
 אישור תובענה ייצוגית הודעה בדבר 
איגוד העמותות לזקן בישראל ואח' נ' מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ואח' 14-07-24167ת"צ 

"(, חוק תובענות ייצוגיות)להלן: " 2006-( לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו1)א()25בהתאם להוראות סעיף 

בקשה לאישור תובענה  )מרכז(אישר בית המשפט המחוזי  18.3.2022מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 

מנורה מבטחים פנסיה גמל בע"מ, איגוד העמותות לזקן ואח' נ'  24167-07-14 ת"צ כייצוגית שהוגשה במסגרת

כלל פנסיה וגמל בע"מ, הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, 

 .("המשיבות" -ו "ההחלטה)להלן בהתאמה: " והפניקס פנסיה וגמל בע"מ

 :ההחלטה פרטי)א( לחוק, להלן 14לסעיף  בהתאם

, הנמנית על אחת מן מקיפה חדשה פנסיה בקרן עמית שהוא מי כל :התובענה תנוהל שבשמה הקבוצה .1

וזכאי ו/או יהיה זכאי  ,היום ועד האישור בקשת הגשת שלפני השנים בשבע לגמלאות יצא אשרהמשיבות, 

  .לקבל בעתיד פנסיית זקנה

 )ע"ר(. מלאכי קרית הקשיש למען ועמותה)ע"ר(  בישראל לזקן העמותות איגוד: המייצגות התובעות .2

 .מושקוביץ שלומי"ד עוו חיימוביץ איתן"ד עו: המייצגות כוח באי .3

 חובת והפרת נאמנות חובת הפרת, לב תום חובת הפרת: כייצוגית התובענה אושרההתביעה בגינן  עילות .4

 .יזום גילוי

 דמי שיעור על מראש לעמיתים להודיע המשיבות על היה האם: ומשפט עובדה של משותפות שאלות .5

  .הודעה ניתנה שלא מכך כתוצאה שנגרם הנזק מהו - כך ואם, הפנסיה בתקופת מהם שיגבו הניהול

 -להשיב לפנסיונרים את דמי הניהול העודפים שנגבו או ייגבו שלא כדין; לחילופין  :שנתבקשו הסעדים .6

להשיב לקופת קרן הפנסיה את דמי הניהול שנגבו שלא כדין; להפחית את דמי הניהול שנגבים 

מהפנסיונרים כך שלא יעלו על דמי הניהול שנגבו טרם יציאתו של כל אחד מהפנסיונרים לפנסיה; ולאסור 

 בות להעלות את תעריף דמי הניהול ביחס לכל עמית בסמוך לפני יציאתו לפנסיה.על המשי

ימים  45כל חבר קבוצה רשאי להודיע לבית המשפט בתוך  לחוק תובענות ייצוגיות, )א(11בהתאם לסעיף 

  מיום פרסום הודעה זו על רצונו שלא להיכלל בקבוצה הייצוגית.

מקרה של סתירה בין ההחלטה לבין האמור במודעה זו, יגבר  הנוסח המלא של ההחלטה הוא המחייב, ובכל

מנחם כוח התובעות המייצגות ברח' -נוסח ההחלטה. נוסח ההחלטה עומד לעיון חברי הקבוצה במשרדי באי

 . 03-6144323; פקס: 03-6144322: טלפון, תל אביב. 18, מגדל סונול, קומה 52בגין 

 .office@e-haimovich.comדוא"ל ב"כ התובעות: 

  .office@Gornitzky.com"ל ב"כ הנתבעות: דוא

ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.-נוסח הודעה זו אושר על
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