התער נדנו רגשת נקשר לאישור רעדו פשרה ננקשר לאישור תובענה ייצוגית
)ת״צ 18264-02-16אגדי תורתי ואת׳ נגד בנק הפועלים נע׳׳מ ואת׳(
בהתאם

להוראות סעיף )18נ( ו) 25ד( לחוק תובענות ייצוגיות,

התשס״ו) 2006-להלן " -החוק"( ,מובא בזאת לידיעת הציבור ,כי ביום

 1.12.2016הוגשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע)להלן  -״נית המשפט״( בקשה לאישור הסדר פשרה)להלן " -הסדר הפשרה"( ,במסגרת
הליך בקשה לאישור תובענה ייצוגית שמתברר בנדרי ת״צ ) 18264-02-16להלן" -נקשת האישוו"(.
.1

בקשת האישור הוגשה על ידי מר אגדי תורתי
הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ )להלן,
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ואח׳)להלן " -המנקשים"( כנגד בנק הפועלים בע״מ ,בנק אוצר החייל בע״מ והבנק

בהתאמה  -״ננק הפועלים״ ,״ננק אוצר החייל״ ו -״הננק הנינלאומי״ .יחדיו ,נם -

"חנוקים" או "המשיגים"(.
טענות המבקשים היון ,כי תקבול שהתקבל בחשבון הבנק שלהם ביום 25.8.2014

במסגרת הסדר חוב של חברת אי.די.בי חברה

לאחזקות בע״מ)להלן  -״מקבול אי.רי.ני״( ,סווג בטופס  867לפי הטענה  -בטעות ,כ״ריבית" במקום כ״רווח הון" .כנטען ,בשל כך,
לא ניתן היה לקזז סכומים אלו כנגד הפסדי הון צבורים משנים קודמות.
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בהתאם להסדר הפשרה שאישורו מבוקש ,לצרכי פשרה בלבד ,בכפוף לקיומו של מעשה בית דין ,ומבלי שהדבר יהווה הודאה מצדם
בדבר קיומה של חובה לעשות כן ,מסכימים

המשיבים ,בכפוף לסילוק מלא ,סופי ומוחלט של כל הטענות הנטענות בבקשת האישור

ובתובענה ,לפעול ,כדלקמן:
)א( בתוך  60ימים ממועד אישור הסדר הפשרה ישלחו המשיבים הודעה למי מן הלקוחות
מתקיימים לגביהם שני

התנאים

הרלבנטיים)להלן " -מקבלי ההודעה"( ,אשר

המצטברים הבאים  ( 1) -הם קיבלו ביום  25.8.2014את

״תקבול

אי.די.ני״)להלן

"מקבלי

התקבול״(; וכן  (2) -לעניין בנק הפועלים  -לקוחות אשר שלפו אישור ניכוי מס במקור לשנת המס ) 2014טופס  ;( 867ולעניין בנק
אוצר החייל והבנק הבינלאומי  -לקוחות אשר צפו במערכות המחשב ו/או בסניף הבנק באישור ניכוי מס במקור לשנת המס 2014
)טופס  .(867במסגרת ההודעה שתישלח אל מקבלי ההודעה ,יידעו אותם המשיבים בדבר האפשרות לקבל החזר כספי ,כמפורט להלן.
כמו כן יצורף להודעה אישור ניכוי מס במקור מעודכן לשנת המס ) 2014טופס  ,( 867אשר יכלול שינוי סיווגו של תקבול אי.די.בי מסיווג

״הכנסה מריבית״ לסיווג של ״רווח הון״)להלן ,בהתאמה  -״טופס  867מעודנן" ו" -שינוי מסיווג"(;
)ב( כל אחד ממקבלי ההודעה אשר מתקיימים לגביו שלושת התנאים המצטברים הבאים  (1) -הוא כבר הגיש לשלטונות מס הכנסה
דוחות בנין שנת המס  2014לפני הודעת המשיבים כאמור לעיל; וכן

) (2יש לו הפסדי הון צבורים לתום שנת  ;2013וכן  (3) -הוא צפוי

לקבל החזר מס כתוצאה משינוי הסיווג של תקבול אי.די.בי)להלן ,יחדיו ,במצטבר  -״תנאי תתחזו״(  -יהיה זכאי לקבל מן המשיב
הרלבנטי לגביו החזר כספי בסך החזר המס שיוכל לקבל)עד  1,000ש״ח( או סך של  1,000ש״ח ללקוח)בנין עלות תשלום למייצג עבור
תיקון דו״ח( ,לפי מנמוך מביניהם)להלן " -תתחזו תנספי"( ,בתנאים המפורטים להלן;
)נ( ההחזר הכספי ישולם למי ממקבלי ההודעה אשר ימציא למשיב הרלבנטי לגביו בתוך ) 60שישים( ימים מהמועד בו נשלחה אליו
ההודעה כאמור לעיל)המועד האחרון לקבלת אישורים הינו " -ממועד תקובע"( אחד מן האישורים המפורטים בהסדר הפשרה;
)ד( ההחזר הכספי יבוצע לחשבון הבנק אליו שולמה התמורה ,בתוך  60ימים מהמועד הקובע .ככל שחשבון זה נסגר ,ישולם ההחזר
הכספי לחשבון בנק אשר ימסור הלקוח במסגרת האישור ששלח למשיב הרלבנטי;
)ה( לקוח אשר טרם שלף/צפה בטופס  867לשנת  2014ואשר יבקש לשלוף טופס כאמור לאחר אישורו של הסדר הפשרה

הטופס

שיונפק יהיה טופס  867מעודכן בו יסווג תקבול אי.די.בי כ״רווח הון".
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הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה הינה כל מקבלי התקבול ,לרבות כל זכאי הסדר החוב של חברת אי.די.בי אשר קיבלו ביום 25.8.2014

קודמות)להלן " -חבוי מקבוצת"(.
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תשלום במזומן שנרשם אצל המשיבים כריבית ,ולהם הפסדי הון צבורים משנים
בהתאם להחלטת בית המשפט ,הודעת התנגדות להסדר הפשרה תוגש בתוך  30יום ממועד פרסום מודעה זו .הסדר הפשרה יחייב את
כל הנמנים על הקבוצה ,למעט אלה אשר יגישו לבית המשפט הודעה בכתב)להלן " -תודעת תפוישת"( על רצונם שלא להיכלל בקבוצה
)להלן  -״תפוושים״( ,בהתאם להוראות סעיף  11לחוק ,עם העתק לבא כוח המבקשים ולבאי כוח המשיבים ,בתוך  45יום ממועד
פרסום מודעה זו .במקרה שבו מספר הודעות הפרישה יעלה על חמש ) ,(5יהיה זכאי כל אחד מן המשיבים להודיע בכתב על פקיעת
ההסדר בכל הנוגע אליו .במקרה כאמור יתבטל נם פסק הדין שיאשר את ההסדר בכל הנוגע לאותו המשיב.
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עם אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט ,המבקשים ,ב״ב המבקשים וכל חברי הקבוצה מוותרים כלפי כל המשיבים ו/או מי
מטעמם באופן סופי בלתי חוזר ומוחלט ,על כל טענה ו/או דרישה ו/או פלונתא ו/או עילה בקשר עם איזו מעילות התביעה)ככל
שקיימת עילה כאמור( ,במישרין או בעקיפין ,לרבות הטענות ו/או העובדות ו/או הדרישות הכלולות בבקשת האישור ו/או התובענה,
כתוצאה מהמעשים

ו/או המחדלים שיוחסו למשיבים במסגרת התובענה או הנובעות מהן ,והכל בין במישרין ובין בעקיפין .אישור

ההסדר על ידי בית המשפט ומתן תוקף של פסק דין להסדר זה ,יהווה מעשה בית דין כלפי המבקשים וחברי הקבוצה בכל העילות
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נשוא בקשת האישור.
הצדדים להסדר הפשרה ממליצים כי

למבקשים ישולם נמול בסך של 70,000

ישולם שכר טרחה לב״ב המבקשים בסך של 210,000
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ש״ח)שבעים אלף שקלים חדשים( ,ולב״ב המבקשים

ש״ח)מאתיים ועשרת אלפים שקלים חדשים( ,בתוספת מע״מ כדין.

נוסח הסדר הפשרה עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט המחוזי ,ברחוב התקווה  ,5באר שבע.
הנוסח המלא של הסדר הפשרה)על נספחיו( הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו,
יקבעו ההוראות שבהסדר הפשרה.
תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

אגדי תודתי ,עו״ו
נ״נ קבוצת התובעים

שוון לונצקי ,עו״1
נשיץ ׳ נונוס ,אמיו ושות /משוו עווני וין ושות׳
נ״נ בנק אוצו החייל והבנק הבינלאומי

הואל שחם ׳ עו״ו
גווניצקי ושות׳  -עווני וין ונוטויונים
נ״נ בנק הפועלים

