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 3מתוך  1

 1 1622ספטמבר  10

 2 לפני

 3 כב' השופט דורי ספיבק

 4 

 5 יפעת קינן ואח'   המבקשות:

 6ע"י ב"כ עו"ד גיל רון, עו"ד אהרן רבינוביץ, עו"ד עומר 

 7 פלד ועו"ד חגית ברינקר

     - 8 

 9 וגמל בע"מ. מנורה מבטחים פנסיה 2   המשיבות:

 10 . מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ1    

 11 . פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ3    

 12 ע"י ב"כ עו"ד ברק טל ועו"ד ליאור גלברד    

 13 .  כלל פנסיה וגמל בע"מ4    

 14-ע"י עו"ד אהרון מיכאלי, עו"ד יהודה רוזנטל ועו"ד יום

 15 ועו"ד חן פלד טוב כלפון

     16 

 17 פסק דין     

 18 

 19 תובענה כייצוגית.ה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור בפניי בקש       .1

 20עניינה של בקשה האישור בטענת המבקשות אודות חריגות המשיבות  .2

 21בתקנות מס הכנסה )כללי ממגבלות ההשקעה שנקבעו, בתקופה הרלוונטית, 

 22 , וכן טענות על גביית דמי ניהול שלא4691-לאישור ולנוהל קופות גמל(, תשכ"ד

 23 כדין.
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 1המשיבות הגישו תשובות לבקשת האישור. בתשובות נטען, בין היתר, כי 

 2קיבלו אישור לחריגות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר. 

 3 המבקשות הגיבו לתשובות, ודחו טענות המשיבות.

 4, הוגשה עמדת הרשות לשוק ההון, ביטוח וחיסכון. הרשות יבהתאם להחלטת .3

 5כי היא התירה למשיבות שלא לתקן חריגות פאסיביות ממגבלות ההשקעה הודיעה 

 6 ל יוצא מכך להמשיך לגבות דמי ניהול.עבמועדים שנקבעו בתקנות, וכפו

 7, לאחר שהתקיים הליך הוכחות ואף הוגשו סיכומי הצדדים 2112במאי  .4

 8)ע"א  זליגמןבבקשה לאישור, ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין 

 9((. בדיון תזכורת שהתקיים 31.5.12) הפניקס החברה לביטוחנ'  זליגמן 4422/18

 10, לאחר שהוגשו השלמות טיעון ביחס להשלכות פסק דין זה, המלצתי 3.4.12ביום 

 11ח בקשת המבקשות לשקול את ההמלצה, כלמבקשות להסתלק מהבקשה לאישור. לנו

 12דתן ביחס לבקשה, הארכתי במהלך השנה האחרונה מעת לעת את המועד לקבלת עמ

 13 וזאת עד שתינתן החלטה בבקשה לדיון נוסף.

 14המשפט העליון על קיום דיון נוסף בפסק הדין, -הורה בית 2.4.12ביום  .5

 15החלטתי שאין  22.4.12. בהמשך לבקשת המשיבות, ביום 31.3.21והדיון נקבע ליום 

 16 מקום לעכב עוד את ההחלטה בבקשה לאישור.

 17ובאי כוחן הודיעו כי הן מאמצות את ההמלצה  לאור החלטה זו, המבקשות .8

 18להסתלק מבקשת האישור, והן מבקשות הן למחוק אותן והן לדחות את תביעותיהן 

 19האישיות, תוך שהן מצהירות שלא תהיה להן כל תביעה בעניין מושא התובענה נגד 

 20המשיבות או כל מי מטעמן. הן המבקשות והן באי כוחן צירפו לבקשת ההסתלקות 

 21ם, כנדרש על פי דין, לפיהם לא קיבלו שום טובת הנאה בקשר עם ההליך או תצהירי

 22עמדת רשות שוק ההון והמלצת  תלקות, וכי ביסוד הסתלקותם עומדים רקעם ההס

 23שהובילו אותם למסקנה כי יקשה עליהם להראות שקיימת אפשרות  ,הדין-בית

 24 סבירה שהשאלות שבמחלוקת תוכרענה לטובת הקבוצה. 

 25המשיבות, מצידן, הודיעו שהן מסכימות להסתלקות ואינן עומדות על 

 26 הוצאות. 
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 1בנסיבות העניין, הגעתי אף אני לכלל מסקנה שיש לקבל את בקשת  .4

 2ההסתלקות המוסכמת, ללא צו להוצאות, וכן שאין מקום להורות על פרסום הודעה 

 3 בדבר ההסתלקות.

 4 המזכירות תסגור את התיק.

 5 .ויישלח אליהם העדר הצדדיםב, (1622ספטמבר  10), כ"ו אלול תשע"טניתן היום, 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 


