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 סכםהה .0

ון ש"ח )להלן: ילמ 4.7דדים מסכימים כי בנק לפיתוח התעשיה בע"מ )"הבנק"( ישלם סכום של הצ 1.1

, 19002/02בש"א  2266/02לסילוק סופי ומוחלט של התביעה שהוגשה בת"א )ת"א(  "סכום הפשרה"(

)"חוק תובענות ייצוגיות"(.  2006-לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו 19-ו 18וזאת כפשרה לפי סעיפים 

 המשפט. -הסכם זה כפוף לאישור בית

שהחזיקו מניות של הבנק לפני פתיחת המסחר בבורסה ביום  ל חברי הקבוצה יימנו כל אדם ותאגידע 1.1

 1. התקופה שבין יום 2001בדצמבר  1נרכשו במסחר בבורסה החל מיום  , והמניות2002באוגוסט  22

 2002באוגוסט  22יום "; תיקרא להלן: "התקופה הקובעת 2002באוגוסט  22ובין יום  2001בדצמבר 

 ייקרא להלן "המועד הקובע".
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ישלם את סכום הפשרה האמור לסילוק סופי ומוחלט של זכויות התובע וחברי הקבוצה בגין  נקהב 1.1

ת התביעה שנזכרות בכתב התביעה ובבקשה לאישור התובענה כייצוגית. תשלום סכום הפשרה ועיל

ידי הבנק מהווה סילוק סופי ומוחלט של טענות התובע וחברי הקבוצה גם כלפי המדינה -כאמור על

ת התביעה והמשרה שנתבעו ושלא נתבעו )אם יש כאלה( וכן כל אדם אחר, הכל בגין עילוכן נושאי 

 שנזכרות בכתב התביעה ובבקשה לאישור התובענה כייצוגית. 

סכמת הבנק לשלם את סכום הפשרה, והסכמת התובע כי חברי הקבוצה יקבלו את סכום הפשרה, ה 1.1

 ן הדדי לסיים את הענין בפשרה הוגנת.  אינן מהוות הודאה בטענה כלשהי, אלא נעשות מתוך רצו

 

 יעת זכאות ותשלוםקב .2

כח התובע, כממונה -גן, אחד מבאי-, רמת3עו"ד יעקב אביעד, מרחוב היצירה  דדים ממנים אתהצ 1.1

( לחוק 1)ב()20ות חוב של חברי הקבוצה ותשלום סכום הפשרה, בהתאם לסעיף יעלאישור תב

 תובענות ייצוגיות )להלן: "הממונה"(.

המשפט, תתפרסם מודעה בשני עיתונים -ידי בית-ימי עבודה ממועד אישור הסכם הפשרה על 3 תוך 1.1

 המשפט. -ידי בית-יומיים, בנוסח שיאושר על

ימים מהמועד האחרון הקבוע  7המשפט, או -ידי בית-ימים ממועד אישור הסכם הפשרה על 7וך ת 1.1

שני מועדים אלו )וככל שלא ניתנה  להלן, לפי המאוחר מבין 3.4.3למתן הודעת הבנק על פי סעיף 

ידי הממונה את סכום -להלן( הבנק יעביר לחשבון מיוחד שייפתח על 3.4.3הודעת ביטול על פי סעיף 

 הפשרה. הממונה יפקיד את סכום הפשרה בפקדון שקלי נושא רבית.

ד אישור ימים ממוע 60אדם הנמנה על חברי הקבוצה יהיה רשאי להגיש לממונה, תוך פרק זמן של  לכ 1.1

ידי מוסד בנקאי או חבר -ו תצהיר ומסמכים שהוצאו עלפהסכם הפשרה, תביעת חוב, אליה יצור

ידי חבר הקבוצה במועד -בורסה אחר, המתעדים את רכישת המניות בתקופה הקובעת והחזקתן על

 דין-ממונה או כל עורך. הפח א'נסצורף להסכם זה כהמהקובע. תביעת החוב והתצהיר ייערכו בנוסח 

ממשרדו יאשרו תצהירים שנחתמו בפניהם, לפי בקשת מי מחברי הקבוצה, ולא ייגבה תשלום מחברי 

עבור אישור התצהיר והגשת תביעות החוב. אין בכך כדי לגרוע מהזכות של חברי הקבוצה  הקבוצה

 דין אחר שיאשרם. -לחתום על התצהירים בפני עורך

 לי. ביעות החוב והתצהירים ייערכו על בסיס נומינת 1.2

נה עומדת בתנאים הקבועים בהסכם זה, הוא יודיע נם הממונה יסבור כי תביעת חוב שהוגשה לו איא 1.2

ימים, או לפנות  15על כך למי שהגיש את תביעת החוב, וזה יהיה זכאי לתקן את תביעת החוב תוך 

 ( לחוק תובענות ייצוגיות.1)ב()20המשפט בקשר לכך בהליך לפי סעיף -לבית

הממונה יבצע בדיקה שעניינה עמידת תביעות החוב בדרישות הפורמליות של הסכם  מובהר בזה כי 1.2

 שיפוטי. -דעת שיפוטי או מעין-זה. הממונה לא יפעיל שיקול
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 וקת סכום הפשרהחל .1

 ה. נום הפשרה יחולק בין חברי הקבוצה באופן יחסי, לפי סכומי תביעות החוב שיוגשו לממוסכ 1.1

חברי הקבוצה לצורך הסכם הפשרה יהיה שווה לעלות הרכישה סכום התביעה המוכר של כל אחד מ 1.1

, הכל על בסיס 2002באוקטובר  27בפועל של המניות, בניכוי שער המניה במועד הגשת התביעה, יום 

נומינלי )להלן: "סכום תביעת החוב המוכר"(. שערי המניה במועד זה היו כדלקמן )באגורות(: מניות 

 . 220 –, מניות מבוכרות 119 –, מניות בכורה ג' 827 –רה גג' , מניות בכו1000 – 1בכורה גג'

 מליון ש"ח, יחולק בין חברי הקבוצה באופן הבא:  4.7סכום הפשרה,  1.1

תחילה, סכום הפשרה יחולק בין חברי הקבוצה, באופן יחסי לפי סכומי תביעות החוב  1.1.1

 לעיל.   3.2המוכרים שלהם כאמור בסעיף 

)נומינלי(,  100%עיל חברי הקבוצה יגיעו לפיצוי בשיעור של ל 3.3.1אם בחלוקה לפי סעיף  1.1.1

יתרת סכום הפשרה תחולק באופן יחסי לפי סכומי תביעות החוב המוכרים, לכיסוי הפרשי 

הצמדה ורבית בגין סכומי תביעות החוב המוכרים, בהתאם לחוק פסיקת רבית והצמדה, 

 ת. , ממועד הגשת התביעה ועד מועד חישוב הזכאו1961-תשכ"א

חלוקת כל הסכומים כאמור לעיל, ייוותר סכום כסף מתוך סכום הפשרה שלא  רם, לאחא 1.1.1

ש"ח למטרה או מטרות ציבוריות, עליהן  100,000חולק, יועבר מתוך העודפים סכום של 

 יחליט התובע, בכפוף לאישור הבנק שלא יסרב מטעמים בלתי סבירים.

תר סכום כסף מתוך סכום הפשרה שלא ם, לאחר חלוקת כל הסכומים כאמור לעיל, ייווא 1.1.1

 חולק לחברי הקבוצה, הוא יוחזר לבנק.

 מובהר, כי בשום מקרה לא יחוב הבנק בתשלום לחברי הקבוצה, העולה על סכום הפשרה.

)ו( לחוק תובענות ייצוגיות, 18ככל שבעקבות בקשות שיוגשו בקשר לכך לבית המשפט לפי סעיף  1.1

א יחול על מי מחברי הקבוצה, כי אז הבנק והממונה יקבעו יחליט בית המשפט כי הסכם הפשרה ל

יחד את הסכום שאותם חברים היו רשאים לתבוע לו ההסכם היה חל עליהם )להלן: "הסכום 

 המוחרג הכולל"(. בקשר לכך יחולו הוראות אלה: 

 ש"ח )נומינלי(, לא יחול כל שינוי בהסכם; 200,000אם הסכום המוחרג הכולל לא יעלה על  1.1.1

ש"ח )נומינלי( או יותר, יוקטן הסכום המחולק  200,000הסכום המוחרג הכולל יהיה אם  1.1.1

לחברי הקבוצה, בשיעור השווה למנה המתקבלת מחלוקת הסכום המוחרג הכולל בסכומי 

תביעות החוב המוכרים בתוספת הסכום המוחרג הכולל. כך למשל, כדוגמה בלבד, אם סכום 

מליון  9.5ן ש"ח, וסכומי תביעות החוב המוכרים יהיה מליו 0.5-החוב המוחרג יהיה שווה ל

ועוד  9.5) -לחלק ל 0.5] 5%ש"ח )הכל על בסיס נומינלי(, יופחת סכום הפשרה בשיעור של 

 מליון ש"ח.  4.465ש"ח, וסכום הפשרה יעמוד על  235,000([, כלומר הפחתה בסכום של 0.5

או שלא ניתן יהיה להעריכו באופן  מליון ש"ח או יותר, 2אם הסכום המוחרג הכולל יהיה  1.1.1

סביר, יהיה הבנק רשאי לבטל את הסכם הפשרה. הודעה בדבר ביטול הסכם הפשרה תימסר 

ידי הממונה בהודעה בכתב -ימי עבודה מן המועד שבו נמסרו על 15כח התובע תוך -לבאי

 לידי ב"כ הבנק, הנתונים אודות סכומי תביעות החוב המוכרים ונקבע הסכום המוחרג
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הכולל )או נקבע שלא ניתן להעריכו באופן סביר(. אם הודעה כאמור לא תינתן ההסכם 

 לעיל.  3.4.2יעמוד בתוקף, ויחול האמור בסעיף 

לעיל, ישיב אותו הממונה לבנק. אם לאחר  3.4.2הופחת מן הפשרה סכום בהתאם לסעיף  1.1.1

שבו עילת התביעה מכן לא הוגשה תביעה בגין הסכום שהוחרג, כולו או חלקו, עד למועד 

התיישנה, תבוצע חלוקה נוספת של כספים לחברי הקבוצה עד לקבלת מלוא המגיע להם 

 לעיל. 3.3.4לעיל, ועל העודף שיוותר )אם בכלל( תחול הוראת סעיף  3כאמור בסעיף 

ימים מתום המועד להגשת תביעות חוב הממונה יודיע לצדדים על סכום תביעות החוב  10ך תו 1.2

ימים מאותו מועד הממונה יעביר  20עומדות בתנאים שנקבעו לכך כאמור לעיל. תוך שהוגשו, אשר 

אל קבוצת התובעים את סכום הפשרה שהופקד אצלו, בהתאם לחלוקה האמורה לעיל, ובניכוי 

 לעיל, אם תחול הפחתה כזו.  3.4.2הפחתה של סכומים בהתאם לסעיף 

דחות את חלוקת הסכומים לחברי הקבוצה עד ם חלק מתביעות החוב לא יאושרו, הממונה מוסמך לא 1.2

למיצוי ההליכים בקשר לתביעות החוב, או לחילופין לקבוע הסדרים בדבר חלוקת ביניים. הסדרים 

 כאלה יבטיחו את זכויות התובעים אשר תביעותיהם לא אושרו במקרה שטענותיהם יתקבלו. 

 

 דין-שה ביתמע .1

כל חברי הקבוצה, למעט אלה שנתנו  דין כלפי-יתסכם פשרה זה, בכפוף לאישורו, מהווה מעשה בה 1.1

 )ו( לחוק תובענות ייצוגיות. 18המשפט כאמור בסעיף -הודעת הסתלקות לבית

התאם, הסכם פשרה זה מהווה סילוק סופי ומוחלט כלפי הבנק, המדינה, נושאי המשרה בו, וכל ב 1.1

 יצוגית.אדם אחר בגין עילות התביעה שבכתב התביעה ובבקשה לאישורה כתובענה י

חבר קבוצה שלא יגיש תביעה בהתאם להסכם פשרה זה לא יהיה זכאי לקבל סכום כלשהו, ועילת  1.1

 התביעה שלו תסולק.  

 

 יצגיםיהדין המ-ול התובע הייצוגי ושכר טרחת עורכיגמ .2

ש"ח כגמול תובע  400,000של  וםהמשפט המלצה לאשר לתובע סכ-דדים מסכימים כי תוגש לביתהצ 2.1

לחוק תובענות ייצוגיות. לסכום זה יתווסף מס ערך מוסף, ככל שהוא חל  22סעיף ייצוגי, בהתאם ל

 לעיל.  2.3לפי דין. הבנק ישלם לתובע הייצוגי סכום זה בד בבד עם ביצוע התשלום האמור בסעיף 

ש"ח,  800,000כח התובע סכום של -ה לאשר לבאיצהמשפט המל-דדים מסכימים כי תוגש לביתהצ 2.1

לחוק תובענות  23יפול בהליך ובמילוי תפקידם על פי הסכם זה, בהתאם לסעיף כשכר טרחה עבור הט

כח התובע סכום זה בד בבד עם ביצוע -ייצוגיות. לסכום זה יתווסף מס ערך מוסף. הבנק ישלם לבאי

 לעיל. 2.3התשלום האמור בסעיף 

 

 

 



 2 

 וצאותה .2

 בנק ישא בעלות פרסום המודעות לפי הסכם הפשרה. ה 2.1

דולר ארה"ב בתוספת מס ערך מוסף. הוצאות  10,000רחת הממונה, בסכום של הבנק ישא בשכר ט 2.1

הממונה בקשר עם תפקידו יופחתו על ידו מסכום הפשרה שיחולק לחברי הקבוצה. עו"ד אביעד 

 מאשר, בחתימתו על הסכם זה, את נכונותו למלא את תפקיד הממונה עבור סכום זה. 

 המשפט לבדוק את הסכם הפשרה. -תידי בי-שימונה על בעלות הבודק בנק ישאה 2.1

 המשפט-ישור ביתא .2

הסכם זה כפוף לקבלת האישורים הדרושים על ידי הבנק ובכלל זה אישור האסיפה הכללית של  2.1

 ידי דירקטוריון הבנק. -הבנק. הבנק יזמן את האסיפה הכללית סמוך לאחר אישור הסכם זה על

 ו, בפניו מתנהלת התובענה. אביב יפ-המשפט המחוזי בתל-סכם זה כפוף לאישור ביתה 2.1

המשפט על דבר חתימת הסכם זה, סמוך לאחר חתימתו. לאחר אישור ההסכם -הצדדים יודיעו לבית 2.1

המשפט בבקשה לאישור ההסכם, בנוסח המצורף -צדדים יפנו לביתהידי האסיפה הכללית, -על

 . ספח ב'נכלהסכם זה 

 ל ולא יהווה ראיה בשום הליך. אם לא יאושר ההסכם על פי תנאיו, הוא יחשב לבטל ומבוט 2.1

 

 

 

 ם:ראיה באו הצדדים על החתוול

 

 

 

 _______________ _______________ _________________ _________________ 
 יוסף א. שלוש, עו"ד הוד סול, עו"דא עקב אביעד, עו"די יל רון, עו"דג 

 17-ו 10-15, 3-9, 1כח נתבעים מס' -איב  כח התובע-איב  
 
 

 _______________ _______________  _________________ 
 ליאב וינבאום, עו"ד  שמואל סיסו צור, עו"ד-בעז בן 

 (2כח המדינה )נתבעת מס' -בא  16נתבע מס'  9כח נתבעת מס' -בא 
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 נספח א'

 תביעת חוב

 19002/02בש"א  2266/02לפי הסכם פשרה שנעשה בת"א 

 

 _____________________________________________,אני החתום מטה, ________________

 נושא תעודת זהות / חברה פרטית מס' _________, מרחוב ________________________________,

החזקתי  2002באוגוסט  22אביב ביום -מאשר בזה כי נכון למועד פתיחת המסחר בבורסה לנירות ערך בתל

ידי בימים -לפיתוח התעשיה בע"מ, שנרכשו על_______ מניות מסוג ________ של בנק 

 ________________________________, תמורת סכום של __________ ש"ח. 

מצורפים לתביעת חוב זו מסמכים של חבר בורסה המתעדים את הרכישה ואת ההחזקה במועדים 

באוגוסט  22יום האמורים. להוכחת הרכישה מצורף תדפיס או אישור בדבר הרכישה. להוכחת ההחזקה ב

מצורף תדפיס או אישור בדבר החזקה באותו מועד או לאחריו, או בדבר מכירת המניות לאחר מועד  2007

 זה. 

את הפיצוי המגיע לי לפי הסכם הפשרה יש להעביר לחשבון מס' ____________________ בבנק 

 ____________, סניף ___________, על שם __________________. 

 

 התובע: _______________________ חתימת

 

 תצהיר

 אני החתום מטה, ______________________, מצהיר כי הפרטים המצויינים בתביעת החוב נכונים. 

 

 חתימת המצהיר: ______________________

 

 אישור

אני החתום מטה, _____________________, עו"ד, מאשר בזה כי מר/גב' _________________ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 2007ב בפני ביום __________________ התייצ

הוא/היא יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני. 

 חתימת אישור: _______________________


