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  בקשה בכתב לאישור תובענה כייצוגית

מוגשת בד בבד ע� הגשת בקשה זו כתביעה בית המשפט הנכבד מתבקש בזה לאשר את התביעה ה
או שהיה מבוטח של /כל מי שהוא ו": ייצוגית בש� כל מי שנכלל בקבוצה שהגדרתה היא

  " "גור) פוליסה"או /ו"דמי ניהול אחרי)"המשיבה ושנגבה ממנו סכו) כלשהוא כ
  

  מבוא

כבדי� העולי� של סכומי כס� נ,ללא כל עיגו� בהסכ� בי� הצדדי�,עניינה בגבייה תובענה זו 
  . י המבוטח"לעיתי� כדי שיעור נכבד מ� הפרמיה המשולמת ע

תשלו� הקרוי , בתנאי� מסוימי�, כרקע לדברי� נבהיר כי לחברות הביטוח הותר כעיקרו� לגבות
 המפקח י חוזר"עפ.  קבוע המתווס� לפרמיה חודשי הוא סכו�" גור� פוליסה"". גור� פוליסה"

שהיו " תשואה מובטחת"ביחס לתכניות ביטוח מסוג  (1982ולי  מחודש י336'  מסעל הביטוח
ביחס לתכניות ( 1992 מחודש פברואר 419'  המפקח על הביטוח מסחוזרו) 1991נהוגות עד שנת 

  לחברת הביטוחהותר) 2004 ועד לשנת 1991שהיו נהוגות משנת " משתת� ברווחי�"ביטוח מסוג 
  .וזאת בכפו� למספר מגבלות שפורטו באות� חוזרי� גור� פוליסה בפוליסות ביטוח חיי�לגבות 

 לתצהיר התומ+ בבקשה זו בהתאמה" ב" *ו "א" י�ב כנספח" מצ419  * ו336 ' מסרי� חוזיהעתק
  . חלק בלתי נפרד הימנוי�ומהוו

  בעלי הדי�

 .המבקש הוא אזרח ותושב  מדינת ישראל .1

י "לת רישיו� מבטח עפבע, חברה ציבורית בערבו� מוגבל, למיטב הידיעה, המשיבה היא .2
חוק ": להל� (1981*א"תשמ, )ביטוח( לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 15סעי� 

התנהלותה של . ומנהלת בפועל את אחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל) "הפיקוח
י אג� שוק "על ידי הוראות המפקח על הביטוח וע, בי� היתר, המשיבה מוסדרת ומפוקחת

 .� במשרד האוצר ההו� ביטוח וחיסכו

  הרקע העובדתי

המבקש התקשר ע� המשיבה בחוזה ביטוח כמפורט להל� לפיו הצטר� המבקש לתוכנית  .3
 . י המשיבה"ביטוח שנוהלה ע

 517848016הוא ) מספר הפוליסה(המבקש  התקשר ע� המשיבה בחוזה ביטוח שמספרו  .4
 )."הפוליסה": להל�" (מניב"כאשר ש� התכנית הוא 
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שיבה על קבלת המבקש לתכנית הביטוח והתנאי� הכלליי� של הפוליסה העתקי אישור המ
.  המהווי� חלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ+ בבקשה זו"2ג" * ו"1ג"ב כנספחי� "מצ

העתקי הדוחות . להל�11לעני� נוסחי� שוני� של התנאי� הכלליי� ראה האמור בסעי� 
 עד "1ד"ב כנספחי� " מצ2008  עד2003השנתיי� שקיבל המבקש מ� המשיבה בגי� השני� 

  . המהווי� חלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ+ בבקשה זו"6ד"

 הרקע העובדתי

במסגרת . מ"דר תעשיות חסי� אש ובידוד בע*י חברת אש" הועסק המבקש ע1996בשנת  .5
תנאי העסקתו של המבקש סוכ� בינו לבי� מעבידתו על הקמת פוליסת ביטוח חיי� מסוג 

 . היא הפוליסה שנזכרה לעיל*שמו של המבקש ביטוח מנהלי� על 

בפוליסה מסוג זה ישנו רכיב חיסכו� כאשר הכספי� שנצברי� לזכות המבוטח מושקעי� 
כספי� אלה .י חברת הביטוח בשוק ההו� ונושאי� תשואה בהתא� לתנודות השוק"ע

 בכפו� לניכוי של(משולמי� למבוטח בעת סיו� תכנית הביטוח בהתא� לתנאי הפוליסה 
 מ� התשואה השנתית הריאלית לאחר שנגבו ממנה דמי 15%דמי ניהול משתני� בשיעור של 
 80%רכיב החיסכו� מהווה בדר+ כלל בי� ). מ� הצבירה0.6%ניהול קבועי� בשיעור שנתי של 

 כפי שא� קרה במקרה של 100%* מ� הפרמיה אול� לעיתי� הוא עשוי להגיע א� ל90%*ל
  .המבקש

הפוליסה הייתה בבעלות המעבידה ואילו המבקש הוא המבוטח יודגש כי פורמאלית  .6
והמוטב אול� בפועל מי שנשא ונושא ברוב תשלומי הפרמיה הוא המבקש עצמו שכ� חלק 

נוכה ומנוכה ישירות משכרו ואילו לגבי כמחצית מיתרת )  מ� הפרמיה25% *כ(מ� הפרמיה 
וליסה ואילו סכו� זה ישול� הפרמיה היה יכול הוא לסכ� ע� מעבידתו שלא תוק� עבורו פ

 .לו כתוספת למשכורתו

 לעיל חישוב נזקו האישי של המבקש יבוצע לפי 6מכל מקו� ומבלי לגרוע מ� האמור בסעי�  .7
מלוא שיעור גור� הפוליסה שנגבה בגי� הפוליסה הנדונה וזאת מטעמי נוחיות מה ג� 

 .שממילא שיעור נזקו האישי של המבקש תפל לעיקר

לאחר מספר חודשי�   י� המבקש את מקו� עבודתו והחל להיות מועסק החל2006בשנת  .8
באופ� (כאשר הפוליסה הועברה לבעלות המעסיקה החדשה , מ"י דאלאס מוצרי נייר בע"ע

 ).פורמאלי בלבד כמוב�

מופיע ") 5ד" נספח (2007ח השנתי של הפוליסה לשנת " הבחי� המבקש כי בדו2008בשנת  .9
 197חיוב בס+ , "ול שנגבו בפועל מהמבוטח בפוליסת הביטוחריכוז דמי ניה"תחת הכותרת 

" דמי ניהול קבועי�"חיוב זה היה בנוס� לחיוב ב" גור� פוליסה/דמי ניהול אחרי�"עבור / 
 ".דמי ניהול משתני�"ו

חות שנתיי� קודמי� שנשלחו אליו וגילה כי ג� בשני� קודמות הופיע  "המבקש בדק דו
  ).עקב שינויי מדד(גור� פוליסה בסכומי� נמוכי� יותר /חרי�אותו חיוב בגי� דמי ניהול א

בי� המשיבה ובי� המבקש לא סוכ� מעול� וא� לא נאמר לו כי הוא יחויב בסכו� כלשהוא  .10
 .או גור� פוליסה/בגי� דמי ניהול אחרי� ו

המבקש . ולא מצא כל אזכור לתשלו� שכזה) 'נספח א(המבקש בדק את ד� פרטי הביטוח  .11
באתר האינטרנט של המשיבה את התנאי� הכלליי� של הפוליסה וג� ש� לא הוסי� ובדק 

המבקש הוסי� . מצא כל תנאי הקובע שעל המבוטח לשל� תשלו� שכזה לחברת הביטוח
ופנה אל המשיבה בבקשה לקבל את התנאי� הכללי� הרלבנטיי� לפוליסה הנדונה וקיבל 

 לא מבקשה".2ג"ה כנספח מאת המשיבה את התנאי� הכלליי� שצורפו לכתב תביעה ז
ב כנספח "מצ הסתפק ג� בכ+ ואיתר ג� מהדורה נוספת של התנאי� הכללי� שהעתקה

 . המהווה חלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ+ בבקשה זו "ה"

דמי /בתנאי� הכלליי� של פוליסות הביטוח בכל גרסאותיה� צוינו במפורש העמלות
 דמי הניהול הקבועי� ודמי א+ ורקה� הניהול שזכאית החברה לגבות מ� המבוטח ואלו 

" גור� פוליסה"נזכר המונח " ה"יצוי� כי במהדורה נספח ! הא ותו לא. הניהול המשתני�
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א+ לא בהקשר של הסכמה לגבייתו מ� המבוטח אלא נהפו+ הוא כאחד מבי� מספר רכיבי� 
א� "נאמר שאינ� כלולי� בפרמיה כגו� הרחבות נוספות וביטוחי� נוספי� אשר לגבי כול� 

"). פרמיה לביטוח יסודי"הגדרת המונח " ה"ראה בעמוד הראשו� לנספח " (היו כאלה
המבקש בדק ג� תנאי� כלליי� של תכניות ביטוח אחרות של המשיבה וג� בה� לא מצא 

  .הוראה בדבר גביית גור� פוליסה 

 25 ביו�" שקל ניהול ביטוח ופיננסי�"המבקש פנה למשיבה באמצעות סוכנות הביטוח  .12
שנעשה שלא " גור� פוליסה/ דמי ניהול אחרי�" וקבל על הגבייה של אות� 2009ינואר 

 .בהסכמתו ודרש את השבת הכספי�

משו� " מכתב שהתייחס 2009 ינואר 29בתשובה לפניה זו שלחה המשיבה אל המבקש ביו�  .13
. יסהרק לדמי הניהול הקבועי� ודמי הניהול המשתני� ולא הזכיר כלל את גור� הפול" מה

 .לתלונתו של המבקש, בלשו� המעטה, למותר לציי� שמכתב זה לא היווה מענה ענייני

ביקש לקבל תשובה עניינית , שוב באמצעות סוכנות שקל ניהול ביטוח ופיננסי�, המבקש .14
 שלחה אליו המשיבה 2009 מאי 6 וביו� )9.3.09 מתארי+ למשיבה ת הסוכנותראה פני(

לגבות את גור� הפוליסה בהסתמ+ על חוזר המפקח על מכתב בו ציינה כי היא זכאית 
המשיבה הוסיפה עוד כי למעשה היא מיטיבה ע� המבקש . 26.6.82 מיו� 336' הביטוח מס

לשנה בעוד שהיא גובה בפועל  / 580שכ� לפי אותו חוזר היא זכאית לגבות ס+ ריאלי של 
 . /208" רק"

 בוטל 336' חוזר המפקח על הביטוח מסבהטעיה שכ� ) לפחות(אמירה זו של המשיבה גובלת 
 בו 419'  והחל ממועד זה חל על פוליסות חדשות חוזר מס1992כאמור לעיל בחודש פברואר 

נזכיר כי לסכומי� . נקבע סכו� נמו+ הרבה יותר התוא� בקירוב לסכו� שנגבה מ� המבקש
  .אי� כל משמעות שהרי עסקינ� בשאלה הא� הייתה זכאות לגביית התשלו�

שוב באמצעות ,קש לא הסכי� כמוב� לקבל תשובה שכזו ופנה בו ביו� אל המשיבה המב .15
 2009 מאי 13ביו� . על מנת לקבל הבהרות נוספות, סוכנות שקל ניהול ביטוח ופיננסי�

המשיבה שוב באופ� לא ענייני תו+ שהיא מסתמכת על חוזר כלשהוא של המפקח " ענתה"
 .על הביטוח

ב כחלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ+ בבקשה זו " מצהעתקי התכתובת בי� הצדדי� .16
 :כמפורט להל�

המהווה חלק בלתי " 1ו" נספח * 2009 ינואר 25העתק מכתב המבקש אל סוכנות שקל מיו� 
  .נפרד מ� התצהיר התומ+ בבקשה זו 

המהווה חלק בלתי נפרד מ� " 2ו" נספח *  2009 ינואר 29העתק מכתב המשיבה מיו� 
  .קשה זו התצהיר התומ+ בב

המהווה חלק בלתי נפרד " 3ו" נספח * 2009 מר2 9העתק מכתב הסוכנות אל המשיבה  מיו� 
  .מ� התצהיר התומ+ בבקשה זו 

המהווה חלק בלתי נפרד " 4ו" נספח * 2009 מאי 6העתק מכתב המשיבה אל המבקש מיו� 
  .מ� התצהיר התומ+ בבקשה זו 

המהווה חלק בלתי " 5ו" נספח * 2009  מאי6העתק מכתב המבקש אל סוכנות שקל מיו� 
  .נפרד מ� התצהיר התומ+ בבקשה זו 

המהווה חלק בלתי נפרד " 6ו" נספח * 2009 מאי 13העתק מכתב המשיבה אל המבקש מיו� 
  .מ� התצהיר התומ+ בבקשה זו 

יצוי� כי בנוס� למכתבי המבקש הנזכרי� לעיל פנה המבקש אל המשיבה בזמני� שוני� ג� 
ענייני� אלה אינ� קשורי� לנושא תובענה .ויי� נוספי� בניהול כספי הפוליסה בעניי� ליק

  .זו
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  הנזקי) למבקש ולחברי הקבוצה

  הנזק למבקש

נזקו .  כולל2009 עד 2003תביעתו של המבקש היא בגי� גור� הפוליסה שנגבה ממנו בשני�  .17
נמנעה ממנו של המבקש הוא סכו� גור� הפוליסה שנגבה ממנו בפועל בצירו� התשואה ש

ביחס לסכו� זה בשל כ+ שהסכו� שנוכה מ� הפרמיה ששיל� בגי� אותו גור� פוליסה לא 
 85%יוכפל במקד� של ) התשואה(רכיב נזק זה  .הושקע עבורו בשוק ההו� ולא נשא תשואה

 . מ� התשואה 15%שכ� חברת הביטוח זכאית כאמור לעיל לדמי ניהול משתני� בשיעור של 

 2003ד ומבלי לגרוע מכ+ שעילת תביעתו של המבקש היא בגי� כל השני� לצרכי נוחיות בלב .18
 .  בלבד2007* ו2006 ביחס לשני�  האישי יחושב הנזק2009עד 

  : ח לפי הפירוט שלהל�" ש428.45ס+ של , בערכי� נומינליי�,  נזקו של המבקש הוא .19

 לנספח 6 'ראה בע(שנגבה ממנו כגור� פוליסה  / 206 ס+ של * 2006בגי� שנת   . א
 מ� הסכו� שנגבה כגור� 8.48 %ח המהווה " ש14.85בצירו� ס+ של ") 4ד"

 לנספח 6' ראה בע*  8.48 %שכ� באותה שנה היתה התשואה בפוליסה (פוליסה 
   .85%כשהוא מוכפל כאמור לעיל במקד� של " ) 4ד"

ח  לנספ6' ראה בע(שנגבה ממנו כגור� פוליסה  / 197 ס+ של * 2007בגי� שנת   . ב 
 מ� הסכו� שנגבה כגור� 6.33 %ח המהווה " ש10.60בצירו� ס+ של ") 5ד"

 לנספח 6' ראה בע*  6.33 %שכ� באותה שנה היתה התשואה בפוליסה (פוליסה 
   .85%כשהוא מוכפל כאמור לעיל במקד� של " ) 5ד"

   /428.45: הוא2007* ו2006ס+ כל נזקו של המבקש בגי� השני� 

  הנזק לחברי הקבוצה

 .  / 444,854,169 כולל של נומינלילחברי הקבוצה מסתכ� להערכת המבקש בס+ הנזק  .20

  
  :הערכה זו מתבססת על הנתוני� הבאי�

  

סכו� המשק� שיעור (לחודש לפחות  / 16 *גור� הפוליסה שניגבה היה בס+ של כ  .א
 ).ח" ש192שנתי של 

גור�  פוליסות ביטוח לער+ ולפיכ+ 2,000,000 *להערכת המבקש הונפקו באר2 כ
ובשנה ) X 2,000,000 16( / 32,000,000 * הפוליסה החודשי מסתכ� ב

384,000,000/  .  

ח המפקח על " לדו7* ראה לוח ד (16% *חלקה של המבקשת בענ� הביטוח הוא כ  .      ב
ולפיכ+ ס+ כל גור� הפוליסה ") ז"ב כנספח " מצ– 2006 עד 2004הביטוח לשני� 

ובשבע השני� האחרונות  / 61,440,000י המשיבה מדי שנה הוא "הנגבה ע
430,080,000/ .  

  
  

 :ובנוס+

כגור�  / 61,440,000כאמור לעיל בכל שנה גבתה המשיבה בממוצע ס+ של    .א
 .פוליסה

  
התשואה למבוטחי� בשני� הרלבנטיות היתה כמפורט להל� ובהתא� ג� 

ג� כא� מוכפל הנזק במקד� .התשואה שנמנעה מה� בגי� גביית גור� הפוליסה

 נלקחו מ� הדוחות השנתיי� 2008 עד 2005הנתוני� לשני� יוער כי  .85% של 
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 מהווי� הערכה  2009* ו2004,2003ואילו הנתוני� לשני� " 6עד ד" 3ד"נספחי� 
  .בלבד

  
  

 

 ולפיכ+ הפסד של  16 % תשואה של 2003בשנת  .1
 %)16 X 61,440,000X85%:(    8,355,840/    

    

יכ+ הפסד של   ולפ8 % תשואה של 2004בשנת  .2

 %)8 X 61,440,000X85%:(    4,177,920/     

 

 ולפיכ+ הפסד 5.68 % תשואה של 2005בשנת  .3

     /X 61,440,000X85%:(    2,966,323 5.68(%של  

 

 ולפיכ+ הפסד 8.48 % תשואה של 2006בשנת  .4

     /X 61,440,000X85%:(    4,428,595 8.48(%של  

 

 הפסד  ולפיכ+6.33 % תשואה של 2007בשנת  .5

     /X 61,440,000X85%:(    3,305,779 6.33(%של  

 

 ולפיכ+ 26.2 % תשואה שלילית של 2008בשנת  .6
 של) העדר הפסד(רווח 

)) 26.2% (X 61,440,000X85%:(    13,682,688/    

 

 ולפיכ+ הפסד של  10 % תשואה של 2009בשנת  .7

 %)10 X 61,440,000X%85:(    5,222,400     / 

  
    ,14,774,169   :הכ הפסד תשוא"סה
  

  ) /430,080,000+ח"ש14,774,169(ח " ש444,854,169ס+ כל הנזק לציבור הוא 

  טענות המבקש

התנהלות המשיבה . המבקש יטע� כי המשיבה אינה ולא הייתה רשאית לנהוג כמתואר לעיל .21
פוגעת באופ� חמור ובוטה בקהל המבוטחי� תו+ הפגנת זלזול וניצול ציני של הקושי 

כיצד ומתי נגבה ממנו וזאת ה� בשל מורכבות , טיבי של  המבוטח הבודד להבי� מההאובייק
 .הנושא וה� בשל דלות נאותות הדיווח

הוראות הדי� קובעות כללי� ברורי� בקשר למותר ולאסור בעניי� גביית , להסרת ספק
ה וה� הוראות קוגנטיות שאי� כל נפקות לכל התני) גור� הפוליסה*במקרה שלנו(תשלומי� 

  .ביחס אליה�

המבקש יטע� כי המקור היחיד והבלעדי לזכות לגבות את התשלו� הקרוי גור� פוליסה ה�  .22
 .419* ו336' חוזרי המפקח על הביטוח מס

  

אישורו של המפקח על הביטוח לגביית תשלו� זה הוא  , וזה העיקריש להבהיר מיד 
 ברור שג�  הסכמה חוזית . בהסכמה חוזיתג) יש כמוב� צור+ – לא מספיק א+ הכרחיתנאי 

י "ככל שיש כזו אינה מעלה ואינה מורידה ככל שהיא אינה תואמת במדויק להיתר שנית� ע
במילי�   .יש צור+ ג� בהיתר רגולטורי וג� בהסכמה בי� הצדדי� –המפקח על הביטוח 

בכל מקרה לא נית� לגבות את מה שלא התיר המפקח על הביטוח א+ על מנת לגבות , אחרות
  .יש צור+ בהוראה חוזית מתאימהשהתיר לגבות המפקח על הביטוח את 
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לא ) פוליסות הביטוח(המבקש יטע� כי הוראות ההסכמי� שבי� המבוטחי� והמשיבה  .23
לא זו א� זו אי� בה� לרוב א� כל . התירו לגבות את גור� הפוליסה אותו גובה המשיבה

 ".גור� פוליסה"אזכור למונח 

  

דמי ניהול או תשלו� , המשיבה תוכל לגבות מ� המבוטחי� עמלההמבקש יטע� כי על מנת ש .24
כלשהוא אי� זה מספיק להודיע על כ+ למבוטח אלא שיש צור+ שההסכ� בי� הצדדי� יכלול 

 .כפי שצוי� כבר לעיל בנוסחי ההסכמי� אי� כל הוראה שכזו. הוראה שכזו

  

בר עצ� הגבייה משו� להסרת ספק נבהיר כי אי� בעובדה שהיה בדוחות השנתיי� גילוי בד .25
משו� שהמונח ,ח "הכשרתה וזאת בי� היתר משו� שהמבוטח הסביר אינו מבי� את הדו

דמי ניהול "גור� פוליסה אינו מוכר למבוטח סביר ומשו� שהגבייה ש� מתוארת כ
דבר המטעה את המבוטח וגור� לו להאמי� שמדובר בדמי ניהול " גור� פוליסה/אחרי�

דמי ניהול משתני� או דמי ניהול (ח לגבות כמצוי� בפוליסה שאות� זכאית חברת הביטו
 ).קבועי�

  

*עמד על כ+ בית המשפט המחוזי בתל .לא זו א� זו עצ� הגילוי אינו מקנה זכות לגבות  .26
כשקבע כי ) פורס� בנבו(  מ"בנק לאומי לישראל בע' רחמ� נוני נ 2370/02. א.תב, אביב

 :ד "ובלשו� פסה. שתושב ללקוחותללא עיגו� הסכמי דינה  עמלה שגבה הבנק 

  
דיווח אודות תנאי הפירעו� המוקד) צרי- לבוא לידי ביטוי בעת שכלול החוזה המקורי או "

ייתכ� , שבמידה ולא ישל) עמלת פרעו� מוקד), אז אמור הלקוח לדעת. בעת מת� ההלוואה
   )י הבנק"יוער כי הוגש ערעור ע(" . ולא יוכל לפרוע את ההלוואה

  
)         פורס� בנבו(, מ"בנק הפועלי) בע' מ נ"פטיי) בעאביב שירותי) מש 10262/05 א"עב          

י בית המשפט העליו� כי העובדה שלא הייתה הטעייה מאחר ועצ� הגבייה גולה "הובהר ע
 :וכ+ נאמר ש�. איננה רלבנטית

ר תכלית האיסור על הטעייה היא להבטיח את יכולתו של ציבור הלקוחות להתקש"
אי� מטרת האיסור ליידע את הלקוחות בדבר הפרות די� של נות� . ולצרו- באופ� מיודע

התרופה לגביית העמלה שלא כדי� אינה חשיפתה בפני הלקוחות אלא : ודוק. השירות
  ).6בפסקה , ש�(".איונה מניה וביה

  
של המבקש בדק את תנאי נספחי התנאי� הכלליי� האחרי� ,כפי שצוי� לעיל ,להסרת ספק  .27

 .י המשיבה וג� בה� אי� הוראה שכזו"תכניות ביטוח אחרות המופעלות ע

  
בתנאי� הכלליי� ישנו פרק הד� בדמי ניהול ובו נזכרי� דמי הניהול הקבועי� , לא זו א� זו .28

עצ� העובדה שישנו פרק הד� בתשלומי� שחברת הביטוח מפרישה . ודמי הניהול המשתני�
מחזקת עוד " גור� פוליסה"או ל/ו"  ניהול אחרי�דמי"לעצמה ושבו אי� כל התייחסות ל

 כל אינו כוללכי ההסכ� בי� הצדדי� ) מילאמהברורה מאליה (יותר את המסקנה 
 .התייחסות לגבייה של תשלו� גור� הפוליסה

  

תנאי� (תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח המבקש יטע� עוד כי ג� על פי הדי� הספציפי שהוא  .29
כנוסח� במועדי� הרלבנטיי� לא הותר למשיבה לגבות את  1981*ב"התשמ) בחוזי ביטוח

ל קבעו במועד הרלבנטי "התקנות הנ.  לגבות תשלו� מעי� זהוא+ נאסר עליהגור� הפוליסה 
כי בפוליסות מסוג הפוליסה הנדונה זכאית חברת ביטוח לגבות רק וא+ ורק את דמי הניהול 

 .הקבועי� ואת דמי הניהול המשתני�

  

 :משפט הנכבד נוסח התקנה הרלבנטית היה בזמני� הרלבנטיי� כדלקמ� לנוחיות בית ה .30

  

רשאי , מבטח המנפיק פוליסות ביטוח חיי) משתת+ ברווחי)). א( א6"
  :באחת הדרכי) הבאות, לגבות דמי ניהול בעד ניהול תיק ההשקעות

 לחודש מהשווי 0.07%דמי ניהול קבועי) בשיעור שלא יעלה על  )1(
  ;המשוער- של תיק ההשקעות
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 לחודש מהשווי 0.05%דמי ניהול קבועי) בשיעור שלא יעלה על  )2(
 15%בתוספת סכו) שלא יעלה על , המשוער- של תיק ההשקעות

מהתשואה הריאלית של תיק ההשקעות לאחר ניכוי דמי הניהול 
שתחושב ותיגבה בכפו+ לאמור  ")התוספת "�להל� (הקבועי) 

 :להל�

התוספת תחושב מדי שנה על בסיס שנתי בערכי) ריאליי)   )א(
 בינואר 1 � תקופה מ�" שנה"לעני� זה . חיוביי) או שליליי)
  . בדצמבר של אותה שנה31של שנה פלונית עד 

ואול) בחישוב כל תוספת , המבוטח יגבה רק תוספת חיובית  )ב(
  .חיובית תנוכה תוספת שלילית שנצברה בשני) קודמות

בשנת ההצטרפות לביטוח או , )א(סקת משנה על א+ האמור בפ )3(
ייער- חישוב התוספת ממועד ההצטרפות , בשנת פדיו� הפוליסה

 ."לפי העני�, או עד מועד הפדיו�

 
במקרה של סתירה בי� תקנות ובי� חוזר של המפקח של הביטוח גוברות , להסרת ספק

  .התקנות
  

זכרי� רק דמי הניהול נ) הפוליסה(למותר לשוב ולהזכיר שג� בהסכ� בי� הצדדי� 
  .הקבועי� ודמי הניהול המשתני� 

  

המבקש יטע� כי גבייה של תשלו� שלא הוסכ� מעול� על קיומו ושלא הותר לגבותו מהווה  .31
 .הפרה של חובת נאמנות והפרה של הוראות הדי�, הפרה של הסכ�

ר כי למבקש לא נגר� לכאורה כל נזק שכ� נאמ, טענה המוכחשת, למקרה שתטע� המשיבה .32
לו מראש מה הסכו� שיגבה ממנו וזהו אכ� הסכו� שנגבה ממנו ישיב לה המבקש לגופה של 
הטענה ובי� היתר יטע� כי נגר� למבקש נזק שכ� מכלל סכו� הפרמיה ששול� לחברה מדי 
חודש אחוז מסוי� היה אמור להיות נצבר עבור המבקש אצל המשיבה א+ בפועל נצבר 

 . מ� הפרמיה לכיסה את גור� הפוליסהסכו� נמו+ מכ+ שכ� החברה ניכתה

 

המבקש יטע� עוד כי ג� א� סכו� גור� הפוליסה נכלל מראש בסכו� שנקבע כסכו�  .33
וה�  ה� בקר� –הפרמיה נפגע המבוטח שכ� כאמור לעיל סכו� הצבירה לזכותו נפגע 

 . שלא נצברת על הסכו� שמנוכה תשואהב

  המישור הנורמטיבי

ליה של המשיבה כמתואר לעיל גרמו לו ולחברי הקבוצה המבקש יטע� כי פעולותיה ומחד .34
על בית המשפט לחייב את המשיבה להטיב את נזקיה� של חברי . נזקי� כמפורט לעיל

הקבוצה וכ� להוציא תחת ידיו צו עשה שיחייב את המשיבה לתק� את דרכיה באספקטי� 
 .הדרושי� כמתואר לעיל

 ה� בשלב הטרו� חוזי וה� בשלב משמעות פעולת המשיבה היא ג� הטעיית הלקוחות .35
 * ה� טר� חתימת החוזה וה� לאחריו *הטעיית הלקוחות הינה בהצגת מצגי השווא .החוזי

לפיה� המשיבה פועלות לפי די� וכ� הצגת הדרישות לסכומי� מסוימי� במסגרת גביית 
או במסגרת ניהול כספי המבוטח כאשר כל לקוח סביר מאמי� כי א� /הפרמיות השוטפת ו

  .רשה אות� חברת הביטוח משמע שהיא זכאית לה�ד

  .פעולת המשיבה מהווה הפרה של הוראות הדי� ובעיקר חוק הפיקוח   

יודגש כי על . התנהגותה של המשיבה כמתואר לעיל מהווה ג� חוסר תו� לב מצידה  
  .המשיבה מוטלת חובת תו� לב מוגברת מכוח מעמדה המיוחד
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ר היא התעשרות שלא כדי� של המשיבה על חשבונ� כי משמעות האמובעיקר  המבקש יטע� .36
 עושר ולא במשפט על ידי המשיבה אשר חייבת בחובת ההשבה של המבוטחי� ועשייתשל 

 .� של התשואה האבודהכ ו שלא כדי� כאמורהכל הסכומי� שנגבו על יד

המבקש יטע� כי גביית התשלומי� ודר+ התנהלות המשיבה כמתואר לעיל גרמה וגורמת לו  .37
הינה בניגוד להוראות , מהווה הפרת הסכ�, ברי הקבוצה נזקי� והפסדי� כמפורט לעילולח

חוק מפורשות וגרמה להתעשרות שלא כדי� של המשיבה על חשבו� המבקש ועל חשבו� 
 ".זה נהנה וזה חסר"חברי הקבוצה בבחינת 

 אשר קוגנטיותה� הוראות  בחוק הפיקוח ובחוזרי המפקח כי ההוראות� המבקש יטע .38
דוגמת המבקש ולפיכ+ כל הסכמה ולטובת הציבור  הלקוחותוקקו ונקבעו לטובת ולהגנת ח

בטלות או לחילופי� , הינ� חסרות כל תוק� תנית פטור או הקלה ביחס אליה�, התניה, חוזית
 .  דינ� להתבטל

 .לחוק הפיקוח) 11(104 * ו55התנהגותה של המשיבה היא בנוס� בניגוד להוראות הסעיפי�  .39

בי� הצדדי�  מי� המשיבה טענות המהוות הסתמכות על הוראות ההסכעלהשתככל  .40
 : את הטענות הבאות, בי� היתר,  לנהוג כפי שנהגה יטע� המבקשהמתירות לכאורה למשיבה

ג "תשמ, הסכ� הוא בגדר של חוזה אחיד כהגדרת מונח זה בחוק החוזי� האחידי�ה  .  א
ולל תנאי� מקפחי� כהגדרת המונח והוא כ") חוק החוזי) האחידי): "להל� (1982 *

 להסרת . בית הדי� לחוזי� אחידי�וכ+ נקבע כבר על ידיבחוק החוזי� האחידי� 
י המפקח על "לא אושרו בפוליסות תקינות ע) הפוליסות(הסכמות אלה , ספק

 .הביטוח

המשיבה ואשר בית המשפט תסתמכנה  לעיל כל תניה עליה 'אק "לאור האמור בס.    ב
 .או דינה להתבטל/או לא תקפה ו/בטלה ו, א בחזקת תנאי מקפחימצא כי הי

 המשיבה להסתמ+ ה� בחזקת תניות הנוגדות את תקנת ותאות� הוראות עליה� מנס.     ג
 .או דינ� להתבטל/או לא תקפות ו/הציבור לפיכ+ הינ� בטלות ו

, המבקשלגבי .  של המשיבהמבוטחיהלעיל נכו� ג� לגבי כל שאר   כי האמוריטע�המבקש  .41
 פגיעה זעומה המהווה הפגיעה שנפגע,  המשיבה לבדומבוטחיכמו ג� לגבי כל אחד משאר 

 שלא כדי� במיליוני� רבי� של האול� לגבי המשיבה מדובר בפגיעה אשר העשירה את קופת
 .שקלי�

כבעלי של חברי הקבוצה  כי האמור והמתואר לעיל מהווה פגיעה בזכויותיה�  יטע�המבקש .42
 של המשיבה לתק� את הפגיעה יה וכצרכני� ולאור מחדלכלקוחות, י�כמבוטח, חוזה
 זכאי� חברי הקבוצה שתהיה מיוצגת על חברי הקבוצה המשיבה בזכויותיה� של השפגע

 . וכ� להוצאת צו עשה מ� המשיבהפיצוילקבלת תשלו� , ידי המבקש

 נוהגת המבקש יטע� כי כל עוד לא ינת� צו שיפוטי תמשי+ המשיבה לנהוג כפי שהיא .43
 .כמתואר לעיל

  הסעדי) הנתבעי)

לאור האמור לעיל הסעד המגיע לכל אחד ואחד מחברי הקבוצה הוא החזר של סכו�  .44
כמתואר לעיל וכ� צו עשה המורה למשיבה , השבה  העודפי� שנגבו ממנו שלא כדי�/ הפיצוי

  .לשנות את דר+ פעולתה כמתואר לעיל

  נה כייצוגיתהתובע אישור 

 ותביעת וא� זכאי לכ+ שהמשיבהכנגד  תותביע להגיש את  זכאיואה כי יטע� המבקש .45
 היא ותביעת כי יטע� המבקש. צוגית בש� הקבוצה כהגדרתה לעילי יכתובענהתוכר 

לעניי� זה ראה האמור . תביעה רצינית ובעלת סיכויי הצלחה סבירי� וא� למעלה מכ+
) א"ת. (א.ת, )1 אסמכתא *� טר� פורס(בורנשטיי� '  וינבלט נ574/93) �"י. (א.בעניי� ת
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) א"ת. (א.ת, )2טר� פורס� אסמכתא (מ "טיבו� ויל אחזקות בע' נ'  דיצר ואח417/94
. א.ת, )3טר� פורס� אסמכתא (מ "נסיונל חברה ישראלית לביטוח בע'  לוי נ1365/95

וכ� ) 4טר� פורס� אסמכתא (מ "אליאנס חברה לצמיגי� בע' נ'  גבריל ואח15/94) �"י(
החברה המרכזית ליצור ' נ'  המועצה הישראלית לצרכנות ואח2204/98) א"ת(. א.ת

 ).5 אסמכתא *טר� פורס� (מ "משקאות קלי� בע

 . ולכל חברי הקבוצהול משותפת ווכי עילת  עילה אישיתול כי יש יטע� המבקש .46

 יש לראותה כאילו נטענה מפי כל אחד ואחד מחברי ו כי כל טענה מטענותייטע� המבקש .47
 . ההקבוצ

 .  ואישה איש320,000 *כ ו כי הקבוצה כוללת למיטב ידיעתיטע� המבקש .48

 כי גודלה של הקבוצה וכ� הגדרת הקבוצה המחילה לגבי כל חברי הקבוצה יטע� המבקש .49
 כתובענהצידוק לאישורה של התביעה , בי� היתר, מכנה משות� עובדתי ומשפטי מהווי�

תביעה יצוגית לפי חוק "השופט לויט ' בעניי� זה ראה האמור במאמרו של כב. יצוגית
 ). 6אסמכתא " (ניירות ער+

 ידונו שאלות מהותיות עובדתיות משפטיות אשר ותביעת כי במהל+ הדיו� ביטע� המבקש .50
 כי אי� צור+ כי כל השאלות תהיינה יטע� המבקש.  ולכל חברי הקבוצהולה� משותפות 

לעניי� . � מובהק בעניי� הנדו�משותפות אלא שמספיק יסוד משות� כפי שמתקיי� באופ
 1134/95) א"ת. (א.ת, )7אסמכתא (זילברש2 '  רמי טצת נ4556/94א "זה ראה האמור ברע

 ). 9אסמכתא (טבע '  זת נ19/92)  א"ת. (א.ות) 8טר� פורס� אסמכתא (רייכרט ' שמש נ

 עוד כי קיי� סיכוי סביר כי השאלות העובדתיות והמשפטיות המהותיות יטע� המבקש .51
 .תוכרענה לטובת הקבוצה

 ולשאר חברי למבקש כי השאלות המהותיות של עובדה המשותפות יטע� המבקש .52
 :הקבוצה ה� אלה

" גור� פוליסה"או /ו" דמי הניהול האחרי�"המשיבה גובה ממבוטחיה את הא�   .א
  ?כמתואר לעיל

 ובי� מבוטחיה הוראה המאפשרת המשיבהכוללות הוראות ההסכמי� שבי� הא�   .ב
" דמי הניהול אחרי�"יבה לנכות לכיסה מתשלומי הפרמיה סכו� כלשהוא כלמש

  ?כמתואר לעיל" גור� פוליסה"או /ו

 ולשאר חברי למבקש המשותפות משפט כי השאלות המהותיות של יטע� המבקש .53
  : הקבוצה ה� אלה

 ? כמתואר לעילת נוהג יאשה לנהוג כפי ת זכאיהמשיבההא�   .א

 ?ו� לבהא� דר+ פעולה זו מהווה חוסר ת  .ב

 ? ובי� לקוחותיההמשיבה שבי� הא� דר+ פעולה זו מהווה הפרה של ההסכ�  .ג

 ?הא� דר+ הפעולה המתוארת מהווה הטעייה של הלקוחות  .ד

 ?הא� משמעות הדבר עשיית עושר ולא במשפט  .ה

תקנות הפיקוח ,  היא בניגוד להוראות חוק הפיקוחהמשיבה של ההא� התנהלות  .ו
 ?והוראות המפקח על הביטוח

 ?השלכות המשפטיות של האמור לעילמה ה� ה  .ז
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כי השאלות המהותיות של , א� לא למעלה מכ+,  כי קיימת אפשרות סבירהיטע� המבקש .54
יצוגית י הבתובענה ולשאר חברי הקבוצה תוכרענה למבקשעובדה ומשפט המשותפות 

 . לעיל45ראה לעני� זה האסמכתאות שנזכרו בסעי� . לטובת הקבוצה

 ביותר תוהמוצדקהעדיפה , ההוגנת,  הדר+ היעילהצוגית הינהיי תובענה כי יטע� המבקש .55
  . לבירור� של השאלות העובדתיות והמשפטיות המצוינות לעיללהכרעה במחלוקת ו

'  המ21558/92) א"ת(א .ת, )9אסמכתא (טבע ' לעניי� זה ראה למשל האמור בעניי� זת נ
מדינת ישראל ובזק ' מ נ"בע) 1986(אס ניהול קרנות בנאמנות .אמ. אנליסט אי12600/92

'  המ916/96) א"ת. (א.ת) 10טר� פורס� אסמכתא (, מ"החברה הישראלית לתקשורת בע
, )11 אסמכתא *טר� פורס� (, מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע'  ברזני נ10177/96

) 12 אסמכתא *טר� פורס� ( אביב יפו * עירית תל '  זימבר נ188/97'  המ16/97) א"ת(א .ת
. א.ת) 13 אסמכתא *טר� פורס� (רשות השידור '  רייניש נ241/97'  המ7/97) א"ת(א .ת
המועצה הישראלית , )14 אסמכתא *טר� פורס� (מיטלמ� '  אקרמ� נ11464/91) א"ת(

וכ� מאמרו של ) 5אסמכתא  (מ "החברה המרכזית ליצור משקאות קלי� בע' לצרכנות נ
 416) ט"תשל(משפטי� ט " ? ועל שו� מה מה*תביעת יצוג קבוצתית "סטיב גולדשטיי� 

  ).  15אסמכתא (

צוגית בש� י יכתובענה כשרה ומתאימה להתברר המשיבה כנגד ו כי תביעתיטע� המבקש .56
הקבוצה בי� היתר בשל כל אחת מ� הסיבות המנויות להל� לבדה ועל אחת כמה וכמה 

  . בשל הצטברות� של סיבות אלה או חלק מה�

  :ואלה הסיבות

ובדתיות שיש לברר� ה� פשוטות וזהות לגמרי ביחס לכל חברי השאלות הע  .א
  .הקבוצה

השאלות המשפטיות שיש לברר� ג� ה� פשוטות וזהות לגמרי ביחס לכל חברי   .ב
  . הקבוצה

הסכו� המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה נמו+ באופ� יחסי ולפיכ+ לא יטרח א� לא   .ג
 אחת כמה וכמה על. אחד מחברי הקבוצה להגיש תביעה אישית רגילה בגינו

 מה ג� שמטבע המשיבהכ+ דוגמת *לת כו מבוססותחברכשמדובר בתביעה נגד 
 המשיבה  כאשר לקוחותה� ללקוחותיהמשיבההדברי� ישנ� יחסי תלות בי� 

  . ה�תלויי� ב

הסכו� המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה נמו+ כל כ+ עד שלרוב הגשת תביעה   .ד
עור ניכר ביחס לסכו� שיתבע וזאת אישית רגילה בגינו תחייב תשלו� אגרה בשי

  . אובד� ימי עבודה וכיוצא בזה, טירחה, ד"ט עו"שכ, בנוס� להוצאות אחרות

בא� יגיש כל אחד מחברי הקבוצה את תביעתו באופ� אישי יגרו� הדבר למעשה   .ה
צוגית תתברר י הינהתובעהשלסתימת עורקיה של מערכת המשפט ולקריסתה בעוד 

  . בהלי+ אחד

 אחד מחברי הקבוצה את תביעתו באופ� אישי עלול הדבר לגרו� בא� יגיש כל  .ו
יצוגית תתקבל י תובענהלהחלטות סותרות של בתי משפט שוני� בעוד שבהלי+ של 

  . הכרעה אחת

 ולמרות הכרה בעילת, יצוגית מטע� זה או אחרי כנהתובעהאישורה של *לאי  .ז
סד שנגר�  להפת אשר אחראיהמשיבהמשמעות אחת והיא ש, המבקשהאישית של 

 להשיב לה� את כל סכומי +תצטר שכ� לא ת נשכרצאת אזרחי� מאות אלפיל
  .מנהמהכס� האדירי� המגיעי� לה� 

צוגית לא יזכה א� לא אחד מחברי הקבוצה בזכות י יכתובענהאישורה של התביעה   .ח
  . שלא היה זוכה בה בתביעה אישית רגילה
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תה שהי כל הגנה משיבההצוגית לא ישלול מ� י יכתובענהאישורה של התביעה   .ט
  .  לה בתביעה אישית רגילהתזכאי

קיי� אינטרס ציבורי ברור כי ספקי שירותי� גדולי� במשק יקפידו בקלה   .י
כבחמורה ולא יגרמו לציבור נזק מבלי להטיבו מתו+ התבססות על ההנחה שהואיל 
ומדובר בסכו� פעוט לא יטרח א� אחד מלקוחותיו של אותו ספק לנקוט בהליכי� 

טיי� להשבת הסכו� שנגבה שלא כדי� שכ� הוצאותיו וטירחתו יהיו בחינת משפ
  . יצא שכרו בהפסדו

צוגית יהווה בחינת משלוח מסר לגופי� גדולי� י זו כיתובענה אישורה של *אי   .יא
ות אלפי לקוחות כי לקוחותיה� חשופי� לשרירות ליב� של אות� גופי� מאבעלי 

לדקדק בקוצו של יוד בעת חיוב� של וכי אות� גופי� אינ� חייבי� להקפיד ו
  . לקוחותיה�

 כי ה עצמהמשיב זו כיצוגית יהווה בחינת משלוח מסר לתובענהאי אישורה של   .יב
י� י בכל הקשור לענה הרבי� כפי שנהגה להמשי+ ולנהוג כלפי לקוחותית רשאייאה

  . נשוא בקשה זו

יצוגית שכ� יכ עדי� לאי� ערו+ ולאי� שיעור כי התביעה תאושר ה עצמהמשיבג� ל  .יג
ות אלפי תביעות בבתי משפט רבי� ושוני� בכל מא להיחש� ליאה העלולאחרת 

 לטרחה ולהוצאות משפטיות ואחרות בשיעורי� שיעלו הרחבי האר2 דבר שיגרו� ל
  . עשרות מוני� על סכו� ההחזר הכולל לכלל חברי הקבוצה

צוגית יעה כי לא יגר� כל נזק בא� תאושר התביהמשיבל, לעיל' ק יג"כאמור בס  .יד
 אל מול הנזק הכולל לשאר חברי הקבוצה המשיבה יש לבחו� את נזקי *וא� א� כ� 

  . ובמאז� נוחיות זה אי� ספק כי הכ� נוטה לזכות הקבוצה

יצוגית הרי שנזק זה יגר� י כנהתובעה נזק עקב אישורה של המשיבג� א� יגר� ל  .טו
  .העל עצמ אלא להלי� ה כ+ שממילא לא יהא להומחדלי ה עקב מעשיהל

 לפיה הואיל ולכל אחד המשיבה נזק הרי שתולדתו בגישת המשיבג� א� יגר� ל  .טז
 ה נגר� הפסד בשיעור כספי נמו+ ביותר לא יטרחו אלה לאחוז כנגדהמלקוחותי

  ". עונש"וכל להתחמק ללא תבאמצעי� משפטיי� ולפיכ+ 

השיב זה הוא הצור+ ל" נזק"הרי שאחרי ככלות הכל " נזק "המשיבג� א� יגר� ל  .יז
  . שלא כדי�� סכומי� אשר ממילא נגבו מההללקוחותי

קיי� אינטרס ציבורי מובהק כי גופי� גדולי� לא ינצלו לרעה את כוח� וכי כוח�   .יח
 . והתנהגות� של גופי� אלה יוגבלו ויפוקחו

 של כל חברי הקבוצה את עניינ�ובתו� לב  בדר+ הולמת ייצג וינהל ואה כי יטע� המבקש .57
  :ור העובדות הבאותוזאת בי� היתר לא

  . נגר� הפסד מאותו סוג ובאותו אופ� כפי שנגר� לכל שאר חברי הקבוצהלמבקש  .א

 באותו אופ� שנפגעו יתר חברי המשיבה של ה ומחדליה נפגע מפעולותיהמבקש  .ב
 זהה באופ� מוחלט הסעדי� המבוקשי� לקבלת המבקשאינטרס  .הקבוצה

  . לאינטרס של שאר חברי הקבוצה

ייצג באופ� הול� את עניינ� של כל חברי , ו כוחיו באמצעות באא/ וו בעצמהמבקש  .ג
  . הקבוצה

מתו+ אמונה בצדקתה ובסיכויי ,  בתו� לבהמשיבה כנגד ותביעת את הגיש המבקש  .ד
  . הצלחתה ומתו+ אמונה שהצלחתה תהייה לטובת כל חברי הקבוצה
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 יבההמשאשר פעל להשגת סעד כנגד , ולמיטב ידיעת,  והיחיד� הראשוואה המבקש  .ה
  . להשיב לחברי הקבוצה כספי� שנגבו מה� שלא לצור+המשיבאשר יגרו� ל

, )9אסמכתא (טבע ' לעניי� היצוג ההול� ודרישת תו� הלב ראה למשל האמור בעניי� זת נ
' רייכרט ואח' האמור בעניי� שמש נ, )1אסמכתא (משה בורנשטיי� ' בעניי� וינבלט נ

חברת החשמל '  גולדשטיי� נ7295/95' המ 937/95) א"ת(א .האמור בת, )8אסמכתא (
'  ראבי נ11141/95'  המ1372/95) א"ת(א .ת, )16 אסמכתא * לא פורס� (מ "לישראל בע

, )17 אסמכתא *לא פורס� (מ "תנובה מרכז שתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע
מ "בעאליאנס חברה לצמיגי� ' נ' גבריל ואח) 7אסמכתא (זילברש2 ' האמור בעניי� טצת נ

וכ� במאמרו של ) 2אסמכתא (מ "טיבו� ויל אחזקות בע' נ' עניי� דיצר ואח) 4אסמכתא (
 251) 1(עיוני משפט יט "  הצרכנית היצוגיתנהתובעהגבולה של ) "ברונובסקי(ניב *בר' פרופ

  ). 18אסמכתא (

 כנגד המבקשלאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר ולהכיר בתביעת  .58
יצוגית בש� הקבוצה כהגדרתה לעיל וכ� לית� הוראות מתאימות י בענהכתו המשיבה

 . כמבוקש להל�

  : אור האמור לעיל בבקשה זו מתבקש בית המשפט הנכבד כדלקמ�ל .59

  .צוגיתי יכתובענה ולאשרה המבקשלהכיר בתביעת   .א

 .צוגיתי הינהתובעהלהגדיר את הקבוצה המיוצגת לצרכי   .ב

בדבר אופ� פרסו� , ת המשפט הנכבד לנכו�כפי שימצא בי, לית� הוראות מתאימות  .ג
תישא  המשיבהיצוגית וכ� לקבוע כי י כנהתובעהההחלטה על אישורה של 

  . בהוצאות הפרסו�

 ולית� את צו העשה  בתשלו� סכו� התביעההמשיבהלית� פסק די� המחייב את   .ד
  .המבוקש

 בהגשת הבקשה והוכחתה בשיעור יחסי ו בגי� טירחתו את גמוללמבקשלפסוק   .ה
  . שווי הסעד ממנו יהנו חברי הקבוצהל

 ובש� הקבוצה המבקשצוגית בש� י הינהתובעה את ו שינהלהמבקשכ "לאשר לב  .ו
, מ"בצירו� מע, ש"ד בשיעור מסוי� באחוזי� כפי שיקבע ביהמ"ט עו"לקבל שכ

  . הנו חברי הקבוצהימשוויו של הסעד אשר ממנו 

לרבות , היינה כאלהא� ת, המבקש בכל הוצאות המשפט של המשיבהלחייב את   .ז
 .חויב בתשלו� אגרהי בא� *אגרת בית המשפט 

 

 ולכל חברי הקבוצה כל סעד נוס� אחר ככל שימצא בית המשפט למבקשלית�   .ח
 . הנכבד לנכו� וצודק בנסיבות העניי�
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  כללי

 לעתור לתיקו� בקשה זו או לחילופי� להגיש בקשות נוספות ו שומר על כל זכויותיהמבקש .60
 . פרטי� נוספי� בקשר לעובדות המתוארות בבקשה זווא� וכאשר יתגלו ל

  .המבקש של ובקשה זו נתמכת בתצהיר .61

  אחרית דבר

יצוגית י כתובענה המבקשלאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר ולהכיר בתביעת 
מבוקש  כי�לית� לקבוצה את הסעד, יצוגיתי הבתובענהלדו� , בש� הקבוצה כהגדרתה לעיל

כחלק יחסי משווי הסעד בו יזכו חברי הקבוצה  תו גמול בגי� טירחלמבקשלפסוק , בתביעה
, ש" והקבוצה בשיעור מסוי� באחוזי� כפי שיקבע ביהמהמבקש של נועורכי דיט "ולפסוק את שכ

  .משווי הסעד בו יזכו חברי הקבוצה, מ"בצירו� מע

  

  

  
____________________  

  ד"עו, גולדנברג איל
  המבקשכ "ב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הפניקס גביית גור� פוליסה בקשה
  


