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  אסתר שטמר  שופטתה כבוד פני ל
 

 
 :מבקש

  
  אברה� רוזנר

 מיכאל ב! ועו"ד רו  לדרמ על ידי ב"כ עו"ד 

  
  נגד

 

  בנק לאומי לישראל בע"מ משיב:
 עו"ד שרו  לובצקי ועו"ד שחר הרו על ידי ב"כ 

 

 פסק די 

 1 

 2  בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. 

  3 

 4") הבנקעניינה של בקשת האישור בטענת המבקש כי המשיב, בנק לאומי לישראל בע"מ (" .1

 5מחשב רווחי הו! ביתר ו/או הפסדי הו! בחסר, כתוצאה מחישובי� שגויי� שמבצעות מערכות 

 6הבנק במסגרת ניכויי מס במקור בגי! עסקאות בניירות ער�. נטע! כי במערכות הבנק נרש� 

 7מחיר רכישה בסכו� שונה ממחיר הרכישה בו נרכש נייר הער� על ידי הלקוח; וכי כתוצאה 

 8  נזקי� ממוניי�.  מכ�, נגרמי� ללקוח

 9 בנוס% נטע! לנזק לא ממוני כתוצאה ממצגי� שגויי� וסתירות במסמכי הבנק.

 10  בקשת האישור נתמכה בחוות דעת רו"ח מר יניב אנג'ל. 

  11 

 12 חולקה לשני תתי קבוצות: ת התובעי�קבוצ .2

 13כל מי שבשבע השני� שקדמו להגשת התובענה ועד למת! פסק די!  –"קבוצה ראשונה 

 14או יבצע מסחר בניירות ער� באמצעות המשיב ו/או באמצעות מערכת בתובענה, ביצע 

"Leumi Trade 15" של המשיב, ואשר במסגרת ניכוי מס במקור חושב ו/או יחושב לו על ידי 

 16 מערכות המחשוב של המשיב רווח הו! ביתר/ואו הפסד הו! בחסר. 

 17די! בתובענה,  כל מי שבשבע השני� שקדמו להגשת התובענה ועד למת! פסק –קבוצה שנייה 

 18" של המשיב, מצגי� "Leumi Tradeהוצגו ו/או יוצגו לו על ידי המשיב ו/או על ידי מערכת  

 19  שגויי� על אודות רווחי ההו! ו/או הפסדי ההו! שמשקפי� ניירות ער� שבבעלותו".  

  20 

 21הבנק טע! בעיקר כי פעל כדי! לגביית המס מלקוחותיו והעברתו לרשות המיסי�; כי המס  .3

 22ולה פעמי� רבות על המס שהנישו� נדרש לשל� בהתא� להוראות הדי!; כי הבנק שנגבה ע

 23צינור להעברת הכספי� לרשויות המדינה, והנישו� רשאי לתבוע את רשות המיסי�  אינו אלא

 24המתווה היחיד לדרוש החזרי מס ששולמו ביתר;  בגי! תשלו� מס ביתר; כי לפי  הפסיקה זהו

 25  בת הנאה מהכספי� שניכה ו/או מכ� שנוכה מס ביתר. וכי ממילא, הבנק אינו זוכה לטו



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  לישראל בעמרוזנר נ' בנק לאומי  14	03	34594 ת"צ
  

   
   

 10מתו�  2

 1לקוחות שסחרו מעט אירעה תקלה נקודתית אצל  2008 *ו 2003י! השני� הבנק הודה כי ב

 2שאפשרה לה� לסחור במניות אמריקאיות באמצעות , USAבאמצעות מערכת לאומי טרייד 

 3ובסכומי� נמוכי� מאד; כי ללקוחות לקוחות,  1000*בפחות מרשת האינטרנט; כי מדובר 

 4,אז העביר 2008אלו יש מענה ברור בדי!; וכי ממילא השימוש במערכת זו הופסק בספטמבר 

 5 הבנק את הפעילות למערכת לאומי טרייד ישראל. 

 6כי  הבנק טע! כי אי! מידע שגוי בנתוני הבנק, וכי המבקש שוגה בהשוואה בי! נתוני� שוני�;

 7סימולציה הוא "רווח לצרכי מס" שלצור� חישובו לא נעשות נלקח בחשבו! בשהרווח 

 8התאמות שנערכות לצור� חישוב הרווח המסחרי; וכי אופ! חישוב הנתוני� מובהר ללקוח 

 9  בכל אחד מ! המסמכי�. 

 10הבנק הוסי% כי הבקשה לא מתאימה להתברר כתובענה ייצוגית משו� שהיא מנסה לעקו% 

 11  ! הלקוחות. הוראות די! ברורות; ומשו� השוני בי

 12  לתגובה צורפה חוות דעתו של עו"ד (רו"ח) מר צביקה ברנשטיי!. 

  13 

 14  הופנו הצדדי� לגישור, שהתקיי� לפני כב' הש' בדימוס ד"ר ע' בנימיני.  בדיו! שהתקיי� .4

 15  במסגרת הגישור מונתה רו"ח ענת בבי- מומחית מטע� המגשר. 

 16 

 17פורס� הסדר  ,עיו! בחוות הדעתלאחר עיו! בהסכ� הפשרה ושמיעת הסברי הצדדי�, ולאחר  .5

 18  ונמסר לעיו! המפקחת על הבנקי� והיוע- המשפטי לממשלה.  ,הפשרה לעיו! הציבור

 19 לא התקבלו התנגדויות. היוע- המשפטי לממשלה הגיש "הודעה על אי התנגדות". 

  20 

 21  חוות דעת המומחית

 22 המומחית נתבקשה לבחו! שתי סוגיות: .6

 23 התקלה והיקפה .  נכונות טענות הבנק והסבריו לגבי סיבת  .א

 24 נכונות חישובי הבנק בנוגע לניכוי המס ביתר ומג! המס.   .ב

 25(מועד החתימה על כתב המינוי).  20.3.2017עד  18.3.2007המומחית ערכה בדיקה לתקופה 

 26, אול� התחשיב בוצע רק בנוגע לניירות ער� 2007הבדיקה התייחסה ג� לתקופה שלפני 

 27 . 18.3.2007שנמכרו החל מיו� 

 28 

 29הבדיקות שערכה המומחית מאמתות את גרסת הבנק באשר לנסיבות התקלה: נמצא כי  .7

 30התקלה אירעה במקרי� שבה� חל אירוע מס מנדטורי כהגדרתו בהסדר הפשרה, אצל 

 31אירוע חברה  . 0,  במקרי� בה� נרש� מחיר רכישה USAלקוחות אשר סחרו במערכת טרייד 

 32ברה שכללו: פיצול מניות (הגדלת הו!), איחוד מנדטורי הוגדר "שינויי� בהו! המניות של הח
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 1, השקעה מחדש, SPIN 0FFמניות (הקטנת הו!), שינוי ש� חברה, החלפת ניירות ער�, מיזוג, 

 2 .דיבידנד בעי! והטבה ללא תמורה" 

  3 

 4; לא אירעה בלאומי טרייד 2008בשנת  USAהתקלה לא אירעה לאחר סגירת מערכת טרייד  

 5 952מקרי� שלגביה� אי! מידע. התקלה נמצאה אצל  58עט ישראל; ותוקנה במלואה, למ

 6  לקוחות. 

  7 

 8 (נומינלית). 2 1,983,758.59היה  ניכוי המס ביתר אצל הלקוחות הנמני� ע� חברי הקבוצה .8

 9  2 3,306,744.12 * בנוס% חושב מג! מס בחסר

 10"מג! מס" הוגדר בהסכ� הפשרה "סכו� המס התיאורטי אשר נחס� בעקבות קיזוז הפסדי� 

 11 כנגד רווחי הו! החייבי� במס". 

 12, 867"הפסדי הו! בחסר" הוגדרו "הפסדי� שלא קוזזו ו/או שלא דווחו ללקוחות הבנק בטופס 

 13  בשל מחיר רכישה שגוי..."

 14  ו"מג! המס בחסר" ה� "סכומי מג! המס הנובעי� מהפסדי הו! בחסר". 

 15 

 16המניות, וייתכ! כי נגר� לקוחות שניירות הער� שלה�  עברו לבנק אחר טר� מכירת  58נמצאו 

 17לה� נזק בבנק האחר. אול� בשלב זה לא נית! לדעת את היק% הנזק, ולגביה� הוסכ� המנגנו! 

 18  "), שיובהר להל!.הלקוחות הנותרי�בהסדר הפשרה (" 3.ב.ב.8הקבוע בסעי% 

 19 

 20  עיקרי הסכ� הפשרה 

 21ואיל�  18.3.2007הקבוצה הוגדרה "כל מי שהחזיק ניירות ער� באמצעות הבנק בתקופה שבי!  .9

 22, ואשר נרש� בחשבונו 20.3.2017לבי! מועד החתימה על כתב ההסכמה של המומחית ביו� 

 23מחיר רכישה שגוי, ואשר כתוצאה ממחיר הרכישה השגוי חושב לו ניכוי מס ביתר ו/או הפסדי 

 24הו! בחסר ו/או מג! מס בחסר ו/או מי שעומדות לו הטענות הנוספות כהגדרת! לעיל". הטענות 

 25  ).11.17נוספות הוגדרו כ"טענות לנזקי� ממוניי� ולא ממוניי�" כהגדרת!  בהסדר (סעי% ה

 26 

 27ללקוחות זכאי� לה� נוכה מס ביתר.  2 1,983,758.59: הבנק ישל� סכו� של ניכוי מס ביתר .10

 28  . 2 2,195,348.96 *מגיע הסכ� כדי  1.1.2018בצירו% הצמדה למדד עד 

 29 

 30הבנק פנה לרשויות המס וקבל את אישור! לכ� שהפסדי ההו!  חישוב הפסדי מס בחסר :  .11

 31, כ� שיתאפשר קיזוז� כנגד 2015החסרי� שלא נית! היה לקזז� צורפו לסל הקיזוזי� בשנת 

 32של  867רווחי�. בהתא� לאישור רשויות המס, הפסדי� אלו דווחו ללקוחות במסגרת טופס 

 33  . 2015שנת 
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 1, פנה הבנק ללקוחות הזכאי� שעל 2015ההו! בשנת על מנת לאפשר ללקוחות לקזז את הפסדי 

 2פי חישוב הבנק דווחו לה� הפסדי� בחסר, והודיע לה� על הוספת ההפסדי� לסל הקיזוזי� 

 3, בהתא� לתנאי� הקבועי� באישור רשויות המס. 2015של שנת  867ולטופס  2015של שנת 

 4ק הצהיר כי נקט נית! יהיה לקזז את יתרת ההפסדי� בשני� הבאות בהתא� לדי!. הבנ

 5  במאמצי� לאתר לקוחות אלה טלפונית. 

 6 3,302,003המומחית מצאה כי הפסדי ההו! בחסר גבוהי� מ! הנטע! על ידי הבנק (הבנק מצא 

 7. במידה 2017), והבנק יצר% זאת לסל הקיזוזי� של שנת 2 3,306,744.12 –ואילו המומחית   2

 8  לופי. והדבר לא יתאפשר, יפעלו הצדדי� לאיתור פתרו! ח

 9  הלקוחות הנותרי� (ככל שישולמו). 58 –לסכומי� שלעיל יתווספו סכומי הפיצוי שישולמו ל 

  10 

 11המבקש טע!  עוד, כי המידע השגוי הוביל או עלול היה להוביל את הלקוחות לבצוע פעולות  .12

 12נזקי� בלתי ממוניי�. הצדדי� הסכימו כי בגי! ל שהתבססו על המידע השגוי, מה שהוביל ג�

 13בהסדר הפשרה ישול� פיצוי נוס% בסכו� של  11.17", שהוגדרו בסעי% הנוספות הטענות"

 14  "):הפיצוי הנוס%(" 2 1,100,000

 15 יחולקו באופ! שווה בי! הלקוחות הזכאי�.  2 600,000 .1

 16לקר! לניהול וחלוקת כספי�. הצדדי� מבקשי� כי הכספי� יועברו  ייתרמו 2 500,000 .2

 17 לעמותת "הצל ליבו של ילד". 

 18 

 19  :יוענק באופ! הבא הפיצוי .13

 20  .ישול� הפיצוי ישירות לחשבו! הבנק ללקוחות זכאי� המחזיקי� עדיי! חשבו! בנק בבנק  .א

 21במידה שמספר בעלי� החזיקו בחשבו! משות% במועד שבו בוצע הניכוי ביתר או הקיזוז 

 22בחסר וחלק� אינ� מחזיקי� עוד בחשבו!, יימסרו פרטיה� לידי ב"כ המבקש שיבקשו 

 23 תב לגבי אופ! חלוקת הכספי�. מה� הנחיות בכ

 24הבנק יודיע ללקוחות זכאי� שיש לה� חשבו! פתוח המתנהל בבנק על הזיכוי  ומועדו, 

 25 בנוסח הקבוע בהסדר. 

 26 

 27 לקוחות זכאי� שאי! לה� חשבו! בנק בבנק:  .ב

 28 הבנק יפרס� מודעה בדבר הסדר הפשרה בשני עיתוני� יומיי�.   .1

 29ודעה אישית ה ,שאי! לו חשבו! פתוח המתנהל בבנק ,הבנק ישלח לכל לקוח זכאי .2

 30חודשי�  6גיש לבנק בתו� יהכוללת מספר אסמכתא, בנוסח המצור% להסדר. הלקוח 

 31באמצעות טופס פניה אינטרנטי שיעמוד לרשות  ,מהמועד הקובע דרישה לתשלו�

 32 הלקוחות הזכאי� באתר האינטרנט של הבנק. 

 33 הלקוחות הנותרי�: 58 *באשר ל .3
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 1נה אליה� במכתב ויבקש להודיע א� המניות שמחיר הרכישה שלה� נרש� הבנק יפ

 2 בבנק לאומי נמכרו. 0

 3ככל שהמניות נמכרו  יתבקש הלקוח להציג לבנק אישור מהבנק הנעבר שבו בוצעה 

 4המכירה, בדבר שער העלות שעל פיו חושב רווח/הפסד ההו! בעת ביצוע מכירת ניירות 

 5, הבנק ישיב ללקוח את מלא ניכוי היתר, במועד הער�. במידה שבוצע ניכוי מס ביתר

 6שבו תער� ההשבה ליתר הלקוחות הזכאי�. במידה שחושבו הפסדי מס בחסר, הבנק 

 7  יפעל בהתא� להוראות שנקבעו לעניי! ההפסדי� הנוספי� שמצאה המומחית. 

 8הבנק ימסור ללקוחות אישור בדבר העלויות המקוריות  –ככל שהמניות לא נמכרו 

 9  הער�.  של ניירות

 10ההודעה האישית תישלח לכתובות כפי שה! רשומות בספרי הבנק. במקרה של מספר  .4

 11  בעלי� לחשבו!, די במשלוח הפניה בהתא� לכתובת הרשומה בבנק. 

 12המועד האחרו! להגשת חדשי� מ!  6את הסכו� לתשלו� תו� לקוח זכאי יקבל  .5

 13 דרישת התשלו�. 

 14נוספת לזיהוי הלקוח הפונה או  הבנק יהיה רשאי לדרוש לפי שיקול דעתו אסמכתא .6

 15לש� העברת התשלו� ליעדו. הבנק יהיה פטור מתשלו� ללקוח שלא המציא 

 16 אסמכתא כנדרש.

 17חודשי� מהמועד הקובע יגיש הבנק הודעה, מאומתת בתצהיר בדבר תשלו�  16בתו�   .7

 18סכו� ההחזר והפיצוי הנוס% ששול� ללקוחות הזכאי�, ובדבר יתרת ההחזר והפיצוי 

 19 "). יתרת ההחזר והפיצוי הנוס%א שולמו ("הנוס% של

 20 

 21ככל שיהיו לקוחות שלא אותרו או שלא דרשו את הסכומי� או שלא שול� לה� חלק�   .ג

 22לקר!  מותרי:יתרת ההחזר והפיצוי הנוס% יבסכו� ההחזר או בסכו� הפיצוי הנוס%

 23לניהול וחלוקת כספי� שתתבקש לייעד תשלו� זה לעמותת "הצל ליבו של ילד", בנוס% 

 24 לתרומה המפורטת בהסדר. 

 25 

 26לאשר  ומעלה 2 20,000הבנק רשאי לדרוש מלקוח הזכאי להחזר בגי! ניכוי מס ביתר של   .ד

 27 בתצהיר כי לא קיבל את הסכו� המשול� לו כולו או חלקו מרשויות המס. 

 28 

 29הצדדי� סבורי� כי אי! צור� במינוי בודק משו� שהנתוני� העובדתיי� העומדי� ביסוד  .14

 30ההסדר ברורי�; משו� שתנאי ההסדר פשוטי� לביצוע וגובשו על פי מתווה שהציע כב' 

 31המגשר; משו� שבמסגרת ההסדר נערכת השבה מלאה של נזקי חברי הקבוצה; משו� 

 32הלקוחות ששילמו מס ביתר או שנעשה  שהמומחית בדקה את פרטי ההסדר ווידאה שכל

 33שימוש במג! מס בחסר נכללו בי! חברי הקבוצה; משו� שמינוי בודק אינו מוסי% על יכולתו 
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 1של בית המשפט לבחו! את סבירות ההסדר; משו� שמדובר בהסדר המקנה לחבריו פיצוי 

 2רו� לעלויות כספי להבדיל מפיצוי שווה כס%; ומשו� שמינוי בודק יעכב את ביצוע ההסדר ויג

 3 נוספות.  

 4כ� שאי! מקו� למינוי בודק נוס% שיידרש ר, הצדדי� הדגישו את מינוי המומחית על ידי המגש

 5ייעו' כלכלי  –מאה ואחד  12*02*18990ת"א)  –לבצע את העבודה שבצעה (ת"צ (מחוזי 

 6  ).")עניי  מאה ואחד) ("23.6.2016(בינלאומי בע"מ נ' מגדל שירותי בורסה (נ.ע.) בע"מ 

  7 

 8מהסכו� המצטבר של  16.8%הצדדי� המליצו לשל� לבאי כוח המבקש שכר טרחה בשיעור  .15

 9), של סכו� מג! המס בחסר (שעומד על 2 2,195,348סכו� ההחזר לחברי הקבוצה (שעומד על 

 10הלקוחות הנותרי� ושל  58), של סכומי ההחזר ו/או סכו� מג! המס בחסר של 2 3,306,744

 11  ), בתוספת מע"מ.  2 1,100,000ומד על ס� של סכו� הפיצוי הנוס% (שע

 12מ! הסכו� המצטבר של סכו� ההחזר  4.2%כמו כ!, הוסכ� על גמול למבקש בסכו� בשיעור 

 13לחברי הקבוצה, של סכו� מג! המס בחסר ושל סכו� הפיצוי הנוס%. בנוס%, הבנק יישא 

 14 . 2 58,800בהחזר הוצאות המבקש בגי! עלויות חוות דעת מומחה בסכו� של 

 15 דיו     

 16לאחר עיו! בהסדר הפשרה ובחוות דעת המומחית, אני סבורה כי הסדר הפשרה ראוי, הוג!  .16

 17חוק ב (א) 19וסביר בהתחשב בעניינ� של חברי הקבוצה, ועונה לדעתי על דרישות סעי% 

 18  שזו לשונו: תובענות ייצוגיות

 19"בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא א� כ  מצא, כי ההסדר ראוי, הוג  וסביר 

 20בהתחשב בענינ� של חברי הקבוצה, וא� הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני 

 21לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או  ג� כי קיימות, –שאושרה התובענה הייצוגית 

 22משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיו� ההלי! בהסדר פשרה הוא הדר! היעילה 

 23  וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני ".

  24 

 25ההסדר שגובש נות! מענה לנושא התובענה הייצוגית ומקבל את הסעד שנתבקש במסגרתה:  .17

 26לקוחות העבר), והסכו� שיוותר לאחר ההשבה, יועבר  ינת! פיצוי לכל חברי הקבוצה (לרבות

 27כ� שבסופו של יו� יתקבל הפיצוי , לקר! לניהול וחלוקת כספי� לפי חוק תובענות ייצוגיות

 28  הפיצוי כולל ה! את הנזק הכספי שנגר� בפועל, ה! פיצוי בגי! הטענות הנוספות.במלואו.  

 29 דית. לנוכח העובדה שהתקלה תוקנה, אי! צור� בהסדרה עתי 

 30  ויש לאשרו.  –לאור האמור, אני סבורה כי ההסדר ראוי, הוג! וסביר 

  31 

 32הגדרת הקבוצה: במסגרת הסדר הפשרה שינו הצדדי� את הגדרת הקבוצה מכפי שהוגדרה  .18

 33 בבקשת האישור, א� השינוי אינו מהותי, ועל כ! אאשרנו. 
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 1 

 2כאי� שאי! לה� : כאמור בהסדר הפשרה, ההודעה האישית ללקוחות זאיתור חברי הקבוצה .19

 3הרשומות בספרי הבנק. הובהר וללקוחות הנותרי� תשלח לכתובות  חשבו! פתוח בבנק

 4בהסדר כי לא מוטלת על הבנק חובה לערו� בירור או אימות לגבי הכתובת המעודכנת; וכי 

 5  במקרה של מספר בעלי� לחשבו!, די במשלוח הפניה בהתא� לכתובת הרשומה בבנק.  

 6, ככל שלא 2010 –(ב) בתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע  13למרות האמור, ולפי דרישת תקנה 

 7יתקבל אישור מסירה למי מלקוחות אלה, נדרש הבנק לפנות למרש� האוכלוסי! לאיתור 

 8הלקוחות  58כתובת� של הלקוחות הזכאי� אשר אי! לה� חשבו! פתוח המתנהל בבנק ושל 

 9נית! יהיה להעביר את הכספי� המגיעי� לבעלי חשבונות אלו  הנותרי�. רק לאחר בדיקה זו

 10 לקר!. מנגנו! זה יטייב את העברת המידע ללקוחות. 

   11 

 12: הצדדי� בקשו כי הסכומי� שיינתנו כתרומה לקר! לניהול וחלוקת כספי�, יועברו תרומה .20

 13  לעמותת "הצל ליבו של הילד". 

 14, לא נית! לייעד את התרומה 2006 *תשס"ו בחוק תובענות ייצוגיות,  10בהתא� לתיקו! מס' 

 15ל"תחו�  ,שנפסקו כסעד ניהול וחלוקת כספי�לקר! ל העביר את הסכו�לגו% מסוי�, אלא ל

 16הקרוב לנושא התובענה הייצוגית שהוגשה", והקר! היא שתחליט על אופ! חלוקת הכספי�. 

 17שות החוק, בקשת הצדדי� לתרו� ישירות לעמותה כלשהיא אינה עולה בקנה אחד ע� דרי

 18*11*47395ועל כ! לא נית! להיעתר לה. הסיבות לכ� רבות, ופורטו בעבר בת"צ (מחוזי מרכז) 

 19 ).26.12.2013( 36*26פסקאות ) בע"מ 1997מינו% ויזמות בע"מ נ' דר! אר' הייווייז ( 10

  20 

 21  מינוי בודק 

 22טענות במסגרת הלי� הגישור מונתה רו"ח בבי- מומחית מטע� המגשר. המומחית אישרה את  .21

 23הבנק באשר לנסיבות בה! אירעה התקלה ואמיתות הנתוני� שנמסרו על ידו, למעט 

 24  הסתייגויות בנושא היק% הנזק. הצדדי� סבורי� כי בנסיבות אלה אי! צור� במינוי בודק. 

 25אכ!, מינוי המומחית קיד� את הסדר הפשרה, א� אי! בו כשלעצמו, לאיי! מינויו של בודק 

 26. באופ! כללי יש לחשוש שמא הצדדי� יגישו חוות )חוק תובענות ייצוגיותב )1(ב)(19סעי% (

 27דעת של מומחה לצור� קידו� הסדר שאינו דוקא לטובת הקבוצה  4(ראה ג�: ת"צ (מחוזי 

 28  )).27.9.2014( 37פסקה  אשרת הרבגיו נ' דניה סיבוס בע"מ 09*05*18433מרכז) 

 29 

 30בענייננו, המומחית לא מונתה בהמלצת הצדדי�, אלא על ידי מגשר אובייקטיבי (ראה: עניי!  .22

 31). הצדדי� הבהירו כי המומחית בדקה את הרבגיו; השווה: עניי! 8, בפסקה מאה ואחד

 32). ג� היוע- 24*9, שורות 10מית (עמ' התקלה והיקפה באופ! פרטני ולא הסתפקה בבדיקה מדג

 33 המשפטי לא חלק על חוות הדעת ולא עמד על מינוי בודק. 
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 1המומחית אישרה את טענות הבנק באשר לנסיבות התקלה, אול� קבעה כי שיעור הנזק גבוה 

 2מ! הנטע! על ידו.  משקיבל על עצמו הבנק את מלא החיוב לפי חוות הדעת, ולא נרמז לאיזו 

 3 לא ראיתי צור� בבדיקה נוספת לעניי! זה. *לה בעבודת המומחית אפשרות של תק

 4  גמול ושכר טרחה 

 5 וגמול בתוספת מע"מ, 16.8%הצדדי� המליצו לשל� לבאי כוח המבקש שכר טרחה בשיעור  .23

 6מ! הסכו� המצטבר של סכו� ההחזר לחברי הקבוצה. בנוס%,  4.2%למבקש בסכו� בשיעור 

 7.  2 58,800הבנק יישא בהחזר הוצאות המבקש בגי! עלויות חוות דעת מומחה בסכו� של 

 8, בלא להוסי% את הפיצוי שישול� ללקוחות הנוספי� או 2 6,602,092הפיצוי הכולל עומד על 

 9  בעבור�. 

  10 

 11יש לאשר את הסכומי� המומלצי�, והנימוק העיקרי לכ� הוא שנית! לחברי אני סבורה כי  .24

 12  בגי! הטענות הנוספות.  2 1,100,000הקבוצה פיצוי מלא על הנזק שנגר� לה� בתוספת 

 13י בתובענות ייצוגיות ) נקבע כ23.5.2012( עזבו  המנוח משה שמש נ' ד  רייכרט 2046/10ע"א ב  

 14שעניינ! סעד כספי, יש לאמ- את שיטת האחוזי� כשיטה לקביעת שכר הטרחה. שיעור 

 15האחוזי� יושפע מ! הנסיבות הספציפיות של ההלי�, מהאופ! שבו הסתיי� ומגובה הסכו� 

 16שנפסק. שיעור שכר הטרחה יחושב מתו� הסכו� שנגבה  בפועל על ידי הקבוצה, ומ! הראוי 

 17טרחה בשיעור מדורג. יצוי! כי החישוב נער� לגבי שכר הטרחה בלבד, ללא מרכיב לפסוק שכר 

 18  הגמול, וכי שכר הטרחה חושב מתו� סכו� הפשרה ברוטו, שכלל את שכר הטרחה.

 19, ייפסק שכ"ט 2מיליו!  5כל סכו� שנגבה בפועל עד באותו מקרה נקבע, בי! היתר, כי על   

 20  . 20%ייפסק שכ"ט בשיעור  2מיליו!  10*5ל בי! ; ועל כל סכו� שנגבה בפוע25%בשיעור של 

 21גובה שכר הטרחה נפסק לאחר שבית המשפט שקל את נסיבותיו המיוחדות של המקרה   

 22שני�)  והעובדה שדובר באחת  16 –שלפניו, לרבות מש� הזמ! בו מתנהל ההלי� (למעלה מ 

 23התובענות הייצוגיות הראשונות ומבי! היחידות שהגיעו להכרעת די! מלאה (ש�, בפסקאות 

12,16 .(  24 

    25 

 26מדו בבסיס פסק הדי! בעניי! רייכרט אינ! מתקיימות בענייננו, במוב! הנסיבות המיוחדות שע

 27שהצדדי� הגיעו להסדר בשלב מוקד� בהרבה. אכ!, ג� שיעור שכר הטרחה והגמול נמוכי� 

 28על כ! אני סבורה כי שיעורי הגמול ושכר הטרחה . כשכר טרחה רייכרטמזה שנקבע בעני! 

 29  המומלצי� על ידי הצדדי� שלפני עולי� בקנה אחד ע� אמות המידה שנקבעו ש�.  

 30ע� זאת, תפקיד המבקש ובאי כוחו לא הסתיי�, ועליה� לפקח ג� על אופ! הביצוע של הסדר 

 31יו�. המחצית  �30 הפשרה. על כ! ישול� למבקש ולבא כוחו מחצית מ! הגמול ושכר הטרחה תו

 32השניה תשול� לפי החלטה נוספת שתינת!, לאחר שב"כ המבקש יודיע כי קיבל את נתוני הבנק 

 33  בדבר פניה לחברי הקבוצה והתשלו� שבוצע, בח! אות�, ומצא� מתאימי� להסדר הפשרה.

http://www.nevo.co.il/case/5673845
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 1הבנק יודיע על סיו� ביצוע הסדר הפשרה, בלווית תצהיר רו"ח מטעמו שיאשר את ביצוע 

 2  לזכאי� לפי חלק�. התשלומי�

 3  החזר ההוצאות למבקש ישול� כמבוקש. 

  4 

 5  סיכו� 

 6: ההסדר ראוי, הוג! וסביר חוק תובענות ייצוגיותל 19סעי% א� כ!, ענייננו עומד בדרישות  .25

 7של חברי הקבוצה. התובענה עומדת לכאורה בתנאי� לאישור תובענה בהתחשב בעניינ� 

 8, והסדר הפשרה הוא הדר� חוק תובענות ייצוגיותל א8 *ו 3,4 ייצוגית הקבועי� בסעיפי�

 9  הכרעה במחלוקת בנסיבות העניי!.היעילה וההוגנת ל

 10ונותנת לו תוק% לעיל,  20! שנער� בו, בסעי% על כ! אני מאשרת את הסכ� הפשרה, על התיקו

 11  של פסק די!.

 12  הסכו� שיועבר לקר! ייועד לנושאי� הקשורי� ללקוחות של בנקי�.

  13 

 14 . 14הוגדרה בסעי%  קבוצת התובעי� .26

 15 ה� עו"ד מיכאל ב� ו/או עו"ד רו! לדרמ!. באי כוחוהוא אברה� רוזנר.  המבקש

 16ה!, כנטע! בבקשת האישור: הפרת חובותיו החוזיות של הבנק כלפי חברי  עילות התביעה

 17); הפרת חובותיו המוגברות 1973 –בחוק החוזי� (חלק כללי), תשל"ג  15,39הקבוצה (סעיפי� 

 18(שירות ללקוח), תשמ"א של הבנק לאמו!, זהירות, גילוי ואיסור הטעיה (מכח חוק הבנקאות 

 19); רשלנות לפי פקודת הנזיקי! [נוסח חדש]; והפרת 1979 –וחוק הנאמנות, תשל"ט  1981 –

 20  חובה חקוקה. 

 21: סעד הצהרתי; תיקו! הלקויי� במערכות הבנק והפקת דוחות מתוקני� הסעדי� שנתבקשו

 22חברי הקבוצה בגי! החישובי� השגויי� שבוצעו;  והשבת התשלומי� שנגבו ביתר ו/או פיצוי 

 23  בגי! הנזק הממוני והלא ממוני שנגר� לה�.

  24 

 25הצדדי� יגישו לאישורי נוסח של מודעה בדבר אישור הסדר הפשרה. המודעה תפורס� תו�  .27

 26 3*ימי� מיו� אישור הנוסח בשני עתוני� יומיי� רבי תפוצה, באותיות שגדל! לא יפחת מ 10

 27 מ"מ.

 28 

 29בתי המשפט, לש� רישומו בפנקס  המזכירות תואיל לשלוח עותק מפסק הדי! למנהל .28

 30  התובענות הייצוגיות.

 31  . 1.3.2020נקבעת תזכורת פנימית לבחינת בצוע ההסכ�, ליו� 

  32 

 33  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  01, כ' אב תשע"חנית! היו�,  

                   34 
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