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  1 נספח

  הפשרה הסדר לאישור הבקשה נוסח

  11 עמוד















  

  

  

  

  

 

 

  2 נספח

  לציבור ראשונה הודעה נוסח

  18 עמוד



 

 

  

  בתביעה ייצוגית פשרה  הסדרהגשת בקשה לאישור הודעה בדבר 

כלל חברה , מ"מגדל חברה לביטוח בע' המועצה הישראלית לצרכנות נ 10-04-9723צ "ת) מחוזי מרכז(צ "ת

  )  המשיבות: להלן(מ "מ ומנורה מבטחים ביטוח בע"הפניקס חברה לביטוח בע, מ"לביטוח בע

  

  צ"בקשה לאישור הסדר פשרה בתמרכז הוגשה לבית המשפט המחוזי  2016בינואר  ____ביום   .א

  . 2006-ו"תשס, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, 9723-04-10 

באחריותן , כל בעלי הזכויות בנכסים המצויים בידי המשיבות - הפשרה הסדרהגדרת הקבוצה עליה יחול   .ב

, עלי נכסים שהמשיבות מחזיקותאשר המשיבות לא הביאו לידיעתם את דבר היותם ב, או בשליטתן

כספים שהופרשו לפוליסות , בין היתר, הם" נכסים", לצורך הגדרה זו. בהתאם לחובות המוטלות עליהן

ופקדונות וזכויות אחרות שמי מחברי הקבוצה זכאי או היה זכאי , ביטוח מכל סוג שהוא או בקשר אליהן

  . לקבלן

, הפרת חוזה, הפרת חובת נאמנות, הוראות המפקח על הביטוח, הפרת חובה חקוקההן  עילות התביעה  .ג

וכל עילה אחרת שנזכרת בבקשת , רשלנות, הפרת חובה לנהוג בתו לב, עשיית עושר ולא במשפט, הטעיה

   . האישור

סרן , אביעדוכן ', קינן ושות, הדין גיל רון-ורכימשרדי עד עופר לוי וכן על ידי "עוידי -מיוצגת עלהקבוצה   .ד

, אביב-תל 32ויצמן וב רחב ,'קינן ושות, כתובת באי כח הקבוצה לצורך ההליך היא אצל גיל רון. 'ושות

המשיבות מיוצגות על ידי משרד עורכי . 03-6967673 –מספר פקסימיליה , 03-6967676 -מספר טלפון 

 .  'פירון ושות. הדין מ

 :  הפשרה הסדראלה עיקרי   .ה

המשיבות ידאגו להעמיד רשימה  :מבוטחים שלא יודעים אודות זכאותם לכספיםהכנת רשימה של  )1(

הרשימה תיערך לפי אחת משתי האפשרויות . ם לכספיםתשל מבוטחים שאינם מודעים לזכאו

' חוזר ביטוח מסלפי  –כפי שיוחלט על ידי כל משיבה עבור עצמה , שפורטו בהסכם הפשרה

איתור עמיתים ) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים או לפי ) החוזר הישן( 2003/10

). החוזר החדש( 2012-9-1' מסגופים מוסדיים חוזר ו) התקנות החדשות( 2012-ב"התשע, )ומוטבים

לפי (ח "ש 6,000או ) לפי החוזר הישן(ח "ש 3,000ברשימה יופיעו בעלי זכויות ששוויין הכספי עולה 

  . לפי הענין, )חדשהחוזר ההתקנות החדשות ו

מאתר חיצוני מקצועי שיאתר את המבוטחים  והמשיבות יפעיל :איתור המופיעים ברשימה )2(

 . הכלולים ברשימות

לפיקוח על ביצוע הסדר , שהם קציני ציות או מבקרי הפנים של המשיבות, ימונו מפקחים :פיקוח )3(

 . המפקחים ימסרו דיווח לבית המשפט על פעולותיהם. הפשרה

הצדדים המליצו לבית המשפט לאשר למבקשת גמול בסכום של  :דבר גמול ושכר טרחההמלצה ב )4(

 . ח בתוספת מס ערך מוסף"ש 1,000,000ולבאי כח המבקשת שכר טרחה בסכום של , ח"ש 200,000

חברי בשם  בבקשת האישורסילוק סופי ומוחלט של עילות התביעה שנכללות ווויתור ההסדר קובע   .ו

 .  וגורמים הקשורים אליהן נגד המשיבות, הקבוצה



  

 

2

 . הפשרה נעשה בלי שמי מהצדדים מודה בטענות של הצד האחר הסדר  .ז

 בכתב בקשה להגיש נדרש, הפשרה הסדרו התביעה לעניין, ומבקש לצאת ממנה קבוצהב שנכלל מי כל  .ח

 כח ולבאיהקבוצה  כח ילבא העתק עם, התובעים בקבוצת להיכלל שלא רצונו בדבר המשפט לבית

, זהות תעודת, שם תכלול פרישה הודעת .הפשרה הסדר אישור לאחר ימים 45 עד וזאת, המשיבות

 . של חבר הקבוצהודאר אלקטרוני  )יש אם( היימילפקס מספר, טלפון מספר, כתובת

 בקבוצת להיכלל שהסכים כמי אותו יראו, האמור במועד פרישה הודעת יגיש שלא הקבוצה מחברי מי  .ט

 וסילוק ויתורו אוטומטית כלפיו שהתגבש כמי ייחשב זה ובכלל, הפשרה הסדרב ולהתקשר התובעים

 . כאמור

 כח ולבאי התובעת כח לבאי העתק עם, בכתב, המשפט לבית להגיש רשאי הקבוצה עם הנמנה אדם  .י

 .הפשרה הסדרל מנומקת התנגדות, זו הודעה פרסום מיום ימים 45 בתוך, המשיבה

 –' קינן ושות, משרד גיל רוןאתר האינטרנט של ב ,הקבוצה כח באי אצל הציבור לעיון עומד הפשרה הסדר  .יא

www.ronlaw.co.il ,באינטרנט הייצוגיות התובענות בפנקסו. 

, פרטיו ומכלול ההסדרים שבו על ,הפשרה הסדר של המלא הנוסח. בלבד הסדרבהודעה זו הוצגו עיקרי ה  .יב

 הסדרב ההוראות יקבעו, זו מודעהובין  הפשרה הסדר הוראות בין סתירה של מקרה בכל. המחייב הוא

 . הפשרה

 . המשפט בית באישור מותנה הפשרה הסדר תוקף  .יג

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

  

  



  

  

  

  

  

 

 

  3 נספח

  לציבור שנייה הודעה נוסח

  21 עמוד



 

 

  

  בתביעה ייצוגית פשרה  הסדראישור הודעה בדבר 

כלל חברה , מ"מגדל חברה לביטוח בע' המועצה הישראלית לצרכנות נ 10-04-9723צ "ת) מחוזי מרכז(צ "ת

  )  המשיבות: להלן(מ "מ ומנורה מבטחים ביטוח בע"הפניקס חברה לביטוח בע, מ"לביטוח בע

  

בהתאם לחוק , 9723-04-10 צ"הסדר פשרה בתמרכז בית המשפט המחוזי  אישר 2016 ____ביום   .א

  . 2006-ו"תשס, תובענות ייצוגיות

באחריותן , כל בעלי הזכויות בנכסים המצויים בידי המשיבות - הפשרה הסדרהגדרת הקבוצה עליה יחול   .ב

, אשר המשיבות לא הביאו לידיעתם את דבר היותם בעלי נכסים שהמשיבות מחזיקות, או בשליטתן

כספים שהופרשו לפוליסות , בין היתר, הם" נכסים", לצורך הגדרה זו. בות המוטלות עליהןבהתאם לחו

ופקדונות וזכויות אחרות שמי מחברי הקבוצה זכאי או היה זכאי , ביטוח מכל סוג שהוא או בקשר אליהן

  . לקבלן

, הפרת חוזה, הפרת חובת נאמנות, הוראות המפקח על הביטוח, הפרת חובה חקוקההן  עילות התביעה  .ג

עילה אחרת שנזכרת בבקשת  וכל, רשלנות, הפרת חובה לנהוג בתו לב, עשיית עושר ולא במשפט, הטעיה

  .האישור

סרן , אביעדוכן ', קינן ושות, הדין גיל רון-ורכימשרדי עד עופר לוי וכן על ידי "עוידי -מיוצגת עלהקבוצה   .ד

, אביב-תל 32ויצמן וב רחב ,'קינן ושות, כתובת באי כח הקבוצה לצורך ההליך היא אצל גיל רון. 'ושות

שרד עורכי המשיבות מיוצגות על ידי מ. 03-6967673 –מספר פקסימיליה , 03-6967676 -מספר טלפון 

 .'פירון ושות. הדין מ

 :  הפשרה הסדראלה עיקרי   .ה

המשיבות ידאגו להעמיד רשימה  :מבוטחים שלא יודעים אודות זכאותם לכספיםהכנת רשימה של  )1(

הרשימה תיערך לפי אחת משתי האפשרויות . ם לכספיםתשל מבוטחים שאינם מודעים לזכאו

' חוזר ביטוח מסלפי  –כפי שיוחלט על ידי כל משיבה עבור עצמה , שפורטו בהסכם הפשרה

איתור עמיתים ) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים או לפי ) החוזר הישן( 2003/10

). החוזר החדש( 2012-9-1' מסגופים מוסדיים חוזר ו) התקנות החדשות( 2012-ב"התשע, )ומוטבים

לפי (ח "ש 6,000או ) לפי החוזר הישן(ח "ש 3,000ברשימה יופיעו בעלי זכויות ששוויין הכספי עולה 

  . לפי הענין, )חדשהחוזר ההתקנות החדשות ו

מאתר חיצוני מקצועי שיאתר את המבוטחים  והמשיבות יפעיל :איתור המופיעים ברשימה )2(

 . הכלולים ברשימות

לפיקוח על ביצוע הסדר , שהם קציני ציות או מבקרי הפנים של המשיבות, ימונו מפקחים :פיקוח )3(

 . המפקחים ימסרו דיווח לבית המשפט על פעולותיהם. הפשרה

הצדדים המליצו לבית המשפט לאשר למבקשת גמול בסכום של  :בדבר גמול ושכר טרחההמלצה  )4(

 . ח בתוספת מס ערך מוסף"ש 1,000,000ולבאי כח המבקשת שכר טרחה בסכום של , ח"ש 200,000

חברי בשם  בבקשת האישורסילוק סופי ומוחלט של עילות התביעה שנכללות ווויתור ההסדר קובע   .ו

 .  וגורמים הקשורים אליהן נגד המשיבות, הקבוצה



  

 

2

 . הפשרה נעשה בלי שמי מהצדדים מודה בטענות של הצד האחר הסדר  .ז

, פרטיו ומכלול ההסדרים שבו על ,הפשרה הסדר של המלא הנוסח. בלבד הסדרבהודעה זו הוצגו עיקרי ה  .ח

 הסדרב ההוראות יקבעו, זו מודעהובין  הפשרה הסדר הוראות בין סתירה של מקרה בכל. המחייב הוא

 . הפשרה

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

  

    



  

  

  

  

  

 

 

  4 נספח

  הצדדים כוח באי מטעם תצהירים

  24 עמוד











  

  

  

  

  

 

 

  5 נספח

  הדין בעלי מטעם תצהירים

  29 עמוד

  

 

 

 
























