
 

 

 אישור הסדר פשרההודעה בדבר 

 (בע"מ אלטשולר שחם גמל ופנסיהנ'  פלייסיג 19-05-10890ת"צ )

 -)להלן  10890-05-19במסגרת ת"צ  שהושגבית הדין האזורי לעבודה בירושלים הסדר פשרה אישר  6.4.2021ביום 

 להלן עיקרי הסדר הפשרה: "(.הסדר הפשרה"

המבקש בבקשת "(. בקשת האישור" -: הסדר הפשרה הושג בגדרי בקשה לאישור תובענה ייצוגית )להלן רקע .1

 -)להלן  ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ-האישור הינו עמית בקרן הפנסיה המקיפה המנוהלת על

שורה המכונה "התאמות ליתרת סגירה הועלתה טענה בעניין העדרה של בבקשת האישור  ."(המשיבה"

 . 2017, בדוח השנתי המפורט לשנת "(שורת ההתאמות" -לשנה קודמת" )להלן 

תינתן במסגרת הסדר הפשרה, לצרכי פשרה ולשם סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל טענות בקשת האישור,  .2

ל"עמיתים רלבנטיים",  ןתינת השורת ההתאמות. ההטב, ויבוצע עדכון בעניין הטבה כספית לעמיתים

לא הופיעה  2017-2016עמיתים בקרן המקיפה או בקרן הכללית, אשר בין השנים  , קרי:כהגדרתם בהסדר

שורת ההתאמות בדוח השנתי המפורט שפורסם בחשבונם האישי המקוון, על אף שנעשו התאמות ביתרתם 

 האישית.

 תוגדל, (6.9.2021) במועד הקובע בעלי חשבון בקרן הפנסיה יהיוים אשר עמיתים רלבנטי :כספיתההטבה ה .3

בקרן הפנסיה  בעלי חשבוןלא יהיו אשר עמיתים רלבנטיים  ש"ח, במועד הקובע. 35יתרתם הצבורה בסך של 

, לפי הכתובת הידועה האחרונה ברישומי ש"ח 35המחאה בדואר בסך  אליהםשלח יתבמועד הקובע, 

לא יפדו את ההמחאה, התשלום ש םרלבנטייעמיתים ככל שיהיו . ימים מהמועד הקובע 60, בתוך המשיבה

 יועבר לחשבון העמיתים בקרן הפנסיה.בגינם 

בחשבון האישי המקוון של כל עמית  : בתוך חודשיים מהמועד הקובע, יפורסםעדכון שורת ההתאמות .4

)לפי  2017או  2016עודכן לשנים רלבנטי שיהיה עמית בקרן הפנסיה במועד הקובע, דוח שנתי מפורט מ

 ועלהתבנוסף,  העניין(, הכולל שורת התאמות, ככל ששורה כאמור צריכה להופיע בדוח השנתי המפורט.

לאזור האישי המקוון של כל עמית רלבנטי שיהיה עמית בקרן הפנסיה במועד הקובע, הודעה בעניין הגדלת 

 (.2017או  2016דוח השנתי )ש"ח ועדכון שורת ההתאמות ב 35היתרה הצבורה בסך 

ש"ח,  30,000כגמול למבקש. סך של ישולם ש"ח, בתוספת מע"מ ככל שיחול,  2,500סך של : גמול ושכ"ט .5

  כשכר טרחה לב"כ המבקש.ישולם בתוספת מע"מ כדין, 

, )כהגדרתם בבקשת האישור( תגבש מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצהה, הסדר הפשרהלפי : מעשה בית דין .6

ביחס לקרנות  חלמעשה בית הדין  עם טענות ו/או עילות בקשת האישור והתובענה שצורפה אליה. בקשר

על חברי  חלמשעה שטענת המבקש לעניין דמי הניהול האישיים התייתרה, לא  .הפנסיה שבניהול המשיבה

 הקבוצה מעשה בית דין ביחס אליה.

 .6.5.2021יום לעד  הדין ניתן להגיש ערעור על פסק .7

(. invest.co.il/-https://www.asהפשרה עומד לעיון חברי הקבוצה באתר האינטרנט של המשיבה )הסדר  .8

, 47כמו כן, ניתן לעיין בהסדר הפשרה, בתיאום מראש, במשרדי בא כוח המבקש )עו"ד פלייסיג, רח' קובובי 

  .(052-3642100ירושלים, טלפון 

נספחיו( הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה הנוסח המלא של הסדר הפשרה )על  .9

 לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסדר הפשרה.

 תוכן הודעה זו אושר על ידי בית הדין והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.      .10


