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 אושרה תובענה ייצוגית שעניינה גביית דמי ניהול מהצבירה בקופות גמל של בניגוד להסכמים שנערכו עם העמיתים בנושא.

קופה אשר נוהלה על ידי חברת בת של בנק הפועלים )חברת תגמולים   –המבקשים הנם חברים בקופת הגמל "תגמולים"  

 לידי המשיבה.   7002שבהמשך מוזגה עם חברת גד גמולים אשר גם היא חברת בת של הבנק( ואשר ניהולה הועבר בשנת 

הנו איש צבא   7הנו עמית בקופת הגמל אשר קיבל לידיו פנקס חבר ובו קבועים תנאי ההשתתפות בקופה. המבקש   1המבקש 

קבע אשר הצטרף לקופה במסגרת הסכם אנשי הקבע. הן לפי פנקס החבר והן לפי הסכם אנשי הקבע נקבע כי לא ייגבו כלל 

 דמי ניהול מכספי הצבירה ואכן, במשך שנים לא גבו תגמולים וגד גמולים דמי ניהול כאמור.

 לאחר שהועבר ניהול הקופה לידי המשיבה, החלה היא לגבות דמי ניהול מהצבירה.

ביהמ"ש דחה את טענת המשיבה כי הדין מאפשר גביית דמי ניהול רק מהצבירה ולא מההפקדות ונקבע כי הדין קובע שיעור 

 ההפקדות או הצבירה.   –מרבי של דמי ניהול ואינו מגביל את המקור ממנו ייגבו 

בעוד שתקנון קופת הגמל קובע את דמי הניהול המרביים, אין מניעה לערוך הסכמים לבר תקנוניים המסדירים את דמי 

הניהול בפועל. נקבע כי פנקס החבר, כמו גם הסכם אנשי הקבע מהווים הסכמים לבר תקנוניים כאמור. עם זאת, המבקשים 

 לא הרימו את נטל ההוכחה כי הסכם דומה להסכם אנשי הקבע נערך גם עם עובדי בנק הפועלים.  

עוד נקבע כי המשיבה הנה חליפתה של גד גמולים ובאה בנעליה גם לעניין התחייבויותיה כלפי העמיתים המגולמות בפנקס 

החבר ובהסכם אנשי הקבע. כמו כן, פרשנותם הנכונה של ההסכמים, הנסמכת על לשונם, תכליתם והתנהלות תגמולים וגד 

גמולים בפועל )נמנעו משך שנים מגביית דמי ניהול מכספי הצבירה( הנה כי המשיבה אינה יכולה להשתחרר מהתחייבויותיה 

לפיהם ולשנות את דמי הניהול. בהקשר זה נדחו טענות המשיבה המתבססות על עקרון השינויים על ציר הזמן ועקרון 

 הערבות ההדדית אשר נקבע כי אינו נוגע לקופות גמל כי אם לקרנות פנסיה בלבד.  

עוד נקבע כי היותו של ההסכם בין הקופה לעמיתים ארוך טווח אין בו לבדו כדי לסווג הסכם זה כחוזה יחס אשר באפשרות 

בית המשפט לשנות את תנאיו. לשם כך, נדרשים מאפיינים ייחודיים נוספים ביחסיהם של הצדדים שלא התקיימו במקרה 

 זה.
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