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

 

 

 . הנכבד כי הם חתמו על הסדר פשרההצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט 

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

לממשלה, כך שאין צורך להעביר את הבקשה  יהיועץ המשפטשאושר על ידי הסדר הפשרה מוגש לאחר 

 להתייחסותו. 
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 בית המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן: 

לתקנות תובענות  (1)ד()12בהתאם לתקנה לרשות להגנת הצרכן, להורות על משלוח העתק של בקשה זו  .א

   ;)להלן: תקנות תובענות ייצוגיות( 2010-ייצוגיות, תש"ע

על פרסום הודעה בדבר הגשת בקשה זו, בנוסח , לחוק תובענות ייצוגיות (3)א()25ם לסעיף להורות, בהתא .ב

בעיתון בשפה הערבית , וכן , בשני עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית2נספח המצורף לבקשה זו כ

   ;ובעיתון בשפה הרוסית

, כי כל אדם שיש לו זכות להתנגד להסדר הפשרה, )ד( לחוק תובענות ייצוגיות18רות, בהתאם לסעיף להו .ג

 ימים ממועד פרסום ההודעה;  45יגיש התנגדות מנומקת לבית המשפט הנכבד, תוך 

יחול לא )ו( לחוק תובענות ייצוגיות, כי כל אדם אשר מעוניין כי הסדר הפשרה 18ת, בהתאם לסעיף להורו .ד

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

כל צד יגיש טיעון בנוגע  ,יום ממועד ההחלטה בדבר פרסום ההסדר להתייחסויות 30להורות כי תוך  .ה

(, וכי תוך שבעה ימים נוספים כל צד יהיה רשאי להגיש 70%-ו 40%לשיעור )אחוז( הפשרה )בטווח שבין 

  להסדר הפשרה;  2טיעון תשובה, הכל בהתאם לסעיף 

 לתת כל הוראה נוספת כפי שייראה בעיני בית המשפט הנכבד.  .ו

בית המשפט הנכבד יתבקש לאשר את הסדר הפשרה, , להסדר הפשרהלאחר חלוף המועד להגשת התייחסויות 

לקבוע את שיעור ההשבה בדרך של פשרה )במסגרת טווח לחוק תובענות ייצוגיות,  19-ו 18בהתאם לסעיפים 

להסדר  5בסעיף המוסכמים לפי השיעורים המומלצים  םכוח-ושכר טרחה לבאילמבקשים ולקבוע גמול מוסכם(, 

 . הפשרה

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

, לבקשה זו, בשני עיתונים יומיים נפוצים 3נספח על פרסום הודעה בדבר אישור הסדר הפשרה, בנוסח המצורף כ

   .בעיתון בשפה הרוסיתו בעיתון בשפה הערביתוכן 

 

  :ואלה נימוקי הבקשה

 תיאור ההליכים -חלק ראשון 

משיבות מס' המבקשים הגישו בקשות לאישור תביעה ייצוגית נגד  2010באוגוסט  4-וביולי  14-ו 13בימים  .1

בקשות הוגשו בשם לקוחות שחוייבו במס ערך מוסף בגין שירותים שנצרכו מחוץ ה. )להלן: החברות( 3עד  1

)שירות  call-backחות מישראל, גלישה באינטרנט ושילישראל, לרבות משלוח מסרונים, שיחות נכנסות 

לקיים שיחה באמצעות מרכזיה שנמצאת בישראל(. בכל בקשת אישור מחוץ לישראל ששאיפשר ללקוח 

 . להסדר הפשרה 1, כאמור בסעיף השבע שנים לפני מועד הגשתנתבעה השבה בגין התקופה שהחלה 

)להלן: חוק מס ערך  1975-( לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו7)א()30מבוססות על סעיף בקשות האישור  .2

הוא בישראל" יחול מס  עיקריההמורה כי בגין "מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו  ,מוסף(

 124-08בת"מ )מחוזי תל אביב( הוראה זו פורשה סמוך לפני הגשת בקשת האישור, ערך מוסף בשיעור אפס. 

. באותו ענין בית המשפט קבע כי על (גווילי( )להלן: ענין 21.6.2010)פורסם בנבו,  גווילי נ' מדינת ישראל

יחול מס ערך מוסף בשיעור , באמצעות כרטיסי חיוב ושיחות גוביינא ,שיחות טלפון שנעשו מחוץ לישראל

מחוץ לישראל, צרך אותו בהיותו מקבל השירות כשלומר אפס. נקבע כי שירות שנצרך מחוץ לישראל, כ

נחשב שירות שניתן מחוץ לישראל. עוד נקבע כי אין זה משנה היכן מופעלות המערכות המעניקות את 

 , אלא קובע המקום בו נמצא מקבל השירות. השירות
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, ולא על פי מקום , מקום מתן השירות נקבע לפי מבחן טכנולוגי2000לפי הנחיות המדינה שפורסמו בשנת  .3

אין עוד להפעיל  בכל הנוגע לשירותי התקשורת שנידונו שם נקבע כיגווילי צריכת השירות. כאמור, בעניין 

 מבחן טכנולוגי, אלא את מבחן מקום צריכת השירות. בהמשך לכך הוגשו בקשת האישור. 

כצד לבקשת מדינת ישראל  , חברת פלאפון, ביקשה להורות על צירוף3משיבה מס'  2010בספטמבר  15ביום  .4

בדיון שהתקיים  ., חברת סלקום, בקשה דומה1ס' ממשיבה הגישה  2010באוקטובר  6, וביום האישור

המבקשים לא התנגדו, אך עמדו על כך שלא מדובר בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד המדינה, אלא נגד 

 בית המשפט הנכבד הורה על צירוף המדינה 2010בדצמבר  5ביום  .מהלקוחות החברות, אשר גבו את המס

 .להליך

, וכן הגישה , בעקבות הגשות בקשות האישור, המדינה פרסמה הנחיות חדשות2011באוקטובר  23ביום  .5

ההנחיות תואמות את העקרון עליו עמדו המבקשים, לפיו על שירות שנצרך מחוץ  הודעת חדילה בהליך.

)וזאת למעט לגבי "חבילות תקשורת",  א קשר למבחן טכנולוגילישראל חל מס ערך מוסף בשיעור אפס, לל

המבחן היחיד הרלוונטי הוא מקום צריכת השירות. המבקשים סבורים כי  הכל כמפורט בהנחיות הנ"ל(.

בכך, כבר בשלב מוקדם, הליך זה הניב לציבור הטבה עצומה. מאותו מועד ואילך אזרחי ישראל, אשר 

לא מחוייבים במס  )שלא במסגרת "חבילת תקשורת"(, ם מחוץ לישראלצורכים שירותי תקשורת בהיות

 ערך מוסף. 

עם זאת, בכל הנוגע לשירותים שהתשלום עבורם מבוצע לפי חבילות תקשורת, המדינה קבעה כי ימשיך  .6

לחול מס ערך מוסף בשיעור מלא. לפי גישת המדינה באותה העת, חבילת תקשורת איננה שירות אלא נכס, 

 ( לחוק מס ערך מוסף, המתייחס לשירות. 7)א()30שראל, ולכן לא חל סעיף שנרכש בי

המבקשים סברו כי אין בכך די, והם ניהלו את בקשת האישור, במטרה להשיג השבה של הכספים שנגבו  .7

לטענתם בניגוד לדין. כמו כן, המבקשים עמדו על כך שיש לראות בחבילות תקשורת שירות. בהתאם לכך, 

, כשהלקוח מחוץ לישראל, חל על התשלום מס ערך מוסף בשיעור אפס, גם אם הוא נרכש לטענת המבקשים

 בחבילה. עמדה זו של המבקשים עמדה בניגוד לעמדת החברות והמדינה.  

, והוגשו ת הוכחותומספר ישיבות קדם משפט, ישיבבקשת האישור התבררה באופן מלא. התקיימו  .8

 סיכומים. 

בתביעה הייצוגית. בית המשפט קמא והחלטה משפט הנכבד נתן פסק הדין בית ה 2014באוגוסט  18ביום  .9

שירות משלוח מסרונים רכיב קישור גומלין בגין רכיב לא מהותי, למעט בנוגע ל) ת האישורודחה את בקש

ידי בית המשפט -עוכב בשעתו עלבעניינו ייצוגית התובענה ב, אשר הדיון , חברת סלקום1של משיבה מס' 

בהתייחס לחבילות תקשורת,  במחלוקת זו.להכריע כי תביעה ייצוגית אינה הדרך ההוגנת  נקבע(. הנכבד

בית המשפט הנכבד קיבל את עמדת החברות והמדינה, כי מדובר בנכס, ולכן יש לגבות מס ערך מוסף 

 בשיעור מלא. המבקשים חוייבו בהוצאות לטובת החברות והמדינה. 

(. במוקד הדיון בערעור עמדו 7115/14המבקשים הגישו ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון )ע"א  .10

הם נקטו הליך נכון; הם היו רשאים לתבוע את החברות גם אם כספי המס הועברו  -טענות המבקשים 

 למדינה; ומדובר בשירות ולא בנכס, גם אם הוא נרכש כחבילת תקשורת. 

התקיים דיון בערעור. בהחלטה שניתנה מאוחר יותר באותו יום נקבע כי "נוכח  2015בנובמבר  25ביום  .11

שאלות עקרוניות מסוימות המתעוררות בהליך זה ... החלטנו ... ]ו[להורות שהערעור שבכותרת יידון ... 

 לפני מותב מורחב של בית משפט זה כפי שתקבע הנשיאה". 
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 תקיים דיון בפני הרכב מורחב של שבעה שופטי בית המשפט העליון. ה 2016במאי  24ביום  .12

. בית המשפט העליון קיבל את טענות המבקשים. נקבע כי ניתן בערעור ניתן פסק הדין 2017ביולי  3ביום  .13

בשים לב בין היתר , לנהל את התביעה הייצוגית נגד המשיבות, וכי זוהי הדרך ההוגנת להכריע בעניין

עוד נקבע כי גם כאשר נרכשות חבילות תקשורת מדובר בשירות,  מלא מהמדינה. לקיומה של זכות לשיפוי

ואין לראות בהן נכס. בית המשפט העליון הורה על החזרת הדיון בבקשת האישור לבית המשפט הנכבד, על 

 מנת לקבוע האם נגבה מס ערך מוסף בניגוד לדין. 

 ברות לא לשלם עוד מס עבור חבילות תקשורת. פסק הדין בערעור, המדינה הורתה לח בעקבות .14

לאחר שהדיון הוחזר לבית המשפט הנכבד, החברות הגישו בקשה לאשר הגשת הודעת צד שלישי נגד  .15

 2017בספטמבר  25המדינה. בקשה זו התקבלה בהיעדר התנגדות, והמדינה צורפה כצד להליך. ביום 

ומים. באותו מועד בית המשפט הנכבד קבע כי התקיימה ישיבת קדם משפט, ונקבעו מועדים להגשת סיכ

 "ראוי היה, וכך הומלץ לצדדים ... לפתור את המחלוקת העמוקה בתביעה זו בדרך של גישור".

בהמשך לכך, הצדדים קיבלו את הצעת המדינה לנהל משא ומתן בסיוע עו"ד קמיל עטילה, מנהל המחלקה  .16

(. הניסיון הראשון לגבש הסדר לא 2017אוקטובר ב 31הפיסקלית בפרקליטות המדינה )ראו החלטה מיום 

ניתנה הודעה על כשלון המשא ומתן. הצדדים הגישו סיכומים, ובקשות  2018בפברואר  11עלה יפה. ביום 

הצדדים הודיעו לבית המשפט הנכבד  2018באוגוסט  19האישור עמדו להכרעת בית המשפט הנכבד. ביום 

 ות, וכי מבוקש לעכב את ההחלטה בבקשת האישור. כי המשא ומתן חודש, כי חלה בו התקדמ

החל מאותו מועד נערכו ישיבות משא ומתן רבות, בהרכבים שונים. בישיבות הוברר שוב ושוב כי מדובר  .17

בעניין מורכב ביותר. פתרונו על דרך הפשרה דרש התמודדות עם קשיים ואתגרים רבים. במהלך המשא 

שהחלה להתגבש ומתן הוחלפו, בפורומים שונים, מסמכים רבים, הועבר מידע, הוצגו עמדות בכתב, ועוד. מ

 הסכמה, הוכנו מסמכי עקרונות, טיוטות הסדר, ועוד. 

מדובר במשא ומתן מורכב מאוד, אשר היה כרוך בעבודה בהיקף עצום. מצד המדינה נטלו חלק במשא  .18

ומתן עורכי הדין קמיל עטילה )כאמור, מנהל המחלקה הפיסקלית(, עורכי הדין דינה שיבלי ועופר שרון 

אביב )אזרחי(, -רשות המסים(, עורכת הדין אלפא לבנה מפרקליטות מחוז תל )מהמחלקה המשפטית של

וכשזו פרשה החליפה אותה עורכת הדין גלית פואה. עורכי הדין של החברות נטלו גם הם חלק במשא ומתן.  

אגף התקציבים , מלאכת גיבוש ההסכם דרשה תיאום והסכמה של גורמים רבים, לרבות רשות המסים

 במשרד האוצר. לי ואגף החשב הכל

בסופו של תהליך מורכב ביותר הושג הסדר הפשרה, והוא מוגש לאישור בית המשפט הנכבד. הסדר הפשרה  .19

 שנתיים. למעלה מהוא פרי עבודה אינטנסיבית שארכה 

 הסדר הפשרה אושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה. על כן, אין צורך להעביר את ההסדר לקבלת עמדתו.  .20

הצדדים מבקשים להודות לעו"ד קמיל עטילה על הטיפול בעניין, באופן רציני ויסודי, מול כל הגורמים  .21

הרלוונטיים. תודה מיוחדת נתונה גם לעוה"ד דינה שיבלי ועופר שרון מהמחלקה המשפטית של רשות 

 המסים, שנרתמו וסייעו רבות להגעה להסדר. 
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 עיקרי הסדר הפשרה -שני חלק 

לקוח של אחת החברות )או  שהיה, ה יחול על כל אדם, תאגיד וכל אישיות משפטית אחרתהפשר הסדר .22

בשל שירותי תקשורת שנצרכו מחוץ לישראל  ,(מס ערך מוסףאו  המסערך מוסף )להלן:  במס וחוייביותר(, 

קבלת מסרונים, , משלוח מסרונים, call-backשהם נושא התובענה )לרבות שירות קבלת שיחות, שיחות 

השירותים או  השירותים, להלן: רבות כאשר השירות ניתן בדרך של חבילת תקשורתשירותי אינטרנט, ל

וזאת בתקופה המתחילה שבע שנים לפני הגשת בקשת האישור נגד אותה חברה  (,שנצרכו מחוץ לישראל

  (.ברי הקבוצהוח : תקופת התובענהבהתאמה )להלן

לפי הסדר הפשרה, תבוצע השבה חלקית של הסכומים שחברי הקבוצה שילמו לחברות בגין מס ערך מוסף  .23

ועד למועד בו הופסקה בפועל גביית המס  2006ביולי  1בשל השירותים שנצרכו מחוץ לישראל, החל מיום 

לתקופה זו מצוי  להסדר(. החברות הצהירו כי בנוגע 2.1)להלן: התקופה הרלוונטית, סעיף בגין השירותים 

 להסדר(.  2.7בידיהן המידע בדבר הגבייה מהלקוחות )סעיף 

. לממונה ניתנו סמכויות (הממונה)להלן:  רו"ח אריה רפופורט -על ביצוע הסדר הפשרה יפקח ממונה  .24

 להסדר(.  4כנדרש על מנת להבטיח שההסדר יבוצע כסדרו )סעיף 

ההשבה תבוצע בהתאם לקביעה של בית המשפט, שתינתן במסגרת פסק הדין בדבר אישור הסדר הפשרה.  .25

. 70%ובין  40%ההשבה, בטווח שבין )אחוז( את שיעור ק הדין יקבע בית המשפט בדרך של פשרה בפס

לחברות בתקופה הרלוונטית בגין השירותים שיעור ההשבה ייקבע ביחס לסכומים ששילמו חברי הקבוצה 

 הלהסדר(. כל צד יהיה רשאי להגיש לבית המשפט הנכבד טיעון, וכן תגוב 2.2)סעיף  נושא התובענה

ההשבה תבוצע בהתאם לשיעור שייקבע על ידי בית להסדר(.  2.3לטיעונים, בנוגע לשיעור ההשבה )סעיף 

אמצע היום שהוא החל מהם יחושבו  –בשיעור חלקי  ד, בתוספת הפרשי הצמדה וריביתבהמשפט הנכ

 2.6)סעיף . ומסתיימת במועד שבו יבוצע החישוב על ידי הממונה 2006ביולי  1התקופה שמתחילה ביום 

 להסדר(. 

ממס הערך המוסף הם  2/3עם זאת, לקוחות עסקיים יקבלו רק שליש מההחזר, וזאת בשל העובדה שכנגד  .26

ס תשומות, כגון מוסדות על גופים שאינם זכאים לקיזוז מזכאים לנכות מס תשומות. הוראה זו לא חלה 

 להסדר(.  2.5)סעיף  ללא כוונת רווח, מוסדות פיננסיים, או מי שלא היה רשום כעוסק בתקופה הרלוונטית

לאור הניידות של הלקוחות בין חברות התקשורת, ועל מנת להבטיח את עניינם של חברי הקבוצה, הונהג  .27

מנגנון מיוחד, לפיו כל אחת מהחברות תבצע את ההשבה ללקוחותיה הקיימים, גם אם מדובר בסכומים 

שנגבו שנגבו מהם על ידי איזו מהחברות האחרות. הדבר נעשה בדרך של הכנת רשימות של הסכומים 

ורשימות של לקוחות קיימים, והצלבת הנתונים על ידי הממונה, תוך שמירת סודות מסחריים של החברות. 

אחת עבור הלקוחות הקיימים של כל אחת מהחברות,  –בתום התהליך הממונה יכין ארבע רשימות השבה 

 להסדר(.  3.7-3.2ורשימה נוספת עבור מי שאינם עוד לקוחות של אף אחת משלוש החברות )סעיפים 

 לחשבון נאמנות שייפתח על ידי הממונה , כהגדרתם בהסכם הפשרה,המדינה תעביר את סכומי ההשבה .28

החתימה בו יהיו הממונה ונציג רשות ושמורשי , כנאמן של רשות המיסים לצורך ביצוע הסכם הפשרה

, בהתאם את הסכומים חברותכל אחת מהלהממונה ונציג רשות המיסים יעבירו מחשבון הנאמנות המסים. 

לרשימות ההשבה. סמוך לאחר מכן החברות יבצעו את ההשבה באמצעות אמצעי החיוב או בדרך של קיזוז 

ש"ח יושב באמצעות זיכוי החשבון  50להלן: )א( סכום השבה של עד  ורמכאמהחשבונות הקרובים, 

ש"ח(, בהתאם  50-החודשי הקרוב של הלקוח אצל החברה )והחשבונות הבאים, אם סכום החשבון קטן מ

באמצעות זיכוי  ש"ח יושב בתשלום אחד 50למחזורי החיוב הנהוגים אצלה; )ב( סכום השבה העולה על 

חבר הקבוצה משלם את חשבונו לכל חברה; )ג( ככל שביחס ללקוח פלוני, אין אמצעי התשלום באמצעותו 



6  

 

 

לחברה פרטי אמצעי תשלום כאמור, אותה חברה תזין את הזיכוי בחשבונית הראשונה שתופק ללקוח תוך 

ש"ח )ואם סכום ההשבה ללקוח  50-יום מיום העברת סכום ההשבה מהמדינה, גם אם הסכום גבוה מ 21

ם החשבונית הראשונה, ביצוע ההשבה יושלם בחשבוניות הבאות שתופקנה לאותו כאמור גבוה מסכו

 ימים מהמועד שבו החל. 30לקוח(. הזיכוי כאמור יבוצע תוך 

בהסדר נקבעו הוראות בנוגע לסכומים המגיעים לחברי קבוצה שאינם לקוחות פעילים של אף אחת  .29

בירם אל חברי הקבוצה )להלן: כספי היתרה( מהחברות, וכן סכומים אשר מסיבה כלשהי לא ניתן היה להע

  –אלה עיקריהן , אשר להסדר( 3.10)סעיף 

כוח המדינה, על -כוח הקבוצה ובאי-לבית המשפט, בתיאום עם באיהוסכם כי הממונה ימליץ  .29.1

לחברי הקבוצה שלא קיבלו כספים בחלוקה הראשונה, לרבות השבה  היתרה כספי תכנית להשבת

שלא קיבלו כספים בחלוקה הראשונה עד חלקם של אלו על פי שיעור מקורבת לחברי הקבוצה 

ים, שליש מהשיעור, כאמור לעיל(, והתכנית )וביחס לעוסקשייקבע על ידי בית המשפט ההשבה 

תובא לאישור בית המשפט )להלן: תוכנית החלוקה(. כך לדוגמה, הממונה יבחן האם יש לפעול 

אשונה, ולפנות אליהם או אל חלקם, או שמא בחלוקה הרשלא קיבלו כספים לאיתור חברי קבוצה 

)שכבר קיבלו כספים בסבב החלוקה הקבוצה  חלקם, לשאר חברי או , כולםיושבו הכספים

בעיניו כל דרך שתהא  החלוקהרשאי להציע בתכנית  ויהיה)להלן: סבב חלוקה שני(,  הראשון(

 . וראויה הוגנת

על אף האמור לעיל, סבב חלוקה שני או כל ייעוד אחר של הכספים שלא לטובת חברי הקבוצה  .29.2

ועד חלקם של אלו על פי שיעור ההשבה שייקבע על ידי  –שלא קיבלו כספים בחלוקה הראשונה 

יבוצע רק לאחר זקיפת שליש משיעור זה(, לעיל )וביחס לעוסקים,  2בית המשפט כאמור בסעיף 

 .להלן 29.3בסעיף משכר הטרחה, כאמור  30%-הגמול וובת כספי היתרה לט

לעיל )לא כולל סבב חלוקה שני, אם יוחלט עליו(, כספי 29.1לאחר ביצוע ההשבה כאמור בסעיף  .29.3

משכר טרחת באי  30%ולאחר מכן עד הייצוגיים היתרה ישמשו לכיסוי עד מלוא הגמול לתובעים 

יכסו את הסכומים  כוח הקבוצה, לפי השיעורים המומלצים. ככל שבשלב זה כספי היתרה לא

(, המדינה תשלים את ההפרש, אולם בכל משכר הטרחה 30%-האמורים לעיל )מלוא הגמול ו

 מסכום ההשבה בתוספת מס ערך מוסף 2.5%מקרה המדינה לא תשלם בגין גמול יותר מאשר 

מכספי  3.5%מתוך כספי היתרה, אך בכל מקרה לא יותר מאשר לבתוספת הכספים שכוסו כגמו

  תוספת מס ערך מוסף.ההשבה ב

בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר, החברות  והמדינה לא יישאו בעלות כלשהי, ישירה או עקיפה,  .30

להלן(. כמו כדהכרוכה בהשבת כספי היתרה לחברי הקבוצה )למעט סכום ההשתתפות בו ישאו החברות, 

היתרה, למעט ככל שייקבע שיבוצע כן, החברות לא יידרשו לבצע פעולה כלשהי הקשורה בהשבה של כספי 

 סבב חלוקה שני, או השבתם לממונה, הכל בהתאם לתכנית החלוקה שתאושר כאמור על ידי בית המשפט.

 3.10.16)סעיף  מעבר לסבב חלוקה שני, ככל שייקבע כי יש לבצעו ,בכל מקרה לא יהיה סבב חלוקה נוסף

ש"ח כל אחת, בתוספת מס ערך מוסף,  300,000של עוד נקבע בהסדר כי החברות יישאו בתשלום (. להסדר

עבור הוצאות ביצוע ההסדר. מעבר לכך, החברות לא ישאו בכל הוצאה בנוגע להסדר, למעט עלות ביצוע 

 . (להסדר 3.12הפעולות שהן נטלו על עצמן לבצע )סעיף 
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ושכר טרחה )ועלות ביצוע הפעולות שהמדינה  ללמען הסר ספק יובהר כי מלבד סכום ההשבה, גמו .31

להן בהסכם הפשרה( המדינה לא תשא בכל מקרה בעלות כלשהי לאיתור חברי הקבוצה או בכל  מתחייבת

(, ם)שגם משמש נאמן של רשות המיסיעלות אחרת לרבות מימון ביצוע ההסדר, לרבות שכר טרחת הממונה 

מעבר לסכומי  להסדר(. 4.12וסעיף  3.11סעיף )בכך צורך(  פרסום, עלויות איתור חברי הקבוצה )אם יהיה

ההשבה שיועברו לחברות לפני שאלו יזכו את חברי הקבוצה שהם לקוחות קיימים שלהן בהתאם להוראות 

הסכם הפשרה, כל אחת לפי חלקה, החברות לא תהיינה זכאיות להחזר כלשהו מהמדינה בגין עלות כלשהי 

 להסכם הפשרה.  3.13שנשאו בה לצורך יישום הסכם פשרה זה, כאמור בסעיף 

המדינה תהיה רשאית לקזז תשלומים המיועדים לחברי קבוצה כנגד חוב מס שלהם, ובלבד שקיים לגבי  .32

 להסכם הפשרה. 3.14(, כמפורט בסעיף )גביהלפקודת המסים  4החוב כתב הרשאה, בהתאם לסעיף 

י על פי הסדר הפשרה, בכפוף לאישורו ולכל דין, מוותרים התובעים הייצוגיים וכל חברי הקבוצה כלפ .33

, עילה/או והמשיבות, שלוחיהן, עובדיהן ומי מטעמן, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה, דרישה, זכות 

שנצרכו על ידי  השירותיםהנובעים או הכרוכים עם איזו מהטענות או הדרישות הקשורות למס ששולם בשל 

לקוחות החברות בהיותם מחוץ לישראל בתקופת התובענה. הסדר הפשרה, בכפוף לאישורו, מסדיר באופן 

סופי ומוחלט את כל הטענות והדרישות בקשר למס ששולם בשל השירותים על ידי חברי הקבוצה שעליהם 

לחוק תובענות ייצוגיות, וכל  )ו(18חל ההסדר, ושבית המשפט לא אישר את יציאתם מהקבוצה כאמור בסעיף 

)ככל שישנן( בקשר  ו/או עילהסופי ומוחלט על כל טענה, דרישה, זכות אחד מהצדדים להסדר מוותר באופן 

להסדר(. בהתאם  6.4לחברי הקבוצה האמורים, בכל הקשור והנובע מכך, נגד מי מהצדדים להסדר )סעיף 

דין כלפי כל חברי הקבוצה, למעט אלה שיציאתם -ה ביתלכך, הסדר הפשרה, בכפוף לאישורו, מהווה מעש

להסדר(. נוסף על זכות היציאה מהקבוצה הקבועה  6.5מהקבוצה תאושר, ביחס לכל תקופת התובענה )סעיף 

ימים נוספים, שיחלו עם פרסום  45בחוק, חברי הקבוצה יוכלו לבקש לצאת מהקבוצה גם במשך פרק זמן של 

אשר יכללו את שיעור ההשבה שנקבע על ידי בית המשפט בדרך של פשרה  ההסדר, המודעות בדבר אישור

 לעיל. במודעות אלה תצויין זכות היציאה. 2.2(, כאמור בסעיף 70%-ו 40%)בטווח שבין 

סר ספק ועל אף האמור בכל מקום אחר, נוסח הסדר הפשרה הוא המלא והמחייב, ובכל מקרה של למען ה .34

 ר האמור בהסדר הפשרה.וכן בכל מקרה אחר, יגב עם בקשה זו סתירה

 

 הסדר הפשרה ראוי הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה - שלישיחלק 

)א( לחוק תובענות ייצוגיות, כדי לאשר הסדר פשרה, על בית המשפט הנכבד לקבוע כי 19בהתאם לסעיף  .35

 ההסדר ראוי, הוגן וסביר, בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה.

אין ספק כי דרישה זו מתקיימת. ההסדר הוא פרי משא ומתן ממושך ומורכב, בו היו מעורבים גורמים  .36

רבים. הוא משקף היטב את הסיכויים והסיכונים הרובצים לפתחו של כל צד. האינטרסים של כל הצדדים 

את בתשלום נשקלו ונלקחו בחשבון, ונעשה איזון ביניהם, על מנת להגיע להסכמות. המדינה הסכימה לש

עבור חברי הקבוצה, במסגרת הסדר פשרה, הואיל וכספי מס הערך המוסף שנגבו הועברו אליה. החברות 

 שהוצאתם נדרשת לצורך ביצוע ההסדר.  )בתוספת מע"מ( כל אחת ח"ש 300,000בסכום של הסכימו לשאת 

מן הכספים שנגבו  70%-ל 40%ין שיעור ההשבה המוסכם ייקבע על ידי בית המשפט הנכבד, בטווח שב .37

בתקופה הרלוונטית. זהו שיעור משמעותי. יש לראות הסדר פשרה המשיג עבור חברי הקבוצה החזר 

בשיעור זה ראוי, הוגן וסביר. מסקנה זו נכונה ביתר שאת, כאשר בית המשפט מוסמך לקבוע את שיעור 

סדר מבטיח כי שיעור הפשרה הסופי בהכרח ההשבה הסופי, על יסוד טיעונים שהצדדים יציגו. בדרך זו הה

 יהיה תואם להשקפת בית המשפט הנכבד אודות סיכויי התביעה והסיכונים הכרוכים בהמשך ניהולה. 
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להסדר הפשרה יתרונות מהותיים נוספים. אם לא היה מושג הסדר הפשרה, ההליך היה מתנהל עוד שנים  .38

של חברי הקבוצה מצדיק סיום העניין בפשרה,  רבות, וזאת לאחר שהוא מתנהל כבר כעשור. האינטרס

במיוחד כשאלה התנאים המוסכמים. יתרה מכך, ככל שהזמן חולף, עלולים להתעורר קשיים בשחזור 

 המידע שעל בסיסו יש לבצע השבה ובאיתור חברי הקבוצה. 

הליך זה נוהל  מעבר לכך, קיימים סיכונים בניהול הליך, הן בשלב אישור התביעה והן בשלב ניהולה. אמנם .39

משך שנים רבות, בשתי ערכאות, והגיע עד הכרעה של בית המשפט העליון בהרכב מורחב, אך בקשת 

 האישור עדיין לא התקבלה, והיא עומדת לבירור בפני בית המשפט הנכבד. 

הוגן וסביר בהתחשב  ,הסדר הפשרה ראויגם מנגנון ההשבה המיוחד שנקבע מצדיק את המסקנה כי  .40

. לפי ההסדר, הממונה יבצע הצלבה של נתונים בין החברות. בדרך זו חבר קבוצה חברי הקבוצה בעניינם של

שחוייב על ידי אחת החברות, והוא כבר לא לקוח שלה, יקבל את הסכום באמצעות חברה אחרת, שהוא 

 לקוח שלה במועד ביצוע ההשבה. ההסדר כולל גם בדיקת התאמה בין נתוני החברות והמדינה. 

ל כך, זהו מקרה חריג, שבו המדינה שותפה לגיבוש ההסדר. היועץ המשפטי לממשלה עבר על ההסדר נוסף ע .41

בחן אותו, ואישר אותו. גורמים נוספים, במשרד האוצר, ברשות המיסים ובפרקליטות המדינה אישרו גם 

 הם את ההסדר. 

 הסדר הפשרה הוא בוודאי ראוי, הוגן וסביר, ויש לאשרו. .42

 

 סבירים ואינם על הצד הגבוההמומלצים שיעורי הגמול ושכר הטרחה  -רביעי חלק 

 הצדדים גיבשו המלצה מוסכמת בנוגע לגמול ולשכר טרחה. .43

, בתוספת מס ערך מסכום ההשבה 3.5%בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר כי הגמול למבקשים יעמוד על  .44

ערך המוסף שנגבה על ידי מוסף. כל מבקש יקבל את חלקו, בהתאם לסכום ההשבה שמוחזר בגין מס ה

החברה אותה הוא תבע. כספי היתרה ייזקפו לטובת הגמול, וככל שהם לא יספיקו לכך, המדינה תשלים 

מסכום ההשבה בתוספת מס ערך  2.5%את ההפרש, בכפוף לכך שהמדינה לא תשלם בגין גמול יותר מאשר 

ספת מס ערך מוסף בתוספת הכספים מסכום ההשבה בתו 2.5%במקרה כזה הגמול יעמוד על מוסף. על כן, 

מכספי ההשבה  3.5%שכוסו כגמול מתוך כספי היתרה כאמור לעיל )אך בכל מקרה לא יותר מאשר 

 להסדר(.  5.1-ו 3.10.4, 3.10.3)סעיפים  בתוספת מס ערך מוסף(

ואף  ,. במקרים רבים בתי המשפט פוסקים שיעורים כאלה, לפי כל קנה מידה מקובלזהו כמובן שיעור סביר .45

 18, פסקה אינטרדייט בע"מ נ' פלאפון תקשורת בע"מ 42526-03-12בת"צ )מחוזי תל אביב( גבוהים מהם. 

)מחוזי  22715-11-16בת"צ . 6%גמול בשיעור של נקבע  ( אינטרדייט)להלן: ענין  (16.6.2014)פורסם בנבו, 

(, מזרחי-לפינר)להלן: ענין  (18.2.2018)פורסם בנבו,  13, פסקה לפינר נ' בנק מזרחי טפחות בע"ממרכז( 

יובל לפינר, משרד עורכי דין נ' בנק הפועלים  47147-04-17. בת"צ )מחוזי מרכז( 6%נקבע גמול בשיעור של 

. בת"צ 5%(, נקבע גמול בשיעור של ועליםהפ-לפינר( )להלן: ענין 21.7.2019)פורסם בנבו,  18, פסקה בע"מ

)פורסם בנבו,  20, פסקה גרוס נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 60686-01-15)מחוזי מרכז( 

 . 6.6%(, נקבע גמול בשיעור של גרוס( )להלן: ענין 4.7.2019

המבקשים נשאו בסיכון של ממש, שמצדיקים גמול גבוה יותר. במקרה שבפנינו קיימים נימוקים מיוחדים  .46

. המבקשים אף חוייבו הליך הערעורשפט הנכבד, והן בהן בשלב ניהול בקשת האישור בפני בית המ

)בהליך הערעור החיוב בהוצאות בוטל(. גם  שילמו את ההוצאותובהוצאות בגין דחיית בקשת האישור, 

, והעמידו הגישו ערעור לבית המשפט העליוןבשלב זה המבקשים עמדו על מימוש זכויות חברי הקבוצה, 

 ו על עצמם סיכון של חיוב בהוצאות נוספות, בסכומים משמעותיים. בכך הם נטל. ערובה להוצאות בערעור
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 . הכרוך בכך נטלו את הסיכוןההליך עד תום, והמבקשים האמינו כי טובת חברי הקבוצה מחייבת לנהל את  .47

ההליך שהובילו המבקשים הניב הטבה עצומה לציבור. סמוך לאחר הגשת בקשת האישור, המדינה הורתה  .48

כי אין עוד לשלם מס ערך מוסף עבור שירותי תקשורת הנצרכים מחוץ לישראל )למעט בגין חבילות 

תקשורת(. בהמשך, בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון, הופסק החיוב במס גם בגין חבילות 

תקשורת. עתה, לפי הסדר הפשרה, תבוצע השבה לחברי הקבוצה בגין הסכומים שנגבו כמס ערך מוסף על 

 שירותים שנצרכו מחוץ לישראל. אלה הטבות יוצאות דופן. 

שיעור הגמול המומלץ מחושב על בסיס ההשבה, ולא לוקח בחשבון את ההטבה בעבר ובעתיד, לחברי  .49

 קת הגבייה. הקבוצה ולכלל הציבור, הנובעת מהפס

השיעורים הבאים מתוך סכום לפי כוח הקבוצה -שכר טרחה לבאילאשר בית המשפט הנכבד מתבקש  .50

מיליון  5בגין הסכום הבא של  17.09%מיליון ש"ח,  5בגין הסכום הראשון של  21.37% –ההשבה הכולל 

בגין  9%-מיליון ש"ח ו 5בגין הסכום הבא של  10.26%מיליון ש"ח,  5בגין הסכום הבא של  12.82%ש"ח, 

ערך מוסף )כך ששיעורי שכר הטרחה, כולל מס ערך מוסף, יעמדו על  מס ייווסףאלה  לשיעורים היתרה.

משכר הטרחה ישולמו מכספי  30%עד  למדרגות כאמור לעיל(. ה, בהתאמ10.53%-ו 12%, 15%, 20%, 25%

ולאחר תשלום גמול(, ובכל וקההיתרה, ככל שייוותרו כספי יתרה )לאחר חלוקה בהתאם לתכנית החל

 להסדר(.  3.10.4-ו 3.10.3מקרה המדינה תשלים את היתרה בהתאם לשכר הטרחה שיאושר )סעיפים 

הנסיבות , לפי כל קנה מידה מקובל. הדברים נכונים במיוחד נוכח סביריםשכר הטרחה המומלצים  שיעורי .51

 . מקרה זההמיוחדות של 

נקבע כי "על כל (, רייכרט)להלן: עניין  (23.5.2012)פורסם בנבו,  16פסקה , שמש נ' רייכרט 2046/10בע"א  .52

; על 25%הכוח המייצג שכר טרחה בשיעור של -מיליון ש"ח, ייפסק לטובת בא 5-סכום שנגבה בפועל עד ל

; ועל כל 20%מיליון ש"ח ייפסק שכר טרחה בשיעור של  10-מיליון ש"ח עד ל 5כל סכום שנגבה בפועל בין 

  ".15%מיליון ש"ח, ייפסק שכר טרחה בשיעור של  10שנגבה בפועל מעל  סכום

 רייכרט. בעניין רייכרטבמקרה שבפנינו הצדדים המליצו על שכר טרחה נמוך בהרבה מזה שנקבע בעניין  .53

בלבד )כולל  10.53%, בעוד שבענייננו הוא עומד על 15%שיעור שכר הטרחה במדרגה האחרונה הועמד על 

 .מס ערך מוסף(

. שכר הטרחה המבוקש מבוסס על סכומי רייכרטמקרה זה מצדיק שכר טרחה גבוה מזה שנקבע בעניין  .54

ההשבה, אולם מעבר להשבה הושגה הטבה עצומה נוספת, בדמות הפסקת גביית המס. חלק מהגבייה 

הופסק בעקבות הגשת בקשת האישור, חלק בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בערעור. כתוצאה מההליך 

כל אזרחי ישראל לא משלמים עוד מס ערך מוסף בגין שירותים שנצרכו מחוץ לישראל, גם אם מדובר 

 בשירותים במסגרת חבילות תקשורת. 

בתי המשפט קבעו כי יש להביא בחשבון את ההטבה לעתיד ויש לתת לה משקל משמעותי. בעבר כבר נקבע  .55

. ראו ענין 75%לציבור כתוספת של כי לצורכי גמול ושכר טרחה יש לחשב את ההטבה העתידית 

 . 13-12 אות, פסקמזרחי-לפינר; וכן ענין 18, פסקה אינטרדייט
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כוח המבקשים ניהלו הליך מלא -גם היקף העבודה מצדיק את שכר הטרחה שהתבקש, ואף יותר מכך. באי .56

של בקשת אישור, כולל ניהול הליך מול המדינה. התקיימו ישיבות קדם, וישיבות הוכחות, בהן נחקרו 

זה המבקשים והמצהירים מטעם כל אחת מהחברות. בבקשת האישור התבררו שאלות מורכבות, ובכלל 

עניינים טכנולוגיים הנוגעים לאופן פעולת המערכות של החברות. כן התבררו סוגיות משפטיות תקדימיות. 

גם הערעור היה כרוך בהיקף חריג של עבודה. לאחר הדיון שהתקיים בפני שלושה שופטים, נערך דיון נוסף, 

דה בהיקף עצום. על כל אלה בפני הרכב מורחב של שבעה שופטים. ההיערכות לכל דיון הייתה כרוכה בעבו

יש להוסיף את העבודה העצומה שהושקעה, במשך כשנתיים, בגיבוש הסדר הפשרה. במשא ומתן נטלו חלק 

רשות המסים,  -המבקשים, שלוש החברות והמדינה. מצד המדינה היו מעורבות מספר זרועות 

כוח -טי לממשלה. באיבמשרד האוצר, והיועץ המשפואגף החשב הכללי הפרקליטות, אגף התקציבים 

כוח -המבקשים היו מעורבים במגעים רבים עם נציגי הפרקליטות ורשות המסים, נוסף על המגעים עם באי

החברות. נערכו ישיבות רבות, והושקעו שעות עבודה בהיקף עצום. מורכבות של ההסדר באה לידי ביטוי 

 בפרטים טכניים שונים, שכל אחד מהם דרש בדיקות מעמיקות. 

מסכום ההשבה, ונקבע כי סכום ההשבה  16.5%, נפסק שכר טרחה בשיעור של 18, פסקה אינטרדייטין בענ .57

. בענין 28.8%שכר הטרחה הועמד על שיעור , לאור ההטבה לעתיד. יוצא כי 175%יחושב לפי שיעור של 

, 175%של לפי שיעור חושבה , וההשבה 18.2%, נקבע שכר טרחה בשיעור של 13-12אות , פסקמזרחי-לפינר

נירם, חומרי גלם וציוד לדפוס  15731-10-11. בת"צ )מחוזי מרכז( 29%הועמד על כלומר, שכר הטרחה 

)שכר טרחה בסכום של  22.3%, נפסק שכר טרחה בשיעור של 21, פסקה בע"מ נ' פזומט מקבוצת פז בע"מ

, אושר שכר טרחה 20סקה , פגרוסמיליון ש"ח(. בענין  32.25מיליון ש"ח, בהתייחס לסכום השבה של  7.2

 . לשיעורי שכר הטרחה שנקבעו במקרים אלה נוסף מס ערך מוסף. 16.8%בשיעור של 

 שכר הטרחה המבוקש נמוך בהרבה מזה שאושר על ידי בתי המשפט בכל אותם מקרים.  .58

 היועץ המשפטי לממשלה בחן את שיעורי הגמול ושכר הטרחה המבוקשים, ואישר אותם.  .59

ש"ח לכל אחד  300,000, ישולמו כמקדמות על חשבון הגמול ושכר הטרחה על פי הסדר הפשרה .60

כוחם יחד. אלה סכומים סבירים, שממילא באים על חשבון הגמול -מיליון ש"ח לבאי 2-מהמבקשים, ו

ושכר הטרחה הסופיים. מעבר לכך, שכר הטרחה ישולם לפי אבני דרך, כמקובל בהסדרי פשרה בתביעות 

  (.5.3ייצוגיות )סעיף 

 שיעורי הגמול ושכר הטרחה המבוקשים סבירים. מבוקש לאשרם. .61

 

 סוף דבר -חמישי חלק 

לציבור הטבה עצומה. כמעט כל מניבים מגיע אל סופו. ההליך והסדר הפשרה ביותר הליך ארוך ומורכב  .62

גביית המס הופסקה, וימשיכו ליהנות בעתיד, וגם יקבלו כספים  -כבר נהנו )בעבר( מההליך אזרחי ישראל 

 בהתאם להסדר. 

שיתבקש. מטבע הדברים, בבקשה זו המשפט הנכבד, לשם מתן כל מידע  הצדדים עומדים לרשות בית .63

 מתוארים עיקרי ההסדר. הנוסח המלא והמחייב מופיע כמובן בגוף ההסדר. 

 )ב( לתקנות תובענות ייצוגיות. 12כוחם, בהתאם לתקנה -פים תצהירים של בעלי הדין ובאילבקשה זו מצור .64

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על פרסום הסדר הפשרה ולתת הוראות נוספות בקשר אליו, כאמור  .65

 בפתח בקשת האישור. בתום ההליך בית המשפט הנכבד יתבקש לאשר את הסדר הפשרה. 
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 מן הדין ומן הצדק לאשר את הסדר הפשרה.   .66

 

 

 

 
__________ _______________ ____________  ___________________ _____________ 

 אביעד, עו"ד יעקב פרופסור אהרן נמדר, עו"ד  לוי, עו"ד עופר רבינוביץ, עו"ד אהרן רון, עו"ד גיל
  

      כוח המבקשים-באי 
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 , עו"דפואה גלית אלבוים, עו"ד עופר "דעופורת,  גילעד רייטר, עו"ד ירון , עו"דרות לובן 
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 . 2020במרץ  9



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



 

  1נספח 

 הסדר הפשרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25



  

 הסדר פשרה

 סיגורה ברניר נ' סלקום ישראל בע"מ 15824-07-10)מחוזי מרכז(  בת"צ
 פרטנר תקשורת בע"מ קינן נ'  19997-07-10ובת"צ )מחוזי מרכז( 
  נ' פלאפון תקשורת בע"מ  רזניק 10601-08-10ובת"צ )מחוזי מרכז( 

 

 2020 ארבפברו 13שנערך ונחתם ביום 

     ברניר-סיגורה. שרון 1 בין:
    קינן יפעת. 2 
  רזניק. דוד 3 
    

 גיל רון, קינן ושות',כוחם עורכי הדין  איעל ידי בעל ידי 
  , עורך דין נמדר, פרופסור אהרן עורך דין לוי ופרע

 דין עורך, אביעד ויעקב

    )להלן: המבקשים( 

 ;מצד אחד  

    ובין
 "מבע ישראל סלקום.  1 

 הדין יגאל ארנון ושות' -עורכי חהכו-באיידי -על
 "מבע תקשורת פרטנר חברת .2

 ' ושות' שוכטוביץ 'אןז רייטר עמרכוחם -באי ידי-על
 "מבע תקשורת פלאפון .3

 ושקל ושות' 'ושות ברקמן"ד עוה הכוח-באי ידי-על
 (החברות: יחד)להלן   

 
 "מוהמע המכס אגף, ישראל מדינת .4

 אביב )אזרחי(-תל מחוז פרקליטותידי -על
 (המדינה)להלן: 

 
 (המשיבות: להלן יכונו יחד והמדינה)החברות 

 ;מצד שני  
 

 :הצדדים הגיעו לפשרה כדלקמן

  

בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, לפי חוק  חברותההמבקשים הגישו נגד  2010יולי ואוגוסט  בחודשיםו הואיל:

 המס)להלן: ערך מוסף  מס גביית בגין, )להלן: חוק תובענות ייצוגיות( 2006-תובענות ייצוגיות, תשס"ו

 ;  לישראל מחוץ בהיותם החברותידי לקוחות  עלשנצרכו  תקשורת שירותי בשל( או מס ערך מוסף

אחד הנוגע  פריטבית המשפט המחוזי מרכז דחה את בקשות האישור )למעט  2014 באוגוסט 18 וביום והואיל: 

 (;סלקום חברת נגדברניר -סיגורהלתביעת 

 יוחזר הדיון כי והורה המבקשים שהגישו הערעור את קיבלבית המשפט העליון  2017 ביולי 3 ביוםו והואיל:  

 ; האישור תובבקש וןילד ,המחוזי המשפט לבית

ובית המשפט הנכבד צד שלישי נגד המדינה;  הודעתלהתיר הגשת  בהסכמהבקשה  הגישו חברותוה והואיל: 

בתגובתם ו; כמבוקש" - 25.9.17הורה כי "אם לא יודיעו ב"כ המבקשים אחרת עד הדיון הקבוע ליום 

 ;הודיעו המבקשים כי הם מסכימים לבקשה 2017בספטמבר  24מיום 
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, אשר מביאה לסיום כל אלה בהליכים הנדונים העניינים בכלהלן ל המפורטתלהסכמה  הגיעווהצדדים  והואיל: 

 המדינה לבין החברות, לרבות המחלוקות שבין המחלוקות שבין הצדדים בקשר עם ההליכים האמורים

 ;בכך הקשור בכל

  לאישור בית המשפט; הולהביאההסכמה על הכתב,  תוכןמעוניינים להעלות את  והצדדים :והואיל

 

 הותנה והוסכם כדלקמן:לפיכך הוצהר, 

 

 חברי הקבוצה .1

לקוח של אחת החברות )או  היהש ,אחרת משפטית אישיות וכל, תאגיד הפשרה יחול על כל אדם הסדר

 שירותשהם נושא התובענה )לרבות  לישראל מחוץ שנצרכו התקשורת ישירות בשל מסב וחוייביותר(, 

אינטרנט, לרבות כאשר  שירותימסרונים,  קבלתמסרונים,  משלוח, call-backשיחות  ,שיחות קבלת

וזאת בתקופה , (או השירותים נושא התובענה השירותים )להלן: (רתותקש חבילתהשירות ניתן בדרך של 

 –, פרטנר 2003 ביולי 13מיום  – סלקום) נגד אותה חברה האישור בקשת הגשת לפני שנים שבעהמתחילה 

 בגין המס גביית בפועלהופסקה  בו מועדל דוע (2003 באוגוסט 4מיום  - פלאפוןו, 2003 ביולי 14מיום 

 . (; חברי הקבוצה: תקופת התובענהבהתאמה )להלן התובענה נושא השירותים

 ההשבה וסכום הזכאות שיעור קביעת .2

הסכומים ששילמו חברי הקבוצה לחברות בגין  שלהשבה, בהתאם להוראות הסדר זה,  תבוצע .2.1

למועד  עדו 2006ביולי  1מיום  החלמחוץ לישראל  שנצרכוהתובענה  נושא שירותיםה בשל מסה

"ח רו(. הרלוונטית התקופה: להלן)גביית המס בגין השירותים נושא התובענה  בפועלהופסקה  בו

  (.הממונה)להלן:  זה הסכם הוראות יתר וכל ההשבה לביצוע כממונה יתמנה רפופורט אריה

הסדר  אישור בדברהדין  פסק במסגרתבית המשפט, שתינתן  של לקביעהתבוצע בהתאם  ההשבה .2.2

בטווח  וזאת, ההשבה)אחוז(  שיעור את של פשרה בדרךהמשפט  בית. בפסק הדין יקבע הפשרה

 בתקופהביחס לסכומים ששילמו חברי הקבוצה לחברות  יקבעיההשבה  שיעור. 70%-ו 40% שבין

נמק את לבית המשפט לנוכח מהות ההליך, יתבקש  בגין השירותים נושא התובענה. הרלוונטית

 הכרעתו בקשר לשיעור ההשבה. 

 שלושה על יעלה שלא, ההשבה שיעורל בנוגע טיעוןהמשפט  לביתאחד מהצדדים יוכל להגיש  כל .2.3

ימים לאחר החלטת בית המשפט הנכבד בדבר פרסום הבקשה לאישור ההסדר.  30עד  ,עמודים

 לבית המשפט להגיש רשאים יהיו הצדדים מכן לאחר ימים שבעה עדיוגשו במקביל.  הטיעונים

 , גם זאת במקביל. תגובות לטיעונים

נאמנות  לחשבוןהמדינה ידי  עלההשבה סכומי  יועברולאמור בהסדר פשרה זה, לאחר ש בהתאם .2.4

הסכומים  את ישיבו החברות, החברות אצל יתקבלו שהכספים ולאחרלהלן,  3.9כאמור בסעיף 

 השירותים בשל מוסף ערך מס בגיןהרלוונטית  בתקופהששילמו כלל חברי הקבוצה לחברות 

 בתוספת, המשפט בית ידי על יקבעיש ההשבה שיעור לפימחוץ לישראל,  שנצרכו נושא התובענה

 . זה הסדר להוראות בהתאם, הכל לןהל 2.6 בסעיף כאמור וריבית הצמדה הפרשי
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)להלן:  תשומות מסעל פי מהותם זכאים לקיזוז  שהיואף האמור לעיל, בהתייחס ללקוחות  על .2.5

 לפי קבעשיי ההשבה משיעור גזרשיי הסכוםמ שליש של בשיעור רק ההשבה חובת תחול ,(עוסקים

מס תשומות, כגון מוסדות  זכאים לקיזוז שאינם גופים על חל אינו זה 2.5. סעיף לעיל 2.2 סעיף

 עליהםמי שלא היה רשום כעוסק בתקופה הרלוונטית,  אוללא כוונת רווח, מוסדות פיננסיים, 

  .(להלן 3.3כמפורט בסעיף  הכל) לעיל 2.2 סעיף יחול

-"אתשכ, והצמדה ריבית פסיקת לחוקבהתאם  ההשבה ייווספו הפרשי הצמדה וריבית לסכומי .2.6

 שבובמועד  ומסתיימת 2006ביולי  1התקופה שמתחילה ביום  אמצעהיום שהוא החל מ, 1961

" ההשבה סכומיכי המונח " מובהר. להלן 3.4 יבוצע החישוב על ידי הממונה כאמור בסעיף 

 .זה בסעיף כאמור והריבית ההצמדה הפרשי את כוללזה שבהסדר 

 .הרלוונטית בתקופה מהלקוחותהמס  תגביי בדבר המידע בידיהן מצוי כי מצהירות החברות .2.7

את סכומי ההשבה,  לעדכן ישההסדר יתברר כי  ביצוע במהלך אםלהוראות הסכם זה,  בכפוף .2.8

 .המעודכן לסכום בהתייחס בהתאמההוראות ההסכם יחולו  וכלהתיקון,  יבוצע

חברי הקבוצה ידווחו על הסכומים שהם יקבלו מהחברות לפי הסדר זה כהכנסה )או הקטנת  .2.9

  הוצאה(, וזאת בכפוף לכל דין.

 ההשבה ביצוע אופן .3

 הסכום את לקבל זכאי יהיהבגין המס בתקופה הרלוונטית  שחויבאחד מחברי הקבוצה  כל .3.1

בית על ידי  יקבעישההשבה  שיעור פי עלעל פי ההסדר בגין התקופה הרלוונטית,  לו המגיע

)וביחס לעוסקים, שיעור ההשבה יהיה שליש מהשיעור שיקבע על  לעיל 2כאמור בסעיף  המשפט

   .להלןשלפי ההוראות  תבוצע ההשבה .(לעיל 2.5 ידי בית המשפט, כאמור בסעיף 

אחת  כל, לחלוט יהפוך הפשרה הסדר את המאשר הדין פסק שבו מועדמה ימים 30 תוך .3.2

, קבוצההחברי  של רשימה ,הרלוונטית בתקופה שנה כל עבור ,ולממונהתעביר למדינה  מהחברות

 לקוחות שאינם קבוצהה חברילבין  השל פעילים לקוחותשהם  קבוצהה חבריבחלוקה בין 

אופן הזיהוי  הגדרת אתיכללו  הרשימות. העברת הרשימה למועד, הכל ביחס השל פעילים

 ניתןו אם מצוי בידי החברות -ביחס למספר העוסק ) עוסק מספרמזהה,  מספר)ת.ז/ח.פ(, 

קרי, עבור כלל חברי הקבוצה הנכללים ברשימה כאמור בסעיף , רוחבי, מערכתי באופן לשליפה

שנצרכו מחוץ  שירותיםהנומינלי בו חוייב חבר הקבוצה עבור ה המסוסכום , (סבירבמאמץ ו זה,

 לפי בחלוקה אקסל בקבצי למדינה יועברו והן, הרלוונטיתבתקופה שנה בנפרד  בכללישראל 

 . שנים

, בקבצי אקסל רשימה לממונה תעביר המדינה, מהחברותקבלת הרשימות  ממועד םימי 60 תוך .3.3

 פרטיו יםמופיעאחת מהשנים בהן  כלל נכון, כעוסק אצלה רשום הקבוצה מחברי מי יצוייןבה 

לקוחות  ןבה לשנים ביחסהזכאות  מסכומי יפחית הממונה .לעיל 3.2  בסעיףהנזכרות  ברשימות

 פי על עוסקיםשהם  הקבוצה חברימסכום הזכאות של  2/3 כאמור כעוסקאלו היו רשומים 

  .יםכעוסק רשומים היו, בגין השנים בהן אותם חברי קבוצה מהמדינה שיתקבלו הנתונים

 ללא מוסדות כגון, סקוע בגדר היו לאפי הודעת המדינה  שעללא תבוצע ביחס לגורמים  ההפחתה

  .ועוד, פיננסיים מוסדות, רווח כוונת
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  .לעיל 2.6 סעיףב אמורל בהתאם הצמדה והפרשיריבית  םיהנומינלי לסכומים יוסיף הממונה .3.4

לפי  ,נכונותם את ויאמת, הנדרשים הנתונים כל אליו הועברו כי לוודא כדייבצע בדיקות  הממונה .3.5

  .סביריבוצע באופן  האמורו ניתן שהדבר ככל, שיקול דעתו

 בקבצי יעביר לכל חברה רשימה אחת הממונה, מהחברות הרשימות קבלת ממועד ימים 60 תוך .3.6

 הםכי  צויין, אשר ביחס אליהם על ידי שתי החברות האחרות שצויינוקבוצה השל חברי אקסל 

ביחס לכל לקוח איזו חברה  לציין)בלי אותן שתי חברות אחרות  שללקוחות פעילים  עוד אינם

 תודיעימים מקבלת הרשימה על פי סעיף זה, כל חברה  30 תוךציינה אותו כחבר קבוצה(. 

  .  שלה פעילמהרשימה הוא לקוח  מילממונה 

שכוללת את כל , רשימה בקבצי אקסל בנפרד חברה לכל יעביר הממונה, נוספים ימים 15 תוך .3.7

 חברי הקבוצה שהם לקוחות פעילים שלה שההשבה להם תבוצע באמצעות אותה חברה, וכן את

 קבוצה חברי של רשימה יכין הממונה כך על ונוסף, שיועבר לכל חבר קבוצה ההשבהסכום 

סכומים אלה )כאשר הם זכאים  להםוסכומי ההשבה  מהחברות אחת אף של לקוחות שאינם

ידי הממונה  עלאחיד לכל חברי הקבוצה שתחושב  בשיעור והצמדה ריבית הפרשי תוספת יםכולל

: להלן ,לעיל 3.3-ו 2.5  פיםהנזכרים בסעיכל הניכויים  ולאחר, הפשרה הסדר להוראות בהתאם

כוח -ולבאי המסים לרשות ההשבה מרשימותבמקביל הממונה יעביר העתק  .(ההשבה תורשימ

  .הקבוצה

ימים ממועד קבלתן ולמסור לממונה  30את רשימות ההשבה תוך  לבחוןיהיו רשאים  הצדדים .3.8

 .אליהןהסתייגות ביחס 

על  יפתחיש נאמנות לחשבון תעביר המדינה, ההסתייגות למסירת הקבוע מועדהמ ימים 45 תוך .3.9

החתימה בו יהיו הממונה  ושמורשי, לצורך ביצוע הסכם זה המיסים רשותשל  כנאמןידי הממונה 

רשות המסים  ונציג הממונה. ההשבה תולרשימ בהתאם הסכומים אתונציג רשות המיסים, 

את סכומי ההשבה בהתאם לרשימות ההשבה  ,מהחברות אחת לכלהנאמנות,  מחשבון ויעביר

, מהממונהכל חברה  אצלסכום ההשבה  יתקבל שבו מהיום ימים 21ימים נוספים. בתוך  7בתוך 

 באותו שלה פעילים לקוחות שהנם הקבוצה לחברי הזיכוייםבסבב  תחלאחת מהחברות  כל

 החודשי החשבון זיכויש"ח יושב באמצעות  50של עד השבה כאמור להלן: )א( סכום , מועד

 בהתאם, ש"ח( 50-)והחשבונות הבאים, אם סכום החשבון קטן מ החברה אצלהלקוח  שלהקרוב 

 בתשלום אחדש"ח יושב  50העולה על  השבה ; )ב( סכוםאצלה הנהוגים החיוב למחזורי

 ככל; )ג( לכל חברה באמצעותו חבר הקבוצה משלם את חשבונו התשלום אמצעי זיכוי באמצעות

 הזיכויתזין את  חברה אותה, כאמוראין לחברה פרטי אמצעי תשלום  ,פלוני ללקוח ביחסש

, גם אם יום מיום העברת סכום ההשבה מהמדינה 21תוך  לקוחל שתופק הראשונה בחשבונית

)ואם סכום ההשבה ללקוח כאמור גבוה מסכום החשבונית הראשונה,  ש"ח 50-הסכום גבוה מ

 30זיכוי כאמור יבוצע תוך ה. ביצוע ההשבה יושלם בחשבוניות הבאות שתופקנה לאותו לקוח(

בעבר על ידי  ששולמו סכומיםיכלול גם זה הסדר לפי הוראות  הזיכוימהמועד שבו החל.  ימים

ברשימת ההשבה  מופיעקבוצה  חבראותו ש ובלבד, האחרות החברותמ לאיזופלוני חבר קבוצה 

למדינה רשימה ו החברות יעבירו לממונה .הועברו לאותה חברה ועבור הזיכוי וסכומיהחברה  של

 על מנת לוודא נדרשה מידעשל המנויים שהועברו להם הכספים כאמור לעיל, או ימסרו 

למען טיבית. גבאי כוח הקבוצה יקבלו את המידע בקשר לאמור ברמה אגרשהסכומים הועברו. 
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 כלשהולקוח חבר קבוצה שהוא לזכות  ההסר ספק מובהר, כי בכל מקרה, החברות לא תידרשנ

)שהינו  לקוח אותוהעולה על הסכום שהתקבל אצלן בפועל מהמדינה, כסכום השבה עבור  בסכום

 סכומים לקזז זכאית תהיה לא המדינה כי, ספק הסר למען, מובהר כן .ה, כאמור(צחבר קבו

, למעט זה הסכםלהוראות  בהתאםההשבה שאותם עליה להעביר לחברות  מסכומי כלשהם

  .להלן 3.14כאמור בסעיף 

 וסכומים מהחברות אחת אף של פעיליםלקוחות  שאינם קבוצה לחברי יםהמגיע מיםסכול באשר .3.10

 בשל לרבות, אליהם להעבירם היה ניתן לא כלשהי מסיבה אךלחברי קבוצה מוגדרים  שיועדו

ההשבה ועד לביצוע הזיכוי  רשימות יצירת שממועד בתקופה מנויים היו שבה החברה נטישת

 :הבאות ההוראות יחולו(, )להלן ביחד: כספי היתרה לעיל  3.9בפועל כאמור בסעיף 

 כספים קבוצה לחברי להעביר הצליחו לא שהחברות מכך ינבעו יתרה שכספי ככל  3.10.1

 יתרה לכספי)ויצטרפו  הנאמנות לחשבון הכספים את יחזירו החברות, אליהם המיועדים

שיכלול את כספי היתרה  הנאמנות חשבון את לנהל ימשיך ממונהה(. בו שייוותרו אחרים

, שאינם לקוחות פעילים של אף אחת מהחברות( קבוצה לחברי)כולל סכומים המגיעים 

 . הבאותלהוראות  בהתאםבו  וינהג

ובא כוח הקבוצה -באי עם בתיאום -לבית המשפט  וימליץ, הנתונים את יבחן הממונה 3.10.2

שלא קיבלו כספים  לחברי הקבוצה היתרה כספי יתרת להשבתעל תכנית  -כוח המדינה 

שלא קיבלו כספים בחלוקה  לחברי הקבוצה מקורבת, לרבות השבה בחלוקה הראשונה

על ידי בית המשפט כאמור  שייקבעההשבה  שיעור פי עלעד חלקם של אלו  הראשונה

)וביחס לעוסקים, שיעור ההשבה יהיה שליש מהשיעור שיקבע על ידי בית  לעיל 2בסעיף 

 תוכנית)להלן: , וזו תובא לאישור בית המשפט (לעיל 2.5 המשפט, כאמור בסעיף 

שלא קיבלו קבוצה  חברילאיתור  לפעוללדוגמה, הממונה יבחן האם יש  כךהחלוקה(. 

 כולם, הכספים יושבו שמאאליהם או אל חלקם, או  ולפנות, כספים בחלוקה הראשונה

)להלן:  (הראשון החלוקה סבב)שכבר קיבלו כספים ב הקבוצה חברי לשאר, חלקם או

 הוגנת בעיניו שתהא דרך כל החלוקה בתכנית להציע רשאי ויהיה, סבב חלוקה שני(

כל ייעוד אחר של הכספים שלא לטובת או  על אף האמור לעיל, סבב חלוקה שני. וראויה

 שיעור פי עלועד חלקם של אלו  –שלא קיבלו כספים בחלוקה הראשונה חברי הקבוצה 

)וביחס לעוסקים, שיעור  לעיל 2על ידי בית המשפט כאמור בסעיף  שייקבעההשבה 

יבוצע  לעיל(, 2.5 ההשבה יהיה שליש מהשיעור שיקבע על ידי בית המשפט, כאמור בסעיף 

 3.10.3משכר הטרחה, כאמור בסעיף  30%-רק לאחר זקיפת כספי היתרה לטובת הגמול ו

 להלן. 

לעיל )לא כולל סבב חלוקה שני, אם  3.10.2השבה כאמור בסעיף הלאחר ביצוע פעולות  3.10.3

לאחר ו גייםוהייצ לתובעים הגמול מלוא עד לכיסוי ישמשוהיתרה  יכספיוחלט עליו(, 

 להלן 5 בסעיף המומלצים יםלפי השיעור ,הקבוצה כוח באימשכר טרחת  30% עד כןמ

תשולם על ידי המדינה שלא מתוך כספי  70%)בכל מקרה יתרת שכר הטרחה בשיעור 

   .היתרה(
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 30%-ו הגמול מלוא) לעיל האמורים הסכומיםאת לא יכסו כספי היתרה בשלב זה ש ככל  3.10.4

 .ההפרשאת  תשלים, המדינה (להלן 5המומלצים בסעיף  יםלפי השיעור ,הטרחה משכר

אף האמור  על להלן. 5בכל מקרה תשלום שכר הטרחה והגמול יבוצע כאמור בסעיף 

 ההשבה מסכום 1%-ל השווה סכום מאשר נמוכים יהיו היתרה כספיבשלב זה  אםלעיל, 

אלא  הגמולמלוא  את להשלים חייבת תהיה לא המדינה(, מוסף ערך מס)בתוספת 

בתוספת  מוסף ערך מס בתוספתההשבה  מסכום 2.5%יעמוד על  הגמולבמקרה כזה ש

הכספים שכוסו כגמול מתוך כספי היתרה כאמור לעיל )אך בכל מקרה לא יותר מאשר 

  .מכספי ההשבה בתוספת מס ערך מוסף( 3.5%

הוראות בקשר לכספי היתרה כנדרש לצורך הוצאה לפועל של זקיפת כספי  יתן הממונה 3.10.5

ובכלל זה הוראות בדבר העברת זה,  3.10היתרה עבור גמול ושכר טרחה, כאמור בסעיף 

 כספי היתרה אל המדינה לכיסוי גמול ושכר טרחה ששולמו על ידיה. 

 ,כלשהי בעלות יישאו לאהמדינה ו  החברות ,ועל אף האמור בכל מקום אחר מקרה בכל 3.10.6

סכום  למעטלחברי הקבוצה ) היתרה כספי בהשבת הכרוכה ,ישירה או עקיפה

 ידרשוי לא. כמו כן, החברות (להלן 3.12 בסעיף כמוגדרבו ישאו החברות,  ההשתתפות

סבב שיבוצע  יקבעילמעט ככל ש ,היתרה כספי של בהשבההקשורה לבצע פעולה כלשהי 

 ידי עלכאמור  שתאושרהחלוקה  לתכנית בהתאם הכל, לממונה השבתם או, שניחלוקה 

 הסכומים את ישיבו החברות, שני חלוקה סבב לבצע יש כי שיקבע במקרה. המשפט בית

. זה בהסכם הקבועה ובמתכונת הממונה יורה עליהם לסכומים בהתאם, הקבוצה לחברי

כי יש  קבעישיבכל מקרה לא יהיה סבב חלוקה נוסף )מעבר לסבב חלוקה שני, ככל 

  לבצעו(. 

יועברו לחברי קבוצה, בהתאם לתכנית שתאושר או כל הוראה היתרה  בכל מקרה כספי 3.10.7

 לניהול הקרן אללמדינה ואף לא יועברו  יושבו הנכבד, לאאחרת של בית המשפט 

 .ייצוגיות תובענות לחוקא 27 סעיף לפי שהוקמה, כסעד שנפסקו כספים וחלוקת

)ועלות ביצוע הפעולות  טרחה ושכר גמול, ההשבה סכום מלבד כי יובהרהסר ספק  למען .3.11

בכל מקרה בעלות כלשהי לאיתור חברי  תשאהמדינה לא  שהמדינה מתחייבת להן בהסכם זה(

)שגם  טרחת הממונה שכר לרבות, הקבוצה או בכל עלות אחרת לרבות מימון ביצוע ההסדר

 אם יהיה בכך צורך(. ) פרסום, עלויות איתור חברי קבוצהמשמש נאמן של רשות המסים(, 

 לצורך, הממונה אל מוסף ערך מס בתוספת"ח ש 300,000 של סכום תעביר מהחברות אחת כל .3.12

 חוק פי על בעיתונות מודעות פרסום, הממונה טרחת)שכר  ההסדר ביצוע מימוןב השתתפות

, ועוד, צורך בכך יהיה אם, קבוצה חברי איתור עלויות, אחר פרסום כל/או ו ייצוגיות תובענות

 כלשהם בסכומים לשאת תידרשנה החברות אםאף האמור,  על (.ההשתתפות סכום: להלן

 ההשתתפות מסכום ויופחתו ינוכו אלה סכומים, 'וכיוצב בעיתונות פרסומים לצורך במישרין

לפי הנחיות הממונה,  תפותתההש סכוםאת  יעבירו החברותעליהן להעביר אל הממונה.  שאותו

 ממועדיום  30וכנגד התשלום יימסרו להן חשבוניות מתאימות. כל סכום שיידרש ישולם תוך 

יום ממועד שפסק  14קבלת הוראה מהממונה, ובלבד שהתשלום כאמור יבוצע לא לפני שחלפו 

כוח הקבוצה מעריכים כי לא יהיה צורך -הפשרה יהפוך לחלוט. באיהדין המאשר את הסכם 

לא תיוותר יתרה מספקת, בכל מקרה, ואף במקרה בו מובהר כי נוסף לשם ביצוע ההסדר.  כוםבס
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אף לביצוע ההסדר,  בקשר או בגין אוהאמור יידרשו סכומים נוספים לצורך ביצוע ההסדר  וחרף

ש"ח  300,000על ידה )לתשלום סכום ההשתתפות  ברמעלשאת בעלות כלשהי חברה לא תידרש 

 יידרש שבו במקרה)ולא רק(  לרבותבעקיפין,  או, במישרין לכל חברה(בתוספת מס ערך מוסף 

 מעבר נוסף לתשלוםיהיה זכאי  לא הממונה)ובמקרה כזה  הממונה טרחת שכר עבור נוסף תשלום

  .(ההסדר לצורך ששימשו סכומים בניכוי ההשתתפות לסכום

לחברות לפני שאלו יזכו את חברי  שיועברוהסר ספק יובהר, כי מעבר לסכומי ההשבה  למען .3.13

להוראות הסכם זה, כל אחת לפי חלקה, החברות  םאבהתהקבוצה שהם לקוחות קיימים שלהן 

, לצורך יישום הסדר זה בה שנשאולא תהיינה זכאיות להחזר כלשהו מהמדינה בגין עלות כלשהי 

 הן להן פעולות ביצוע לצורך הנדרשות הפנימיות עלויותיהן בגין או ההשתתפות בסכום קרי

, בדיקת הרשימות 3.2 חברי הקבוצה כאמור בסעיף  רשימות הכנת)קרי,  זה בהסדר התחייבו

, ביצוע הזיכוי של אמצעי 3.8 , בחינת הרשימות )ככל שתבוצע( בהתאם לסעיף 3.6 כאמור בסעיף 

 במסגרת כאמור זיכוי וביצוע, 3.9 כאמור בסעיף ודיווח החשבוניות על ידי החברות  אוהתשלום 

נוספות ו/או עלויות ואין פעולות , 3.10.2 סעיף להוראות בהתאם, היהיש ככל, שני חלוקה סבב

 .על החברות לפי הסדר זה(ת ושמוטל

המדינה תהיה רשאית לקזז תשלומים המיועדים לחברי קבוצה כנגד חוב מס שלהם, ובלבד  .3.14

לפקודת המסים )גביה(. המדינה תודיע לממונה  4כתב הרשאה, בהתאם לסעיף שקיים לגבי החוב 

המדינה תהיה . אם לעיל 3.3, במועד הקבוע בסעיף זה 3.14אם ברצונה לפעול בהתאם לסעיף 

רשימה של סכומי המס שהיא מקזזת באותו מועד תעביר לממונה מעוניינת לעשות כן, היא 

קיזוז. ביצוע קיזוז כאמור לא יגרע הה תודיע לכל חבר קבוצה על ביצוע . המדינכאמור לעיל

השגה, ערר, ערעור, או כל הליך אחר,  המהזכות של חבר הקבוצה לכפור בחבות המס, להגיש עלי

הזכות לנקוט בהליך המדובר. סכום שיקוזז כאמור ייחשב על פי דין לו עומדת אם וככל ש

 כתשלום לחבר הקבוצה לפי הסדר זה, לכל דבר ועניין.  

 להכרעת בית המשפט.  תובאלאופן ביצוע ההשבה  בנוגעמחלוקת  כל .3.15

 ותפקידיו הממונה .4

 . במלואו ההסדרהממונה יפקח על ביצוע  .4.1

ישמש כנאמן גם של רשות המסים לביצוע ההסדר, והוא יחתום כלפיה על כתב נאמנות  הממונה .4.2

 . זה להסכם ורףהמצבהתאם לנוסח 

הממונה  הממונה יחתום על הסכם סודיות מול כל אחת מהחברות, קודם לתחילת ביצוע תפקידו. .4.3

 הסדר. יתחייב לעשות שימוש במידע שיגיע לרשותו רק לצורך ביצוע תפקידו כממונה על ה

 חלה, חודשים לשלושה אחת, פעילותואודות  שוטףהממונה יגיש לבית המשפט ולצדדים דיווח  .4.4

 . בתוקף הוא עוד וכל המינוי ממועד

 שלו טיוטהש לאחר, ימים לאחר השלמת ביצוע ההסדר הממונה יגיש לבית המשפט דוח סופי 15 .4.5

 הסופי הדוח. לצדדים הממונה ידי על יימסר מהדוח העתק. ימים לפני כן 7 הצדדים"כ לב תועבר

   על ידי כל אחת מהחברות. ששולם ההשבה הסכום את והן הכולל ההשבה סכום את הן יכלול
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שהדבר ניתן  ככלשיידרשו, לפי שיקול דעתו, ם ירלוונטייקבל מהחברות כל נתון ומסמך  הממונה .4.6

 אילבהמידע שיועבר לממונה יועבר גם  העתק. על פי הסדר זה תפקידו את לבצע מנת עלוסביר, 

 לבאי כוח הקבוצה יועבר מידע אגרגטיבי בנוגע להשבה שבוצעה. . המדינה כוח

 בכפוף אליו שיועברו נוספים נתונים לקבלת בבקשה למדינה לפנות הממונה רשאי הצורך במידת .4.7

יימסר לכל צד  המידע. 1976-"ותשל, מוסף ערך מס לחוק 142 בסעיף המעוגנת הסודיות לחובת

  להסדר שידרוש זאת, בכפוף לאותה חובת סודיות. 

רלוונטיים המסים תהיה רשאית לקבל כל נתון ומסמך  רשות ,להלן 4.9 בסעיף לאמור בכפוף .4.8

שיידרשו מהממונה או מהחברות, לפי שיקול דעתה, ככל שהדבר ניתן וסביר, על מנת לבדוק את 

 סכום ההשבה שהיא נדרשת להעביר. 

, למסרו הצדקה אין כי סבורות החברות ואשרבקשר למידע שידרש  מחלוקת של מקרהכל ב .4.9

 .משפטה בית להחלטת תובא המחלוקת

 שיבחן, הממונה בפני יובא העניין, הסדרב מסויימת הוראהלביצוע  בנוגע טכנייתגלה קושי  אם .4.10

 .המשפט בית לאישור בכפוף, להוראותיו ביותר המקורבת בדרך ההסדר את לבצע הדרך את

 הממונה יהיה רשאי לפנות לבית המשפט לקבל הוראות בכל ענין.  .4.11

, פרסום, הממונה טרחתשכר  לרבות) ההסדר ביצוע מימון של עלות בשום תישא לא המדינה .4.12

 הפעולות ולביצוע, תפותתההש לסכום מעבר (.צורך בכך יהיה אם, קבוצה חברי איתור עלויות

, וגם לא החברות לא ישאו בכל עלות של מימון ביצוע ההסדר, לעיל 3.13 עיףס יפתבס הנקובות

 עם. )למעט סכומי ההשבה( בה שנשאו יכלשהתהיינה זכאיות להחזר כלשהו מהמדינה בגין עלות 

 הפנימיות יותיהןעלוזאת, למען הסר ספק, המדינה והחברות לא יהיו זכאיות לתשלום עבור 

  .3.13 כפי שפורט בסעיף  זה בהסכם תחייבותמפעולות להן הן  ביצוע לצורך הנדרשות

 ההסדר והוצאותהמלצה מוסכמת בדבר גמול ושכר טרחה  .5

אחד  כללחוק תובענות ייצוגיות, לקבוע כי גמול  22סעיף ל בהתאם, ממליציםהצדדים  .5.1

הוא הגיש את בקשת האישור, מתוך  שנגדההחברה  של החלקמ 3.5% על יעמודמהמבקשים 

כי הגמול לכל אחד  יצוייןלמען הסר ספק  בתוספת מס ערך מוסף., הכולל ההשבהסכום 

 מסולשלם את  אקראי עסקת על לדווח קשיםבהמ עלערך מוסף כדין.  סמב במהמבקשים ח

בשלב  היתרה כספי אם, 3.10.4בסעיף  כאמוראף האמור לעיל,  על .הממנ הנובעהערך המוסף 

 מס)בתוספת  ההשבה מסכום 1%-ל השווה סכום מאשר נמוכים יהיולעיל  3.10.3הנזכר בסעיף 

כך שהוא יעמוד במקרה כזה על  ,הגמולמלוא  את להשלים חייבת תהיה לא המדינה(, מוסף ערך

בתוספת הכספים שכוסו כגמול מתוך כספי היתרה  מוסף ערך מס בתוספתההשבה  מסכום 2.5%

. מכספי ההשבה בתוספת מס ערך מוסף( 3.5%כאמור לעיל )אך בכל מקרה לא יותר מאשר 

מסכום ההשבה בתוספת מס ערך  2.5% -לאמור, המדינה לא תתחייב במקרה זה בגמול מעבר ל

 מוסף. 

ח ולחוק תובענות ייצוגיות, לקבוע כי שכר טרחת באי כ 23סעיף ל בהתאם, ממליציםהצדדים  .5.2

עבור הסכום הראשון  21.37%  - הכולל ההשבהסכום השיעורים הבאים מתוך  הקבוצה יעמוד על

 5הסכום הבא של  עבור 12.82%מיליון ש"ח,  5עבור הסכום הבא של  17.09% ן ש"ח,מיליו 5של 

 ייווסףאלה  שיעוריםלהיתרה. על  9%-ו חמיליון ש" 5הסכום הבא של  על 10.26%מיליון ש"ח, 
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 12%, 15%, 20%, 25%, כולל מס ערך מוסף, יעמדו על הטרחה שכר שיעורי)כך ש מס ערך מוסף

 , בהתאמה למדרגות כאמור לעיל(. 10.53%-ו

 900,000תשלם סכום של  המדינהידי בית המשפט,  על אישור הסדר הפשרה יוםימים מ 30תוך  .5.3

ש"ח בתוספת מס ערך מוסף  2,000,000ש"ח בתוספת מס ערך מוסף על חשבון הגמול, וסכום של 

לחברות רשימות  יועברוימים מהמועד בו  30על חשבון שכר הטרחה )להלן: המקדמות(. תוך 

משכר הטרחה,  40% את מלוא הגמול למבקשים, וכןתעביר  המדינה ,לעיל 3.3סעיף  לפיההשבה 

 30נוספים משכר הטרחה תוך  30%המדינה תשלם  .הכוח המייצגים-, לבאיבניכוי המקדמות

ימים לאחר  30ימים ממועד ביצוע ההשבה, ויתרת שכר הטרחה תשולם  על ידי המדינה 

 . דו"ח סופי בדבר השלמת ביצוע ההסדר המשפט לביתשהממונה יגיש 

משכר הטרחה, בין בדרך של העברת  30%היתרה ישמשו לתשלום עד מלוא הגמול ועד  כספי .5.4

כוח הקבוצה, הכל -ושכר הטרחה ובין בדרך של תשלום ישיר לתובעים הייצוגיים ובאי הגמול

 .  לעיל 3.10.4-3.10.3כאמור בסעיפים 

ככל שכספי היתרה יספיקו לכיסוי מלוא הגמול או חלק מהגמול באופן שהמדינה לא תדרש  .5.5

סכם זה, לה 5.3שהוא סכום המקדמה בהתאם לסעיף  ש"ח 900,000להשלים יותר מסכום של 

הממונה ישיב את החלק העודף לידי המדינה, באופן שהמדינה בסופו של יום לא תצטרך 

מסכום ההשבה בתוספת מס ערך מוסף, גם כאשר מביאים  2.5% -להשתתף בגמול מעבר ל

להסכם זה. והוא הדין  5.3שיועברו על חשבון הגמול בהתאם לסעיף  ש"ח 900,000בחשבון את 

 לגבי שכר הטרחה.   

 שונות .6

חברי הקבוצה מוותרים על כל טענה לסודיות כלפי המדינה, בקשר לפעולות שעליה לבצע בהתאם  .6.1

 להוראות הסדר זה.

 ובהתאם להוראות הסדר פשרה זה.   בדיקותיו ביצוע לצורך הממונה עם פעולה ישתפו החברות .6.2

רצון הדדי  על בסיס הושג. ההסדר בטענה כלשהילראות בהסדר זה הודאה של מי מהצדדים  אין .6.3

 לסיים את הענין בפשרה הוגנת.  

, מוותרים התובעים הייצוגיים וכל חברי ובכפוף לכל דין זה פשרה הסדר של לאישורו בכפוף .6.4

ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן, באופן סופי ומוחלט, על  הקבוצה כלפי המשיבות ו/או כל שלוחיהן

כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה הנובעים ו/או הכרוכים עם איזו מהטענות ו/או 

שירותי תקשורת שנצרכו על ידי לקוחות החברות בהיותם  בשללמס ששולם  הקשורותהדרישות 

 באופן מסדיר)בכפוף לאישורו( פשרה זה  הסדרעוד כי  מובהרהתובענה.  בתקופתמחוץ לישראל 

על ידי חברי הקבוצה  םשירותיה בשלששולם  למסכל הטענות והדרישות בקשר  אתסופי ומוחלט 

)ו( לחוק 18שעליהם חל הסדר זה ושבית המשפט לא אישר את יציאתם מהקבוצה כאמור בסעיף 

מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או אחד מהצדדים להסדר זה  כלו, תובענות ייצוגיות

בכל הקשור והנובע , האמוריםבקשר לחברי הקבוצה /או זכות ו/או עילה )ככל שישנן( ודרישה 

    .הפשרה להסדרמי מהצדדים  נגד, מכך

 

34



35



 

36



37



 

  2נספח 

 לבקשה לאישור הסדר פשרה

 

 

 מודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה
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 בתביעות ייצוגיות הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בדברהודעה 

 סיגורה נ' סלקום ישראל בע"מ-ברניר 15824-07-10ת"צ 
 קינן נגד פרטנר תקשורת בע"מ 19997-07-10ת"צ 
 רזניק נגד פלאפון תקשורת בע"מ 10601-08-10ת"צ 

 
הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז )כבוד  2020בפברואר  __מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 

ות"צ  19997-07-10, ת"צ 15824-07-10 בת"צ פשרה השופטת אסתר שטמר( בקשה לאישור הסדר
10601-08-10 . 

כל אדם, תאגיד וכל אישיות משפטית אחרת, שהיה לקוח של אחת החברות  - הגדרת הקבוצה
במס בשל שירותי  (, וחוייב; להלן: החברותסלקום, פרטנר ופלאפון )או יותר מאחת מהן

-callהתקשורת שנצרכו מחוץ לישראל שהם נושא התובענה )לרבות שירות קבלת שיחות, שיחות 

back משלוח מסרונים, קבלת מסרונים, שירותי אינטרנט, לרבות כאשר השירות ניתן בדרך של ,
ה חבילת תקשורת(, וזאת בתקופה המתחילה שבע שנים לפני הגשת בקשת האישור נגד אותה חבר

 -, וביחס לפלאפון 2003ביולי  14מיום  –, ביחס לפרטנר 2003ביולי  13מיום  –)ביחס לסלקום 
 (, ועד למועד בו הופסקה בפועל גביית המס בגין השירותים נושא התובענה. 2003באוגוסט  4מיום 

 סיגורה, גברת יפעת קינן ומר דוד רזניק. -גברת שרון ברניר - התובעים הייצוגיים

דין; פרופסור אהרן נמדר, -; עופר לוי, עורךדין-גיל רון, קינן ושות', עורכי - הקבוצה כוח-באי
כוח הקבוצה לצורך ההליך והסדר הפשרה -דין. כתובת באי-דין; אביעד, סרן ושות', עורכי-עורך

 טלפון: פר; מס6209105, תל אביב 32ויצמן  ובבית לסין, רחהיא אצל גיל רון, קינן ושות', 
 .office@ronlaw.co.ilדואר אלקטרוני: ; 6967673-03מספק פקסימיליה: ; 6967676-03

 גביית מס ערך מוסף על שירותים שניתנו ללקוחות בהיותם מחוץ לישראל.  – נושא התביעה

 – עיקרי הסדר הפשרה

סכומים שחברי הקבוצה שילמו של השבה חלקית פי הסדר הפשרה, תבוצע על ידי המדינה -על .1
 2006ביולי  1לחברות בגין מס ערך מוסף בשל השירותים שנצרכו מחוץ לישראל, החל מיום 

 . גביית המס בגין השירותים בפועלהופסקה  בולמועד  ועד

את שיעור ההשבה, , בית המשפט יקבע, בפסק הדין המאשר את ההסדר, בדרך של פשרה .2
 מתוך סכום החיוב. הצדדים יגישו טיעונים בקשר לכך.  70%ובין  40%בטווח שבין 

, וריבית הצמדה הפרשי בתוספת, המשפט בית ידי על שייקבע לשיעור בהתאם תבוצע ההשבה .3
 . להוראות ההסדרחלקיים, בהתאם 

 2/3למרות האמור לעיל, לקוחות עסקיים יקבלו רק שליש מההחזר, וזאת בשל העובדה שכנגד  .4
זכאים  שאינם גופים עלממס הערך המוסף הם זכאים לנכות מס תשומות. הוראה זו לא חלה 

מי שלא היה רשום  אולקיזוז מס תשומות, כגון מוסדות ללא כוונת רווח, מוסדות פיננסיים, 
 . וונטיתכעוסק בתקופה הרל

בהסדר נקבעו הוראות שונות בנוגע לסכומים המגיעים לחברי קבוצה שאינם לקוחות פעילים  .5
של אף אחת מהחברות, וכן סכומים אשר מסיבה כלשהי לא ניתן היה להעבירם אל חברי 

כספי אודות את הנתונים על ביצוע הסדר הפשרה יבחן הממונה הקבוצה )להלן: כספי היתרה(. 
כוח הקבוצה, תיקבע תכנית להשבה של כספי היתרה לחברי -עם באי היתרה ובתיאום

הקבוצה, במישרין, בדרך מקורבת או בכל דרך אחרת. תכנית החלוקה של כספי היתרה תובא 
מלוא גמול עד ייזקפו לכיסוי של אם לאחר מכן ייוותרו כספי יתרה, הם לאישור בית המשפט. 

   הקבוצה. כוח -משכר הטרחה של באי 30%התובעים ועד 

הסדר הפשרה מקים מעשה בית דין כלפי כל ובכפוף לכל דין, הסדר הפשרה  לאישור בכפוף .6
 חברי הקבוצה.  

ההשבה, מסכום  3.5% יעמוד עלהצדדים מגישים המלצה להורות כי הגמול למבקשים  .7
השיעורים הבאים  עלכוח הקבוצה יעמוד -בתוספת מס ערך מוסף; וכי שכר הטרחה לבאי

בגין  17.09%מיליון ש"ח,  5בגין הסכום הראשון של  21.37% -ההשבה הכולל ם סכומתוך 
בגין  10.26%מיליון ש"ח,  5בגין הסכום הבא של  12.82%מיליון ש"ח,  5הסכום הבא של 
  מס ערך מוסף. לסכומים אלה ייווסף  בגין היתרה. 9%-מיליון ש"ח ו 5הסכום הבא של 
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 התנגדות ובקשה ליציאה מהקבוצה

או ארגון אדם הנמנה עם הקבוצה, אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה, רשות ציבורית 
 45רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, בתוך זה, לקידום מטרה ציבורית בקשר לענין הפועלים 

 .  התנגדות מנומקתזו, ודעה מימים מיום פרסום 

 45תוך ה, רשאי לבקש מבית המשפט, חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשר
חברי הקבוצה  .להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדרימים ממועד פרסום מודעה זו, 

ימים שיחלו לאחר שיתפרסמו מודעות בדבר  45יהיו רשאים לבקשת לצאת מהקבוצה גם במהלך 
 אישור ההסדר ושיעור ההשבה שנקבע. 

 

 עיון בהסדר הפשרה

הסדר הפשרה עומד לעיון כל חבר קבוצה בפנקס התובענות הייצוגיות, ובמזכירות בית המשפט 
כוח התובעים הייצוגים. ההסדר והבקשה  לאשרו מופיעים באתר של -המחוזי מרכז, וכן אצל באי

 . www.ronlaw.co.il –כוח התובעים הייצוגיים -באי

מודעה זו מתארת את  מודעה זו אושר על ידי בית המשפט, והיא מתפרסמת על פי החלטתו.נוסח 
הסדר הפשרה בתמציתיות. בכל מקרה של סתירה בנוסח המודעה ונוסח הסדר הפשרה, גוברות 

 הוראות ההסדר.  
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 אישור הסדר פשרה בתביעות ייצוגיות בדברהודעה 

 סיגורה נ' סלקום ישראל בע"מ-ברניר 15824-07-10ת"צ 
 קינן נגד פרטנר תקשורת בע"מ 19997-07-10ת"צ 
 רזניק נגד פלאפון תקשורת בע"מ 10601-08-10ת"צ 

 
בית המשפט המחוזי מרכז )כבוד השופטת  2020 ________מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 

 . 10601-08-10ות"צ  19997-07-10, ת"צ 15824-07-10בת"צ פשרה אישר הסדר אסתר שטמר( 

כל אדם, תאגיד וכל אישיות משפטית אחרת, שהיה לקוח של אחת החברות  - הגדרת הקבוצה
במס בשל שירותי  סלקום, פרטנר ופלאפון )או יותר מאחת מהן; להלן: החברות(, וחוייב

-callהתקשורת שנצרכו מחוץ לישראל שהם נושא התובענה )לרבות שירות קבלת שיחות, שיחות 

back משלוח מסרונים, קבלת מסרונים, שירותי אינטרנט, לרבות כאשר השירות ניתן בדרך של ,
ה חבילת תקשורת(, וזאת בתקופה המתחילה שבע שנים לפני הגשת בקשת האישור נגד אותה חבר

 -, וביחס לפלאפון 2003ביולי  14מיום  –, ביחס לפרטנר 2003ביולי  13מיום  –)ביחס לסלקום 
 (, ועד למועד בו הופסקה בפועל גביית המס בגין השירותים נושא התובענה. 2003באוגוסט  4מיום 

 סיגורה, גברת יפעת קינן ומר דוד רזניק. -גברת שרון ברניר - התובעים הייצוגיים

דין; פרופסור אהרן נמדר, -; עופר לוי, עורךדין-גיל רון, קינן ושות', עורכי - הקבוצה כוח-באי
כוח הקבוצה לצורך ההליך והסדר הפשרה -דין. כתובת באי-דין; אביעד, סרן ושות', עורכי-עורך

 טלפון: פר; מס6209105, תל אביב 32ויצמן  ובבית לסין, רחהיא אצל גיל רון, קינן ושות', 
 .office@ronlaw.co.ilדואר אלקטרוני: ; 6967673-03מספק פקסימיליה: ; 7669676-03

 גביית מס ערך מוסף על שירותים שניתנו ללקוחות בהיותם מחוץ לישראל.  – נושא התביעה

 – עיקרי הסדר הפשרה

פי הסדר הפשרה, תבוצע השבה על ידי המדינה של סכומים שחברי הקבוצה שילמו -על .1
 2006ביולי  1לחברות בגין מס ערך מוסף בשל השירותים שנצרכו מחוץ לישראל, החל מיום 

 . גביית המס בגין השירותים בפועלהופסקה  בולמועד  ועד

, ההסדר, בדרך של פשרההצדדים הסמיכו את בית המשפט לקבוע, בפסק הדין המאשר את  .2
מתוך סכום החיוב. הצדדים הגישו טיעונים  70%ובין  40%את שיעור ההשבה, בטווח שבין 

לסכום ההשבה בקשר לכך. על יסוד טיעון זה בית המשפט קבע כי שיעור ההשבה יהיה %___. 
 בהתאם להוראות ההסדר.  חלקיים,  וריבית הצמדה הפרשיייווספו 

 2/3וחות עסקיים יקבלו רק שליש מההחזר, וזאת בשל העובדה שכנגד למרות האמור לעיל, לק .3
זכאים  שאינם גופים עלממס הערך המוסף הם זכאים לנכות מס תשומות. הוראה זו לא חלה 

מי שלא היה רשום  אולקיזוז מס תשומות, כגון מוסדות ללא כוונת רווח, מוסדות פיננסיים, 
 . כעוסק בתקופה הרלוונטית

רו"ח אריה רפופורט. לממונה ניתנו סמכויות כנדרש על  -על ביצוע הסדר הפשרה יפקח ממונה  .4
 מנת להבטיח שההסדר יבוצע כסדרו. 

בהסדר נקבעו הוראות שונות בנוגע לסכומים המגיעים לחברי קבוצה שאינם לקוחות פעילים  .5
של אף אחת מהחברות, וכן סכומים אשר מסיבה כלשהי לא ניתן היה להעבירם אל חברי 

אודות את הנתונים על ביצוע הסדר הפשרה יבחן הקבוצה )להלן: כספי היתרה(. הממונה 
וח הקבוצה, תיקבע תכנית להשבה של כספי היתרה לחברי כ-כספי היתרה ובתיאום עם באי

הקבוצה, במישרין, בדרך מקורבת או בכל דרך אחרת. תכנית החלוקה של כספי היתרה תובא 
מלוא גמול עד ייזקפו לכיסוי של אם לאחר מכן ייוותרו כספי יתרה, הם לאישור בית המשפט. 

   כוח הקבוצה. -משכר הטרחה של באי 30%עד והתובעים 

הסדר הפשרה מקים מעשה בית דין כלפי כל  ובכפוף לכל דיןהסדר הפשרה  לאישור בכפוף .6
 .חברי הקבוצה
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 עיון בהסדר הפשרה

הסדר הפשרה עומד לעיון כל חבר קבוצה בפנקס התובענות הייצוגיות, ובמזכירות בית המשפט 
כוח התובעים הייצוגים. ההסדר והבקשה  לאשרו מופיעים באתר של -המחוזי מרכז, וכן אצל באי

 . www.ronlaw.co.il –כוח התובעים הייצוגיים -באי

מודעה זו מתארת את  מודעה זו אושר על ידי בית המשפט, והיא מתפרסמת על פי החלטתו.נוסח 
הסדר הפשרה בתמציתיות. בכל מקרה של סתירה בנוסח המודעה ונוסח הסדר הפשרה, גוברות 

 הוראות ההסדר.  

 

 בקשה ליציאה מהקבוצה

להתיר לו חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, רשאי לבקש מבית המשפט, 
 . ימים ממועד פרסום מודעה זו 45תוך לצאת מהקבוצה, 

 

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