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 בקשה לאישור הסדר פשרה
 2006-לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 19-ו 18 יםלפי סעיפ

 

בפני שהתקיים הליך גישור מסגרת בדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד כי הם חתמו על הסדר פשרה, דצה

 , והם מבקשים לאשרו. השופט בדימוס יצחק ענברכבוד  ,המגשר

 .1נספח העתק הסדר הפשרה אשר מבוקש לאשר מצורף לבקשה זו כ

 מתבקש כדלקמן: ד משפט הנכבה יתב 

)ג( לחוק 18בקשה זו ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט, לפי סעיף רות על משלוח העתק והל .א

בהתאם לתקנה , על הבנקיםמפקחת לוכן  (,ייצוגיות תובענות חוק)להלן:  2006-ענות ייצוגיות, תשס"ובתו

  ;)להלן: תקנות תובענות ייצוגיות( 2010-לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע (3)ד()12

על פרסום הודעה  ובהתאם להסכמת הצדדים  לחוק תובענות ייצוגיות, (3)א()25 לסעיףם תאה, ברותלהו .ב

וכן  ,או "ישראל היום" בעיתון "ידיעות אחרונות", 2נספח כלבקשה זו צורף מבנוסח ש ,בדבר הגשת בקשה זו

הערבית בעיתון יומי בשפה בתרגום לשפה ,וכן ("גלובס" או "כלכליסט", "דה מרקר"בעיתון כלכלי אחד )

 ;הערבית

רה, יגיש פשד להסדר הגנתכי כל אדם שיש לו זכות לה )ד( לחוק תובענות ייצוגיות,18, בהתאם לסעיף רותלהו .ג

  ;דעהוימים ממועד פרסום הה 45התנגדות מנומקת לבית המשפט הנכבד, תוך 

אשר אינו מעוניין כי הסדר הפשרה צה חבר קבוכי כל )ו( לחוק תובענות ייצוגיות, 18בהתאם לסעיף  ,להורות .ד

    ; וכןודעההימים ממועד פרסום ה 45, תוך להתיר לו לצאת מן הקבוצה יחול עליו, יבקש מבית משפט הנכבד

 כל הוראה נוספת כפי שייראה בעיני בית המשפט הנכבד.  תלת .ה
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הסדר הפשרה, לאשר את בית המשפט הנכבד יתבקש , להסדר הפשרה התנגדויותחלוף המועד להגשת לאחר 

 .  הכוח-ושכר טרחה לבאילמבקשת לחוק תובענות ייצוגיות, ולקבוע גמול  19-ו 18בהתאם לסעיפים 

לחוק תובענות ייצוגיות, ( 4)א()25 , בהתאם לסעיףלהורותכמו כן, עם אישור ההסדר, בית המשפט הנכבד יתבקש 

או  "ידיעות אחרונות"בעיתון , לבקשה זו 3נספח כצורף משאישור הסדר הפשרה, בנוסח על פרסום הודעה בדבר 

בתרגום לשפה הערבית, בעיתון וכן  ,("גלובס" או "כלכליסט", "דה מרקר"כלכלי אחד ) בעיתוןו "ישראל היום"

    .יומי בשפה הערבית

  :לה נימוקי הבקשהאו

 תיאור ההליכים –חלק ראשון 

בעלי חשבונות אצל המשיב שבוצעה בחשבונם המרה כל  םבש, 2017בינואר  19ביום בקשת האישור הוגשה  .1

 בלי שהם נתנו הוראה לבצע את ההמרה, כל זאת החל משבע שנים לפני הגשת ,של מטבע חוץ למטבע ישראלי

 בקשת האישור )סעיף ב' לבקשת האישור(.  

 מהם הסכמהלקוחותיו, בלי לקבל זכות מבצע המרה של מטבע חוץ שהועבר ל כי המשיבהמבקשת טענה  .2

עמלת חליפין והפרשי שער )ההפרש בין השער היציג לבין השער לפיו בוצעה ההמרה עבור ההמרה לכך, וגובה 

על כך,  נוסף. אין לגבות עמלה והפרשי שער ללא אישורבבסיס בקשת האישור עומדת הטענה כי . בפועל(

  .20% של בהנחה ולזכות האינטרנט באמצעות חוץ מטבע המרת פעולת לבצע גם היה שניתן טענההמבקשת 

הכחיש ודחה את הטענות, הן האישיות והן המשיב הגיש תשובה לבקשת האישור,  2017במאי  25ביום  .3

במקרה של המבקשת קיימות אינדיקציות לכך שההמרות משקפות את  טען כי. המשיב הקבוצתיות

בהתאם להוראות המתקבלות בכל הנוגע לביצוע העברות מט"ח, המשיב פועל   רצונותיה, וכי מכל מקום,

פועל המשיב באופן יזום  מהלקוח, אם מתקבלות. במקרים אחרים ובהעדר הוראות ספציפיות מהלקוחות,

נאלץ המשיב להפעיל שיקול דעת תוך  על מנת לקבל הוראות מהלקוח, ורק אם לא מתקבלות הוראות כאלה,

, קשת האישור אינה מצביעה על נזק כלשהובשהוא שם לנגד עיניו את טובת הלקוח. המשיב הוסיף וטען כי 

דווקא לפנות ללקוחותיו ה על כל מקור נורמטיבי המחייב את המשיב וכי מכל מקום המבקשת לא הצביע

 .בגין כל העברה במט"ח המבוצעת לזכותם

 הוגשה תגובת המבקשת, הדוחה מכל וכל את טענות ההגנה של המשיב. 2017ביוני  25ביום  .4

התקיימה ישיבת קדם משפט. בהחלטה שניתנה בתום הישיבה נקבע כי "הצדדים  2017ביולי  6ביום  .5

וכן כי "מומלץ לבנק לשקול לשנות כבר עתה את  ,מתבקשים לבוא בדברים על מנת להגיע להסדר פשרה"

נהליו, כך שכספים המתקבלים במטבע זר בחשבונות בנק שאין להם חשבון מט"ח לא יומרו לשקלים חדשים 

 קבלת הוראה של הלקוח לעשות כן".תאלא כאשר מ

בסיכומיו, עמד הבנק על כך באותו שלב לא עלה בידי הצדדים לגבש הסכמות, והצדדים הגישו סיכומים.  .6

עסקינן במקרה של "המחזיק שלא לרצונו" בכספים שהלקוח לא נתן הוראות , להשקפתו, שמבחינה משפטית

המבקשת בסיכומיה דחתה ק נהג בכסף לפי שיקול דעתו. לגביהן, ועל כן אין הלקוח רשאי להלין על כך שהבנ

  טענות אלה מכל וכל.

הצדדים הסכימו התקיים דיון, וניתנה המלצת בית המשפט הנכבד לפנות להליך גישור.  2018במרץ  11ביום  .7

, וזאת מבלי לנהל הליך גישור בפני כבוד השופט בדימוס יצחק ענבר. הליך הגישור הניב את הסדר הפשרה

 .בו כדי להוות הודאה מטעם מי מהצדדים בטענות העובדתיות ו/או המשפטיות של הצד שכנגד שיש
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  עיקרי הסדר הפשרה  -שני חלק 

 והשבה בגין הגבייה בעבר.  הסדרה לעתיד של התנהלות המשיבההסדר כולל  .8

חודשים לאחר שפסק הדין המאשר את הסדר  10-לא יאוחר מהמשיב התחייב כי עתיד, לבקשר להסדרה  .9

לא יומר לשקלים, אלא אם המשיב הפשרה ייהפך חלוט, סכום במטבע חוץ שיתקבל לזכות חשבונות לקוחות 

ידי הלקוח מראש )אישור כללי או אישור -זה, אישור יכול להינתן על לענייןכן ניתן לכך אישור של הלקוח. 

על תחילת  (.ההמרה ביצוע)ולפני  בבנק התקבל חוץ במטבע שהסכום לאחר אישור או(, ספציפית להמרה

 . להסדר( 2.1בסעיף מוצג )פירוט של ההסדרה לעתיד המשיב ימסור הודעה. ביצוע התחייבות זו 

הטיפול בכספים במטבע חוץ שמתקבלים אצלו  תהליךלטייב את כדי לעמוד בהתחייבות זו המשיב מתכנן  .10

טיפול האת בין היתר, מתוכנן לקום מרכז מומחיות בו יעבדו בנקאים ייעודיים, שירכז . לקוחותיולזכות 

תשפר תהליכי זה  רכז. הקמת מ. בנוסף, יעודכנו נהלי עבודהבסכומים שיתקבלו במטבע חוץ לזכות לקוחותיו

גם ם בנקאים בסניפים השונים העוסקי חלף עבודה, כאשר הנושא יטופל על ידי בנקאים שהתמחותם בכך

 ,על פי ההוראות שיינתנו למערך הבנקאים האמור, בהקשר לעניין המרת מטבע חוץ רבים אחרים.בעניינים 

. מתאימה האסמכתשיש לו , א תבוצע המרה של כספים שהתקבלו במטבע חוץ, ללא אישור של הלקוחל

 אישור או(, ספציפית להמרה אישור או כללי)אישור  מראש הלקוחידי -על להינתן יכול אישור, זה לעניין

ומתכונת עם זאת, מדובר במערך חדש, . (ההמרה ביצוע)ולפני  בבנק התקבל חוץ במטבע שהסכום לאחר

מתוכנן להיות מופעל באופן המערך בשלב ראשון . מעבר לכך, לפרטיה הפעלתו עדיין נבחנת, ועוד לא נקבעה

חלקי וניסיוני, ורק בשלב שני, לאור תוצאות ההפעלה הניסיונית, המשיב יקבע את המתכונת הקבועה של 

, כפי שנקבע חודשים עד לביצוע התחייבותו לעתיד 10לשם כך עשויה להידרש למשיב תקופה של הפעלתו. 

צע את ההתחייבות מוקדם יותר, ובמקרה כזה להסדר(. קיימת אפשרות שניתן יהיה לב 2.1)סעיף  בהסדר

 נקבע בהסדר כי המשיב ימסור הודעה מתאימה. 

לשמור עבור  -המשיב גם שומר לעצמו את הזכות לפעול בדרך אחרת, על מנת לעמוד בהתחייבות שלו לעתיד  .11

, למשל באמצעות פתיחת מהלקוחות, מבלי לקבל הוראות עבורם בע חוץאת הכספים שהתקבלו במטלקוחות 

 להסדר(.   2.2.2סעיף וכאמור ב; מטבע חוץעמלה בגין ניהול חשבון )בלי לגבות  חוץבע מטחשבון 

 ביצוע יום ועד 2010בינואר  19החל מיום בע חוץ, לקוחות שהועבר לזכות חשבונם סכום במטעל פי ההסדר,  .12

הומר על ידי מטבע  החוץ וסכום בע חוץ, ובאותו מועד הם לא ניהלו חשבון מט ,להסכם 2.1 בסעיף האמור

 להסדר(: 3כדלקמן )סעיף לשקלים, יהיו זכאים לקבל פיצוי המשיב 

ש"ח או פחות מכך, לאחר ההמרה, החשבון  50,000בגין כל המרה של מטבע חוץ לשקלים בסכום של  .12.1

מעמלת החליפין שנגבתה בגין  30%-ווה לאליו הופקד הסכום לאחר ההמרה, יזוכה בסכום הש

 .מהסכום שנגבה בגין הפרשי שער 30%-ההמרה, ו

החשבון אליו  ש"ח 50,000 העולה, לאחר ההמרה, עלבגין כל המרה של מטבע חוץ לשקלים בסכום  .12.2

-מעמלת החליפין שנגבתה בגין ההמרה, ו 10%-הופקד הסכום לאחר ההמרה, יזוכה בסכום השווה ל

 .מהסכום שנגבה בגין הפרשי שער 10%

סכום השווה להפרש בין המרה לפי השער  - והפרשי השער" משמעהסכום שנגבה בגין לעניין זה " .12.3

 היציג ובין המרה לפי השער בו בוצעה ההמרה.

יתווספו  ולא בגין כל התקופה 4.5%לסכומים אלה תתווסף ריבית בשיעור אחיד, קבוע וסופי של  .12.4

. שיעור זה משקף באופן ממוצע ומקורב הפרשי הצמדה וריבית לצרכן המחירים למדד הצמדה הפרשי

 . 1961-לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א
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במועד ביצוע יהיה פתוח  "חממט לשקלים שהומר הסכום הופקד שאליו חשבוןשהלחברי קבוצה  .12.5

  .(להסדר 3.2)סעיף בון ההשבה, ההשבה תבוצע בדרך של תשלום  לחש

 ביצוע במועד סגור יהיה"ח ממט לשקלים שהומר הסכום הופקד שאליו שהחשבון לחברי קבוצה  .12.6

)סעיף , בהתאם להוראות ההסדר ש"ח, המשיב ישלח המחאה 35, וסכום זכאותם יעלה על ההשבה

 .  (להסדר 3.3

חברי פניות של פונים הסבורים שהם  30עד לפנים משורת הדין, המשיב מודיע הוא יסכים לבדוק  .12.7

כוח הקבוצה ויבקשו לקבל את סכום -ש"ח, אשר יפנו לבאי 35-קבוצה הזכאים לסכום של פחות מ

הזכאות שלהם, חלף העברתו לקרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקי כסעד. במקרה כזה, התשלום 

 להסכם(. 3.4כוח הקבוצה )בדרך שנקבעה בסעיף -לחברי הקבוצה יבוצע באמצעות באי

יועבר , וכן כל סכום אחר שלא שולם לחברי הקבוצה מכל סיבה אחרת, הסכום שייוותר לאחר חלוקה זו .13

א לחוק תובענות ייצוגיות, עם הנחייה 27לקרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד, בהתאם לסעיף 

 .(להסדר 3.5ף )סעי הכספים עבור הגנה על זכויות צרכניםלייעד את 

ובמקרה של נבצרות או סירוב  , 1קוסט פורר גבאי את קסיררממשרד  ניר מרדכיעל פי ההסדר ימונה רו"ח  .14

מטעם בית המשפט על ביצוע , כממונה שייבחר בהסכמת הצדדים רואה חשבון אחר ממשרד זה –מצדו 

בדיקת חישוב הסכומים והוספת הריבית, ביצוע ההשבה , חברי הקבוצהאופן גיבוש רשימת ההשבה, לרבות 

, וכל שנדרש באופן סביר לפיקוח על ביצוע ההשבה. הממונה יגיש הפשרההסדר בהתאם להוראות  בפועל

 להסדר(.   4בהתאם להוראות ההסדר )סעיף  דיווחים לבית המשפט הנכבד,

סדרה מלאה לעתיד, השבה בגין העבר, וכן פיקוח על ידי ממונה מטעם בית לסיכום חלק זה, ההסדר כולל ה .15

 המשפט.

 

 הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר ומן הדין ולאשרו –חלק שלישי 

)א( לחוק תובענות ייצוגיות מורה כי "בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר 19סעיף  .16

 ההסדר שבפנינו בוודאי עומד בתנאים אלה. חברי הקבוצה". ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של

סכומים במטבע חוץ כי שיבטיח שינוי מערכתי אצל המשיב, הסדרה לעתיד. הוסכם על הסדר הפשרה כולל  .17

מערך חדש שיוקם לצורך לבעניין הטיפול כוונת המשיב היא להעביר את אישור של הלקוח. ללא יומרו לא 

המבקשת סבורה כי בנקאים ייעודיים, בהתאם להנחיות שיינתנו להם. יטפלו  . בהמרת כספים שהתקבלוזה

  הושגה הטבה מהותית לציבור הלקוחות של המשיב. ךבכ

כל לקוחות תכלול את קבוצת הזכאים לתשלום  ,פי ההסדר על. בגין העברמהותי ההסדר כולל גם פיצוי  .18

ועד המועד שבו  ,2010בינואר  19החל מיום הומר למטבע ישראלי, והמשיב שמטבע חוץ הועבר לחשבונם 

  יבוצעו התחייבויות המשיב לעתיד. 

קבוצת הזכאים להשבה על פי ההסדר רחבה מהגדרת הקבוצה בבקשת האישור. הסיבה לכך נעוצה בקשיים  .19

בלי שניתנה הוראה בוצעה המרה לקוחות ש – בבקשת האישורשלאתר את חברי הקבוצה על פי ההגדרה 

 , שכןאין אפשרות לזהות את חברי הקבוצה על פי ההגדרה בבקשת האישורעל פי הצהרת המשיב, . שלהם

                                                 

 תפקידו את יסיים 2019 שנת של השנתיים הדוחות פרסום ולאחר הבנק של המבקרים החשבון רואי ממשרדי אחד בתור שימש המשרד 1
 .בבנק
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ביחס לכל . על כן, ותתיעוד של האישורים שניתנו על ידי הלקוחניתן לאתר כיום לא במקרים רבים לטענתו, 

ד(, או שהבנקאי ועית אולם לא נמצא לכךלא ניתן לדעת אם ההמרה בוצעה לאחר שניתן אישור )לקוח נתון, 

 לא יצר קשר עם הלקוח. 

בחלק גדול מהמקרים עלה בידי מסתבר כי על יסוד שיחות ובדיקות שנעשו עם הסניפים,  לפי טענת המשיב .20

נוסף על כך, לטענת המשיב, , אך האישור לא תועד. להמרה לשוחח עם הלקוח ולקבל ממנו אישורהבנקאים 

הואיל ומרבית ההוצאות של לקוחות הבנק  ללקוח נזק, נגרםא הלקוח, לעם גם במקרים בהם לא נוצר קשר 

נכון להניח, לצורך . לפי טענות אלה, נעשות בשקלים, וסביר שהם היו ממירים את המט"ח לשקלים ממילא

)הואיל ואף אם לא אישר  הלקוח אישר את ביצוע ההמרה, או שלא נגרם לו נזקרוב המקרים בההסדר, כי 

 . (ולא ביקש לבטלה את ההמרה, הוא היה מעוניין בה

מאשר הקבוצה שבבקשת  קבוצת זכאים רחבה יותרועל פי המלצת המגשר, נקבעה בהסדר בהתאם לכך,  .21

בחשבונו המרה של סכום שהתקבל  המי שבוצע –קריטריון אחד האישור. הקבוצה בהסדר מוגדרת על פי 

 . בהכרח תלות בשאלת ההסכמה, שכאמור, אינה מתועדת, ללא הוא לא ניהל חשבון מט"חבעת ש במטבע חוץ

נקבע שיעור  ,או פחות מכך ש"ח 50,000בהתייחס למקרים של המרה בסכומים של בהתאם להנחות אלה,  .22

משקף, בהתייחס לקבוצת הזכאים על פי ההסדר  30%שיעור השבה של הצדדים מעריכים כי . 30%השבה של 

מחברי  ביתר , לכאורה,שנגבו העמלה לסכומי, בהתייחס משמעותית מאודהשבה של חישוב ממוצע,  בדרך

)לאור המחסור בתיעוד, לא ניתן לחשב את שיעור ההשבה  הקבוצה לפי ההגדרה המפורטת בבקשת האישור

 וסביר. מדובר בשיעור השבה ראוי, הוגןעל כן, בוודאי  .המדויק ביחס לקבוצה המפורטת בבקשה לאישור(

 . 10%נקבעה השבה בשיעור של ש"ח  50,000בהתייחס למקרים של המרה בסכומים העולים על  .23

 :הגישור במהלך העלה שהמשיב טענות שתיי ההשבה נקבעו בשים לב לשיעור .24

לבדוק את גבוה יותר, כך גובר הצורך במט"ח שהתקבל בבנק לזכות הלקוחות ככל שהסכום , המשיב טענתל

של  מקורה את, לבדוק הלקוח עםקשר  ליצור נדרשכך המשיב  לשםהמגיעים מחו"ל ומקור הכספים 

באשר הוראות מקבלים גם הבנקאים לטענת המשיב, באותם מקרים  .זאת ולתעד, נוסף מידע לקבל, הכספים

באופן הוא סכום המצוי  ₪ 50,000בהקשר זה ניתנה הדעת לכך שסכום של  .לאופן בו יש לנהוג בכספים

קיומן של חובות שונות בקשר לפעולות בסכום זה או למעלה ממנו במודעותם של פקידי המשיב לאור מיוחד 

בצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון 

 לצו(. 8, 5סעיפים  למשל אה)ר 2001-אטרור(, תשס"

ונערך לכך שהלקוח מודע לכך יותר מסתבר ככל שהסכום גבוה יותר, כך , לפי טענה נוספת שהמשיב הציג

  בנקאי כיצד לנהוג בקשר לכך.מורה ל שהתקבל או צפוי להתקבל בחשבונו סכום במטבע חוץ, והוא

מוחלט של ברוב ניתן להניח לצרכי פשרה, כי , ש"ח 50,000בהתייחס לסכום של מעל בהתאם לטענות אלה, 

. , וכי בסכומים נמוכים יותר, שיעור האישורים נמוך יותראישור של הלקוח לביצוע ההמרההמקרים ניתן 

 בהתייחס לקבוצה הרחבה.   כמפורט לעילהשבה  יהוסכם על שיעורעל כן, 

של חישוב  בדרךבהתייחס לקבוצת הזכאים על פי ההסדר משקף,  10%הצדדים מעריכים כי שיעור השבה של 

מחברי הקבוצה לפי  ביתר , לכאורה,שנגבו העמלה לסכומי, בהתייחס מאודמשמעותית השבה ממוצע, 

)לאור המחסור בתיעוד, לא ניתן לחשב את שיעור ההשבה המדויק ביחס  ההגדרה המפורטת בבקשת האישור

  מדובר בשיעור השבה ראוי, הוגן וסביר.על כן, בוודאי  .לקבוצה המפורטת בבקשה לאישור(

 

 



6  

 

כי ההשבה תבוצע לקבוצה רחבה יותר מהקבוצה שהוגדרה בבקשת ימצו, לקבוע המלצת המגשר, שהצדדים א .25

לחוק תובענות  (1)ג()20את החוק והפסיקה. סעיף  תואמת )ולקבוע שיעורי השבה בהתאם לכך(,האישור 

מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה, כולם או חלקם, אינו מעשי בנסיבות "ייצוגיות מורה כי 

ן משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, רשאי הוא להורות הענין, בי

". על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות הענין

על פי ההגדרה לאתר את חברי הקבוצה לא ניתן כפי שהמשיב הצהיר, אלה בדיוק הנסיבות במקרה שבפנינו. 

נכון לקבוע בהסדר הגדרה רחבה יותר לקבוצת הזכאים, ולהביא זאת לצרכי פשרה בבקשת האישור, ועל כן 

  בחשבון בקביעת שיעור ההשבה.

( נקבע כי "האפשרות 11.8.2016)פורסם בנבו,  גינר נ' ישראכרט בע"מ 51281-01-15בת"צ )מחוזי מרכז(  .26

לחוק תובענות  )ג(20בסעיף  פיצוי שאינו מבוסס על שיטת פיצוי אינדיבידואלית מעוגנת לקבוע מנגנון

( 2פ"ד סב) רייכרט נ' יורשי המנוח משה שמש ז"ל 345/03ע"א  ייצוגיות, והוכרה זה מכבר בפסיקה )ראו

המנוח מרכז שיתופי לשיווק תצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' עזבון  –תנובה  10085/08וע"א  (2007) 437

סילורה נ' בנק לאומי לישראל  1039-05-08ת"צ )מרכז(  (, כן השוו עניין4.12.2011-)ניתן ב ראבי ז"ל

חברי קבוצה שלא נתנו הסכמה להבחין כיום  בין העדר היכולת  ,במקרה שבפנינו((. 23.7.2014-)ניתן ב בע"מ

ן הסכימו להמרה או היו לחברי קבוצה שכ להמרת הכספים ואשר לא היו מעוניינים בביצוע ההמרה

שאינה חופפת לקבוצה שהוגדרה בבקשת ת זכאים לתשלום קבוצבהסדר , מצדיק לקבוע מעוניינים בה

   האישור.  

חשבון שאליו הופקד הסכום שהומר לשקלים חבר קבוצה שהגם מנגנון ההשבה שנקבע ראוי, הוגן וסביר. כל  .27

לחברי  בלי תלות בסכום הזכאות. הסכום לחשבונו,, יקבל את יהיה פתוח במועד ביצוע ההשבה ממט"ח

 ם, וזכאישהחשבון שאליו הופקד הסכום שהומר לשקלים ממט"ח יהיה סגור במועד ביצוע ההשבה קבוצה 

יועברו לקרן,  –מכל סיבה  סכומים שלא ישולמו לחברי הקבוצהש"ח, תישלח המחאה.  35לסכום של מעל 

 ולא יוותרו אצל המשיב. 

 המשיב סבור כי אין מקום למנות בודק במקרה שבפנינו, מן הנימוקים הבאים: .28

כמפורט לעיל, אין לצד שלישי , חברי קבוצההאובייקטיבי בזיהויים הפרטני כיום של לאור הקושי  .28.1

ידי הצדדים בכל הנוגע לסכומי ההשבה לחברי -כלשהו יתרון בקביעת סבירותו של המדרג שסוכם על

 הקבוצה.

 בדיקת לרבות הקבוצה לחברי ההשבה ביצוע על לפיקוחבמסגרת הסכם הפשרה ימונה ממילא ממונה  .28.2

 ביצוע בדיקת, הריבית והוספת הסכומים חישוב בדיקת, הקבוצה חברי רשימת לגיבוש הבנק מהלכי

 .ההשבה ביצוע על פיקוח לשם סביר באופן הנדרש וכל, בפועל ההשבה

 ההסדרה העתידית מהווה ממילא היעתרות מלאה לסעד שהתבקש בבקשת האישור.  .28.3

 לכך שלא ימונה בודק. המבקשת אינה מתנגדת  .29

 בשיעור השבה ,לפי ההגדרה המפורטת בבקשת האישורהקבוצה לסיכום חלק זה, ההסדר מעניק לחברי  .30

 ומן הדין לאשרו.   , הוגן וסבירסדר ראויוהוא כולל הסדרה לעתיד. הה משמעותי ביותר
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 כוח הקבוצה-ושכר טרחת באי למבקשתהמלצת הצדדים בנוגע לגמול  – רביעיחלק 

 ,ההמלצהכוח הקבוצה. על פי -ושכר טרחה לבאילמבקשת מוסכמת בנוגע לגמול הצדדים הגיעו להמלצה  .31

כוח -ולבאי ;)אם חל( מוסף ערך מס בתוספת, לציבור ההטבהמשווי  6.4%בשיעור של  גמוללמבקשת ישולם 

   .בתוספת מס ערך מוסף, לציבור ההטבה משווי 16%הקבוצה ישולם שכר טרחה בשיעור של 

 שיעורים אלה סבירים ומקובלים.  .32

, ובכלל מצים רביםאבהכנת בקשת האישור ובניהול ההליך הושקעו מהמבקשת ובאי כוחה מבקשים לציין כי  .33

כרוך בהשקעה רבה, הן במסגרת ארוך והיה גם ניהול המשא ומתן היה . זה בירור עובדתי ומשפטי רחב

-ישיבות הגישור, והן בפעילות של בירורים, התייעצויות ובדיקות רבות שבוצעו על ידי נציג המבקשת ובאי

 כוחה.  

 שיעור לפי יחושבלציבור  ההטבה שוויעל מנת להביא בחשבון את ההסדרה וההטבה לעתיד,  כי, הוסכם עוד .34

   (.ולקרן הקבוצה לחברי בפועל שיושב סכוםמה)כלומר ההשבה בפועל סכום מ 130% של

, כדי למנוע המרה של סכום שהתקבל של התנהלות המשיב לעתידמפורטת הסדרה גם כולל הפשרה הסדר  .35

זוהי הטבה מהותית, ויש לכך חשיבות ציבורית ב"כ המבקשת מדגישים בעניין זה, כי  .במטבע חוץ ללא אישור

גדולה לאור ההסדרה לעתיד. בהתאם לפסיקת בתי המשפט, על מנת להביא הטבה זו בחשבון הוסכם כי יש 

בחשבון הסדרה והטבה עתידית  בתי המשפט מביאים. 130%לפי שיעור של לציבור לחשב את שווי ההטבה 

בת"צ שיעורי הגמול ושכר הטרחה, אף בשיעורים גבוהים יותר. ממנו נגזרים בקביעת שווי ההטבה לציבור, 

)פורסם בנבו,  18, פסקה אינטרדייט בע"מ נ' פלאפון תקשורת בע"מ 42526-03-12)מחוזי תל אביב( 

ושכר הטרחה )בשיעורים דומים לאלה גמול ה הואיל וההסדר מניב הטבה לעתידכי נקבע  ,(16.6.2014

לפינר נ' בנק  22715-11-16. גם בת"צ )מחוזי מרכז( 175%ההשבה, כפול סכום לפי  ויחושבהמבוקשים כאן(, 

גמול ושכר טרחה דומים, והחישוב שיעור ו נקבע ,(18.2.2018)פורסם בנבו,  13, פסקה מזרחי טפחות בע"מ

סכומים אלו נראים סבירים בהתחשב בהשקעה . נקבע כי "ההשבהמסכום  175%שיעור של בוצע על בסיס 

מבאי הכוח המייצגים לצורך הכנת התביעה וניהול הליכי המשא ומתן, ובשים לב לטובת ההנאה שנדרשה 

". כן נקבע כי שהושגה לטובת הקבוצה, הן במישור הפיצוי בגין העבר, והן במישור ההסדרה העתידית

חישוב הסדרה העתידית צריכה להיזקף כחלק מהישגי התובענה )עניין המוצא ביטוי בעובדה שהבסיס ל"]ש[ה

". (מסכום ההחזר המלא, בשל מרכיב ההסדרה העתידית 175% -שכר הטרחה והגמול במקרה דנן נקבע כ

כוח הקבוצה לוודא שהסדרי -בדרך זו מחושבת ההטבה העתידית לציבור, ובתי המשפט מעודדים את באי

חות המשיב פשרה יכללו תיקון והסדרה לעתיד. אין ספק בדבר החשיבות של הסדרה לעתיד, לטובת לקו

 בעתיד. 

למרות זאת, התבקש חישוב . 175%היה להמליץ כי שווי ההטבה לציבור יחושב לפי שיעור של בהתאם, ניתן  .36

 . על כן, בוודאי מדובר בשיעור סביר וראוי.  130%שווי הטבה בגין העתיד רק לפי שיעור של 

שכר מ 75%-הגמול ומ 50%ימים לאחר שהסדר הפשרה יהפוך לחלוט ישולם  14תוך מבוקש להורות כי  .37

והיתרה תשולם לאחר שיושלם  הכולל ההשבה סכום לגבייבוצע בהתאם להערכת הבנק  תשלוםה .הטרחה

"מ בע קרנות ניהול הראל 14144-05-09ראו ת"צ )מחוזי מרכז( בקשה זו תואמת את הפסיקה.  .ביצוע ההסדר

' נ לנגה דה 18994-07-15תנ"ג )מחוזי תל אביב( ; (5.9.2017)פורסם בנבו,  35, פסקה "מבע גרופ לנדמארק' נ

; וכן (30%-ו 70%( )שם נקבעו שיעורי תשלום של 18.3.2018)פורסם בנבו,  17, פסקה "מבע לישראל החברה

, פסקה הןהצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' כ 2484-09-12ת"צ )מחוזי תל אביב( 

   (.30.6.2019.ב. )פורסם בנבו, 24













 

 רשימת נספחים

 14עמוד      הסדר הפשרה  1נספח 

 21עמוד   הגשת בקשה לאישור ההסדרהודעה בדבר   2נספח 

 24עמוד   הודעה בדבר אישור הסדר הפשרה  3נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1נספח 

 הסדר הפשרה

 14עמוד 



 

 פשרה דרסה

 לפינר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ 48848-01-17( מרכז)מחוזי  צ"בת

 2020, שנת ינוארלחודש  12שנערך ונחתם בתל אביב ביום 

 

 –בין  –

 נצחיה לפינר 
 גיל רון, קינן ושות', עורכי דיןידי ב"כ -על

 "(המבקשת)להלן: "

 מצד אחד;

 –בין ל –

 בנק לאומי לישראל בע"מ 
 ידי ב"כ עוה"ד דרור קדם ו/או מיכאל טסלר-על

 ממיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות', משרד עורכי דין
 

 "(המשיב" או "הבנק)להלן: " 

 מצד שני;

 

מרכז בלוד בקשה לאישור הגישה המבקשת לבית המשפט המחוזי  2017בינואר  19וביום  הואיל
)להלן: חוק תובענות ייצוגיות(, בה  2006-תובענה ייצוגית, לפי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

לקוחותיו, זכות מבצע המרה של מטבע חוץ שהועבר ל ,טענה כי המשיב, בנק לאומי לישראל
השער  , וגובה אגב כך עמלת חליפין והפרשי שער )ההפרש ביןתםהסכמאת בלי לקבל לכך 

 היציג לבין השער לפיו בוצעה ההמרה בפועל(;
  

  והבנק הכחיש את הטענות שהועלו בבקשת האישור; והואיל
  

והצדדים ניהלו הליך גישור בפני כבוד השופט בדימוס יצחק ענבר, ולאחרונה הם הגיעו  והואיל
 בעזרתו של המגשר לפשרה, אשר כפופה לאישור בית המשפט;

  

והצדדים מעוניינים להעלות את התנאים שהוסכמו ביניהם על הכתב ולהביאם לאישור בית  והואיל
 המשפט;

  

 לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 חברי הקבוצה .1

לקוחות הבנק שמטבע חוץ שהועבר לזכות חשבונם הפשרה יחול עליהם הם כל  דרהקבוצה שהסחברי 
 להסכם זה. 2.1ועד שיבוצע האמור בסעיף  2010בינואר  19בבנק הומר למטבע ישראלי, החל מיום 

 

 



- 2 - 

/ 

 התחייבות הבנק בנוגע לעתיד .2

הדין המאשר את הסדר הפשרה ייהפך  פסקשלאחר  חודשים 10-מכי לא יאוחר  הבנק מתחייב .2.1
חלוט, סכום במטבע חוץ שיתקבל לזכות חשבונות לקוחות הבנק לא יומר לשקלים, אלא אם 

ידי הלקוח מראש )אישור כללי -כן ניתן לכך אישור של הלקוח. לעניין זה, אישור יכול להינתן על
ו אישור לאחר שהסכום במטבע חוץ התקבל בבנק )ולפני ביצוע או אישור להמרה ספציפית(, א

 הבנק ימסור הודעה לבאי כוח הקבוצה.  ,ההמרה(. על תחילת ביצוע התחייבות זו

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הבנק יהיה רשאי: .2.2

בהעדר חשבון מט"ח של הלקוח או אישור של הלקוח להמרת הכספים למטבע  .2.2.1
במטבע חוץ לשולח ללא קבלת הוראות בעניין מהלקוח. ישראלי, להחזיר את הכספים 

אין באמור כדי לגרוע מזכותו של הבנק לסרב לקבל את הכספים במטבע חוץ מכל 
 נימוק אחר.

לשמור עבור הלקוח את הכספים שהתקבלו במט"ח, מבלי לקבל הוראות מהלקוח,  .2.2.2

מים בין למשל באמצעות פתיחת חשבון מט"ח, שיהיה כפוף להוראות כל דין ולהסכ
הלקוח לבין הבנק. מובהר, כי אם הבנק יבחר לפעול בדרך זו מבלי לקבל הוראות 
מהלקוח, הבנק לא יגבה עמלה בגין ניהול חשבון המט"ח, אולם יהיה רשאי לגבות 

 ידי הלקוח בחשבון המט"ח.-עמלות בגין פעולות שיבוצעו על

התנהלות הבנק בכל עניין אחר  למען הסר ספק יובהר, שאין בהוראות הסכם זה כדי לשנות את .2.3
 הקשור לטיפול במטבע חוץ ו/או לניהול חשבון ו/או ליחסי הבנק והלקוח.

 

 תשלום לחברי הקבוצה .3

ועד יום ביצוע האמור  2010בינואר  19לקוחות שהועבר לזכות חשבונם סכום במט"ח החל מיום  .3.1
לעיל, ובמועד ביצוע ההמרה הם לא ניהלו חשבון מט"ח, וסכום המט"ח הומר על  2.1בסעיף 

 ידי הבנק לשקלים, יהיו זכאים לקבל פיצוי כמפורט להלן:

ש"ח או פחות מכך, לאחר  50,000בגין כל המרה של מטבע חוץ לשקלים בסכום של  .3.1.1
 30%-המרה, החשבון אליו הופקד הסכום לאחר ההמרה יזוכה בסכום השווה לה

 מהסכום שנגבה בגין הפרשי שער. 30%-מעמלת החליפין שנגבתה בגין ההמרה, ו

ש"ח, לאחר ההמרה,  50,000בסכום העולה על של מטבע חוץ לשקלים בגין כל המרה  .3.1.2
מעמלת  10%-ל החשבון אליו הופקד הסכום לאחר ההמרה יזוכה בסכום השווה

 בגין הפרשי השער.מהסכום שנגבה  10%-, והחליפין שנגבתה בגין ההמרה

סכום השווה להפרש בין המרה לפי  - והפרשי השער" משמעהסכום שנגבה בגין לעניין זה "
 בין המרה לפי השער בו בוצעה ההמרה.להשער היציג 

, ולא יתווספו 4.5%תתווסף ריבית בשיעור אחיד, קבוע וסופי של לסכומים אלה  .3.1.3
 .הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן

לחשבון  לעיל, 3.1.2-ו 3.1.1התשלום לחברי הקבוצה כמפורט בסעיפים המשיב ישיב את  .3.2
ממט"ח, , וזאת בתנאי שבמועד ביצוע ההשבה החשבון  סכום שהומר לשקליםהשאליו הופקד 

כאמור בסעיף ימים מיום מתן הודעת הבנק לבאי כוח הקבוצה  30יהיה פתוח, וכל זאת תוך 
תשלום לחשבון  ,ן הסר ספקלמעלא יגבה מהלקוחות עמלה בגין זיכוי החשבון.  לעיל. הבנק 2.1

פי הסכם הפשרה גם אם לאורך התקופה -ה ביצוע התחייבותו של הבנק עלכאמור יהוו
 .שבון )בעלים, נהנים, מורשי חתימה וכו'(הזיקה לח הרלוונטית חלו שינויים בזהות בעלי
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יהיה סגור במועד ביצוע ממט"ח סכום שהומר לשקלים הבמקרה שהחשבון שאליו הופקד  .3.3

ש"ח,  35יעלה על  לעיל 3.1.2-ו 3.1.1כמפורט בסעיפים  ההשבה וסכום הזכאות של החשבון
המשיב ישלח המחאה לכתובתו האחרונה הרשומה אצלו של בעל החשבון )ובמקרה של כמה 

שיק  (. משלוחוןכל בעלי החשב, ויראו זאת כתשלום ל(לכתובת של אחד מהם –בעלי חשבון 
ההמחאות סעיף זה. פי -יהיה ביצוע התחייבותו של הבנק עללאחד מבעלי החשבון כאמור 

 2.1 כאמור בסעיףידי הבנק לבאי כוח הקבוצה -מיום מתן ההודעה עלימים  60יישלחו תוך 
 חודשים 3-, ולא יאוחר מחמישה ימים לאחר מועד הפקתן. ההמחאות יהיו תקפות ללעיל

 .ממועד הפקתן

 שיקים במקרים הבאים: מוטלת על הבנק חובה לשלוח מובהר כי לא חרף האמור בסעיף זה,

במצב דברים כזה,  .של בעל החשבון היא בחו"ל אם הכתובת הרשומה בספרי הבנק .3.3.1
חלף משלוח  לשלוח ללקוח הודעה על זכאותו כאמור בהסדר זה רשאי הבנקיהיה 

 .שיק

 אם במועד ביצוע הסכם הפשרה החשבון סגור ולמיטב ידיעת הבנק בעל החשבון נפטר .3.3.2
התשלום שנועד לחברי קבוצה אלה יועבר  .מערכות הבנקבאו שכתובתו לא רשומה 

כתרומה לקרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד, בהתאם להוראות סעיפים 
 .להלן 3.5כמפורט בסעיף  א' לחוק תובענות ייצוגיות27-ו 20

 

בוצה בנוגע להמחאות שלא ניתנות וח הקבוצה יעבירו לבנק רשימה של פניות של חברי קבאי כ .3.4
כוח הקבוצה יעבירו את רשימת הפניות -דיון, כגון עקב פרטי מוטב שלא מאפשרים זאת. באילפ

 ההמחאותלאחר מועד פקיעת תוקף ההמחאות, בצירוף צילום של יום  14בתוך בעניין זה 
. הבנק יעביר את הסכום הוא לא הפקיד ולא יפקיד את השיק לפיושל מוטב השיק הצהרה ו

כוח הקבוצה, והם יעבירו את הסכומים לחברי הקבוצה, -הכולל בגין חברי קבוצה אלה אל באי
מן הסכום אותו יש להעביר כוח הקבוצה ינוכה -הסכום שהבנק יעביר כאמור אל באיבהתאמה. 

ולא  ל אחריות או חבות בגין גיבוש הרשימה כאמורהבנק לא יישא בכ. ולהלן לקרן כאמור לעיל

באי כוח הקבוצה יחזירו לבנק כל סכום  .יהיה חייב לבדוק את נכונות המידע המפורט בה
ידם לחברי הקבוצה, והבנק ינהג בכספים -שהועבר אליהם עבור חברי הקבוצה אך לא שולם על

 להלן.  3.5בהתאם להוראות סעיף 

סכומי הזכאות בגין המחאות שלא ייפדו או שמגיעים לחברי הקבוצה ולא שולמו מכל סיבה  .3.5
א 27לקרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד, בהתאם לסעיף הבנק ידי -עלאחרת יועברו 

ייה לייעד את הכספים עבור הגנה על זכויות צרכנים, וזאת לחוק תובענות ייצוגיות, עם הנח
 לעיל. 3.3ימים לאחר פקיעת תוקף ההמחאות, כמפורט בסעיף  90בתוך 

 

 ממונה ותפקידיו .4

ההשבה על ביצוע ימונה מטעם בית המשפט לפיקוח  1ממשרד רו"ח קוסט פוררניר מרדכי רו"ח  .4.1
לחברי הקבוצה, בתיאום עם הצדדים, לרבות בדיקת מהלכי הבנק לגיבוש רשימת חברי 

חישוב הסכומים והוספת הריבית, בדיקת ביצוע ההשבה בפועל, וכל הנדרש הקבוצה, בדיקת 
במקרה של נבצרות או סירוב מצדו של רו"ח ניר  באופן סביר לשם פיקוח על ביצוע ההשבה.

 מרדכי, ימונה רואה חשבון אחר ממשרד זה שייבחר בהסכמת הצדדים.

                                                      

 את יסיים 2019 שנת של השנתיים הדוחות פרסום ולאחר הבנק של המבקרים החשבון רואי ממשרדי אחד בתור שימש המשרד 11
 .בבנק תפקידו
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ימים לאחר השלמת  15תוך , עם העתק לבאי כוח הצדדיםמסור דיווח לבית המשפט, הממונה י .4.2

 .זה הסדרההשבה לפי הוראות ביצוע 

הממונה יגיש לבית המשפט, עם העתק לבאי כוח הצדדים, עדכון אודות ביצוע תפקידו אחת  .4.3
ידי הבנק לבאי כוח הקבוצה כאמור -מיום מתן ההודעה על החלשיספרו לשלושה חודשים, 

 .לעיל 2.1בסעיף 

. הפשרה דרלצורך ביצוע הסשיידרש על ידו באופן סביר כל מידע המשיב ימסור לממונה  .4.4
למערכות הבנק, אולם יהיה רשאי להיות  או ישירה גישה עצמאיתקבל הממונה לא יהיה זכאי ל
 ידי עובד הבנק.-ם עלנוכח בעת שליפת הנתוני

, והצדדים יהיו רשאים להביע לפנות לבית המשפט לקבל הוראות בכל עניןיהיה רשאי הממונה  .4.5
 .עמדתם לגבי פנייה כזו

 .שכר הממונה והוצאותיו, ישולם על ידי המשיב .4.6

 

 המלצה מוסכמת בדבר גמול ושכר טרחה .5

תובענות ייצוגיות, לקבוע כי לחוק  22דדים יגישו לבית המשפט המלצה מוסכמת, לפי סעיף הצ .5.1
 משווי ההטבה לציבור, בתוספת מס ערך מוסף )אם חל(. 6.4%הגמול למבקשת יעמוד על 

לחוק תובענות ייצוגיות, לקבוע כי  23דדים יגישו לבית המשפט המלצה מוסכמת, לפי סעיף הצ .5.2
 וסף.משווי ההטבה לציבור, בתוספת מס ערך מ 16%כוח הקבוצה יעמוד על -שכר טרחת באי

ייקבע לפי סכום ההחזר בפועל )כולל הסכומים שיועברו לקרן לניהול שווי ההטבה לציבור  .5.3
בגין ההטבה העתידית לציבור  ,30%של שיעור בתוספת וחלוקת כספים הנפסקים כסעד(, 

 .להסדר זה( 2הנובעת מהתחייבות המשיב בנוגע לעתיד )סעיף 

 50%שלם ימים לאחר שפסק הדין המאשר את הסדר הפשרה ייהפך חלוט, המשיב י 14תוך  .5.4
ת הבנק יובהר, כי תשלום זה יבוצע בהתאם להערכ משכר הטרחה. 75%מהגמול למבקשת, וכן 

שונה מסכום ההשבה הכולל  הסופי יהיה ככל שסכום ההשבה הכולל לגבי סכום ההשבה הכולל.
 , תבוצע השלמה לגמול ולשכר הטרחה בהתאם.ההערכה הראשונית של הבנקעל פי 

ימים לאחר שהממונה יגיש דוח סופי בדבר השלמת ביצוע ההשבה, תשולם יתרת הגמול   10 .5.5
 ויתרת שכר הטרחה, בתוספת ריבית והצמדה כחוק.

 למשיב אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור.אלא אם הוצג כדין מהסכומים הנ"ל ינוכה מס  .5.6

 

 בטלות וביטול ההסכם .6

 .יראו את ההסכם כבטל מעיקרו –לא אושר הסכם פשרה זה על ידי בית המשפט הנכבד  .6.1

התנה בית המשפט הנכבד את אישורו של ההסכם בתנאים שלא יהיו מקובלים על מי מהצדדים,  .6.2
יהיה כל אחד מהצדדים זכאי לבטל הסכם זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, וזאת 

 הודעה בכתב לצד השני.ב

, יהא רשאי 50אם יעלה מספרם של חברי קבוצת התובעים המבקשים שלא להיכלל בקבוצה על  .6.3
 הבנק לבטל את ההסכם.

מימש צד להסכם זה את זכותו לבטל את ההסכם כמבואר לעיל, וכן בכל מקרה אחר בו לא  .6.4
יאושר הסכם פשרה זה בכללותו ובשלמותו על ידי בית המשפט, יהיו הסכם פשרה זה, על 
נספחיו, הטיוטות שהוחלפו במסגרתו, בטלים וחסרי תוקף משפטי מדעיקרא, אסורים להצגה 

כל, לרבות )אך לא רק( במסגרת התובענה ו/או בכל הליך משפטי אחר, והאמור בהם לא מכל ו
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, לא תאחרמסגרת ישמש את הצדדים לא כראיה ולא בדרך אחרת, בין בהליך משפטי ובין בכל 

ייזקף לחובת או לטובת מי מהצדדים, ולמי מן הצדדים לא תהא כל טענה, תביעה או זכות כלפי 
 משנהו בגין כך.

הסר ספק, יצוין כי בקרות האמור לעיל, הצדדים יחזרו לנהל את ההליכים המשפטיים  למען .6.5
 מבלי שלהסכם זה תהיה נפקות ו/או השלכה כלשהי על ניהולם.

 

 שונות .7

ושגו על בסיס רצון ההודאה בטענה כלשהי, אלא  לפי הסדר זה אינן מהוות הצדדיםהסכמות  .7.1
 ן בפשרה הוגנת.יהדדי לסיים את העני

כולל וממצה את כל המוסכם בין הצדדים בכל העניינים הנדונים בו, ואין ולא תהיה  הסכם זה .7.2
כל נפקות ואין להשתמש ו/או להסתמך על כל מסמך, משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות או 

הסכמה אשר נעשו, אם נעשו, בין הצדדים, בכתב ו/או בעל פה, במפורש ו/או במרומז ו/או בכל 
ו עובר לחתימת הסכם זה. לא ישמע צד בטענה בדבר מצג או הסכמה צורה אחרת, קודם ו/א

 אשר אינם נזכרים בהסכם זה.

לא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או ויתור בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו, אלא אם כן נעשו בכתב  .7.3
 ובחתימת שני הצדדים.

ין, או לא פי כל ד-פי ההסכם או על-נמנע צד להסכם מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על .7.4
 לא ייחשב הדבר כויתור מצדו על הזכות האמורה. –השתמש בזכות כאמור במועד 

אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מכל הוראה רגולטורית החלה על הבנק  .7.5
ו/או מכל נוהל אחר של הבנק )למעט, בהתייחס לנהלי הבנק, עניינים המוסדרים במפורש 

 בהסכם זה(.

כהגדרתם  דין כלפי כל חברי הקבוצה-הווה מעשה ביתירה זה, בכפוף לאישורו, הסכם פש .7.6

כאמור בסעיף שבית המשפט יאשר את יציאתם מהקבוצה , למעט אלה להסדר זה 1בסעיף 
 גיות.)ו( לחוק תובענות ייצו18

המשיב יישא בכל עלויות ביצוע הסדר הפשרה, לרבות עלויות פרסום, משלוח הודעות, שכר  .7.7
 הממונה ושכר הבודק )אם ימונה(.

ימים לאחר מועד מתן  45לעניין הסכם זה: פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה ייהפך לחלוט,  .7.8
ש ערעור ו/או בקשת הוגשה בקשה לבטלו ו/או להאריך את המועד להגי פסק הדין, בתנאי שלא

 .רשות לערער ביחס אליו

 

 המשפט-ישור ביתא .8

 המשפט המחוזי מרכז בלוד, בפניו מתנהלת התובענה.-הסדר זה כפוף לאישור בית .8.1

 אם לא יאושר ההסכם על פי תנאיו, הוא יחשב לבטל ומבוטל ולא יהווה ראיה בשום הליך. .8.2

הצדדים מתחייבים לא לחזור בהם מההסכם ומהבקשה לאשרו. אין באמור כאן כדי לגרוע  .8.3
 .6.3-ו 6.2מהוראות סעיפים 
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הודעה בדבר הגשת בקשה 

 לאישור הסדר
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 הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בדברהודעה 

 לפינר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ   48848-01-17ת"צ 

בקשה לאישור מרכז בלוד הוגשה לבית המשפט המחוזי  2020ינואר ב 12מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 
 לפינר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן: הבנק(.   48848-01-17 בת"צהסדר פשרה 

כל לקוחות הבנק שמטבע חוץ שהועבר לזכות חשבונם בבנק הומר למטבע ישראלי, החל  : הגדרת הקבוצה
 .  ועד שיבוצע האמור להלן ביחס להסדרה לעתיד 2010בינואר  19מיום 

 נצחיה לפינר.  : תהמבקש

; 6209105, תל אביב 32ויצמן  ובגיל רון, קינן ושות', עורכי דין, מבית לסין, רחמשרד : באי כוח הקבוצה
 .office@ronlaw.co.il; כתובת דואר אלקטרוני: 6967676-03טלפון:  פרמס

 

מבצע המרה של מטבע חוץ שהועבר ללקוחותיו, בלי לקבל לכך הבנק כי  ,בקשת האישור עוסקת בטענות
ההפרש בין השער היציג לבין כלומר, ה עמלת חליפין והפרשי שער )הסכמה של הלקוח, וגובה עבור ההמר

השער לפיו בוצעה ההמרה בפועל(. בבסיס בקשת האישור עומדת הטענה כי אין לגבות עמלה והפרשי שער 
  .ללא אישור

  :עיקרי הסדר הפשרה

חודשים לאחר שפסק הדין המאשר את הסדר הפשרה  10-התחייב כי לא יאוחר מהבנק : הסדרה לעתיד
לא יומר לשקלים, אלא אם כן ניתן הבנק ייהפך חלוט, סכום במטבע חוץ שיתקבל לזכות חשבונות לקוחות 

ידי הלקוח מראש )אישור כללי או אישור להמרה -לכך אישור של הלקוח. לעניין זה, אישור יכול להינתן על
 ית(, או אישור לאחר שהסכום במטבע חוץ התקבל בבנק )ולפני ביצוע ההמרה(. ספציפ

בינואר  19על פי ההסדר, לקוחות שהועבר לזכות חשבונם סכום במטבע חוץ, החל מיום : השבה בגין העבר
, ובאותו מועד הם לא ניהלו חשבון מטבע חוץ, וסכום מטבע  החוץ הומר על ידי המשיב לשקלים, יהיו 2010

 אים לקבל פיצוי כדלקמן:זכ

, החשבון לאחר ההמרה ש"ח או פחות מכך 50,000בגין כל המרה של מטבע חוץ לשקלים בסכום של  .1
מעמלת החליפין שנגבתה בגין  30%-אליו הופקד הסכום לאחר ההמרה, יזוכה בסכום השווה ל

 מהסכום שנגבה בגין הפרשי שער. 30%-ההמרה, ו

ש"ח, החשבון אליו הופקד הסכום לאחר  50,000ר ההמרה, על בגין כל המרה בסכום העולה, לאח .2
בגין הפרשי  10%-מהסכום שנגבה בגין עמלת המרת החליפין, ו 10%-ההמרה יזוכה בסכום השווה ל

 השער.

  בגין כל התקופה.  4.5%לסכומים אלה תתווסף ריבית בשיעור אחיד, קבוע וסופי של  .3

במועד ביצוע ההשבה, שהחשבון שאליו הופקד הסכום לאחר ההמרה עדיין פתוח לחברי קבוצה  .4
 ההשבה תבוצע בדרך של תשלום לחשבון.  

ש"ח,  35במועד ביצוע ההשבה, וסכום זכאותם יעלה על בבנק לחברי קבוצה שלא יהיו בעלי חשבון  .5
 לכתובת האחרונה הרשומה במערכות הבנק.  ישלח המחאה, בהתאם הבנק 

הסכום שייוותר לאחר חלוקה זו, וכן כל סכום אחר שלא שולם לחברי הקבוצה מכל סיבה אחרת,  .6
א לחוק תובענות ייצוגיות, עם 27יועבר לקרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד, בהתאם לסעיף 

 הנחייה לייעד את הכספים עבור הגנה על זכויות צרכנים.  

כלפי כל חברי הקבוצה, למעט אלה שבית המשפט יאשר את יציאתם יחול מעשה בית דין  הפשרה לפי הסדר
 מן הקבוצה. 

 על ביצוע ההשבה יפקח ממונה מטעם בית המשפט.  

משווי ההטבה לציבור בתוספת  6.4%הוגשה לבית המשפט המלצה כי הגמול למבקשת יעמוד על שיעור של 
 משווי ההטבה לקבוצה 16%שיעור של  כוח הקבוצה יעמוד על-, ושכר הטרחה לבאי)אם חל( מס ערך מוסף

 בהתייחס לסכום ההחזר בפועל.  130%, וכי שווי ההטבה לציבור ייקבע לפי שיעור של בתוספת מס ערך מוסף

mailto:office@ronlaw.co.il


 הוא המחייב, ובכל מקרה של סתירה בין מודעה זו ובין הוראות הסדר הפשרה הנוסח המלא של הסדר
 יגברו.  הפשרה הוראות הסדר – הפשרה

כוח -מוצג בפנקס התובענות הייצוגיות, וכן באתר האינטרנט של באי הפשרה המלא של הסדרהנוסח 
 .www.ronlaw.co.ilהקבוצה, בכתובת 

 התנגדות ובקשה ליציאה מהקבוצה

אדם הנמנה עם הקבוצה, אדם הפועל לטובת עניינם של חברי )ד( לחוק תובענות ייצוגיות, 18בהתאם לסעיף 
רשאים להגיש זה, הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לענין ו ארגון הפועלים אהקבוצה, רשות ציבורית 

ין יוכן להמלצה המוסכמת בענ התנגדות מנומקתזו, ודעה מימים מיום פרסום  45לבית המשפט, בכתב, בתוך 
 .  הגמול ושכר טרח

חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, )ו( לחוק תובענות ייצוגיות, 18בהתאם לסעיף 
להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ימים ממועד פרסום מודעה זו,  45תוך רשאי לבקש מבית המשפט, 

למעט חברי קבוצה שבית המשפט התיר את את כל חברי הקבוצה יחייב הסדר הפשרה  .הפשרה הסדר
 .יציאתם מהקבוצה

 ושר על ידי בית המשפט, והיא מתפרסמת על פי החלטתו.נוסח מודעה זו א
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 אישור הסדר פשרה בדברהודעה 

 לפינר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ   48848-01-17ת"צ 

 בת"צהסדר פשרה אישר מרכז בלוד בית המשפט המחוזי ________ __מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 
 לפינר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן: הבנק(.   48848-01-17

שמטבע חוץ שהועבר לזכות חשבונם בבנק הומר למטבע ישראלי, החל כל לקוחות הבנק  : הגדרת הקבוצה
 .  ועד שיבוצע האמור להלן ביחס להסדרה לעתיד 2010בינואר  19מיום 

 נצחיה לפינר.  : תהמבקש

; 6209105, תל אביב 32ויצמן  ובגיל רון, קינן ושות', עורכי דין, מבית לסין, רחמשרד : באי כוח הקבוצה
 .office@ronlaw.co.il; כתובת דואר אלקטרוני: 6967676-03טלפון:  פרמס

מבצע המרה של מטבע חוץ שהועבר ללקוחותיו, בלי לקבל לכך הבנק כי  ,בקשת האישור עוסקת בטענות
ההפרש בין השער היציג לבין  כלומר,הסכמה של הלקוח, וגובה עבור ההמרה עמלת חליפין והפרשי שער )

השער לפיו בוצעה ההמרה בפועל(. בבסיס בקשת האישור עומדת הטענה כי אין לגבות עמלה והפרשי שער 
  .ללא אישור

  :עיקרי הסדר הפשרה

חודשים לאחר שפסק הדין המאשר את הסדר הפשרה  10-התחייב כי לא יאוחר מהבנק : הסדרה לעתיד
לא יומר לשקלים, אלא אם כן ניתן הבנק ייהפך חלוט, סכום במטבע חוץ שיתקבל לזכות חשבונות לקוחות 

ידי הלקוח מראש )אישור כללי או אישור להמרה -לכך אישור של הלקוח. לעניין זה, אישור יכול להינתן על
 ית(, או אישור לאחר שהסכום במטבע חוץ התקבל בבנק )ולפני ביצוע ההמרה(. ספציפ

בינואר  19על פי ההסדר, לקוחות שהועבר לזכות חשבונם סכום במטבע חוץ, החל מיום : השבה בגין העבר
, ובאותו מועד הם לא ניהלו חשבון מטבע חוץ, וסכום מטבע  החוץ הומר על ידי המשיב לשקלים, יהיו 2010

 אים לקבל פיצוי כדלקמן:זכ

, החשבון לאחר ההמרה ש"ח או פחות מכך 50,000בגין כל המרה של מטבע חוץ לשקלים בסכום של  .1
מעמלת החליפין שנגבתה בגין  30%-אליו הופקד הסכום לאחר ההמרה, יזוכה בסכום השווה ל

 מהסכום שנגבה בגין הפרשי שער. 30%-ההמרה, ו

ש"ח, החשבון אליו הופקד הסכום לאחר  50,000ר ההמרה, על בגין כל המרה בסכום העולה, לאח .2
בגין הפרשי  10%-מהסכום שנגבה בגין עמלת המרת החליפין, ו 10%-ההמרה יזוכה בסכום השווה ל

 השער.

  בגין כל התקופה.  4.5%לסכומים אלה תתווסף ריבית בשיעור אחיד, קבוע וסופי של  .3

במועד ביצוע ההשבה, שהחשבון שאליו הופקד הסכום לאחר ההמרה עדיין פתוח לחברי קבוצה  .4
 ההשבה תבוצע בדרך של תשלום לחשבון.  

ש"ח,  35במועד ביצוע ההשבה, וסכום זכאותם יעלה על בבנק לחברי קבוצה שלא יהיו בעלי חשבון  .5
 לכתובת האחרונה הרשומה במערכות הבנק.  ישלח המחאה, בהתאם הבנק 

סכום אחר שלא שולם לחברי הקבוצה מכל סיבה אחרת, הסכום שייוותר לאחר חלוקה זו, וכן כל  .6
א לחוק תובענות ייצוגיות, עם 27יועבר לקרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד, בהתאם לסעיף 

 הנחייה לייעד את הכספים עבור הגנה על זכויות צרכנים.  

יחול מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה, למעט אלה שבית המשפט יאשר את יציאתם  הפשרה לפי הסדר
 מן הקבוצה. 

 .  רואה חשבון ניר מרדכי - על ביצוע ההשבה יפקח ממונה מטעם בית המשפט

, ובכל הם המחייבים הפשרה הנוסח המלא של הסדרפסק הדין של בית המשפט המאשר את הסדר הפשרה ו
 הפשרה הסדרפסק הדין והוראות  – הפשרה הוראות הסדרפסק הדין ון מודעה זו ובין מקרה של סתירה בי

 יגברו. 

כוח הקבוצה, -בפנקס התובענות הייצוגיות, וכן באתר האינטרנט של באי יםמוצג הפשרה הסדרפסק הדין ו
 .www.ronlaw.co.ilבכתובת 

 לטתו.נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט, והיא מתפרסמת על פי הח
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