דמיי ומקבוצת שטרית

23. בתוך התקופה לביצוע ההתאמה, כהגדרתה לעיל, יאתר הבנק את הלקוחות בעלי התיקים הסגורים מקבוצת
דמרי ומקבוצת שטרית, אשר שילמו לבנק יותר ממלוא חובם לפי ספרי הבנק, ככל שישנם כאלה (להלן � "בעלי

תיקי ההוצל"פ הסגורים הזכאים לבדיקות פרטניות").

24. בתוך 150 יום מתום התקופה האמורה בס' 23 לעיל, יבצע הבנק ביחס לבעלי תיקי ההוצל"פ הסגורים
הזכאים לבדיקה פרטנית, ואן ורק ביחס אליהם, את הבדיקות הבאות -

אי בדיקות הרלוונטיות הו לעילת פער בזמו דיווח והו לעילת פער בריבית "
(1) בדיקה בדפי חשבון הבנק של כל לקוח כאמור, האם בתקופה הרלוונטית לתובענת דמרי, שילם לבנק

תקבולים לפירעון חובו, שלא באמצעות לשכת ההוצל"פ,
(2) בדיקה האס תקבולים אלה דווחו לתיק ההוצל"פ והאם קיים פער בץ זמן תשלומם בבנק לזמן

תשלומם בלשכת ההוצל"פ, העולה על יום אחד,
(3) בדיקה של שיעור הריבית שחלה על החוב בתיק ההוצל"פ בתקופה הרלוונטית לתובענת שטרית,
ובדיקת התאמתה לפסק הדין שלביצועו נפתח תיק ההוצל"פ, או - אם מדובר בהליך הוצל"פ אחר,

לריבית שהבנק זכאי לגבות על פי ההסכם בינו לבין הלקוח.
ב- ההסדר הרלוונטי לעילת פער בזמו דיווח ופער בריבית ביחס לאותו חשבון -

(4) במידה שהריבית שהוחלה בתיק ההוצל"פ גבוהה מהריבית שהבנק זכאי לה לפי פסק הדין שהתיק
נפתח לביצועו, או - אם מדובר בהליך הוצל"פ אחר - מהריבית שהבנק זכאי לה לפי הסכם בינו לביו
הלקוח, ונמצא גס פער בזמן דיווח לפי ס"ק (1) לעיל, ייעשה שחזור של החוב בתיק ההוצל"פ בתוספת
ריבית בנקאית בשיעור/ים החל/ים לפי פסק הדין/לפי ההסכם ביו הבנק לביו הלקוח, לפי העניין, ותוך
הקטנת החוב בסכומי התקבולים במועדי קבלתם בבנק, ולפי סדר הזקיפה הקבוע בדין לגבי חוב

המתנהל בתיק הוצל"פ, עד למועד סגירת תיק ההוצל"פ (להלן בחלק ב' י. "סכום החוב המשוחזר").
(1) אם סכום החוב המשוחזר יסתכם ביתרת זכות, יוחזר ללקוח על ידי הבנק, בתוך 60 יום ממועד משלוח
ההודעה נספח ג' להלן, סכום יתרת הזכות, בכפוף לכך שאם היתרה האחרונה בתיק ההוצל"פ במועד
סגירתו הייתה יתרת זכות שכבר הוחזרה ללקוח, היא תנוכה מסכום יתרת הזכות בה הסתכם סכום
החוב המשוחזר, ובכפוף לכך שעד לתום 30 יום ממועד משלוח ההודעה נספח ג' להלן, קיבל הבנק
מחבר הקבוצה שאליו נשלחה ההודעה, את הפרטים שיפורטו בנספח ג' להלו, הדרושים לצורך ביצוע

התשלום.
ג- ההסדר הרלוונטי ביחס לחשבון שחלה לגביו רק עילת פער בזמו דיווח ~

(1) במידה שלא נמצא פער בין הריבית שחלה בתיק ההוצל"פ לבין הריבית שצריכה הייתה לחול לפי
פסח"ד שתיק ההוצל"פ נפתח לביצועו / לפי ההסכם בין הבנק ללקוח, בהתאם לעניין, אך נמצא פער
בזמן הדיווח, ייעשה שחזור של החוב בתיק ההוצל"פ בתוספת ריבית בנקאית בשיעור שחל על החוב
בתיק ההוצל"פ, ותוך הקטנת החוב בסכומי התקבולים במועדי קבלתם בבנק, ולפי סדר הזקיפה
: "סכום הקבוע בדיו לגבי חוב המתנהל בתיק הוצל"פ, עד למועד סגירת תיק ההוצל"פ (להלו בחלק ג'

ו
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החוב המשוחזר").
(2) אס סכום החוב המשוחזר יסתכם ביתרת זכות, יוחזר ללקוח על ידי הבנק, בתוך 60 יום ממועד משלוח
ההודעה כספה ג' להלן�, סכום יתרת הזכות, בכפוף לכך שאם היתרה האחרונה בתיק ההוצל"פ במועד
סגירתו הייתה יתרת זכות שכבר הוחזרה ללקוח, היא תנוכה מסכום יתרת הזכות בה הסתכם סכום
החוב המשוחזר ובכפוף לכך שעד לתום 30 יום ממועד משלוח ההודעה נספח ג' להלן, קיבל הבנק מחבר
הקבוצה שאליו נשלחה ההודעה, את הפרטים שיפורטו בנספח ג' להלן, הדרושים לצורך ביצוע

התשלום.
ד. ההסדר הרלוונטי לגבי תיק ה1צל"פ שתימצא לגביו רק עילת פעל נריבית -

(3) במידה שנמצא פער בין הריבית שחלה כתיק ההוצל"פ לבין הריבית שצריכה הייתה לחול לפי פסה"ד
שתיק ההוצל"פ נפתח לביצועו או - בהליך הוצל"פ אחר, בין הריבית בתיק חהוצל"פ לריבית שהבנק
היה זכאי לגבות לפי ההסכם בינו לבין הלקוח, אך לא נמצא פער בזמן הדיווח, ייערך שחזור של החוב
; "סכום החוב בתיק ההוצל"פ בצירוף הריבית הבנקאית שצריכה חייתה לחול (להלן בחלק ד'

המשוחזר").
(4) אם סכום החוב המשוחזר יסתכם כיתרת זכות, יוחזר ללקוח על ידי הבנק, בתוך 60 יום ממועד משלוח
ההודעה נספח ג' להלן, סכום יתרת הזכות, בכפוף לכך שאם היתרה האחרונה בתיק ההוצל"פ במועד
סגירתו הייתה יתרת זכות שכבר הוחזרה ללקוח, היא תנוכה מסכום יתרת הזכות בה הסתכם סכום
החוב המשוחזר, ובכפוף לכך שעד לתום 30 יום ממועד משלוח ההודעה נספח ג' להלן, קיבל הבנק
, הדרושים לצורך ביצוע מחבר הקבוצה שאליו נשלחה ההודעה, את הפרטים שיפורטו בנספח ג'

התשלום.

, ישלח הבנק לבעלי תיקי ההוצל"פ הסגורים 25. בתוך 30 ימים מתום התקופה המצוינת ברישא של סעיף 24 לעיל
שנמצאו זכאים לתשלום לפי סעיפים 23-24 לעיל, הודעה על זכאותם לתשלום, המפרטת את סכום התשלום

ואת המועד והדרך לקבלתו, בתוכן ההודעה המצורפת להסכם כנספח גי,

26. מוסכם, כי בתוך 30 יום מהמועד האחרון לקבלת תשלום לפי ההודעה נספח ג' לעיל, יעביר הבנק לב"כ
המבקשים רשימה של כעלי החשבונות הסגורים שלא יצרו קשר עם הבנק לצורך קבלת תשלום לפי ההודעה,
| על מנת שב"כ הקבוצה יהיו רשאים לנסות לאתרם ולקבל מהם את מלוא הפרטים שעליהם יורה הבנק,
| הדרושים לצורך ביצוע התשלום. האיתור ייעשה על ידי ב"כ הקבוצה ועל חשבון חברי הקבוצה. בכפוף לאישור
£ בית המשפט ובכפוף לתנאים המצורפים להסכם כנספח רי, באי כח הקבוצה יהיו רשאים לפנות למאתר
מקצועי בתשלום, שסכום התשלום שישולם לו על מנת לאתר כל חבר קבוצה יאושר ע"י בית המשפט וייגרע
מהסכום לתשלום המגיע לאותו חבר קבוצה, תקופת האיתור ע"י ב"כ הקבוצה, והעברת ממצאי פניותיהם
לבנק בכתב, לא תעלה על 3 חודשים. מוסכם, כי לחברי קבוצה שאותרו לפי סעיף זה והועברו לבנק מלוא
הפרטים הדרושים לצורך העברת התשלום אליהם, תהיה אפשרות לקבל תשלום מהבנק בתוך 45 יום ממועד

העברתם לבנק של מלוא הפרטים הדרושים לצורך העברת תשלום אליהם כאמור.

ה, יציאת חבר קבוצה מו הקבוצה

27. חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסכם הפשרה, רשאי לבקש מבית המשפט, להתיר לו לצאת מן
| הקבוצה שעליה חל ההסכם, בהתאם להוראת סעיף 18(0 לחוק תובענות ייצוגיות, היינו, בתוך 45 יום ממועד
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פרסוס ההודעה נספח 2 לבקשה לאישור הסכס הפשרה, על הגשתה.

28. באי כוח המבקשים בתובענות דמרי ושטרית, ו/או מי מהם, לפי העניין, לא ייצגו ולא ייתנו שירותים משפטיים
כלשהם, לרבות ייעוץ, לחבר קבוצה שיצא מן הקבוצה ו/או למי מטעמו, בעניינים הנוגעים לעילות התביעה
שבתובענות דמרי ו/או שטרית, ר/או לטענות שהועלו במסגרת ההליכים שבכותרת, למעט מסירת כתבי טענות1,
והסבר אודות ההליכים (שבכותרת) שהתקיימו (ללא ייעוץ המתייחס למקרה הפרטני), בנוסף, ב"כ המבקשים
בתובענות דמרי ושטרית לא ייצגו מי מחברי הקבוצה הזכאים להגיש תביעות אישיות (כהגדרתן לעיל ולהלן),

באותן תביעות אישיות.

ו. מינוי בודק

29. במסגרת הבקשה לאישור הסכס הפשרה, מפורטת עמדת הבנק בנושא זה ובקשתו המנומקת, כי בית המשפט
הנכבד יקבע, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 19(ב)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, כי מינוי בודק וקבלת חוות דעתו,
טרם אישור הסכם הפשרה, אינם נדרשים, מהטעמים המפורטים בהרחבה בבקשה לאישור הסדר פשרה, נספח

_< להסכם הפשרה, המוגשת בד בבד עם הסכם זה. ת

30. בין היתר, ומבלי למצות את הנימוקים המפורטים בבקשה לאישור הסכם הפשרה, הבנק סבור כי מינוי בודק
אינו נדרש במקרה זה, מהסיבות הבאות-

א. לאור העובדה שההסדר ביחס לעילת פער בזמן דיווח וביחס לעילת פערי הריבית בתיקי ההוצל"פ
; הפתוחים הוא הסדר טכני, מעשי ופשוט, המסתכם בהתאמת סכום היתרה בתיק ההוצל"פ ליתרה

| בספרי הבנק.
ב. לאור העובדה שההסדר ביחס לעילת פער בזמן דיווח וביחס לעילת פערי הריבית בתיקי ההוצל"פ
הסגורים, מתייחס לטענת הבנק למיעוט מקרים, אס וככל שקיים מיעוט כזה בכלל, של לקוחות
ששילמו יותר ממלוא החוב בספרי הבנק (שאם לא כן ממילא לא נגרם להם נזק בעילות אלה, כמפורט
בבקשה לאישור ההסכם), מצד אחד. ומתאפיין בבדיקות אריתמטיות פשוטות שהתאמתן לעילות

הרלוונטיות ברורה ואינה מצריכה חוות דעת בודק, מצד שני,
| ג. לאור העובדה ששאר השיקולים לבחינת סבירות הסכם הפשרה ועקרונותיו הם משפטיים גרידא,
? ומתבססים בעיקרם על שקילת סיכונים וסיכויים של הצדדים בהליך ועל נימוקים ורציונאליס ?

; משפטיים
ד. לאור העובדה שתשלום ללקוחות שיימצאו זכאים לתשלום, ככל שיימצאו כאלה, אינו מתבסס על

הערכה כלכלית ו/או על אומדן חשבונאי כלשהו, כי אס על חישובים אריתמטיים פשוטים כאמור;
ה. לאור זאת שחלקיו העובדתיים של ההסכם מאומתים בתצהיר הבנק ;

, לדחיית ו. לאור העובדה שמינוי בודק בנסיבות העניין יביא לסרבול מיותר של הליך הפשרה ולהארכתו
ביצועו והוצאתו לפועל של הסכם הפשרה ולהשקעת משאבים והוצאות מיותרות של הצדדים, הכל

:: כמפורט בבקשה לאישור הסכם הפשרה.

31. ב"כ המבקשים אינם מתנגדים לאי מינוי בודק במקרה זה.

כתבי טענות" הכוונה היא, לכתבי טענות הקשורים להליך הפשרה, ותשובות הבנק לבקשת האישור לא תימסרנה ולא 1 למניעת ספק מובהר, כי כ"

: תוצגנה.
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! ז. ממונו;
/

: / 32. מוסכם כי בית-המשפט הנכבד ימנה את רו"ח אריה רפפורט כממונה לביצוע הסכם הפשרה (לעיל ולהלן
"הממונה")-

ו

ן למניעת ספק מובהר, כי הממונה מסכים למינוי האמור ואף אישר, כי הבנק לא העסיק אותו ו/או את משרדו,
| בעבודה כלשהי (עם זאת, הממונה שימש כבודק שמונה ע"י בית משפט בתביעה ייצוגית שהבנק היה צד לו).

33. מוסכם כי הממונה יהיה מוסמך לפקח על ביצוען של הוראות ההסכם בהתאם לאמור בהן.

] 34. הבגק וב"כ המבקשים ישתפו פעולה עם הממונה, ויעבירו לו כל מידע המצוי בידיהם שיהא דרוש לו לצורך
] ביצוע תפקידו.

ו 35, העברת נתונים ומסמכים על ידי הבנק לממונה, אם וככל שתידרש על ידו, תהא כפופה לחובת הסודיות
; המוטלת על הבנק ולנקיטת אמצעים מתאימים לשמירתה, ככל הניתן, מבלי לגרוע מכך, הטמונה יחיה מחויב
ו לשמור על סודיות המידע ולא יהיה רשאי להעבירו לאיש. העתקי המסמכים וכל הנתונים שיתבקשו על ידי
/ הממונה יועברו לידיו והוא לא יידרש להגיע אל הבנק כדי לעיין בהם. עם תום בדיקת הממונה יוחזרו על ידו
! המסמכים לבנק. מובהר, כי הבנק מתנגד לעלון מקביל של ב"כ המבקשים במסמכים שיועברו לממונה, אם
יועברו, ו/או בחלק מהם, ואילו באי כח המבקשים סבורים, כי אין מניעה שהם יעיינו במסמכים שבחם יעיין
הממונה. מבלי לגרוע מכך מוסכם, כי אם ב"כ המבקשים יבקשו, בכל אופן, לעיין במסמכים כאלה, ולא יעלה
בידי הצדדים להגיע להסכמות בקשר לכך, יהיה עליהם להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט הנכבד, שהבנק
ן יהיה רשאי להגיב לה ולפרט בה את הנימוקים להתנגדותו לעיון, ואפשרות העיון של ב"כ המבקשים במסמכים
במקרה זה, תהיה כפופה להחלטת בית המשפט הנכבד, במסגרת החלטת בית המשפט הנכבד ייקבעו גם
| התנאים לעיון, כגון האם ניתן להעביר העתקים של המסמכים לבאי כח הקבוצה, או שעל באי כח הקבוצה
ו להגיע למשרד באי כח הבנק לשם כך, וכל שאלה אחרת הקשורה בעניין זה. החליט בית המשפט הנכבד לאפשר
! לב"כ המבקשים לעיין במסמך כזה או אחר שהועבר לממונה לפי בקשתו, יהיה ב"כ המבקשים רשאי לעיין
במסמכים אלה בהתאם לתנאים שייקבעו על ידי בית המשפט, מבלי שיהיה רשאי לגלות את תוכן המסמכים

לכל גורס אחר.

36. למניעת כל ספק מובהר, כי בכל מקרה - הממונה יהיה כפוף להוראות הסודיות המפורטות בס' 20 להסכם
לעיל, וכי ב"כ המבקשים לא יוכלו לבקש נתונים ומסמכים לפי ס' 34-35 להסכם לעיל, שהעיון בהם אינו

אפשרי לפי הוראת ס' 20 להסכם לעיל ו/או עומד בניגוד לה.

, לפחות אחת לארבעה חודשים. 37. הממונה יגיש לבית המשפט דו"ח על פעולותיו (להלן י. "דו"רו הממונה")

? 38. עם הגשת דוח סופי של הממונה ואישור בית המשפט, יסיים הממונה את תפקידו.

39. במקרה של מחלוקת כלשהי בין המבקשים ו/או הבנק לבין הממונה בכל עניין הנוגע להסכם זה, יהיה כל אחד
מהצדדים רשאי לפנות לבית המשפט הנכבד, והמחלוקת תוכרע על ידי בית המשפט.

40. בכפוף לאמור בס' 26 לעיל, הבנק יישא בשכר הממונה, בשכר הבודק אם ימונה (כפוף לאמור בס' 51 להלן
ומבלי לגרוע ממנו), בהוצאות הפרסום לפי הסכם זה והפרסום מכח הדין, ובכל הוצאה אחרת שתידרש לצורך

ביצוע הסכם זה. הסכם שכר הטרחה עם הממונה יוגש לבית המשפט ויהיה כפוף לאישורו.
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! ח. מעשה בית-דיו

1 41. הסכם פשרה זה, בכפוף לאישורו, מהווה מעשה בית-דין כלפי כל חברי קבוצת דמרי, כהגדרתה בסעיף 4 לעיל,
\ וכלפי כל חברי קבוצת שטרית, כהגדרתה בסעיף 4 לעיל, למעט אלה שיבקשו מבית המשפט, ובית המשפט יתיר

יי להם, כאמור בחלק ה' לעיל, לצאת מן הקבוצה שעל חבריה חל ההסכם.

: 42. בהתאם, הסכם הפשרה מהווה מיצוי מלא וסילוק סופי ומוחלט, של כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מיו
/ וסוג שהוא, של כל אחד מחברי הקבוצות בתובענת דמרי ובתובעכת שטרית, כנגד הבנק ו/או מי מעובדיו ו/או
! מי מטעם הבנק (לרבות עורכי הדין של הבנק ו/או כונסי נכסים שמונו במסגרת הליך משפטי לגביית חוב שחב
ן מי מחברי הקבוצה לבנק), באיזו מהעילות ו/או הטענות, ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע מהעילות ו/או
| הטענות, שהועלו במסגרת תובענות דמרי ושטרית, ודמרי ושטרית וכל אחד מחברי הקבוצות בתובענות דמרי
! ושטרית, מוותרים בזה, ויתור מלא, סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאלה (להלן - "מעשה
בי"ך"). מבלי לגרוע מכלליות האמור ובכפוף לו, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או עילה ו/או טענה נוספת שתעמוד
: לבנק על פי דין, מוסכם, כי במסגרת מעשה בי"ד, יהיו חברי הקבוצה בתובענת דמרי ובתוכענת שטרית, וכל
� אחד ואחד מהם, מנועים ומושתקים מלתבוע, בהליך אישי ו/או במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית ו/או
; במסגרת תובענה ייצוגית ו/או בהליך אחר מסוג כלשהו, סעד כלשהו בגין איזו מהעילות שבבקשת האישור

; ובנוסח התביעה הייצוגית שצורפה לה.

; 43. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 41 ו- 42 לעיל ובכפוף לאמור בהם, מוסכם

א. חברי הקבוצה בתובענת דמרי וחברי הקבוצה בתובענת שטרית שהיתרה בתיק ההוצאה לפועל שלהם
הותאמה ליתרה בחשבון הבנק שלהם על פי הסכם זה, לא יהיו רשאים להגיש בקשה לאישור תביעה
ייצוגית ו/או תביעה ייצוגית, בכל עילה הנוגעת ליתרות שהיו רשומות בתיקי ההוצל"פ בתקופה שעד
למועד התאמת היתרות לפי הסכם זה, ו/או בכל עילה הנוגעת ליתרות החדשות בתיקי ההוצל"פ

שתירשמנה במסגרת התאמת היתרות לפי הסכם זה ואשר נוצרה לפני מועד רישומן.

ב. אין באמור בס"ק (א) של סעיף זה (43), כדי למנוע מחברי קבוצת דמרי ושטרית שהיתרה בתיקי
ההוצל"פ שלהם הותאמה ליתרה בחשבונות הבנק שלהם (להלן בסעיף זה (43) ?. "חשבונות הבנק"),
לפי הסכם זה, את האפשרות להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית ותביעה ייצוגית, ביחס ליתרת
החוב בחשבונות הבנק, בגין עילה שנוצרה בהם בתקופה שלפני מועד התאמת היתרות בתיקי

ההוצל"פ לפי הסכם זה (להלן ?. "תובענה ייצוגית לגבי היתרה הרלוונטית בחשבונות הבנק").

ג. הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית ותביעה ייצוגית לגבי היתרה הרלוונטית בספרי הבנק, וניתן בה
פסק דין חלוט (לרבות פסק דין חלוט המאשר הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית/תביעה
ייצוגית), אשר לפיו ו/או כתוצאה ממנו יש להפחית את היתרה בחשבונות הבנק נכון למועד התאמת
, יהיו חברי ; "פס"ד חלוט בתביעה ייצוגית לגבי חשבונות הבנק") היתרות לפי הסכם זה (להלן
קבוצת דמרי ושטרית שהיתרה בתיקי ההוצל"פ שלהם הותאמה ליתרה בחשבונות הבנק לפי הסכם
זה, זכאים להפחתה של היתרה בתיקי ההוצל"פ שלהם, בסכום או בשיעור בו הופחתה בחשבונות
: "הפחתה נוספת ביתרה הבנק נכון למועד התאמת היתרות כאותם תיקים לפי הסכם זה (להלן
, וזאת בכפוף לכך שהבנק לא נקט בהליך לפי ס"ק הרלוונטית בתיק ההוצל"פ" או "הפחתה נוספת")

(ד) להלן ובכפוף לתוצאותיו של הליך כזה, אם ננקט, כמפורט בס"ק (ד).

ן
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: ד. הבנק יהיה רשאי להגיש, בתוך 90 יום מהמועד בו הומצא לו פס"ד חלוט בתביעה ייצוגית לגבי
1 חשבונות הבנק, בקשה למתן הוראות במסגרת תיק תובענת דמרי ו/או במסגרת תיק תובענת שטרית,

בהם אושר הסכם פשרה זה, ככל הניתן למותב שדן בהסכם פשרה זה ואישרו (להלן י. "בקשה למינן
, בה יתבקש בית המשפט לאשר, כי אין מקום להפחתה נוספת ביתרה הרלוונטית בתיק הוראות'')

ההוצל"פ ו/או להורות כל הוראה אחרת ביחס להפחתה נוספת כזאת.

בבקשה למתן הוראות יהיה הבנק רשאי לטעון כל טענה ולהעלות כל נימוק שימצא לנכון, כנגד
הפחתה נוספת ביתרה הרלוונטית בתיק ההוצל"פ ו/או ביחס אליה, לרבות ביחס להשלכותיה על
, ובכלל זה יהיה רשאי לטעון, כי היתרה הסופית בתיק ההוצל"פ, ו/או ביחס לאופן ביצועה וכיוב'
לצורך הפחתה נוספת יש להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית ותביעה ייצוגית נוספת ונפרדת ביחס
ליתרה בתיק ההוצל"פ, באי כח הקבוצה בתיק זה יהיו רשאים מצידם להעלות כל טענה ונימוק

שימצאו לנכון, כנגד טענות הבנק ונימוקיו, הכל בכפוף לכל דין.
ו

ו הבנק ינהג ביחס להפחתה הנוספת, בהתאם להחלטה שתינתן על ידי בית המשפט בבקשה למתן
הוראות.

ה. מוסכם, כי חבר קבוצת דמרי ו/או שטרית, שהיתרה בתיק ההוצל"פ שלו הותאמה ליתרה בספרי
ו הבנק לפי הסכם זה, לא יהיה רשאי להגיש נגד הבנק, הליך בטענה להפרת סעיף זה (43) להסכם
הפרה"), לפני שפנה לבנק בהתראה בכתב, בת 60 יום מראש, בה הודיע על טענת 1 (להלן: "טענת ה
1 ' ההפרה, ובמקרה זה, תהיה לבנק זכות להגיש בקשה למתן הוראות לפי ס"ק (ד) לעיל, בתוך 45

ממועד קבלת התראה כאמור, גם אס חלפו 90 הימים לפי ס"ק (ד) לעיל.

ו. למניעת ספק מובהר, כי הבנק יהיה חייב בהפחתה נוספת ביתרה הרלוונטית בתיקי ההוצל"פ, רק
בסכום או בשיעור נקוב נכון למועד התאמת היתרות לפי הסכם זה, כפי שייקבע, אם ייקבע, בפס"ד
חלוט בתביעה ייצוגית לגבי חשבונות הבנק ו/או בהחלטה בבקשה למתן הוראות, ורק בהתקיים

: התנאים המפורטים בס"ק (ג) - (ו).

44. מוסכם, כי אין בהוראת ס' 43, כדי לגרוע מאפשרות חבר קבוצה להגיש תביעה אישית (שאינה ייצוגית) -
אינדיבידואלית - פרטנית, בקשר ליתרות כאמור, למעט בעילות שחל עליהן מעשה בית דין, כאמור בס' 41 ו- 42

: "תביעה אישית"). לעיל (להלן

תביעות אישיות כאמור, שתוגשנה, אם תרגשנה, תהיינה כפופות לדין המהותי ולסדרי הדין והראיות הקבועים
בדין ביחס לתביעות מסוגן, והבנק יהיה רשאי לטעון בהן כל טענת הגנה שימצא לנכון (כגון, מבלי למצות,

טענות ויתור, מניעות והשתק, אשם תורם, קיזוז ועוד).

45. חברי קבוצה בתובענת דמרי ושטרית שתיק ההוצאה לפועל שלהם היה פתוח במועד ביצוע התאמת החוב
בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק לפי הסכם זה, ושלא יקבלו זיכוי בתיק ההוצאה לפועל במסגרת התאמת החוב או
שתיק ההוצל"פ שלהם היה סגור במועד ביצוע התאמת החוב והס לא קיבלו תשלום בהתאם להוראות הסכם
42 לעיל, באופן שהם יוכלו להגיש תביעה אישית, אך לא זה, לא יחול עליהם מעשה בית דין כאמור בס' 41,
יהיו רשאים להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית ו/או תביעה ייצוגית. תביעה אישית כאמור, שתוגש, אם
תוגש, תהיה כפופה לדין המהותי ולסדרי הדין והראיות הקבועים בדין ביחס לתביעות מסוגה, והבנק יהיה
רשאי לטעון בה כל טענת הגנה שימצא לנכון (כגון, מבלי למצות, טענות ויתור, מניעות והשתק, אשם תורם,

קיזוז ועוד).
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ט� הסכמות הצדדים בקשר לאופן אישור הסכמ הפשרה והפרסומים

46. ביחד עם הסכם זה מגישים הצדדים לבית משפט נכבד זה, כקשה לאישורו בנוסח המצורף להסכם זה, כנספח
: "הבקשה לאישור הסכט הפשרה"). יד (לעיל ולהלן

47. בתוך 30 ימים מיום שיומצא לבנק פסק הדיו המאשר את הסכם הפשרה (להלן� "פסק הדיף'), יפרסמו
הצדדים, בהתאם להוראת סעיף 25(א£(4) לחוק תובענות ייצוגיות, את המודעה בנוסח המצורף להסכם פנספח
; "המודעה"). המודעה תפורסם בשני עיתונים יומיים, לפי בחירת הבנק. עלויות ר, בדבר אישור הפשרה (להלן

פרסום המודעה תחולנה על הבנק.

48, מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 20 לעיל ובכפוף לו, מוסכם, כי הפרסומים הפומביים המתייחסים לתוכן הסכם
הפשרה ולתוכן הבקשה לאישורו, יהיו אך ורק פרסומים בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות ותקנותיו
ולפי הסכם זה והבקשה לאישורו בלבד, וכי מלבד פרסומים אלה הנעשים כמתחייב מהחוק ותקנותיו
ומההסכם והבקשה לאישורו, ולפי הוראותיהם, לא ייעשו ע"י הצדדים ו/או ע"י טי מטעמם פרסומים אחרים
; כלשהם, וזאת בין היתר, כדי למנוע מצגים לא נכונים לגבי הסכם הפשרה ו/או פרסומים חלקיים לגביו

היוצרים ו/או העלולים ליצור מצגים מטעים.

49. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם, כי באי כח הקבוצה יהיו רשאים להציג באתר האינטרנט של
2, פרוטוקולים של הדיון, והחלטות משרדם את הסכם הפשרה והמסמכים הנלווים לו (נספחיו), כתבי הטענות
בית המשפט, ובכל פניה של גורס עיתונאי שיזדהה ככזה, הוא יופנה על ידם למסמכים אלה, ומוסכם כי מלבד

הפנייה כאמור, לא יימסר על ידי ב"כ הקבוצה ו/או מי מהם מידע כלשהוא.

יי הסכמות הצדדים בענייו ההמלצה המוסכמת לעניין גמול ושפר טרחה

: 50. עם אישור הסכם הפשרה, יתבקש בית המשפט לפסוק גמול למבקשים ושכר טרחה לב"כ המבקשים בהתאם

לסעיף 18(ז)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, וכמפורט להלן:

ב המנקשים- א- בהתייחס לשכר טרחת ב"

1) הבנק ממליץ כי בית המשפט יפסוק לב"כ דמרי ולב"כ שטרית יחד, שכר טרחה בסכום של
4,000,000 ¤ (במילים: ארבעה מיליון שקלים חדשים}, בתוספת מע"מ. ב"כ המבקשים

,5 ¤ (כמילים � 000, | ממליצים כי בית המשפט הנכבד יפסוק להם שכר טרחה בסך של - 000
, בתוספת מע"מ). חמישה מיליון שקלים חדשים)

2) מוסכם ומובהר, כי ב"כ המבקשים אינם טוענים ולא יטענו, שמגיע להם סכום העולה על
5,000,000 ש"ח, בתוספת מע"מ, ובאי כח הבנק לא יטענו לפסיקת שכר טרחה בסכום נמוך

מ-4,000,000 ¤ בתוספת מע"מ.

: 3) בהתאם, הוסכם בין הצדדים, כי בתוך 90 יום מיום אישור הסדר הפשרה, יגישו באי כוח
המבקשים לבית המשפט הנכבד, טיעון בכתב בנושא שכר הטרחה, בו הם יציגו את עמדתם

2 למניעת ספק מובהר, כי ב"כתבי טענות" הכוונה היא, לכתבי טענות הקשורים להליך הפשרה, ותשובות הבנק לבקשת האישור לא תימסרנה ולא

תוצגנה,

ן
1
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ן בנוגע לשכר הטרחה. בתוך 30 יום ממועד הגשת טיעון ב"כ המבקשים, יוגש לבית המשפט
י

הנכבד טיעון בכתב מטעם הבנק בנושא זה, בו הוא יציג את עמדתו בנוגע לשכר הטרחה, תוך
; 15 יום לאחר מכן יוגש טיעון תשובה מטעם ב"כ המבקשים.

4) שכר טרחת ב"כ המבקשים, כפי שייפסק כאמור על ידי בית המשפט, ישולם בהעברה
בנקאית לפקודת באי כוח המבקשים, בהתאם לפרטי חשבון בנק שיעבירו, ובהתאם לאמור

? להלן:

4.1) 0/ם40 מסכום שכר הטרחה שיאושר, ישולם בתוך 30 ימים מיום החלטת בית
; המשפט בדבר סכום שכר הטרחה לו זכאים ב"כ המבקשים, כאמור לעיל

20 משכר הטרחה שיאושר, ישולם בתוך שלושה חודשים ממועד ביצוע התשלום £4.2 0/ס
הראשון;

4,3) ס/ס20 משכר הטרחה שיאושר, ישולם בתוך שלשה חודשים ממועד ביצוע התשלום

; : השני

1 4.4) 200/0 משכר הטרחה שיאושר ישולם בתוך שישה חודשים ממועד ביצוע התשלום
השלישי.

ב. בהתייחס לגמול בתובענת שטרית-

: שישים הצדדים מסכימים, כי יאושר לשטרית גמול בסכום סופי ומוחלט בסך של 60,000 ¤ (במילים
? אלף ¤), אשר ישולם באמצעות מחיקתו, בתוך 6 חודשים מהמועד הקובע, של מלוא החוב בחשבון
;_ העו"ש שלה, העומד, נכון ליום 9,6,17 , על סך 16,129 ¤, ובאמצעות מחיקת סכום בסך 43,871 ¤,
�: מסכומי התשלומים האחרונים של הלוואת שטרית בתחום המשכנתאות העומדת נכון ליום 11.6,17,

;: על סך 185,570.05, תוך וויתור על תשלום עמלת פירעון מוקדם בגין סכום זה.

ג- בהתייחס לגמול בתובענת דמרי-

, יהיה בגובה יתרת מוסכס, כי סכום הגמול הסופי והמוחלט שישולם לדמרי (להלן : "סמט הגמול")
, המסתכמת בסך כולל של 337,439.77 ¤ (סך החוב שלו לבנק לפי ספרי הבנק, נכון ליום 14.3.16
240 ¤ חוב בגין הלוואות, בצירוף סך 96,773.47 ¤ בגין שכר טרחה והוצאות) (להלן: "חוב ,666,3 /
/ דמיי לפי ספרי הבנק"). סכום הגמול ישולם על ידי הבנק באמצעות קיזוזו מסכום חוב דמרי לפי
/ ספרי הבנק, וזאת בתוך 60 יום לאחר אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט, בתוך 14 יום לאחר
/ ביצוע הקיזוז כאמור, תימחק יתרת החוב של דמרי בספרי הבנק תוך סגירת חשבונו בבנק, ותוגש על
י: ידי הבנק לתיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגד דמרי הודעה על סגירתם. מבלי לגרוע מהגדרת סכום

:? הגמול בסעיף זה, ולמניעת כל ספק, מובהר, כי אם וככל שבמועד הקיזוז כאמור ו/או במועד מחיקת
החוב מספרי הבנק כאמור, תהיה יתרת החוב הרשומה בספרי הבנק ו/או בתיקי ההוצל"פ המתנהלים
; "הפרש חוב"), לא ייחשב ההפרש לחלק מסכום הגמול, : נגד דטרי, גבוהה מסכום הגמול (להלן
ובחירת הבנק למחוק הפרש חוב כזה, אם יהיה, ולסגור את חשבון הבנק ואת תיק ההוצל"פ נעשית

משיקוליו הפנימיים, ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן.

מובהר ע"י דמרי, כי הוא חולק על החוב הרשום בספרי הבנק ועל קיומו של חוב כלשהו שלו לבנק, וכי
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( מבחינתו הגמול מתבטא, בוויתור הבנק על טענותיו והליכיו כלפיו בגין החוב הרשום בספרי הבנק ו/או
/ בתיקי ההוצל"פ הפתוחים נגדו, הא ותו לא. כן מובהר, למניעת ספק, כי דמרי מוותר על כל טענותיו
] ודרישותיו כלפי הבנק, ולא יהיה רשאי להגיש כנגד הבנק תביעה אישית ו/או בקשה לאישור תובענה

�ן
1 ייצוגית, ו/או תובענה ייצוגית ו/או הליך אחר כלשהו, בעילה כלשהי הנוגעת לחובו כלפי הבנק.

יא* ביטול ההסכם או אי אישית על ידי_ב!ת_המש פט

51. הסכם זה מהווה פרי משא ומתן ממושך ומורכב ואיזון עדיו בין השיקולים הרלוונטיים לגביו, כמו גם ביו
טיעוני הצדדים ועמדותיהם. הצדדים מדגישים, כי הס מסכימים אך ורק להסכם הפשרה המוגש לבית המשפט
הנכבד על כל תניותיו כפי שהו, כמקשה אחת, באשר כל שינוי באיזה מתנאיו ומרכיביו, יפר כליל את
השיקולים והאיזונים שעליהם הוא מושתת. בהתאם הוסכם ביו הצדדים, כי אם בית המשפט הנכבד לא יאשר
/ את הסכם הפשרה בכללותו וכמות שהוא, לרבות בכל הקשור כתוכן ההסדרים המתייחסים לעילת פער בזמן
: דיווח ו/או לעילת פערי הריבית, ו/או בכל הקשור לאישור איזה מהתנאים המהותיים להסכמת הבנק להסדר

: התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק כפי שפורטו בהסכם זה, לרבות בס' 20 ו-43 שלו לעיל, ו/או
\ בכל הקשור להגדרת הלקוחות הזכאים, ו/או ביחס לאי מינוי בודק (ראו בבקשה לאישור הסכם הפשרה),
\ יהיה כל צד רשאי, לפי שיקול דעתו, לבטל את הסכמותיו על פי הסכם הפשרה ולחזור בו מהן ומן הבקשה

ו לאישור ההסכם, וזאת על ידי מתן הודעה על כך לב"כ הצד שכנגד ולבית המשפט הנכבד.

52. במקרה שבו למרות כל נימוקי כקשה זו, הסכם הפשרה לא יאושר בסופו של דבר על ידי בית המשפט הנכבד,
או יבוטל, מוסכם על הצדדים ומודגש, כי ההסכם על כל נספחיו והבקשה לאשרו, וכן כל העמדות, הצווים
וההחלטות שניתנו בקשר אליו, יהיו בטלים ומבוטלים וחסרי כל תוקף משפטי, כאילו לא באו לעולם
מלכתחילה, ולא ייעשה שימוש כלשהו באמור בהם, בשום דרך ואופן, בכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי,
לרבות כ"ראייה" ו/או כהודאת בעל דין ו/או בכל אופן או צורה אחרים. במקרה כזה יימשכו ההליכים
; המשפטיים מאותה נקודה שבה הופסקו, הכל כאילו לא נחתמו הסכם הפשרה והבקשה לאשרו מלכתחילה,

י. וכל זכויותיהם וטענותיהם של הצדדים תעמודנה בעינן.

; יב. שתות

ן 53. הודעות הבנק לפי סעיפים 7ב, 14, 16, 22ט, 25, התאמת החוב בהוצלפ לחרב בספרי הבנק בתיקי ההוצלפ
! הפתוחים הזכאים מקבוצת דמרי ושטרית, לפי סעיפים 13-15 לעיל, והתשלום ללקוחות זכאים בעלי תיקי
| הוצלפ סגורים מקבוצת דמרי ושטרית, ככל שייעשה כזה, לפי סעיפים 23-24 ו- 26 לעיל - כל אלה יהיו סופיים,
ן ולא ניתן יהיה לחלוק ו/או לערער עליהם, ובלבד שהבנק ביצע את המוטל עליו בנושאים אלה, בהתאם

להוראות הסכם הפשרה.

54. בשאלה אם לקוחות שהגיעו להסכמי פשרה פרטניים עם הבנק, יכולים להיכלל בקבוצה שלגביה מאושרת
תובענה ייצוגית בעילות התובענות נשוא הסכם הפשרה, או שיש להחריגם בהכרח מהקבוצה ומההסכס, קיימת
מחלוקת בין הצדדים. ביחס למחלוקת זו הוסכם בין הצדדים, כי בשל העובדה שלטענת הבנק יש ממילא קושי
במקרה זה, לאתר ולבודד לקוחות שביחס אליהם נחתם הסכם פשרה, לא תיעשה לגביהם הבחנה בהסכם זה,
וזאת טבלי שאף צד מוותר על טענותיו לעניין זה במסגרת הליכים אחרים, ומבלי שהסכמה זו תהווה תקדים

בהליכים אחרים להם הבנק צד/יהיה צד.

55. בכל מקרה שיתברר לבנק במהלך ביצוע ההסכם, כי יש לו קושי ו/או מגבלה טכניים בביצוע פעולה כלשהי,
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יגיעו הצדדים להסכמה לגביה, בכפוף לאישור בית המשפט במקרה הצורך, וככל שלא הגיעו להסכמה כזאת,
יועבר הנושא להכרעת בית המשפט.

56. הסכם פשרה זה מבטל כל טיוטה, הסכם, הסכמה או הבנה קודמת, בין בעל-פה ובין בכתב, בין הצדדים ו/או
כין מי מטעמם. לא יעשה בטיוטות ההסכם, בטיוטות נספחיו ובהתכתבות בקשר אליהם, ו/או בכל הבנה,
, כל שימוש מכל מין וסוג הסכמה, ו/או חילופי דברים שנעשו בין הצדדים ו/או מי מטעמם, אס וככל שנעשו

שהוא.

57. כל ויתור של צד מהצדדים להסכם זה על זכות מזכויותיו, או שינוי של זכויות כאמור, לא יהיו תקפים אלא אם
כן ייעשו בכתב, יחתמו על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים ויאושרו על ידי בית המשפט, הימנעותו של צד
מהצדדים משימוש בזכות כלשהי המוקנית לו על פי הסכם זה או על פי כל דין, לא תפורש כוויתור על אותה

זכות.

58, כל מחלוקת ו/או שאלה שתתעורר בין הצדדים להסכם זה בקשר עם ההסכם, לרבות בקשר עם פרשנות
ההסכם ו/או בקשר לביצועו, תובא להכרעתו של בית משפט נכבד זה, במסגרת בקשה למתן הוראות שתוגש

לבית המשפט מטעם הצד המבקש לקבל את הוראותיו, עם העתק לצד השני.

59. מוסכם, כי טעויות אקראיות, אם וככל שתהיינה, לא תיחשבנה להפרת הסכם זה ו/או להפרת פסק הדין
שיאשר את הסכם הפשרה, אלא תהווינה, לכל היותר, עילה לפניה בכתב של ב"כ הקבוצה אל הבנק ו/או של

הבנק אליהם, בה תפורטנה הטעויות ויתבקש תיקונן,

! 60, מיסיס ותשלומי חובה אשר יחולו על הצדדים בגין כריתתו וקיומו של הסדר לה, לרבות בגין התשלומים
| המשולמים לפיו, ככל שיחולו, ישולמו על ידי מל שחייב בתשלומם על פי כל דין.

ולראייה באו על החתום � י'/

 ̂ 7^ י'/
,^  שטרית ב)^מצעויו

^/ ̂ דמרי באמצעות  -̂ ^'̂  ;
/£ אמיר ישראק^יי^ל/ ̂--א£רון רבינובי^ע ו"ד יעקב אביעד, עו"ד י ו גלל רון' ען"ד 

ו \£ ) \ו "^/ { 1/
— -/ ? 1 ̂יי 1 ל, י ̂י ?

^
^""""̂ המשיב באמצעות 

/1£"ד פנינה מור-גלוזמן, עו"ד אורטל סלומון- גול1

ב\1019\2872\794



1

נספח א
נוסח ההודעה האישית שתישלח על ידי הבנק, לפי סעיף 14 להסכם

הפשרה



ו

נספח אי
ו

בהתאם להסכם פשרה אשר הושג בת.צ (מחוזי מרכז) 35618-05-11 דמרי נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ; ובת,צ
(מחוזי ת"א) 34452-12-12 שטרית נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, ואושר על ידי כב' בית המשפט המחוזי מרכז ביום
1 , מבצע הבנק התאמה של יתרת החוב בתיק ההוצאה לפועל הנ"ל ליתרת החוב בספרי הבנק,

: כך שהיתרה הכוללת בתיק ההוצאה לפועל תפחת ליתרה הכוללת בספרי הבנק, ותעמוד על סך כולל של ¤,
! נכון ליום , כמפורט להלו -

| חוב בנקאי בסך של .

חוב בגין הוצאות משפטיות בסך של ¤.

שכר טרחה בסך של ¤.

ו

1

ו



ו

ו
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נספח ב
נוסח ההודעה האישית שתישלח על ידי הבנק, לפי סעיף 16 להסכם

הפשרה



1

נספח בי

; ות.צ (מחוזי ת''א) בהתאם להסכם פשרה בת.צ (מחוזי מרכז) 35618-05-11 דמיי ני בנק מזרחי טפחות בע"מ
34452-12-12 שטרית ני בנק מזרחי טפחות בע"מ, אשר אושר על ידי בית המשפט המחוזי מרכז ביום
, הרינו להודיעך, כי ביום הוגשה מטעם הבנק הוראה  (להלן: "חסכם הפשרה")
ללשכת ההוצאה לפועל ב , לבצע בתיק ההוצאה לפועל המתנהל כנגדך/ם, שמספרו (להלן ?.
, התאמה של יתרת החוב ליתרת החוב בספרי הבנק, כך שהיתרה הכוללת בתיק ההוצל"פ ,| "תיק ההוצל"פ")

תופחת ליתרה הכוללת בספרי הבנק, ותעמוד על סך כולל של ¤, כמפורט להלן י

חוב בנקאי בסך של ¤.

חוב בגין הוצאות משפטיות בסך של ¤,

חוב בגין שכר טרחה בסך של ¤.

התאמת החוב כאמור, אמורה להתבצע על ידי לשכת ההוצאה לפועל ולבוא לידי ביטוי בתדפיס עדכני של תיק
ההוצל"פ.

הודעה זו כפופה להוראותיו ותנאיו המלאים של הסכם הפשרה.

̂\ ובאתר הסכם הפשרה עומד לעיונך בפנקס התובענות הייצוגיות שבאתר בתי המשפט 11,^£0.ד00111.¥\^
, ^ 1̂ן101.¥̂\ האינטרנט של באי כח הקבוצה, גיל רון, קינן ושות', 00.11.^\
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נספח ג

נוסח ההודעה האישית שתישלח על ידי הבנק, לפי סעיף 25 להסכם
הפשרה



נספח גי
ן

ו לכבוד מספר סידורי

הננו מודיעים לכם, כי ביום אושר הסכם פשרה בתובענות ייצוגיות, בת.צ (מחוזי מרכז) 35618-05-11
; ובת.צ (מחוזי ת"א) 34452-12-12 שטלית ני בנק מזרחי טפחות בע"מ, של ו דמרי ני בנק מזרחי טפחות בע"מ

בית המשפט המחוזי מרכז.

בהתאם לבדיקה שערך הבנק, הנך זכאי לקבלת תשלום בהתאם להוראות הסכם הפשרה, בסך של ¤,

' התשלום לפי הסכם הפשרה ישולם לך בתוך 60 ימים ממועד הודעה זו, וזאת בתנאי שהמצאת לבנק, בתוך 30
\ ימים ממועד הודעה זו, באמצעות הודעת פקס, בפקס מס' , הממוען לידי , את הפרטים הבאים -

; א, שם פרטי ושם משפחה

; שם סניף ומספר סניף ,? שם בעל ב. פרטי חשבון מלאים אליו תבקש כי יועבר סכום התשלום (שם בנק
? החשבון; מספר חשבון,

; וכתובת ; כתובת דואר אלקטרוני ; נייד ! ג. פרטים לצורך חזרה אליך במידת הצורך (מספר טלפון
| מגורים). הבנק יהיה רשאי בהמשך לדרוש אסמכתא נוספת לאימות זהותך.

זכאותך לתשלום מותנית בהמצאת כל הפרטים הנזכרים בס' א-ג לעיל.

הסכום הנ"ל חושב בהתאם להוראות הסכם הפשרה, ובמקרה שהיתרה האחרונה בתיק ההוצל"פ במועד סגירתו
הייתה יתרת זכות שכבר הוחזרה לך בעבר, הסכום הנ"ל הוא הסכום המגיע לך לאחר ניכויה,

בכל שאלה נא פנו לבאי כח הקבוצה - משרד עו"ד גיל רון, קינן ושות', בטלפון 03-6967676 או באמצעות דאר

אלקטרוני 1ו.00.¥\13ת0י1@0£^0.

הודעה זו כפופה להוראותיו ותנאיו המלאים של הסכם הפשרה,

/\י0§.11ג001.¥\¥\¥\). הסכם הפשרה עומד לעיון הציבור בפנקס התובענות הייצוגיות באינטרנט (11.

; בכבוד רב,

: בנק מזרחי טפחות בע"מ



נספח ד
רשימת תנאים למסירת רשימת לקוחות ואיתורם לפי ס' 26 להסכם

הפשרה

ו
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, נספח די

/ לפי סי 26 להסכם הפשרה אשר הושג בת.צ ; תנאים למסילת רשימת לקוחות (איתורם ע"י ב"כ הקבוצה
|| (מחוזי מרכז) 35618-05-11 דמרי ני בנק מזרחי טפחות בע"מ; ובת.צ (מחוזי ת"א) 34452-12-12 שטרית

; "הרשימה" ו- "הסבם הפשרה") - ן נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן
ו]

:•! 1, שכר למאתר המקצועי אליו יפנו ב"כ המבקשים בהסכם הפשרה כאמור בס' 26 להסכם הפשרה (להלן!
, ישולם רק עבור איתורים מוצלחים, היינו רק בגין חברי קבוצה שיעלה בידי באי כוח ;! "המאתר")

ן המבקשים ליצור עמם קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שיועברו אליהם על ידי המאתר,

- 2. באי כוח המבקשים לא יעשו ברשימה, בפרטי ההתקשרות ובכל מידע אחר המצוי ברשימה או נובע ממנה
; או מחקירת המאתר (להלן יחד: "המידע"), כל שימוש, אלא לצורך ביצוע ההוראות ס' 16 להסכם

/ הפשרה, ולא יפרסמו ולא יגלו לגורם כלשהו פרט כלשהו מתוך המידע,

י; 3, באי כוח המבקשים יהיו רשאים להעביר את הרשימה למאתר בלבד, ורק לאחר שהוא יתחייב בפניהם

• לסודיות מוחלטת של פרטי הרשימה, ושל המידע המצוי בה או נובע ממנה או מהחקירה.

| 4. המאתר יעביר לבאי כוח המבקשים בהסכם הפשרה את פרטי ההתקשרות עם לקוחות שאותרו על ידו,
ופרטים אלה יימסרו, במקביל, גס לבנק, באמצעות באי כוחו.

5. באי כוח המבקשים יפנו אל הלקוחות שברשימה, לקבלת הפרטים הרלוונטיים לצורך ביצוע התשלום,
כפי שהם מצוינים בטופס הפנייה האינטרנטי ובטופס הפקס, במלואם, תוך שהם מבהירים כבר בראשית

פנייתם, כי הפנייה נעשית מטעמם (ולא מטעם הבנק).

6, באי כוח המבקשים יעבירו לב"כ הבנק, מידי שבוע, את הפרטים הרלוונטיים לצורך ביצוע התשלום,
שהתקבלו אצלם עד לאותו מועד, ויסיימו את העברת הפרטים עד לתום המועד הקבוע בס' 26 סיפא

להסכם הפשרה,

ד. אם לא קיימת זהות בין פרטי הלקוח בבנק כפי שמופיעים ברשימה (שם ומספר זהות) לפרטי בעל החשבון
לזיכוי (שם ומספר זהות), יהיה על באי כוח המבקשים להעביר גם אישור שלהם בכתב, לפיו תשלום

בהתאם לפרטים המועברים הוא תשלום לחבר הקבוצה הזכאי.

8. לא מוטלת על הבנק חובה לערוך בירור או אימות של הפרטים הרלוונטיים שיועברו ע"י ב"כ המבקשים,
לצורך ביצוע התשלום.

9. הבנק ובאי כוחו לא יהיה אחראים בשום אופן לכל מעשה ומחדל של המאתר המקצועי ולכל טענה ו/או
: דרישה ו/או נזק שייגרמו כתוצאה מפעולותיו. הבנק ובאי כוחו גם לא יהיו אחראים לכל מעשה, מחדל או

נזק שייגרמו כתוצאה מפעולות באי כוח המבקשים.
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נספח ה

הבקשה לאישור הסדר פשרה
; [מצורף בנפרד]
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ו/ המודעה הנזנרת בסעיף 47 להסכם, שיפרסמו הצדדים, בהתאם להוראת
1 סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, בדבר אישור

; הפשרה.

ו
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נספח ר

ה<דעה בדבר אישור הסכם פשרה בתובענות ייצוגיות

בת.צ (מחוזי מרכז) 35618-05-11 דמרי נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "דמרי" ו- "תובענת דמרי");
ות.צ (מחוזי ת"א) 34452-12-12 שטרית ני בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "שטרית" ו� "תובענת שטרית").

| מובא בזה לידיעת הציבור, כי ביום אישר בית המשפט המחוזי מרכז (להלן: "בית המשפט"), הסכם
: , הכל כמפורט להלן / פשרה בבקשות לאישור התובענות הייצוגיות שבכותרת (תובענת דמרי ותובענת שטרית)

א. פרטים אודות התובענות וחברי הקבוצות

א, עניינה של תובענת דמרי, הוא בטענות בדבר העדר דיווח או דיווח באיחור, ללשכת ההוצל"פ (להלן:
"לשכת ההוצל"פ"), של תשלומים ששולמו לבנק על ידי חייב שכנגדו מנהל הבנק הליכי הוצאה לפועל,
ובדבר אי סימון של מספר הקרן (301) ו/או של מספר כלל הקרן (7) בטופס הדיווח על הקטנת חוב,
; לטענת דמרי, סימון כאמור שמגיש הבנק ללשכת ההוצל"פ, בעקבות תשלומים כאמור שבוצעו בבנק
נדרש, על מנת שלשכת ההוצל"פ תזכה את סכום התשלום בתיק ההוצל"פ, בריבית בנקאית, ולא בריבית
, והפרשי הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והפרשי הצמדה התשכ"א-1961 (להלן: "חוק פסיקת ריבית")
בגין התקופה שבין מועד התשלום בפועל לבין מועד הדיווח על התשלום, ועל מנת שהחוב יקטן בתקופה
זו בהתאם { לטענת דמרי, בגין העדר דיווח ו/או דיווח באיחור ו/או אי סימון כאמור, פועל הבנק באופן
העולה, לפי הטענה, כדי - הטעיה ביחס ליתרת סכום החוב הנכון בתיק ההוצאה לפועל ופגיעה בלקוח,
? לפי סעיף 3 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, הפרת חובה חקוקה הקבועה בתקנה 17
| לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979, רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובת האמון, הפרת

! הסכם והתנהגות שלא בתום לב (להלן; "תובענת דמרי") {

ב. עניינה של תובענת שטרית הוא, בטענות לפיהן שיעורי הריבית המדווחים על ידי הבנק ללשכת ההוצל"פ,
ואשר לפיהם מחויבים לקוחות הבנק בתיק ההוצל"פ המתנהל נגדם, בגין חובות מהתחום המסחרי,
גבוהים מהשיעורים אותם זכאי הבנק לגבות לפי הסכמיו עם לקוחותיו ו/או לפי פסקי הדין בהם נפסקו
החובות שבגינם מתנהלים תיקי ההוצל"פ, ומהשיעוריס החלים בחשבונות הבנק בגין חובות אלה (להלן:
< הטעיה ופגיעה ; עשיית עושר ולא במשפט "עילת פערי הריבית") / ובגין טענות אלה נטען להפרת הסכם

לפי סעיפים 3 ו- 4 לחוק הבנקאות והפרת חובות תום לב (להלן: "תובענת שטרית").

ג. הבנק חלק וחולק, מנימוקים רבים ושונים, על טענות דמרי ושטרית, כמפורט בתשובות הבנק שהוגשו
] ובבקשה לאישור הסכם פשרה.

ד. הסכם הפשרה בין הצדדים הושג מבלי שהצדדים מודים, האחד בטענות משנהו, ומהטעמים המפורטים
בהסכם הפשרה ובבקשה לאישורו.

ה, הקבוצה בתובענת דמרי עליה חל הסכם הפשרה, כוללת את כל לקוחות הבנק (לרבות ערבים לחובותיהם,
, כולל ערבים שנתנו לבנק משכון ו/או משכנתא להבטחת חובותיהם), אשר הבנק מנהל או ניהל נגדם תיקי
הוצל"פ, בתקופה שמיום 20.5.2004 ועד מועד התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק,
כהגדרתו בהסכם הפשרה (כולל כל תיקי ההוצל"פ הפתוחים במועד זה), ולמעט תיקי הוצל"פ שנפתחו

לאחר יום 30.10,2010 (מועד תיקון מערכת ההוצל"פ לפי הודעת רשות האכיפה והגביה לבית המשפט).

ו. הקבוצה בתובענת שטרית עליה חל הסכם הפשרה, כוללת את לקוחות התחום המסחרי בבנק (לרבות
ערבים לחובותיהם, כולל ערבים שנתנו לבנק משכון ו/או משכנתא להבטחת חובותיהם), שהבנק מנהל או



ניהל נגדם תיקי הוצל"פ, בתקופה שמיום 18.12.05 ועד למועד התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב
בספרי הבנק, כהגדרתו להלן (כולל כל תיקי ההוצל"פ הפתוחים במועד זה) (להלן; "התקופה הרלוונטית

, הליכי הוצל"פ. / לתובענת שטרית")

ו ב. תיאור תמציתי של הצהרות והתחייבויות הבנק לעתיד במסגרת הסכם הפשרה

; ז. במסגרת הסכם הפשרה הובהר, כי הבנק עושה וימשיך לעשות את כל הנדרש על מנת שהתקבולים
המתקבלים מחייב בבנק ו/או אצל בא כוחו, מדווחים וידווחו לתיק ההוצל"פ, במועדים הקבועים בדין.

ח. בתוך 60 ימים לאחר המועד הקובע כהגדרתו בהסכם הפשרה (מועד הפיכתו של פסק הדין המאשר את
הסכם הפשרה לחלוט), ימסור הבנק לרשות האכיפה והגבייה הנחיה לחייב את כל תיקי ההוצל"פ
הפתוחים של קבוצת החייבים כתובענת שטרית, שבהם הריבית הבנקאית לחיוב, לפי דיווח הבנק, היא
ריבית עו"ש חובה מירבית (ריבית לפי טבלה 101 של הבנק בלשכת ההוצל"פ), כריבית חח"ד מירבית
ההנחיה"), וזאת (טבלה 204 של הבנק בלשכת ההוצל"פ) (להלן: "ההנחיה לעדכון טבלת הריבית" או "
לפנים משורת הדין, על אף שלפי הסכמי הבנק עם לקוחותיו זכאי הבנק לחייב בגין החובות בתיקים
אלה, בריבית עו"ש חובה מרבית (ריבית לפי טבלה 101), מסירת ההנחיה כאמור תיעשה ע"י הבנק, ככל
שהדבר כבר לא נעשה קודם לכו ביוזמת הבנק ו/או בנסיבות אחרות. להנחיה תצורפנה, במידת הצורך,

/ טבלאות ריבית מעודכנות (204) בהתאם.
; למניעת ספק, ההנחיה לעדכון טבלת הריבית לפי ס"ק זה (7(ב)), לא תחול על תיקי הוצל"פ פתוחים של
חייבים מקבוצת שטרית, שבמועד מסירת ההנחיה, שיעור הריבית לחיוב המדווח בהם, נמוך מהריבית

לפי טבלה 204.

ג. חברי הקבוצה הזכאים וההסדר שיחיל לגביהם

ט. חברי הקבוצה בתובענת דמרי ובתובענת שטרית, שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי
: הסכם הפשרה, כהגדרתו בהסכם הפשרה, ינהל הבנק נגדם תיק הוצל"פ פתוח. יהיו זכאים להתאמת

יתרת החוב הכוללת שלהם בתיק ההוצל"פ, כך שהיא תופחת ותהיה שווה ליתרת החוב הכוללת בספרי
; הבנק, הכל כמפורט בהסכם הפשרה.

: אם תיק ההוצאה לפועל יעמוד על סכום נמוך מהחוב בחשבון הבנק, לא תבוצע התאמה לספרי הבנק.

י. י. עוד מובהר, כי טרם התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק, יהיה הבנק רשאי לעדכן את החוב

: בחשבונות ההוצאות המשפטיות בבנק, של כל לקוח מקבוצות דמרי ושטרית, בסכום החוב בגין הוצאות

; משפטיות שאושרו בתקופה שממועד העדכון האחרון ועד למועד ביצוע ההתאמה של יתרת החוב בספרי
ההוצל"פ ליתרה בספרי הבנק, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוק פסיקת ריבית.

יא. חבר קבוצה בתובענת דמרי, שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי הסכם הפשרה, כהגדרתו
, ואשר שילם לבנק יותר ממלוא חובו לפי ספרי בהסכם הפשרה, תיק ההוצל"פ שהתנהל נגדו יהיה סגור
: הבנק [קרי, מלוא החוב בחשבון על פי הרשום בספרי הבנק, לרבות קרן, ריבית, הפרשי הצמדה למדד או
; לשער, הוצאות משפטיות שחב הלקוח, וכל חיוב אחר על פי ספרי הבנק], יהיה זכאי לבדיקה פרטנית
שמטרתה לוודא שלא שילם לבנק תשלום ביתר, בגין עילת פער זמן כדיווח, ואם יימצא ששילם תשלום

ביתר כזה, ישיב לו הבנק את סכום התשלום שנגבה, הכל כמפורט בהסכם הפשרה.

יב. חבר קבוצה בתובענת שטרית, שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי הסכם הפשרה,
, ואשר שילם לבנק יותר ממלוא חובו כהגדרתו בהסכם הפשרה, תיק ההוצל"פ שהתנהל נגד1 יהיה סגור
לפי ספרי הבנק, יהיה זכאי לבדיקה פרטנית שמטרתה לוודא, כי לא שילם לבנק תשלום ביתר, בגין עילת

ו
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פערי הריבית, ואם יתברר, כי שילם לבנק תשלום ביתר כזה, ישיב לו הבנק את סכום התשלום שנגבה
ביתר, הכל כמפורט בהסכם הפשרה,

! יג� אופו ביצוע הבדיקות והתשלום לחברי הקבוצה בתובענת שטרית ובתובענת דמרי. שתיק ההוצל''פ
; הבנק יאתר את הלקוחות בעלי התיקים הסגורים מקבוצת דמרי | שהתנהל נגדם יהיה סגור יהיה כך
! ומקבוצת שטרית, אשר שילמו לבנק יותר מחובם לפי ספרי הבנק, ככל שישנם כאלה (להלן ?. "בעלי תיקי
ההוצל"פ הסגורים הזכאים לבדיקות פרטניות"), בתוך 150 יוס מתום מתקופה זו, יבצע הבנק, אך ורק
ביחס לבעלי תיקי ההוצל"פ הסגורים הזכאים לבדיקות פרטניות, בדיקות פרטניות שעניינן לבחון את

ן
? עילות התובענה, הכל באופן ובדרך כמפורט כהסכם הפשרה (להלן: "בדיקות פרטניות"). בתום 30 יוס

ממועד זה, ישלח הבנק לבעלי תיקי ההוצל"פ הסגורים שנמצאו זכאים לתשלום על פי הבדיקות
הפרטניות, הודעה על זכאותם לתשלום, המפרטת את סכום התשלום ואת המועד והדרך לקבלתו.

; ד. כללי
ו

; יד. כממונה לביצוע הסכם הפשרה, ולצורך פיקוח על ביצוען של הוראות הסכם הפשרה בהתאם לאמור בהן,
מונה על ידי בית המשפט הנכבד רו"ח אריה רפופורט.

| טו. פעולות הבנק הנ"ל יבוצעו כנגד סילוק סופי ומוחלט של עילות התביעה והטענות נגד הבנק, כמפורט
בהסכם הפשרה,

; סכום התשלום טז. הודעות הבנק לפי הסכם הפשרה, סכום התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק
לחברי קבוצת דמרי וקבוצת שטרית שתיקי ההוצל"פ המתנהלים בעניינם סגורים, יהיו סופיים, ולא ניתן

יהיה לחלוק ו/או לערער עליהם, כמפורט בהסכם הפשרה.

, ברחוב הציונות 3 בלוד, בין יז. הסכם הפשרה עומד לעיון הציבור במזכירות בית המשפט המחוזי מרכז
01113̂�1.י\\'\\י\\ ובפנקס התובענות השעות 8:30-13:30, באתר האינטרנט של באי כח הקבוצה - 00.11.

הייצוגיות באינטרנט.

יח. לצורך התביעה, הקבוצה בתובענת דמרי מיוצגת על-ידי משרדי עורכי-הדין גיל רון, קינן ושות', ואביעד,
03- : , שכתובתם לצורך הליך זה אצל גיל רון, קינן ושות' ברחוב ויצמן 32 תל-אביב 62091, טל' סרן ושות'

.03-6967673 ; 6967676 { מס' פקס'

הקבוצה בתובענת שטרית מיוצגת על-ידי עוה"ד אמיר ישראלי ו/או שלומי כהן, שכתובתם ברחוב
; פקס' .? 04-8555110. 04-8555099 : המגינים 60א, ת.ד 31338 חיפה 3326415, טל'

יט. בהודעה זו הוצגו בתמצית עיקרי ההסכם בלבד. הנוסח המלא של הסכם הפשרה, על פרטיו, נספחיו,
הגדרותיו ומכלול ההסדרים שבו, היא המחייב ובכל מקרה של סתירה בץ הוראות הסכם הפשרה ובין

הודעה זו, יקבעו ההוראות בהסכם הפשרה.

כ, תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו,

; ב\1019\2872\798
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נספח 2
נוסח הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסכם

הפשרה, בהתאם לסעיף 18 (ג) לחוק תובענות
ייצוגיות, תשס"ו-2006



הודעה בדבר בקשה לאישור הסכמ פשרה בתביעה ייצוגית

בת.צ (מחוזי מרכז) 35618-05-11 דמרי ני בנק מזרחי טפחות בע"מ (להל(: "דמוי" ו- "תובענת דמרי");
| ות.צ (מחוזי ת"א) 34452-12-12 שטרית ג' בנק מזרחי טפחות בע"מ (להל0 "שטרית" ו� "תובענת שטרית").

מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 7.11.2017 נחתם הסכם פשרה והוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז (להלן;
"בית המשפט") בקשה לאישור הסכם הפשרה, בבקשות לאישור התובענות הייצוגיות שבכותרת (תוכענת דמרי

! ותובענת שטרית).

א. פרטים אודות התובענות וחברי הקבוצות

א. עניינה של תובענת דמרי, הוא כטענות בדבר העדר דיווח או דיווח באיחור, ללשכת ההוצל"פ (להלן:
, של תשלומים ששולמו לבנק על ידי חייב שכנגדו מנהל הבנק הליכי הוצאה לפועל, ] "לשכת ההוצל"פ")
/ ובדבר אי סימון של מספר הקרן (301) ו/או של מספר כלל הקרן (7) בטופס הדיווח על הקטנת חוב,
, לטענת דמרי, סימון כאמור / שמגיש הבנק ללשכת ההוצל"פ, בעקבות תשלומים כאמור שבוצעו בבנק
! נדרש, על מנת שלשכת ההוצל"פ תזכה את סכום התשלום בתיק ההוצל"פ, בריבית בנקאית, ולא בריבית
, | והפרשי הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והפרשי הצמדה התשכ"א-1961 (להלן: "חוק פסיקת ריבית")
בגין התקופה שבין מועד התשלום בפועל לבין מועד הדיווח על התשלום, ועל מנת שהחוב יקטן בתקופה
: לטענת דמרי, בגין העדר דיווח ו/או דיווח באיחור ו/או אי סימון כאמור, פועל הבנק באופן ? זו בהתאם

העולה, לפי הטענה, כדי - הטעיה ביחס ליתרת סכום החוב הנכון בתיק ההוצאה לפועל ופגיעה בלקוח,
לפי סעיף 3 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, הפרת חובה חקוקה הקבועה בתקנה 17
לתקנות ההוצאה לפועל, חתש"ם-1979, רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובת האמון, חפרת

; הסכם והתנהגות שלא בתום לב (להלן: "תובענת דמרי")

ב, עניינה של תובענת שטרית הוא, בטענות לפיהן שיעורי הריבית המדווחים על ידי הבנק ללשכת ההוצל"פ,
; ואשר לפיהם מחויבים לקוחות הבנק בתיק ההוצל"פ המתנהל נגדם, בגין חובות מהתחום המסחרי,
| גבוהים מהשיעורים אותם זכאי הבנק לגבות לפי הסכמיו עם לקוחותיו ו/או לפי פסקי הדין בהם נפסקו
ן החובות שבגינם מתנהלים תיקי ההוצל"פ, ומהשיעורים החלים בחשבונות הבנק בגין חובות אלה (להלן:
, הטעיה ופגיעה ; עשיית עושר ולא במשפט ! "עילת פערי הריבית") ; ובגין טענות אלה נטען להפרת הסכם

לפי סעיפים 3 ו- 4 לחוק הבנקאות והפרת חובות תום לב (להלן: "תובענת שטרית"),

ג. הבנק חלק וחולק, מנימוקים רביס ושונים, על טענות דמרי ושטרית, כמפורט בתשובות הבנק שהוגשו
. ובבקשה לאישור הסכם פשרה.

; ד. הסכם הפשרה בין הצדדים הושג מבלי שהצדדים מודים, האחד בטענות משנהו, ומהטעמים המפורטים
: בהסכם הפשרה ובבקשה לאישורו.

; ה. הקבוצה בתובענת דמרי" - כל לקוחות הבנק (לרבות ערבים לחובותיהם, כולל ערבים שנתנו לבנק
ן משכון ו/או משכנתא להבטחת חובותיהם), אשר הבנק מנהל או ניהל נגדם תיקי הוצל"פ, בתקופה שמיום
! 20.5.2004 ועד מועד התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק, כהגדרתו בהסכם הפשרה (כולל
כל תיקי ההוצל"פ הפתוחים במועד זה), ולמעט תיקי הוצל"פ שנפתחו לאחר יום 30,10.2010 (מועד תיקון

מערכת ההוצל"פ לפי הודעת רשות האכיפה והגביה לבית המשפט),

: ו. "הקבוצה בתובענת שטרית" - לקוחות התחום המסחרי בבנק (לרבות ערבים לחובותיהם, כולל ערבים

, שהבנק מנהל או ניהל נגדם תיקי הוצל"פ, שנתנו לבנק משכון ו/או משכנתא להבטחת חובותיהם)
בתקופה שמיום 18.12,05 ועד למועד התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק, כהגדרתו להלן
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(כולל כל תיקי ההוצל"פ הפתוחים במועד זה), הליכי הוצל''פ.

ב, תיאור תמציתי של הצהרות והתחייבויות הבנק לעתיד במסגרת הסכם הפשרה

ז. במסגרת הסכם הפשרה הובהר, כי הבנק עושה וימשיך לעשות את כל הנדרש על מנת שהתקבולים
המתקבלים מחייב בבנק ו/או אצל בא כוחו, מדווחים וידווחו לתיק ההוצל"פ, במועדים הקבועים בדין.

ו

ח. בתוך 60 ימים לאחר המועד הקובע כהגדרתו בהסכם הפשרה (מועד הפיכתו של פסק הדין המאשר את
הסכם הפשרה לחלוט), ימסור הבנק לרשות האכיפה והגבייה הנחיה לחייב את כל תיקי ההוצל"פ
! הפתוחים של קבוצת החייבים בתובענת שטרית, שבהם הריבית הבנקאית לחיוב, לפי דיווח הבנק, היא
, בריבית חח"ד מירבית ! ריבית עו"ש חובה מירבית (ריבית לפי טבלה 101 של הבנק בלשכת ההוצל"פ)
, וזאת : "ההנחיה לעדכון טבלת הריבית" או "ההנחיה") (טבלה 204 של הבנק בלשכת ההוצל"פ) (להלן
לפנים משורת הדין, על אף שלפי הסכמי הבנק עם לקוחותיו זכאי הבנק לחייב בגין החובות בתיקים
אלה, בריבית עו"ש חובה מרבית (ריבית לפי טבלה 101). מסירת ההנחיה כאמור תיעשה ע"י הבנק, ככל
! שהדבר כבר לא נעשה קודם לכן ביוזמת הבנק ו/או בנסיבות אחרות. להנחיה תצורפנה, במידת הצורך,

ו טבלאות ריבית מעודכנות (204) בהתאם.

1 למניעת ספק, ההנחיה לעדכון טבלת הריבית לפי ס"ק זה (7(ב)), לא תחול על תיקי הוצל"פ פתוחים של
חייבים מקבוצת שטרית, שבמועד מסירת ההנחיה, שיעור הריבית לחיוב המדווח בהם, נמוך מהריבית

? לפי טבלה 204.

ג, חברי הקבוצה הזבאים וההסדר שיחול לגביהם

ו ט. חברי הקבוצה בתובענת דמרי ובתובענת שטרית, שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי
ו הסכם הפשרה, כהגדרתו בהסכם הפשרה, ינהל הבנק נגדם תיק הוצל"פ פתוח, יהיו זכאים להתאמת ?
יתרת החוב הכוללת שלהם בתיק ההוצל"פ, כך שהיא תופחת ותהיה שווה ליתרת החוב הכוללת בספרי

הבנק, הכל כמפורט בהסכם הפשרה.

אמ תיק ההוצאה לפועל יעמוד על סכום נמוך מהחוב בחשבון הבנק, לא תבוצע התאמה לספרי הבנק.

יי י. עוד מובהר, כי טרם התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק, יהיה הבנק רשאי לעדכן את החוב

בחשבונות ההוצאות המשפטיות בבנק, של כל לקוח מקבוצות דמרי ושטרית, בסכום החוב בגין הוצאות
משפטיות שאושרו בתקופה שממועד העדכון האחרון ועד למועד ביצוע ההתאמה של יתרת החוב בספרי

ההוצל"פ ליתרה בספרי הבנק, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוק פסיקת ריבית.

יא. חבר קבוצה בתובענת דמרי. שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי הסכם הפשרה, כהגדרתו
, ואשר שילם לבנק יותר ממלוא חובו לפי ספרי י בהסכם הפשרה, תיק חהוצל"פ שהתנהל נגדו יהיה סגור ?
הבנק [קרי, מלוא החוב בחשבון על פי הרשום בספרי הבנק, לרבות קרן, ריבית, הפרשי הצמדה למדד או
לשער, הוצאות משפטיות שחב הלקוח, וכל חיוב אחר על פי ספרי הבנק], יהיה זכאי לבדיקה פרטנית
? שמטרתה לוודא שלא שילם לבנק תשלום ביתר, בגין עילת פער זמן בדיווח, ואס יימצא ששילם תשלום •

ביתר כזה, ישיב לו הבנק את סכום התשלום שנגבה, הכל כמפורט בהסכם הפשרה,

יב. חבר קבוצה בתובענת שטרית, שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי הסכם הפשרה,
, ואשר שילם לבנק יותב ממלוא חובו כהגדרתו בהסכם הפשרה, תיק ההיצל"פ שהתנהל נגדו יהיה סגור
לפי ספרי הבנק, יהיה זכאי לבדיקה פרטנית שמטרתה לוודא, כי לא שילם לבנק תשלום ביתר, בגין עילת
פערי הריבית, ואם יתברר, כי שילם לבנק תשלום ביתר כזה, ישיב לו הבנק את סכום התשלום שנגבה

ו
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| ביתר, הכל כמפורט בהסכם הפשרה,

| יג� אופו ביצוע הבדיקות והתשלום לחברי הקבוצה בתובענת שטרית ובתובענת למרי, שתיק ההוצל"פ
; הבנק יאתר את הלקוחות בעלי התיקים הסגורים מקבוצת דמרי ן שהתנהל נגדם יהיה סגור יהיה כד
ן ומקבוצת שטרית, אשר שילמו לבנק יותב מחובם לפי ספרי הבנק, ככל שישנם כאלה (להלן 1 "בעלי תיקי
| ההוצל"פ הסגורים הזכאים לבדיקות פרטניות"). בתוך 150 יום מתום מתקופה זו, יבצע הבנק, אך ורק
} ביחס לבעלי תיקי ההוצל"פ הסגורים הזכאים לבדיקות פרטניות, בדיקות פרטניות שעניינן לבחון את
! עילות התובענה, הכל באופן ובדרך כמפורט בהסכם הפשרה (להלן� "בדיקות פרטניות"), בתום 30 יום
] ממועד זה, ישלח הבנק לבעלי תיקי ההוצל"פ הסגורים שנמצאו זכאים לתשלום על פי הבדיקות

| הפרטניות, הודעה על זכאותם לתשלום, המפרטת את סכום התשלום ואת המועד והדרך לקבלתו,

| ג. כללי:
1
1
ק

] יד. בנוגע לסכומי שכר טרחה, הבנק ממליץ כי בית המשפט יפסוק לב"כ המבקשים יחד, שכר טרחה בסכום
ן של 4,000,000 ¤ בתוספת מע"מ, ואילו ב"כ המבקשים ממליצים כי בית המשפט הנכבד יפסוק להם שכר
5,000 ¤, בתוספת מע"מ. הצדדים יגישו לבית המשפט טיעון בעניין זה, כקבוע ! טרחה בסך של - 000,

' בהסכם הפשרה,

ו טו. בנוגע לגמול המבקשים - הוסכם כי יומלץ על גמול בדרך של קיזוז חוב, בהתאם להוראות הסדר הפשרה.
1
ן

| טז. לצורך פיקוח על ביצוען של הוראות הסכם הפשרה בהתאם לאמור בהן, ימונה בעל תפקיד מוסכם, כפוף
לאישורו על ידי בית המשפט.

| יז. פעולות הבנק הנ"ל יבוצעו כנגד סילוק סופי ומוחלט של עילות התביעה והטענות נגד הבנק, כמפורט
1 בהסכם הפשרה.

; יח. כל מי שנכלל בקבוצה אולם אינו מעוניין שיחול עליו הסכם הפשרה, רשאי להגיש בקשה בכתב לבית
] המשפט בדבר רצונו שלא להיכלל בקבוצת התובעים, וזאת בתוך 45 יום ממועד פרסום מודעה זאת.

ו יט. בנוסף, ניתן להגיש בכתב, בתוך 45 יום מתאריך פרסום מודעה זאת, התנגדות מנומקת להסכם הפשרה.

; סכום התשלום ! כ. הודעות הבנק לפי הסכם הפשרה, סכום התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק
לחברי קבוצת דמרי וקבוצת שטרית שתיקי ההוצל"פ המתנהלים בעניינם סגורים, יהיו סופיים, ולא ניתן

; יהיה לחלוק ו/או לערער עליהם, כמפורט בהסכם הפשרה.

! כא. אס בית המשפט הנכבד לא יאשר את הסכם הפשרה בכללותו וכמות שהוא, לרבות בכל הקשור בתוכן
/ ההסדרים המתייחסים לעילת פער בזמן דיווח ו/או לעילת פערי הריבית, ו/או בכל הקשור לאישור איזה
מהתנאים המהותיים להסכמת הבנק להסדר התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק כפי
; שפורטו בהסכם, לרבות בכל התנאים המהותיים שלו, יהיה כל צד רשאי, לפי שיקול דעתו, לבטל את
; הסכמותיו על פי הסכם הפשרה ולחזור בו מהן ומן הבקשה לאישור ההסכם, וזאת על ידי מתן הודעה על

ן כך לב"כ הצד שכנגד ולבית המשפט הנכבד,

? כב, הסכם הפשרה עומד לעיון הציבור במזכירות בית המשפט המחוזי מרכז, ברחוב הציונות 3 בלוד, בין

̂^ ובפנקס התובענות : השעות 8130-13:30, באתר האינטרנט של באי כח הקבוצה - 00.11.^101113.

הייצוגיות באינטרנט,

! כג. לצורך התביעה, הקבוצה בתובענת דמרי מיוצגת על-ידי משרדי עורכי-הדין גיל רון, קינן ושות', ואביעד,



4

סרן ושותי, שכתובתם לצורך הליך זה אצל גיל רון, קינן ושות' ברחוב ויצבע 32 תל-אביב 62091, טל' י. -03
.03-6967673 : | 6967676 ; מס' פקס'

; כד. הקבוצה בתובענת שטרית מיוצגת על-ידי עוה"ד אמיר ישראלי ו/או שלומי כהו, שכתובתם ברחוב
.04-8555110 ; , פקס' 04-8555099 : טל' 31338 חיפה 3326415, ת.ד 60א' | המגינים

: כה. בהודעה זו הוצגו בתמצית עיקרי ההסכם בלבד. הנוסח המלא של הסכם הפשרה, על פרטיו, נספחיו,
הגדרותיו ומכלול ההסדרים שבו, הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה ובין

הודעה זו, יקבעו ההוראות בהסכם הפשרה.

כו. תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.

כז, תוקף הסכם הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט,

? ב\1019\2872\800



נספח 3
קורות חיים ופרטי מומחיות וניסיון - רו"ח אריה

רפפורט



1 פרופיל אי/*!
אריה רפופורט, רו"ח

יליד 1954
4 + 3 + נש1י 

050-5236066
תושב תל אביג

משנת 1981 מורשה לע10ק בראי�ת חשבון על פי חוק רואי החשבון תשט"ו - 1955

8̂ בכלכלה וחשבונאות - אוניברסיטת תל אביב.  1979

0 ניסיון של למעלה מ 30 שבה גבעלים ומנהל של פירמה למתן
שירותי ראית חשבון ושיר1תים נלווים למקצוע ראיית החשבון.

0 "עוץ אסטרטגי, עסקי, פיננסי וכלכלי לחברות ועסקים.

0 מו"מ עסקי/ מכירת חברות 1עסקיט/ רכישות ומיזוגים כולל בהליכי
הפרטה.

11] דירקטור מטעם הציבור (דח"צ) בחברת החשמל לישראל בע"מ,
עדת הביקורת/תגמול של הדירקטוריון, יו"ר משבת 2011 (יו"ר ו
הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של הדירקט1ריון וחבר הוועדות:
תקציב, כספים וניהול סיכונים, אסטרטגיה, רגולציה 1אחריות

תאגידית וכן הוועדה לייזום עסקי).

111 מומחה חשבונאי/בורר/מגשר במי13י מטעם בתי המשפט בישראל.

© ודע וניסיון בהליכים פורמליים כולל כתיבת תחת דעת לבתי משפט.

0 יו"ר הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות (ועדת האתיקה) של לשכת
רואי חשבון בישראל.

0 חבר הנהלה בארגונים התנדבותיים - עמותות: וראייטי ישראל,
תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר ועוד.

0 שליטה מלאה בשפות העברית ואנגלית.

עסקי/מקצועי� ימסרו לפי דרישה 0 הפניה למכרים בתחום ה



ו

ן

תצהיר המבקש,
מר היים דמרי



תצהיר

אני החתום מטה, חיים דמרי, נושא תעודת זהות מס' 006795033, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי

אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן =

1. העי המבקש בת"צ 35618-05-11 דמרי נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ.

2. תצהיר זה ניתן על-ידי בקשר לבקשה לאישור הסדר פשרה, בהתאם לתקנה 12(ב){1) לתקנות תובענות
ייצוגיות, תש''ע-2010.

3. באי כוחי ניהלו בשמי משא ומתן על מנת להסדיר את העניו בפשרה.

4. עלה בידי הצדדים להגיע להסכמה, כפי שזו באה לידי ביטוי בחסדר הפשרה החתום המובא לאישור בית-
המשפט הנכבד. הסכם זה ממצה את כל הסכמות הצדדים.

5. הסדר הפשרה כולל המלצה מוסכמת בנוגע לגמול עבורי (סעיף 50ג להסדר).

6. לא קיבלתי בקשר להסדר .הפשרה כל טובת ה*א1הב מישרין או בעקיפין.

^^  ̂ 7. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

ו י1�ם דמרי

• ? 
, 

 י
? 

"
/ ?  

? ? . , 
"

: 
" . א<שוי . - ?

אני החתום מטה, אהרן רבינוביץ, עו"ד, נגאשר בזוז ל;י כיום ,6.בנובמבר 2017 התייצב בפני מר חיים דמרי, נושא .
, לעונשים הקבועים בחוק עלירלומר את� האמת וכי הוא צפוי תעודת זהות מס' 606795033, ולאחר שהזהרתיו כי

אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

אהוץ ר^נוביץ, ער'ד



ו

תצהיר בייבי המבקש,
עריך גיל רון



תצהיר

אני החתום מטה, גיל רון, עו"ד נושא תעודת זהות מס' 059744689, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי

אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן �

: 1. הנני מייצג את מר חיים דמרי, המבקש בת"צ 35618-05-11 דמרי נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן
המשיב).

2. תצהיר זה ניתן על-ידי בקשר לבקשה לאישור הסדר הפשרה, בהתאם לסעיף 18 (ב) לחוק תובענות ייצוגיות,
התשס"ו-2006,

3. עלה בידי הצדדים להגיע להסכמה, כפי שזו באה לידי ביטוי בהסדר הפשרה החתום המובא לאישור בית�
המשפט הנכבד. ההסדר כולל גם הסכמות בתיק אחר המתנהל נגד המשיב - ת"צ 34452-12-12 שטרית נ'
בנק מזרחי טפחות בע"מ. את המבקשת בתיק האחר מייצג עו"ד אמיר ישראלי. הסכם זה ממצה את כל

הסכמות הצדדים.

4. הסדר הפשרה כולל המלצה בנוגע לגמול למבקש (סעיף 50ג להסדר), וכן הסכמות בנוגע לשכר טרחה באי
הכח המייצגים בשני התיקים (סעיף 10א להסדר).

5. באי כח המבקש לא קיבלו ולא יקבלו בקשר להסדר הפשרה כל טובת הנאה במישרין או בעקיפין, מלבד
האמור בסעיף 4 לתצהיר זה.

6. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

/ ^
כ

^ ן ח ל גי

א<שוו

אני החתום מטה, אהרן רבינוביץ, עו"ד, מאשר בזה כי ביום 7 בנובמבר 2017 התייצב בפני מר גיל רון, המוכר לי
. באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,

אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

//ךי
אהרן ו/ינוב^ץ, עו"ד



ו

תצהיר המבקשת,
גב' רות שיטרית



ו

ו

כת לבקשה לאישום תובענה ייצוגית תצהיר תמי
1 (�7 \0 לאחר שחוזהרתי כי עלי להצהיר רק את האמת וכי אהיה 061 אני הח"מ, רות שטרית, 1^^

צפויה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהירה בזאת כדלקמן .<
��;*?�?

1. הנני המבקשת בת.צ. 34452-12-12 שטרית נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ,

2, תצהיר זה ניתן על ידי בתמיכה לבקשה לאישור הסדר פשרה, בהתאם לתקנה 12(ב)(1) לתקנות תובענות
ייצוגיות תש"ע 2010.

! 3. באי כוחי ניהלו בשמי מו"מ על מנת להסדיר את העניין בפשרה.
1

| 4, עלה בידי הצדדים להגיע להסכמה, כפי שזו באה לידי ביטוי בהסדר הפשרה החתום המובא לאישור
ו

! בית המשפט הנכבד, הסדר וח ממצה את כל הסכמות הצדדים.

5. הסדר הפשרה כולל המלצה מוסכמת בנוגע לגמול עבורי (סעיף 50(ב) להסדר),

עס הסדר הפשרה או 6. אני ובאי כוחי לא קיבלנו ולא נקבל כל תמורה שהיא, במישרין או בעקיפין, כקשח

| התובענה ורלת הסכומים אשר יאושרו בידי ביהמ"ש הנכבד. ן

/ 7. זהו שמי, זו חתימתיץתוכן תצהירי אמת. \
\̂6 |

ן תת שטרית

איש1ר עורך הדיו

ק0 הופיעה בפני הגב' רות י ?^^ - ̂י י ^\_ , עו"ד מאשר כי ביום  אני החתום מטה, י
^ג) " .ךכק ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, " שטרית, ת-ז̂י
וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות התצהיר דלעיל וחתמה

עליו בפניי.
איל חי; �#"1
מ.ר\16490/

חתימת עורך הדין /



תצהיר ב"כ המבקשת,
עריך אמיר ישראלי



אני חח"מ, עו"ד אמ*ל לשואלי, ת.ז. 8*0359087 לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר רק את האמת וכי אחיה

צפויה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן �

1. הנני ב"כ המבקשת בת.צ. 34452-12-12 שטרית נ' בנק מזרחי טפחות בע'ימ.

1. תצהיר זה ניתן על ידי בתמיכה לבקשה לאישור הסדר פשרה, בהתאם לתקנה 12(ב)(1} לתקנות תובענות

ייצוגיות תש"ע 2010.

3. עלה בידי הצדדים להגיע להסכמה, כפי שזו באה לידי ביטוי בהסדר הפשרה החתום המובא לאישור

בית המשפט הנכבד, הסדר זה ממצה את כל הסכמות הצדדים,

4. הסדר הפשרה כולל המלצה מוסכמת בנוגע לגמול ולשכר טרחה.

5. לא התקבלה ולא תתקבל בידי המבקשת ו/או באי כוחה, במישרין או בעקיפין, תמורה כלשהי בקשר עם

הסדר הפשרה או התובענה מעבר לסכומי הגמול ושכר הטרחה אשר יאושרו (ככל שיאושרו) בידי
ביהמ"ש הככבד,

/ " /" ^^'-''̂ 6, זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. "''

עו"דאמיי/שר^<
'-77-/ , 

י . / . . אישור ע1רד ו?דיו י.

ות.ז. אני החתום מטה, אמנון ירושלמי, עו"ד מאשר כי ביום 7.11.2017 הופיע בפני עו"ד אמיר ישראלי
§03590874 ולאחר שהזהרתיו כי,עליו לומר את האמת כולה ואת האמתי'ב^בד, וכי יהיה צפוי לעונשים

הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו בפניי.

1̂ �1"£̂\ 53333 17/11̂ י ו /חתימת ע!^</|ז י

{ ^^  ̂
? ?

ו



ו

תצהיר נציג המשיב,
מר עופר עם שלם



ו? צ ה<1

אני הח"מ, עופר עם שלם, נושא ת.ז. מס' מס' 023752090, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי

, לעונשים הקבועים בחוק אס לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן �

1. אני עושה תצהיר זח מטעם בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן� "הבנק"), בתמיכה לבקשה לאישור הסכם
פשרה (להלן� "תגקשה" ו- "הסגכ* תפשיה"), בת"צ (מחוזי מרכז) 35618-05-11 שהוגשה על ידי מר חילם
דמרי (להלן� "דמלי'') כנגד הבנק, ובת"צ 34452-12-12 אשר הוגשה על ידי גב' רות שטרית (להלן�

"שטיית") כנגד הבנק, בבית המשפט המחוזי מרכז.

2. אני משמש מאז יוני 2016, כמנהל מחלקת לקוחות מיוחדים בבגק. מחלקה זו מטפלת, ביחד עם המחלקה
לטיפול משפטי, בחובות בעייתיים השייכים לתחום המסחרי בבנק, כהגדרתו בהסכם הפשרה ולהלן.

; 3. העובדות המפורטות בתצהירי זה, ידועות לי בתוקף תפקידי, ומתוך בדיקות שערכתי.

גללי

1. ביום 19.5.11 הוגשה מטעם דמרי נגד המשיב, לבית המשפט המחוזי מרכז (לעיל ולהלן� "בית המשפטי'),
בת.צ 35618-05-11, בקשת לאישור תביעה כייצוגית (להלן� "בקשוג תאישו1 בתיק דמר<" או "וגובענוג

דמ1י"), בשמח של הקבוצה הנטענת בתובענת דמרי.

| 2. למיטב הבנתי, וכפי שאושר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, עניינה של תובענת דמרי הוא בטענות
| בדבר העדר דיווח או דיווח באיחור, ללשכת ההוצאה לפועל (להלן� "לשכת ההוצל"פ"), של תשלומים
| ששולמו לבנק על ידי חייב שכנגדו מנהל הבנק הליכי הוצאה לפועל, ובדבר אי סימון של מספר הקרן (301)
ו/או של מספר כלל הקרן (7) בטופס הדיווח על הקטנת חוב, שמגיש הבנק ללשכת ההיצל"פ, בעקבות
תשלומים כאמור שבוצעו לבנק. לטענת דמרי, סימון כאמור נדרש, על מנת שלשכת ההוצל"פ תזכה את
סכום התשלום בתיק חהוצל"פ, בריבית בנקאית, ולא בריבית והפרשי הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית
; והפרשי הצמדה התשכ"א�1961 (להלן: "חוק פסיק* 1יבית"), בגין התקופה שבין מועד התשלום בפועל

1 לבין מועד הדיווח על התשלום, ועל מנת שהחוב יקטן בתקופה זו בהתאם.

! 3. למיטב ידיעתי וכפי שנמסר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, ביום 9.1.12 הוגשה תגובת הבנק לבקשת
האישור בתובענת דמרי (להלן: "ו*גיגת הבגק לתובענת דמיי"), במסגרתה כפר הבנק בטענות שהועלו
בבקשת האישור בתיק דמרי, והעלה טענות רבות ושונות שבשלן יש לדחותה, לטענתו, הן על הסף, והן
לגופה, וזאת מנימוקים רבים, הכל כמפורט בהרחבה בתגובת הבנק לתובענות דמרי, ובתמצית בבקשה

לאישור הסכם הפשרה.

4. כפי שנמסר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק,.ביום 20.5.12 הגיש דמרי תשובה לתגובת הבנק לתובענת
דמרי (להלן: "תשובת דמרי לוגגובוג הבגק"}.

5. כפי שנמסר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, בהתאם להחלטת בית המשפט, ביום 26.7.12 הגישה
רשות האכיפה ותגביה עמדה (להלן: "עמדת רשות האגיפה והגביה"), אשר במסגרתה טענה, בין היתר, כי
סעיף 75 לחוק הוצאה לפועל חתשכ"ז-1967 (להלן� "חוק ההוצל"פ") "קובע כי 0דר זקיפת התקבולים יהיה
... מכאן, שבמקרה שבו קודם כל לאגרות והוצאות ויק לאחר מכן, אם וככל שנותרה יתרה, היא ת'זקף לחוב עצמו
התקבול (אף אם דוות עליו באיחור) נמוך מהאגרות וההוצאות, אץ גל משמעות לגן שהתקבול שוערך לקי גלל 3
(שגן ממילא הוא גזקף לקרנות האגרות וההוצאות שאף הן שוערגו לפי אותו הכלל)" (סעיף 6 לעמדה) ן וכן, כי עד
לחודש נובמבר 2010 לערך "אם הזוכה לא היה ממלא את השדות כנדרש (וכפי שהמבקשים טוענים שהמשיבים עשו),
המערכת הייתה פועלת לפי ברירת מחדל של תשלום ירגיל1 ומשערכת את הסכום לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה (כלל
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3)", וכי בחודש נובמבר 2010 בערן "הרשות תיקנה את מערכת המחשוב שלהז ועתה המערכת יודעת לזהות את
הקרנ1ת בתיק, ולזקוף את התשלום לקרן הגגונה (עם כלל הריבית המתאים לה), לפי 0דר הזקיפה הקבוע ב0עיף
75 לחוק." (יום 31.10.10 יכונה להלן � "מועד תיקון מעינוג ההוצל"מ'י) (סעיפים 11-12 לעמדה). למיטב ידיעתי

וכפל שאושר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, הבנק חולק על חלק מטענות הרשות בעמדתה.

6. כפי שנמסר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, בעקבות בקשת שהגיש הבנק להתיר לו להשיב לטענות
העובדתיות החדשות, לפי טענת הבנק, אשר הועלו על ידי דמרי בתשובתו לתגובת הבנק, וכן לצרף במסגרת
תשובתו הנוספת מסמכים מסוימים, כמפורט בבקשה הנ"ל, ובהמשך להחלטת בית המשפט מיום 29.6.12,
הוגשה על ידי הבנק, ביום 15.8.12, תגובה לתשובת דמרי מיום 20.5.12, אליה צורפו גם מסמכים שצירופם

התבקש כאמור (להלן: "תגובת הבנק לתשובת דמו*<").

7. ביום 18.12.12 הוגשה מטעם שטרית נגד המשיב, לבית המשפט הנכבד, בת.צ 34452-12-12, תביעה ובקשה
לאישורה כתביעה ייצוגית (להלן * "בקשת האישור בתיק שטי<ת" או "1*<בענו1 שטרית"), בשמה של

הקבוצה הנטענת בתובענה שטרית.

8. למיטב הבנתי, וכפי שאושר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, עניינה של תוכענת שטרית הוא, בטענות
לפיהן שיעורי הריבית המדווחים על ידי הבנק ללשכת ההוצל"פ, ואשר לפיהם מחויבים לקוחות הבנק
בתיק ההוצל"פ המתנחל נגדם, בגין חובות מהתחום המסחרי, גבוהים מהשיעורים אותם זכאי הבנק לגבות
לפי הסכמיו עם לקוחותיו ו/או לפי פסקי הדין בהם נפסקו החובות שבגינם מתנהלים תיקי ההוצל"פ,

ומהשיעורים החלים בחשבונות הבנק בגין חובות אלה (להלן: י'ע<לו* 0ע1< הריבית").

9. למיטב הבנתי וכפי שאושר לי ע"י יועציו המשפטיים של הבנק, הגדרת הקבוצה בבקשת האישור בתיק
שטרית (עמ' 1 לבקשת האישור בתיק שטרית) מתייחסת רק ללקוחות התחום המסחרי בבנק, שבקשת

האישור בתובענת שטרית מתייחסת מלכתחילה רק אליהם, ולא ללקוחות תחום המשכנתאות בבנק.
כמובהר בהסכם הפשרה, "התחום המסחרי" בבנק הוא התחום שאליו שייכים כל הלקוחות המנהלים ו/או

/ שניהלו בבנק, חשבונות עו"ש/חח"ד. ? •:

10. למיטב הבנתי, וכפי שאושר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, הבנק כופר מכל וכל בטענות שהועלו, חן
1 בתביעה האישית של שטרית וחן בבקשת האישור בתיק שטרית, בץ היתר מהנימוקים המפורטים בבקשת

האישור. בין היתר, אך לא רק, טוען הבנק כי הבנק גובה בתיקי ההוצל"פ ריבית התואמת את הריבית
! שהוא זכאי לגבות לפי הסכמיו עם לקוחותיו ולפי פסקי דין שניתנו בתביעותיו נגדם ן כי הריבית הנגבית על
ידו בחשבונות הבנק של חייבים שכנגדם מתנהלים תיקי חוצל"פ נמוכה מהריבית שהוא זכאי לגבות לפי
! הסכמיו ולפי פסקי הדין כאמור, וכי הבנק גובה מהחב המכריע של לקוחות שכנגדם מתנהלים הליכי
חוצל"פ, סכומים נמוכים לאין שיעור מסכומי החוב לפי ספרי הבנק, הנמוכים כשלעצמם מסכומי החוב
? בתיקי ההוצל"פ. לפיכך, למיטב הבנתי וכפי שהוסבר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, ממילא לא

נגרם ללקוחות הבנק נזק כלשהו בגין עילת פערי הריבית, בכל מקרח ואפילו היה בה ממש (דבר המוכחש).

11. כפי שנמסר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, בשלב השגת ההסכמה בדבר קיום הליך הגישור,
כמפורט להלן, טרם הוגשה תגובת הבנק לבקשת האישור בתובענת שטרית, ולאור התקדמות המשא ומתן

| עד לשלב השגת הסכם הפשרה נספח 1 לבקשה זו, הוארך בהסכמה המועד להגשתה.
וו

! נ. הפמיה להליד של גישור והמשא ומתו עד להשגת הס03 הפשרה
12. למיטב ידיעתי, וכפי שנמסר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, במסגרת דיונים מקדמיים שהתנחלו
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בתובענות נוספות גגד הבנק ונגד בגקיס אחרים, שעניינם בחובות בטיפול משפטי, המליץ בית המשפט
הנכבד לצדדים לפנות לחלק* גישור בפני מגשר מוסכם, במטרה להגיע להסכם פשרה, ובתוך כך הציע
לצדדים, בשים לב, ביו היתר, לטענות הבנק (ובנקים אחריט) בדבר העדר נזק, לעומת טענת המבקש
(והמבקשים בתובענות הנוספות), כי נגרם לחברי הקבוצה (והקבוצות בתובענות הנוספות) נזק, "לבחון
דרכים רלוונטיות לכימות כללי של עילות התביעה, על מנת שיהיה בסיס למו"מ אפשרי" (פרוטוקול הדיון

מיום 17.10.12 בעמוד 12 בשורות 11-12 לפרוטוקול).

13. למיטב ידיעתי, וכפי שנמסר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, ביום 29.10.12, התקיים דיון מקדמי
גוסף, שבמסגרתו הודיעו הצדדים (והצדדים בתובעגות הנוספות כאמור), כי ישנה הבנה עקרונית לפיה
ההליך מתאים לפתרון באמצעות הליך גישור, ואגב הודעה זו, המליץ בית המשפט לצדדים לצרף להליך

הגישור, ככל הניתן, תובענות רלוונטיות נוספות (ההמלצה לא באה לידי ביטוי בפרוטוקול).

14. למיטב ידיעתי, וכפי שנמסר לי עי'י יועציו המשפטיים של הבנק, הצדדים אימצו את המלצת בית המשפט
הנכבד וקיימו ביניהם הליך גישור בבקשות האישור (ובתובענות נוספות כאמור), אשר התקיים בפני

המגשר הגכבד, עו"ד ראובן בכר, ולאחר מכן המשיכו וקיימו משא ומתן ישיר.

15. למיטב ידיעתי, וכפי שנמסר לי ע"י יועציו המשפטיים של הבנק, בחודש מאי 2016 הופסק המשא ומתן בין
הצדדים, בשל חילוקי דעות, והצדדים אף נערכו לישיבות הוכחות, שבמהלך ההכנות לקיומן חודש המשא
ומתן ונמשך עוד זמן רב, עד לסיומו בהסכם הפשרה נספח 1 לבקשה. הסכם זה ממצח את כל התחייבויות

הצדדים.

16, כפי שנמסר לי ע"י יועציו המשפטיים של הבנק, בסיכומו של דבר היה המשא ומתן שהוביל לחסכט
הפשרה, משא ומתן ממושך שידע עליות ומורדות וחילוקי דעות מהותיים בנושאים רבים, אשר חלק מהם
אף דווחו לבית המשפט הנכבד, תוך בקשה שנענתה על ידי בית המשפט הנכבד, לקבלת סיועו בניסיון לגשר

על מספר מחלוקות.
17. למיטב הבנתי, וכפי שהוסבר לי ע"י יועציו המשפטיים של הבנק, מאחר שבקשת האישור בתובענת דמרי
ובקשת האישור בתובענת שטרית מעוררות שאלות משותפות, בין היתר, ביחס ליתרות החוב בתיק
ההוצאה לפועל, של קבוצות זהות או חופפות, בהבדלים מסוימים, כמפורט בהסכם הפשרה ולהלן, וביחס
לסעדים דומים, שעניינם תיקון רטרואקטיבי של אותה יתרה באותם תיקי הוצאה לפועל, וכן בהתחשב
בכך שיש בהסכם הפשרה השקה בין הפתרונות המתייחסים לשתי התובענות, וברוח הנחיית בית המשפט
הנכבד בדיון המקדמי הנזכר לעיל, הגיעו הצדדים, לרבות למען הנוחות, להסדר פשרה אחד כולל החל על

שתי התובענות, כפוף להבחנות ולשינויים מחויבים המפורטים בהסכם.
18. למיטב ידיעתי, אלמלא היה לבנק עניין בהתאמת היתרות, משיקוליו הפנימיים, ולמרות שלא חלה עליו
חובה לעשות כן, חיו כפות המאזניים נוטות לטובת העמדת טענות הבנק בתובענות הייצוגיות למבחן
במסגרת בירור ההליך. בשל עניין זה, בשל הסיכון המסוים הקיים, בכל אופן, בכל הליך משפטי, החליט
? הבנק, לאחר שקלול שיקולי עלות תועלת, לרבות שיקולי משאבים ועלויות, וכן כדי ליצור, למיטב הבנת
הבנק ולפי חוו"ד יועציו המשפטיים, מעשה בי דין, כי יהיה זה קצר, יעיל, ופשוט יותר, להגיע להסכם

הפשרה כפי שהוסכם בו.



1 4ןן
?1 החוצל"פ, באופן המפורט בהסכם הפשרה ולהלן, מדובר בתיקון רישומי בלבד ובסכומים שממילא איןו רצויה וחוסך משאבים רבים, מחד גיסא, בעוד שביחס לסכומים שיימחקו מהיתחת הרשומות בתיקי: 19. למיטב הבנתי וכפי שהוסבר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, מבחינת הבנק הסכם זה משיג תוצאה

] הבנק גרבה אותם, מאידך גיסא.
ע<קר< וזסבם הפשרה הלק שנ< -

א-'נ הצהיוו* והתחייבויות לעתיד 1<הס לפל אחו? מהו3ובענוו* נגד הגנק
: 20. במסגרת הסכם הפשרה, מצהיר הבנק ומתחייב כי -

�] כוחו, מדווחים וידווחו לתיק חהוצל"פ, במועדים הקבועים בדין ולפי הוראות הדין.:\ א. הבנק עושה ויעשה את כל הנדרש על מנת שהתקבולים המתקבלים מחייב בבנק מאן אצל בא
1 לחסכמיו עם לקוחותיו, לחייבם בגין החובות בתיקים אלה, בריבית עו"ש חובה מרבית (ריביתן ו*ריב<ת'י או י'תהנחיה"), וזאת לפנים משורת הדין, על אף שלטענת הבנק, הוא זכאי, בהתאם| בריבית חח"ד מירבית (טבלה 204 של הבנק בלשכת חהוצל"פ) (להלן = 'יהחגחיה לעדכון טבלתן דיווח הבנק, היא ריבית ער'ש חובה מירבית (ריבית לפי טבלה 101 של הבנק בלשכת חהוצל"פ),תיקי ההוצל"פ הפתוחים של הקבוצה בתובענת שטרית, שבחם הריבית הבנקאית לחיוב, לפיב. בתוך 60 ימים לאחר המועד הקובע, ימסור הבנק לרשות האכיפה והגבייה הנחיה לחייב את כל

לפי טבלה 101)1.
\ ג2, בהתאם להסכם הפשרה (סעיף 8 להסכם), למיטב הבנתי וכפי שאושר לי ע"י יועציו המשפטיים של הבנק,ן £ הלקוח החותם על הסכם פרטני כאמור, בדבר קיומו של הסכם פשרה זה.! זה, ובלבד שלגבי הסכמים פרטניים כאלה שייחתמו לאחר המועד הקובע, אם ייחתמו, יידע הבנק את! למקרים בחם קיים הסכם פרטני בין הבנק לבין לקוח, שבו הוסכם ו/או יוסכם אחרת מהמוסכם בהסכם: 1 ההתחייבויות לפי סעיף 20 לעיל, לא חלות, לא תחולנה, ואינן מקימות חובה כלשהי של הבנק, ביחס?

א*2 הגדית הקגוצחי* ובקשה לאישיר תיקול הגדות הקבוצה בבקשת האישור
22. למיטב הבנתי וכפי שאושר לי ע"י יועציו המשפטיים של הבנק. בהתאם להסכם חפשרה. מוגדרים חברי

הקבוצה בתובענות דמרי ושטרית כמפורט להלן �
, כולל ערבים שנתנו לבנק ההוצל"פ לפי הודעת רשות האכיפה והגביה לבית המשפט) (להלן: "התקוקה הרלוננט'ת לתובענת דמיי")"ההוצלי'פ הפתוחים במועד זה), ולמעט תיקי הוצל"פ שנפתחו לאחר יום 30.10.2010 (מועד תיקון מערכת20.5.2004 ועד מועד התאמת החוב בתיק' ההוצל"פ לחוב בספר1 הבנק, כהגדרתו להלן (כולל כל תיקימשכון ו/או משכנתא להבטחת חובותיהם), אשר הבנק מנהל או ניהל נגדם תיקי הוצלי'פ, בתקופה שמיוםהקבוצה בתובענת דמרי כוללת את "כל לקוחות הבנק (לרבות ערבים לחובותיהם
ערבים שנתנו לבנק משכון ו/או משכנתא להבטחת חובותיהם), שהבנק מנהל או ניהל נגדם תיק' הוצל"פ,הקבוצה בתובענת שטרית כוללת את "לקוחות התחום המסחרי בבנק (לרבות ערבים לחובותיהם, כולל
? המאושרת בחשבונות על'ש ובחשבונות חוזרים דביטוריים (חה"ד), ר'בית חח"ד מרבית מקבילה לריבית לפי טבלה 204 של הבנק בלשכתבמסגרת אשראי שאושרה והו0כמה עם הלקוח, והחלה בהתאם להסכמי הבנק, על כל יתרות חובה העולות על סכום מסגרת האשראי1 "ריבית חח"ד מרבית" הזגדרה בהםכם הפשרה כ- ריבית ששיעורה כשיעור הריבית הגבוה ביותר הנוהג בבנק מעת לעת, שנקבעה

! ההוצל"פ.
הבנק, על יתרות חובה בחשבונות עו"ש בשקלים חדשים שלא נקבעה להם מסגרת אשראי, המקבילה לריבית לפי טבלה 101 של הבנק; ריבית עו"ש חובה נז'רבית" הוגדרה בהסכם הקשרה כ- ריב'ת בשיעור הריבית הגבוה ביותר הנוהג בבנק מעת לעת, בהתאם להסכמי

בלשכת ההוצל"פ
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(כולל כל תיקי ההוצל"פ הפתוחים במועד זה) (להלן: "התקופה הרלוונטית לתובענת שטרית"), הליכיבתקופה שמיום 18.12.05 ועד למועד התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק, בהגדרתו להלן

הוצל"פ".
הריבית שלטענת גב' שטרית אמורה הייתה לחול בתיקי חחוצל"פ של הקבוצה בתובענת שטרית.כן, לבנק אף אין לו כל דרך מעשית פשוטה ויעילה, לוודא באיזה חשבון חויב לקוח בריבית העולה עלשולם שלא באמצעות לשכת ההוצל"פ, ושהבנק לא דיווח עליו או דיווח עליו באיחור ללשכת החוצל"פ. כמו23. למיטב ידיעתי, לבגק כל דרך מעשית פשוטה ויעילה, לוודא באיזה חשבון קיים תקבול (אחד או יותר), אשר
הנימוקים המהותיים לטענת הבנק, כי התובענות אינן מתאימות להתברר בתובענות ייצוגיות, מלכתחילה.במאמר מוסגר יוער, כי למיטב ידיעתי וכפי שהוסבר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, זהו אחדשל כל חשבון וחשבון בבנק, תוך השוואת כל שורה בתדפיסי הבנק אל מול כל שורה בתדפיסי החוצל"פ.'נכנס' להגדרת איזו מהקבוצות הנ"ל, כפי שהוגדרו בבקשות האישור וכאמור לעיל, היא ביצוע בירור פרטני24. למיטב הבנתי, וכפי שאושר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, הדרך היחידה לבדוק ולוודא אם לקוח
\ ללשכת ההוצל"פ בכל תיק, אם וככל שלא בוערו ולשכת ההוצל"פ תצליח לאתרם ולחפיקם, לבדוק אס^ תקבולים שלא באמצעות לשכת ההוצל"פ; לאתר את כל טופסי הדיווח על הקטנות והגדלות חוב שנמסרו? כל חייב; לבדוק האם קייס עדיין תיק כזה ו/או מתי נסגר, לעבור על דפי החשבון בבנק ולאתר אם שולמו3, חברי הקבוצה יידרש הבנק, ביחס לכל חשבון וחשבון, בין היתר - לאתר את כל תיקי החוצל"פ שנפתחו גגד25. למיטב הבנתי וכפי שאושר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, בכל הנוגע לתובענת דמרי. לצורך זיהוי הדיווח שמוקלד בתיק החוצל"פ, וזאת על מנת לאתר ולנטרל טעויות הנובעות מאיחוריה של לשכת! ההוצל"פ סומנו (ככל שניתן יחיה לאתרם בכלל); ולהשוות את תאריך הדיווח בפועל, לעומת תאריךן הבנק דיווח על התקבולים בתקופה העולה על 7 ימים ממועד ביצוע התשלום בבנק { לבדוק כיצד טפסי?

ההוצל"פ עצמה, כפי שפורט בתשובות הבנק, וכמפורט להלן, ועוד.
לחוב שבגינו מתנהל תיק חהוצל"פ, ומחו שיעור הריבית שנגבה בפועל בתיק החוצל"פ, לאורך כל תקופתהמכסימלי שנקבע בהסכם עם הלקוח ו/או מהו שיעור הריבית שנקבע בפסק הדין שניתן כנגד הלקוח ביחסזיהוי חברי הקבוצה יידרש הבנק, ביחס לכל חשבון וחשבון, בין היתר, לוודא מחו שיעור הריבית26. בכל הנוגע לתובענת שטרית. למיטב הבנתי וכפי שהוסבר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, לצורך

ניהולו, בהשוואה לשיעור הריבית המעוגן בהסכם ו/או הפסוק,
חברי הקבוצה, אינן מעשיות ואינן ריאליות, וחן גם מרוקנות כמובן מתוכן את מתווה הסכם הפשרה27. למיטב הבנתי וכפי שהוסבר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, בדיקות פרטניות אלה רק לצורך זיהוי

ותכליותיו, כפי שיפורטו בהסכם הפשרה ולהלן.
התובענות יחד, והיא תדרוש מהבנק בדיקה אחת ויחידה לצורך זיהוי חברי שתי הקבוצות.לחובות בחס נוהלו תיקי חוצל''פ בתקופה הרלוונטית לתובענות דמרי ושטרית. דרך זו רלוונטית לשתי28. לעומת הקשיים הנ"ל, יש באפשרות המשיב לנסות ולאתר בדרך קצרה יחסית, את החשבונות שביחס
מתקיימת לגביו, לא עילת תובענת דמרי (שכן הוא לא שילם שוס תקבול שלא באמצעות לשכת ההוצל"פ)באותן תקופות. כמו כן, בהחלט יתכן שקיים לקוח אשר על אף שמתנהלים נגדו הליכי חוצל''פ, לאהוצל"פ בתקופות הרלוונטיות לתובענות אלה, תעמודנה ללקוח שכנגדו לא התנהל/מתנהל הליך חוצל''פתובענת דמרי ו/או עילת תובענת שטרית, המתייחסות מלכתחילה לחוב שבגינו התנהל/מתנהל הליך29. יובהר בעניין זה, כי למיטב הבנתי, וכפי שאושר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, לא יתכן שעילת
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? ולא עילת תובענת שטרית (משום שבענייננו הריבית הנגבית בתיק ההוצל"פ, זהה לריבית המחויבת בספרי|

ו, הבנק ו/או לריבית שגפסקה בפסק דין, לפי העניין).
תוצל"פ פתוחים זגאיט מקגוצו! דמרי ושטרית"). אופן ביצוע התאמת החוב תהיה כמפורט בהסכםשהיא תופחת ותהיה שווה ליתרת החוב בספרי הבנק, כמפורט בהסכם הפשרה ולהלן (להלן � "*על< ת<גן<1 ת<ק< הוצל"פ פתוחים מקגוצת דמיי ושטר**"), יהיה זכאי להתאמת יתרת החוב שלו בתיק ההוצל'יפ, כך? הפשרה, כהגדרתו בהסכם, ניהל הבנק נגדם תיק הוצל"פ פתוח, כהגדרתו בהסכם הפשרה (להלן: "געל</ הקבוצות בתובענת דמרי ובתובענת שטרית שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי הסכם/ 30. למיטב הבנתי, וכפי שאושר לי ע"י יועציו המשפטיים של הבנק, בהתאם להסכם הפשרה, כל חברי\ א>3 י?לקיחוז? הזפא<ם מקבוצות דמיי ושטרית שת<ק< חהוצל"פ שלהמ פתוחים וההסדר שיחול לגגיחם

! של התאמת היתרות יכול רק להיטיב עם חברי הקבוצות ולא להיכן.ו ההוצאה לפועל יעמוד על סכום נמוך מהחוב בחשבון הבנק, לא תבוצע התאמה לספרי הבנק, כך שהסעדו 31. למיטב הבנתי וכפי שנמסר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, בהסכם הפשרה הוסכם, כי אס תיקןו הפשרה.
 בתקופה שממועד העדכון האחרון ועד למועד ביצוע ההתאמה של יתרת החוב בספרי חהוצל"פ ליתרההמשפטיות בבגק, של כל לקוח מקבוצת דמרי ושטרית, בסכום החוב בגין הוצאות משפטיות שאושרוהתאמת החוב בהוצלי'פ לחוב בספרי הבנק, יהיה הבנק רשאי לעדכן את החוב בחשבונות ההוצאות32. כמו כן, למיטב הבנתי וכפי שאושר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, כמוסכם בהסכם הפשרה, טרם

: בספרי הבנק, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוק פסיקת ריבית.ו
לפחות עד כניסתה לשימוש של מערכת כליס שלובים של רשות האכיפה והגבייה, את מערכת לשכת! אינחרנטיים בין שיטת ניהול החוב בספרי החוצלי'פ לשיטת ניהולו בספרי הבנק, ו/או ממגבלות שאפיינו,| במסגרת תובענת דמרי, לפתות חלק מהפער בין החוב בספרי הבנק לחוב בתיקי חהוצל"פ נובע מהבדליםו 33. למיטב הבנתי, וכפי שהוסבר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, וכמפורט בכתבי בי-דין שהגיש הבנק

ההוצל"פ.
; של דמרי, לימדה כי קיימים פערים מהותיים בין החישוב הנכון לבין החישוב בתיק ההוצל"פ, שאינםו הבנק לבקשת האישור, טען הבנק, בין היתר, כי בדיקת חישובי הריבית הבנקאית בתיק שהתנהל בעניינו34. בנוסף לכך, ומבלי למצות, למיטב ידיעתי וכפי שהוסבר על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, במסגרת תגובת

קשורים לאיזו מעילות תובענת דמרי ו/או שטרית
: הפשרת, הבחירה בפתרון התאמת החוב בהוצלי'פ לחוב בספרי הבנק נובעת בעיקרה, מהרציונלן 35. בסיכומי של דבר, למיטב הבנתי וכפי שאושר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, וכפי שצוין בהסכם

ומהנימוקיס המפורטים להלן, ומתבססת עליהם -
בספרי הבנק, אשר אין מחלוקת כי הוא אינו לוקה בליקויים נטענים אלה.; שטרית, מתבססות על ליקויים נטענים (ומוכחשים) שנפלו בניהול החוב בתיק ההוצל"פ, בהשוואה לחובא. הן עילת פער הזמן בדיווח, שהינה העילה בתובענת דמרי, והן עילת פערי הריבית, שהיא העילה בתובענת
של הבנק, מצריכים, בין היתר, את מעורבות רשות האכיפה והגבייה, שאינה צד להליך זה, וכן כרוךמורכב ומסובך, וכרוך בתהליכים ממושכים, שלמיטב הבנתי וכפי שהוסבר לי על ידי יועציו המשפטייםקיומן של עילות בתובענות דמרי ושטרית ולצורך בירור קיומו וסכומו של נזק נטען (ומוכחש) בגינן, חינוב. כפי שהודגם לעיל ביחס לאיתור חברי הקבוצה, ביצוע מדגמים לצורך הסדרת המחלוקות ביחס לעצם
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בעלויות ומשאבים אדירים. כאמור, לטענת הבנק, מדובר בבירור פרטני בלתי מעשי.
סכומים הנמוכים באופן מהותי מהחוב בספרי הבנק, ובמיעוט המקרים גובה, לכל היותר את החובלפי ספרי הבנק, ואילו בתחום המסחרי המצב הוא כזה, שבפועל הבנק גובה, ברוב המכריע של המקרים,כפי שפורטה והומחשה בכתבי בי-דין שהגיש בתובענת דמרי, בתחום המשכנתאות גובה הבנק את החובולטענת הבנק הן נעדרות כל משמעות אופרטיבית, מצד שני, בהתחשב בעובדה, שבהתאם לטענת הבנק,ג. עילות תובענות דמרי ושטרית שנויות במחלוקת עזה בין הצדדים והבנק כופר בהן מכל וכל, מצד אחד.

המלא בספרי הבנק, הנמוך באופן מהותי מהחוב בתיקי החוצל"פ.
יחסית, לפתרון המחלוקת בין הצדדים, ולצמצום הפער בין החוב בספרי הבנק לחוב בספרי חהוצל"פ,שחיכם, כאמור, לטענת הבנק, נעדרי משמעות אופרטיבית מלכתחילה, ומביאה, בתהליך פשוט ומהירד. במצב זח, התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק, מייתרת הליכים משפטיים בשתי התובענות,

שהבנק, משיקוליו, מעוניין בצמצומו, גם אלמלא מחלוקת זו,
לנסות לסגור את הפער הרישומי, בין החוב בתיקי ההוצל"פ לבין תחוב בספרי הבנק הנמוך ממנו, תוךח. הבנק הציע את הסעד של התאמת היתרות והסכים לו, בין היתר, במסגרת נכונותו, לפנים משורת הדין,
הדין, שגלומה בו הטבח לחברי הקבוצות בתובענת דמרי ובתובענת שטרית, מעבר לעילות תובענותיהם.והגבייה ומערכת חחוצל"פ. בהיבט של התובענות הנדונות, מדובר, אפוא, בסעד הניתן לפנים משורתנכונות להתעלס מכך שמדובר בפערים המכילים הפרשים שמצויים בתחום אחריותה של רשות האכיפה

א,4 תינאלסף לקיום הסבם תפשלח ביחס לנעלי תיקי תוצל"פ פתוחים זנא<ם מקנוצו* דמ1< ישטלית
44 להסכם הפשרה, חברי הקבוצה בתובענתהסכמת הבנק לסעד של התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק, מותנית בכך, שמבלי לגרועלחוב בספרי הבנק, כפוף לתנאים מקדמיים מהותיים, כמפורט בסעיף 20 להסכם הפשרה. בין היתר,בבקשה לאישור הסכם הפשרה, הוסכם בהסכם הפשרה, כי ההסדר של התאמת החוב בתיקי חהוצל"פהמפורטים לעיל, בדגש על הנימוקים המצוינים בסעיף 35 לעיל, ומסיבות רלוונטיות נוספות המפורטות36. למיטב הבנתי, וכפי שהוסבר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, לאור כל העובדות והנימוקים זה, ו/או בכל עילה הנוגעת ליתרות החדשות בתיקי חחוצל"פ שתירשמנה במסגרת התאמת היתרות לפיבכל עילה הנוגעת ליתרות שהיו רשומות בתיקי ההוצל"פ בתקופה שעד למועד התאמת היתרות לפי הסכםו הבנק שלהט על פי הסכם זח, לא יהיו רשאים להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית ו/או תביעה ייצוגית,דמרי וחברי הקבוצה בתובענת שטרית שהיתרה בתיק ההוצאה לפועל שלחם הותאמה ליתרה בחשבוןמהאמור בסי 41 ו� 42 להסכם הפשרה, וכפוף להוראות סי 43,

הסכם זה ואשר נוצרה לפני מועד רישומן.
נתוני ההפחתה שהבנק מוכן לבצעה, לפנים משורת הדין, מהווה הבטחת הישארותם של נתונים אלההוא האחראי לסגירתם ו/או להפחתתם, ובהתחשב בנזק המהותי הצפוי להיגרס לבנק כתוצאה מפרסוםעל סכומי הפחתה 'ראויים' (ככל שישנו סכום מחיקה ראוי כלשהו), ו/או על פערים ו/או סכומים שהבנקבספרי הבנק, כדי ללמד על סכומי הנזק הנטענים (והמוכחשיס) בתובענת דמרי ו/או בתובענת שטרית, ו/אוומאחר שבנסיבות אלה אין בסכומים שיופחתו מהיתרות בתיקי ההוצל"פ במסגרת התאמתן ליתרותהתאמת היתרות כולל, כאמור, פערים נוספים, מעבר לאלה הנטענים בתובענת דמרי ובתובענת שטרית,37. למיטב הבנתי, וכפי שאושר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, לאור העובדה שהסעד המוסכם של

חסויים, תנאי מהותי ומקדמי מבחינת הבנק להסכמתו להסכם זה, על סעדיו.
אלה מתווספת העובדה, כפי שצפוי להתברר, למיטב הבנתי, במסגרת הבדיקות הנעשות לפי ההסכם לצורך38. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף לו, למיטב הבנתי ובהתאם לחוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק, לכל

ן
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בחינת קיומם של זכאים לסעד מבין בעלי התיקים הסגורים (אז יתברר אם וכמה לקוחות גכלל שילמו
יותר מחובם לפי ספרי הבנק), כמפורט בס' 23-24 להסכם, הסכומים המהווים את הפער בין החוב בתיקי
תהוצל"פ לבין החוב בספרי הבנק, חס ממילא סכומים שאינם משולמים לבנק בפועל, בכלל או ככלל,
ומדובר בפער רישומי בלבד. זאת, משום שבתחום המשכנתאות הבנק אינו גובה, כעניין שבמדיניות, יותר
מהחוב בספרי הבנק (שאין חולק כי נמוך מהחוב בתיק תחוצל"פ, מהמטעמים שפורטו בתשובות הבנק
לבקשת האישור), ובתחום המסחרי. ככלל, הבנק אינו גובה בפועל, יותר מסכום החוב לפי ספרי הבנק,
כאשר ברוב רובם של המקרים, נמוך החוב הנגבה בפועל, מהחוב לפי ספרי הבנק, בשיעור מהותי, משום

שהבנק אינו מצליח לגבות את מלוא החוב,

א*5 ההסדר שיחול ביהס לתיקים פתיהים במקרה ני נעשתה מהיקה מלאה/חלקית של החיב בספרי הבנק
39. למיטב ידיעתי וכפי שאושר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, כמפורט בהסכם הפשרה, הבנק הביא
לידיעת המבקשים את העובדה, שקיימים חייבים שמתנהלים נגדם תיקי הוצל"פ פתוחים בגין חובם לבנק,
אולם בספרי הבנק לא רשומה יתרת חוב שלהם (יתרה 0), ו/או רשומת רק יתרת חוב חלקית שלהם, בשל
מחיקת היתרה או חלקה, בהתאמה, על ידי הבנק, משיקולים פנימיים/טכניים. כמוסכם בהסכם הפשרה,
ביחס לחייבים אלה מקבוצות תובענות דמרי ושטרית (להלן � "חייבים שחוג* גבנק עבר מחיקה"), לא
ניתן להחיל, מטעמים ברורים, את הפתרון של התאמת היתרה בספרי ההוצל"פ ליתרה בספרי הבנק כמות

שהיא.
40. לכן, למיטב הבנתי וכפי שאושר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, כמפורט בהסכם הפשרה, הוסכם
שונה, כמפורט בהסכם הפשרה (סעיף 22 להסכם הפשרה), אשר לפין יערך ע'יי הבנק מדגם ביחס לחשבונותבין הצדדים, כי לגבי חייבים שמתנחל נגדם הליך הוצל"פ אך חובם בבנק עבר מחיקה, יחול הסדר ספציפי

חייבים שחובם בבנק עבר מחיקה, באופן כמפורט בהסכם הפשרה.
א,6 הלקוחות הזבאימ מקביצת דמרי יששרית שתיקי ההיצל"פ שלהם ס1£מ6 (ההסדר שיחיל עליהם

41. למיטב הבכתי, בהסכם הפשרה הוסכם, כי ההסדר שיחול ביחס לחברי קבוצת תובענת דמרי הוא זח -
שלא שילם לבנק תשלום ביתר, בגין עילת פער זמן בדיווח, ואם יימצא ששילם תשלום ביתר כזה, ישיב לודמרי"), ואשר שילם לבנק יותר ממלוא חובו לפי ספרי הבנק, יהיה זכאי לבדיקה פרטנית שמטרתה לוודאבס' 14 להסכם הפשרה, תיק חחוצל"פ שהתנהל נגדו יהיה סגור (להלן -. "בעל תיק הוצל"פ סגור מקבוצתכל חבר קבוצה בתובענת דמרי, שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי הסכם הפשרת, כהגדרתו

הבנק את הסכום התשלום ביתר שנגבה ממנו, הכל כמפורט בחלק ד2(4) להסכם הפשרה.
"בעל תיק היצל"פ סגור מקבוצת שטרית"), ואשר שילם לבנק42. כל חבר קבוצה בתובענת שטרית, שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי הסכם הפשרה, תיק ביתר, בגין עילת פערי הריבית, ואם יתברר, כי שילם לבנק תשלום ביתר כזה, ישיב לו הבנק את סכוםיותר ממלוא חובו לפי ספרי הבנק, יהיה זכאי לבדיקה פרטנית שמטרתה לוודא, כי לא שילם לבנק תשלוםהחוצל"פ שהתנחל נגדו יהיה סגור (להלן .

התשלום שנגבה ביתר, הכל כמפורט בחלק ד2ן4) להסכם הפשרה.
הרלוונטית לתובענת שטרית והתאמתה לשיעור הריבית שנפסק בפסק הדין אשר לביצועו נפתח תיקדיווחם ללשכת ההוצל"פ, וכן בדיקה של שיעור הריבית שחלה על החוב בתיק ההוצל"פ בתקופהשימצאו כאלה, בין מועד תשלומם של תקבולים ששולמו לבנק שלא באמצעות לשכת החוצל"פ, לבין מועדתיערך על ידי הבנק בדיקה פרטגית, באופן כמפורט בהסכם הפשרה, שמטרתה היא איתור פערים, ככל43. כמוסכם בהסכם הפשרה, לצורך ביצוע הסכם הפשרה ביחס לבעלי תיק הוצל"פ סגור מקבוצת דמרי,
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חחוצל'יפ, או - אם מדובר בוזליד תוצל"פ אחר, לריבית שהבנק זכאי לגבות על פי ההסכם בינו לבין
הלקוח.

/ 44. יובהר, כי למיטב הבנתי, וכפי שאושר לי על ידי יועציו המשפטיים של הבנק, לגבי התיקים הסגורים, עילת

/ תובענת דמרי ו/או שטרית, יכולה לקום רק למי ששילם יותר מחובו לפי ספרי הבנק. בנסיבות אלה, ומאחר
/ שלטענת הבנק, ככלל, אין לקוחות כאלה, כמצוין לעיל, הרי שביחס לחלק זה של חברי הקבוצה, שהינו
; לטענת הבנק - ריק או כמעט ריק מתוכן, אין קושי לבצע בדיקה פרטנית, ותוכנה ואופן ביצועה של בדיקה

זו פורט במדויק בהסכם הפשרה.

א.7 ו?סנמת תצדדימ *ד*ו* מ<נ1י ממוני?

! 45. למיטב הבנתי, וכפי שאושר לי ע"י יועציו המשפטיים של הבנק, בהסכם הוסכם, על מינויו של רו"ח אריה
| רפפורט כממונה לביצוע הסכם הפשרה (לעיל ולהלן � "וגממונה" או "יריח ופפ<1ט"£, אשר הסכים למינוי
| האמור, ואף אישר, כי הבנק לא העסיק אותו ו/או את משרדו, בעבודה כלשהי (עם זאת, הממונה שימש
ן כבודק שמונח ע"י בית משפט בתביעה ייצוגית שהבנק היה צד לו). על פי הסכם הפשרה, הממונה יפקח על
ביצוען של הוראות ההסכם בהתאם לאמור בהן, כמפורט בהסכם. העתק של קורות חייו ופרטי מומחיותו

| וניסיונו של רו"ח רפפורט מצורפים לבקשה, כנספח 3,

אי8 שונות

46. בכפוף לאמור בס' 26 להסכם הפשרה (שעניינו תשלום למאתר מקצועי, כמפורט בהסכם), הבנק יישא
בשכר הממונה, בשכר הבודק אס ימונה, בהוצאות הפרסום לפי הסכם זח והפרסום מכת הדין, ובכל

הוצאה אחרת שתידרש לצורך ביצוע הסכם זה.

: 47. למיטב הבנתי וכפי שהוסבר לי על ידי יועציו המשפטיים, בנושא מעשה בי דין המוסדר בהסכם הפשרה,
! התקיימו מספר דיונים בפני בית המשפט הנכבד, והנוסח הסופי שהושג, משקף את עיקרי ההסדר, כפי

| שהוצגו בבית המשפט בדיון שהתקיים ביום 4.7.17.

.1 48. לפי הידוע לי, מעבר למפורט בהסכם הפשרה, הבגק לא קיבל ולא יקבל, והמבקשים או באי כוחם לא
ן קיבלו ולא יקבלו מהבנק, בקשר להסכם הפשרה, כל טובת הנאה, במישרין או בעקיפין.

49. אגי מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי וכי כל האמור לעיל אמת.

| המצהיר

/? , מר ̂י ץ0^ן בעלת רישיון מסי 01 ~ך תופיע בפני, עו"ז^^וי הנני מאשר/ת כי ביום *\ יי1-
̂.מוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים ^ ̂ ^ש7 

הקבועים בחוק א0 לא יעשה כן, אישר את גכונות ההצהרה הג"ל וחתם עליה^���=^^^

5̂" י** ן/?*?/ ̂ך|^ ^'�7

./ ^^£0ג^^ י  ̂ ב\1019\2872\786
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תצהיר ב''כ הבנק,
ער'ד פנינה מור גלוזמן



ר י ה צ ת

אני הח''מ, פנינה מור גלוזמן, עו"ד, בעלת ת.ז. 55297493, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
: צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזה כלהלן

1. הנני באת כוח בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן � "הבנק").

2. אני עושה תצהיר זה בהתאם להוראות סעיף 18 (ב) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "חוק
תובענות ייצוגיות"), בתמיכה לבקשה לאישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד
הבנק על ידי מר חיים דמרי (להלן; "מר 1מר<") בת"צ (מחוזי מרכז) 35618-05-11 ובבקשה לאישור
תובענה ייצוגית שהוגשה נגד הבנק על ידי גבי רות שטרית (להלן: "גבי שטר<ת") בת"צ 34452-12-12
(מחוזי מרכז) שהוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז (שתי בקשות האישור יקראו להלן ביחד: "בקשות

\ האישור"),
-: 3, בהמלצת בית המשפט הנכבד, קיימו ביניהם הצדדים הליך גישור בבקשות האישור בפני המגשר הנכבד -

ל עו"ד ראובן בכר, ולאחר מכן המשיכו וקיימו משא ומתן ישיר,

4, הצדדים הצליחו להגיע להסכמה, כפי שזו באה לידי ביטוי בהסכם הפשרה החתום שמובא לאישור בית
המשפט הנכבד והמצורף כנספח 1 לבקשה לאישור הסכם פשרה אליה מצורף תצהיר זה. הסכם זה ממצה

ל את כל התחייבויות הצדדים.

: 5, ככל הידוע לי, הבנק ו/או מי מטעמו, לא שילם למר דמרי ו/או לגב' שטרית ו/או למי מטעמם ו/או לבאי
כוחם, כל תמורה או טובת הנאה בקשר להסכם הפשרה (זולת סכומים שייפסקו על ידי בית המשפט),

י- 6. אני מצהירה כי זהו שמי וזו חתימתי וכי כל האמור לעיל אמת.

פנינה מור - גלוזמן, עו"ד

1\ הופיע בפני, עו"ד אורטל סלומון-גולן (מ.ר. 46365), עו"ד פנינה מור גלוזמן, המוכרת הנני מאשרת כי ביום?-!///
לי אישית, ולאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים כחוק אס לא תעשה

כן, אישרה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמה עליה. ן

/[^
̂{, עו"ד 5ו#ון
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