
  בתובענות ייצוגיותהודעה בדבר אישור הסכם פשרה 

 ;  "תובענת דמרי"( -"דמרי" ו)להלן:  דמרי נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ 35618-05-11 (מחוזי מרכז)בת.צ 

 "תובענת שטרית"(. -"שטרית" ו)להלן:  שטרית נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ 34452-12-12 (מחוזי ת"א)ות.צ 

"(, הסכם בית המשפט)להלן: " מרכזבית המשפט המחוזי אישר   25.3.2021ביום מובא בזה לידיעת הציבור, כי 

  הכל כמפורט להלן:שבכותרת  )תובענת דמרי ותובענת שטרית(,  תוייצוגיה  ותתובענהלאישור  בבקשותפשרה 

  ותוחברי הקבוצ התובענותפרטים אודות א.    

לשכת פ )להלן: ""העדר דיווח או דיווח באיחור, ללשכת ההוצל בדברבטענות , הוא תובענת דמרישל  העניינ .א

אי  ובדבר"(, של תשלומים ששולמו לבנק על ידי חייב שכנגדו מנהל הבנק הליכי הוצאה לפועל, ההוצל"פ

( בטופס הדיווח על הקטנת חוב, שמגיש הבנק 7( ו/או של מספר כלל הקרן )301סימון של מספר הקרן )

נדרש, על מנת לטענת דמרי, סימון כאמור ; ללשכת ההוצל"פ, בעקבות תשלומים כאמור שבוצעו בבנק

רשי הצמדה פ תזכה את סכום התשלום בתיק ההוצל"פ, בריבית בנקאית, ולא בריבית והפ"שלשכת ההוצל

, בגין התקופה שבין "(חוק פסיקת ריבית)להלן: " 1961-התשכ"אלפי חוק פסיקת ריבית והפרשי הצמדה 

מועד התשלום בפועל לבין מועד הדיווח על התשלום, ועל מנת שהחוב יקטן בתקופה זו בהתאם; לטענת 

ק באופן העולה, לפי הטענה, דמרי, בגין העדר דיווח ו/או דיווח באיחור ו/או אי סימון כאמור, פועל הבנ

חוק ל 3הטעיה ביחס ליתרת סכום החוב הנכון בתיק ההוצאה לפועל ופגיעה בלקוח, לפי סעיף  -כדי 

תקנות ההוצאה ל 17, הפרת חובה חקוקה הקבועה בתקנה 1981-)שירות ללקוח(, התשמ"א הבנקאות

מון, הפרת הסכם והתנהגות שלא רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובת הא, 1979-לפועל, התש"ם

 (;"תובענת דמרי"בתום לב )להלן: 

המדווחים על ידי הבנק ללשכת ההוצל"פ,  הריבית לפיהן שיעורי בטענות ,הואשטרית  ה של תובענתעניינ .ב

ואשר לפיהם מחויבים לקוחות הבנק בתיק ההוצל"פ המתנהל נגדם, בגין חובות מהתחום המסחרי, גבוהים 

 החובות נפסקו בהם הדין לפי פסקי לקוחותיו ו/או עם הסכמיו לפי הבנק לגבות זכאי אותם מהשיעורים

אלה )להלן: "עילת  חובות בגין בחשבונות הבנק החלים ומהשיעורים שבגינם מתנהלים תיקי ההוצל"פ,

פערי הריבית"( ; ובגין טענות אלה נטען להפרת הסכם; עשיית עושר ולא במשפט; הטעיה ופגיעה לפי 

 "(.תובענת שטרית)להלן: " לחוק הבנקאות והפרת חובות תום לב 4 -ו 3ם סעיפי

, כמפורט בתשובות הבנק שהוגשו על טענות דמרי ושטריתהבנק חלק וחולק, מנימוקים רבים ושונים,  .ג

 .  ובבקשה לאישור הסכם פשרה

הסכם הפשרה בין הצדדים הושג מבלי שהצדדים מודים, האחד בטענות משנהו, ומהטעמים המפורטים  .ד

 בהסכם הפשרה ובבקשה לאישורו.  

כל לקוחות הבנק )לרבות ערבים לחובותיהם, את  תעליה חל הסכם הפשרה, כולל הקבוצה בתובענת דמרי .ה

תיקי ניהל נגדם מנהל או הבנק ם(, אשר כולל ערבים שנתנו לבנק משכון ו/או משכנתא להבטחת חובותיה

ועד מועד התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי הבנק, כהגדרתו  20.5.2004הוצל"פ, בתקופה שמיום 

בהסכם הפשרה )כולל כל תיקי ההוצל"פ הפתוחים במועד זה(, ולמעט תיקי הוצל"פ שנפתחו לאחר יום 

 פט(.הודעת רשות האכיפה והגביה לבית המש)מועד תיקון מערכת ההוצל"פ לפי  30.10.2010

לקוחות התחום המסחרי בבנק )לרבות כוללת את עליה חל הסכם הפשרה,  הקבוצה בתובענת שטרית .ו

הבנק מנהל או ערבים לחובותיהם, כולל ערבים שנתנו לבנק משכון ו/או משכנתא להבטחת חובותיהם(, ש

למועד התאמת החוב בתיקי ההוצל"פ לחוב בספרי ד וע 18.12.05בתקופה שמיום תיקי הוצל"פ, ניהל נגדם 

"התקופה הרלוונטית לתובענת הבנק, כהגדרתו להלן )כולל כל תיקי ההוצל"פ הפתוחים במועד זה( )להלן: 



 הליכי הוצל"פ.    ,(שטרית"

 במסגרת הסכם הפשרהלעתיד התחייבויות הבנק הצהרות ותיאור תמציתי של ב.   

הבנק עושה וימשיך לעשות את כל הנדרש על מנת שהתקבולים במסגרת הסכם הפשרה הובהר, כי  .ז

 המתקבלים מחייב בבנק ו/או אצל בא כוחו, מדווחים וידווחו לתיק ההוצל"פ, במועדים הקבועים בדין.

מועד הפיכתו של פסק הדין המאשר את ) ימים לאחר המועד הקובע כהגדרתו בהסכם הפשרה 60בתוך  .ח

, ימסור הבנק לרשות האכיפה והגבייה הנחיה לחייב את כל תיקי ההוצל"פ הפתוחים הסכם הפשרה לחלוט(

של קבוצת החייבים בתובענת שטרית, שבהם הריבית הבנקאית לחיוב, לפי דיווח הבנק, היא ריבית עו"ש 

של  204טבלה של הבנק בלשכת ההוצל"פ(, בריבית חח"ד מירבית ) 101חובה מירבית )ריבית לפי טבלה 

"(, וזאת לפנים משורת ההנחיה לעדכון טבלת הריבית" או "ההנחיההבנק בלשכת ההוצל"פ( )להלן: "

הדין, על אף שלפי הסכמי הבנק עם לקוחותיו זכאי הבנק לחייב בגין החובות בתיקים אלה, בריבית עו"ש 

, ככל שהדבר כבר לא נעשה (. מסירת ההנחיה כאמור תיעשה ע"י הבנק101חובה מרבית )ריבית לפי טבלה 

קודם לכן ביוזמת הבנק ו/או בנסיבות אחרות. להנחיה תצורפנה, במידת הצורך, טבלאות ריבית מעודכנות 

 ( בהתאם. 204)

)ב((, לא תחול על תיקי הוצל"פ פתוחים של 7למניעת ספק, ההנחיה לעדכון טבלת הריבית לפי ס"ק זה )

נחיה, שיעור הריבית לחיוב המדווח בהם, נמוך מהריבית לפי חייבים מקבוצת שטרית, שבמועד מסירת הה

 .  204טבלה 

 ג.   חברי הקבוצה הזכאים וההסדר שיחול לגביהם

חברי הקבוצה בתובענת דמרי ובתובענת שטרית, שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי הסכם  .ט

, יהיו זכאים להתאמת יתרת החוב פתוחתיק הוצל"פ הפשרה, כהגדרתו בהסכם הפשרה, ינהל הבנק נגדם 

הכל בספרי הבנק, הכוללת שלהם בתיק ההוצל"פ, כך שהיא תופחת ותהיה שווה ליתרת החוב הכוללת 

 כמפורט בהסכם הפשרה. בתנאים ו

 אם תיק ההוצאה לפועל יעמוד על סכום נמוך מהחוב בחשבון הבנק, לא תבוצע התאמה לספרי הבנק. 

מובהר, כי טרם התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק, יהיה הבנק רשאי לעדכן את החוב עוד  .י

בחשבונות ההוצאות המשפטיות בבנק, של כל לקוח מקבוצות דמרי ושטרית, בסכום החוב בגין הוצאות 

ועד למועד ביצוע ההתאמה של יתרת החוב בספרי  האחרון העדכון שממועדבתקופה  משפטיות שאושרו

 בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוק פסיקת ריבית.  ,הבנק"פ ליתרה בספרי ההוצל

, שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי הסכם הפשרה, כהגדרתו בתובענת דמריקבוצה  חבר .יא

ממלוא חובו לפי ספרי  יותר, ואשר שילם לבנק תיק ההוצל"פ שהתנהל נגדו יהיה סגורבהסכם הפשרה, 

מלוא החוב בחשבון על פי הרשום בספרי הבנק, לרבות קרן, ריבית, הפרשי הצמדה למדד או ]קרי, הבנק 

 לבדיקה פרטניתיהיה זכאי  [,וכל חיוב אחר על פי ספרי הבנקמשפטיות שחב הלקוח, לשער, הוצאות 

ום שמטרתה לוודא שלא שילם לבנק תשלום ביתר, בגין עילת פער זמן בדיווח, ואם יימצא ששילם תשל

 ביתר כזה, ישיב לו הבנק את סכום התשלום שנגבה, הכל כמפורט בהסכם הפשרה.

, שנכון למועד הרלוונטי לביצוע התאמת יתרות לפי הסכם הפשרה, כהגדרתו בתובענת שטריתחבר קבוצה  .יב

ממלוא חובו לפי ספרי  יותר, ואשר שילם לבנק תיק ההוצל"פ שהתנהל נגדו יהיה סגורבהסכם הפשרה, 

פערי  עילתשמטרתה לוודא, כי לא שילם לבנק תשלום ביתר, בגין  לבדיקה פרטנית היה זכאיהבנק, י

הריבית, ואם יתברר, כי שילם לבנק תשלום ביתר כזה, ישיב לו הבנק את סכום התשלום שנגבה ביתר, הכל 

 כמפורט בהסכם הפשרה. 



דמרי, שתיק ההוצל"פ שהתנהל אופן ביצוע הבדיקות והתשלום לחברי הקבוצה בתובענת שטרית ובתובענת  .יג

ורים מקבוצת דמרי ומקבוצת : הבנק יאתר את הלקוחות בעלי התיקים הסגנגדם יהיה סגור יהיה כך

בעלי תיקי ההוצל"פ מחובם לפי ספרי הבנק, ככל שישנם כאלה )להלן: " יותראשר שילמו לבנק שטרית, 

יום מתום מתקופה זו, יבצע הבנק, אך ורק ביחס לבעלי  150"(. בתוך הסגורים הזכאים לבדיקות פרטניות

תיקי ההוצל"פ הסגורים הזכאים לבדיקות פרטניות, בדיקות פרטניות שעניינן לבחון את עילות התובענה, 

ישלח יום ממועד זה,  30בתום  "(.בדיקות פרטניותהכל באופן ובדרך כמפורט בהסכם הפשרה )להלן: "

, הודעה על על פי הבדיקות הפרטניות י ההוצל"פ הסגורים שנמצאו זכאים לתשלוםהבנק לבעלי תיק

 ם התשלום ואת המועד והדרך לקבלתו.זכאותם לתשלום, המפרטת את סכו

שלא תועבר לבעליהם יתרת תשלום המגיע לבעלי חשבונות סגורים לפי ההסכם,  הבנק בידישתיוותר  ככל .יד

ואישר  25.3.2021המבקשים לאתרם בהתאם לפסק הדין שניתן ביום ו/או ב"כ  הבנקבידי  עלהי לא באם)

א בחוק תובענות 27את הסכם הפשרה(, היא תועבר לקרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי סעיף 

 .2006-ייצוגיות, תשס"ו

 כללי:.    ד

כממונה לביצוע הסכם הפשרה, ולצורך פיקוח על ביצוען של הוראות הסכם הפשרה בהתאם לאמור בהן,  .טו

 .פורטורפ אריה"ח רו הנכבד המשפט בית ידי על מונה

והטענות נגד הבנק, כמפורט בהסכם יבוצעו כנגד סילוק סופי ומוחלט של עילות התביעה  הבנק הנ"לפעולות  .טז

 .הפשרה

סכום התאמת החוב בהוצל"פ לחוב בספרי הבנק; סכום התשלום לחברי הודעות הבנק לפי הסכם הפשרה,  .יז

יהיו סופיים, ולא ניתן יהיה קבוצת דמרי וקבוצת שטרית שתיקי ההוצל"פ המתנהלים בעניינם סגורים, 

  לחלוק ו/או לערער עליהם, כמפורט בהסכם הפשרה.

 השעות בין, בלוד 3 הציונות ברחוב, מרכז המחוזי המשפט בית רותבמזכי הציבור לעיון עומד הפשרה הסכם .יח

 הייצוגיות התובענות בפנקסו www.ronlaw.co.il -באתר האינטרנט של באי כח הקבוצה , 8:30-13:30

 .באינטרנט

הדין גיל רון, קינן ושות', ואביעד, -ידי משרדי עורכי-מיוצגת על בתובענת דמרי הקבוצהלצורך התביעה,  .יט

-03טל': , 62091 אביב-תל 32רחוב ויצמן שכתובתם לצורך הליך זה אצל גיל רון, קינן ושות' בסרן ושות', 

  . 03-6967673; מס' פקס': 6967676

, שכתובתם ברחוב המגינים ידי עוה"ד אמיר ישראלי ו/או שלומי כהן-הקבוצה בתובענת שטרית מיוצגת על

 .04-8555110; פקס': 04-8555099טל': , 3326415חיפה  31338א, ת.ד 60

חבר קבוצה בתובענת דמרי או בתובענת שטרית אשר נתקל בבעיה בקשר לביצוע ההסדר, יהיה זכאי לפנות  .כ

רש לשלם שכר , והם יטפלו בתלונתו מול הבנק מבלי שחבר הקבוצה יידהנ"ל בהתאמה לבאי כוח המייצגים

 טרחה או כל תשלום אחר בגין הטיפול.

, נספחיו, פרטיו על, הפשרה הסכם של המלא הנוסחעיקרי ההסכם בלבד. בתמצית בהודעה זו הוצגו  .כא

 ובין הפשרה הסכם הוראות בין סתירה של מקרה ובכל המחייב הואהגדרותיו ומכלול ההסדרים שבו, 

 . הפשרה בהסכם ההוראות יקבעו, זו ודעהה

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