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  , מ"כלל חברה לביטוח בע

  66184, אביב�תל, 48מדר& מנח% בגי$ 

  

  

  

  המשיבה

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  

, ")התביעה("ה העיקרית בתיק דנ� בד בבד ע( הגשת התביע, מתכבד בזאת להגיש לבית המשפט הנכבדהמבקש 

חוק תובענות : "להל� (2006�ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיותבקשה לאישור התביעה כייצוגית לפי הוראות 

    .")ייצוגיות

  

  �  . לבקשה זו"א"כנספח ב "כתב התביעה מצ   

�  .לבקשה זו "ב"כנספח ב "    תצהיר המבקש מצ 

  

, או אישיות משפטית אחרת/כל אד% ו"�תוגדר להל� כ, בקש לפעולאשר בשמה מעוניי� המ, קבוצת התובעי(

בי$ א% היה מבוטח ובי$ , בגי$ נזק שארע לרכב, או תשלו%/תגמולי ביטוח ו, אשר היה זכאי לקבל מהמשיבה

לרבות מלוא רכיב , מ בגי$ אותו נזק"ושלו נמנעה המשיבה לשל% את מלוא רכיב המע, )'צד ג(א% היה מוטב 

מ בגי$ "ולרבות מלוא רכיב המע, וזאת בשבע השני% הקודמות להגשת תובענה זו, ט שמאי"שכמ בגי$ "המע

  " ועד ליו% הגשת התובענה דנ2005$החל מחודש יולי , ירידת ער& הרכב

  

  .ההדגשות במסמ, זה אינ� במקור זולת א( מצויי� במפורש אחרת
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  :ולהל� פרטי הבקשה

  

  :הפרק העובדתי. א

 

  ודהתובענה בקוצו של י

 

בהתא( לכ, מצופה מה� . וה� אוחזות בהשפעה מכרעת במשק הישראלי, חברות ביטוח הינ� גופי ענק .1

, לנהוג בענייננו כאחרו� הסוחרי( בשוק") כלל("בחרה המשיבה , למרבה הצער. התנהלות בסטנדרט מסוי(

', חשבו� צדדי געל חשבו� מבוטחיה ועל , גרפה לכיסה סכומי עתק במש, השני(" שיטת מצליח"ובאמצעות 

 . או תשלומי( בגי� נזק לרכב/אשר זכאי( היו לקבל ממנה תגמולי ביטוח ו

 

בגי� רכיב ', או צדדי ג/או מפצה את מבוטחיה ו/המשיבה אינה משלמת ו? ובמה עניינה של תביעה זו .2

אצל  (ט שמאי"עבור תיקו� נזק לרכב ג( לא עבור תשלו( שכ', או צדדי ג/י המבוטחי( ו"מ המשול( ע"המע

נמנעת המשיבה לשל( לידי המבוטחי( , בנוס.. מ"אפילו אלו זכאי( לקבל מידיה את רכיב המע, )'צדדי ג

 .והכל בניגוד לדי�, מ בגי� ירידת ער, הרכב"את רכיב המע', או צדדי ג/ו

  

מקבלי( החזרי , או עוסקי( מורשי(/שהנ( חברה ו', או צדדי ג/כי המבוטחי( ו, ההנחה של המשיבה .3

כפי , דבר הידוע היטב לחברות הביטוח,  א, הנחה זו שגויה בעליל–בדר, של ניכוי מס תשומות מ "מע

 .שיבואר להל�

  

י המבוטח "מ ששול( ע"הרי שלא נית� לנכות באופ� מלא את המע, כמו ג( תקנותיו, מ"בהתא( לחוק המע .4

 .מ"י( המותרי( בתקנות המעאלא רק בשיעור, ד השמאי"או בגי� עלות חוו/בגי� תיקו� הרכב ו', או צד ג/ו

  

מ בשיעור של שני שליש "נית� לנכות מס תשומות בגי� המע, ברכב שעיקר שימושו לצרכי העסק, כ, לדוגמא .5

 . בלבד

  

בשיעור של , מ"מותר לנכות מס תשומות בגי� המע, שעיקר שימושו אינו לצרכי העסק, ברכב, עוד לדוגמא .6

 .רבע בלבד

  

מותירה את , למצבו הקוד(' או את צד ג/ להשיב את המבוטח והמשיבה המחוייבת, מילי( אחרות .7

מ שאותו לא נית� לנכות כתשומת "ביחסרו� כיס של החלק היחסי של שיעור המע', או את צד ג/המבוטח ו

' או תשלומי החבות כלפי צד ג/ובעצ( משלמת את תגמולי הביטוח ו, מ ותקנותיו"מ בהתא( לחוק המע"מע

 ).מ לפי העניי�"ושה רבעי( מהמעחסר שליש או של( בחסר –

  

ג( , בשל רכישת רכב מסחרי, מ"אי� נית� לנכות מס תשומות בגי� מע, 2005החל מחודש יולי , יתר על כ� .8

מתייחסת היא , עת מחשבת היא ירידת ער, הרכב, המשיבה, למרות זאת. א( רכב זה הנו לשימוש עסקי

אות( משלמת , ר( לכ, שתשלומי ירידת הער,דבר הגו, מ ששול( בגינו"ללא רכיב המע, לער, הרכב

 .'ה� למבוטחי( כמו ג( לצדדי ג, משולמי( בחסר, 2005המשיבה החל מחודש יולי 
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, שאינו נית� לניכוי על ידו, מ"במלוא ער, המע', או צד ג/או שיפוי המבוטח ו/מוב� מאליו כי באי תשלו( ו .9

ש הנכבד לשי( סו. "יתבקש ביהמ, בתביעה זו. ' גאו צדדי/ על חשבו� המבוטח וכללמתעשרת , כאמור לעיל

וצרי, , או לשל( לחברי הקבוצה את הכספי( שנגזלו מה(/ולהורות לה להשיב ו,  בחוקכלללזלזולה של 

 .'או לצדדי ג/שהיו משולמי( למבוטחי( ו

  

  על הצדדי( לתובענה

 

 .ת ביטוח לרכבהמציעה למבוטחיה מגוו� תוכניו,   הינה חברת ביטוח מהגדולות בישראלכלל .10

  

� . לבקשת האישור"ג"כנספח ב "רלוונטיי( מאתר רש( החברות מצ' עמ 

 

שמספרו , 2008שנת , הינו בעת הרלוונטית המחזיק של רכב מסחרי מסוג מיצובישי האנטר, המבקש .11

: להל�" (יולנד. ד"ועיקר שימושו הנו לצרכי העסק של המבקש בש( , שהנו בבעלות אשתו, 3328465

שהייתה , 71453644701לפי פוליסה מספר , בביטוח מקי., כב היה מבוטח אצל המשיבההר"). הרכב"

 .30.6.08 ועד ליו( 23.1.08בתוק. מיו( 

  

� . לבקשה זו"ד"כנספח ב "מצ) המפרט(העתק רשימת הפוליסה  

 

  האירועי( הקשורי( לתביעת של המבקש

  

 .ולרכב המבקש נגר( נזק, ארעה תאונת דרכי(, 23.3.08ביו(  .12

  

� . לבקשה זו"ה"כנספח ב "תק הודעה על מקרה ביטוח רכב מצהע 

 

, הופנה הוא למוס, הסדר של המבקשת, ובסופו של יו(, המבקש דרש את תגמולי הביטוח בגי� התאונה .13

 .זאת על מנת שהרכב יתוק� בהתא( להערכת השמאי שבדק את הרכב, "שיא נתניה"הוא מוס, ,

 

הרי שהמבקש נדרש לחתו( על הצהרת התחייבות של בעל , ללבמוס, ההסדר מטע( כ, לצור, תיקו� הרכב .14

 .י המשיבה" ה( מסמכי( שנשלחו ע–הרכב ועל כתב שחרור רכב הסדר תיקוני( 

  

 .המבקש חת( על המסמכי( הנדרשי( .15

  

� . לבקשה זו"ו"כנספח ב "העתק הצהרת התחייבות של בעל הרכב מצ 

  

� .בקשה זו ל"ז"כנספח ב "העתק כתב שחרור רכב הסדר תיקוני( מצ 

 

 :בי� היתר כדלהל�, ובו כתבה למוס,, )טפסי הסדר(המשיבה שלחה למוס, ההסדר טופס הזמנת תיקו�  .16

  

 ". יש לגבות ישירות מהלקוח15.50%מ בשיעור של "את המע"  

  

� . לבקשה זו"ח"כנספח ב "העתק טופס הסדר הזמנת תיקו� מצ 
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 . 2,179.930מ כדי� בס, "בצירו. מע 0 14,064.07הייתה , ועלות התיקו�, י מוס, ההסדר"הרכב תוק� ע .17

  

 .  בגי� תיקו� הרכב1/126842חשבונית מס , הונפקה עבור עסקו של המבקש, בתו( התיקו� .18

  

� . לבקשה זו"ט"כנספח ב " מצ1/126842העתק חשבונית מס  

 

וכ� ס,  0 2,179.93ס "ע, מ בגי� תיקו� הרכב"לשל( למוס, סכו( המע, י המשיבה"המבקש נדרש ע, כאמור .19

 .לפקודת המשיבה 0 1,440השתתפות עצמית בס, 

 

 כפי שנדרש 2,179.93ס "מ ע"שיל( הוא סכו( המע, כ, עשה המבקש, לצור, שחרור הרכב מהמוס,, אכ� .20

בגי� ההשתתפות , לפקודת חברת הביטוח 0 1,440ס "המחאה ע, וכ� הפקיד הוא בידי המוס,, לידי המוס,

 .העצמית

  

 1כהגדרתו בסעי. , נקבע כי עוסק, )מ"חוק המע"להל�  (1975 –ו "התשל, .בהתא( לחוק מס ער, מוס .21

, את מס התשומות בחשבונית מס שהוצאה לידיו כדי�, זכאי לנכות מהמס שאותו הוא חייב, מ"לחוק המע

והכל בתנאי שייתקיימו יתר התנאי( שנקבעו בחוק , או ברשומו� יבוא שהוצא על שמו כבעל הטובי�

 .מ"המע

  

ומתקיימי( לגביה הכללי( , מ" לחוק המע47את חשבונית המס מוציאי( בהתא( לסעי. , דזאת ועו .22

המס ששול( הנו מס , 1976 –ו "התשל, )ניהול פנקסי חשבונות(לתקנות מס ער, מוס. ) א(9שבסעי. 

והתשומה משמשת לעסקה , מ" לחוק המע1והנו מס תשומות לשיטת סעי. , לצורכי עסק או בשימוש עסק

 .מ" לחוק המע41ס בהתא( לסעי. חייבת במ

  

, י ניכוי מס תשומות בקשר להוצאות שוטפות"ע, מ"אפשר הדי� לנכות שיעור חלקי של המע, ע( זאת .23

 :וכדלהל�

  

 :קובעת, )מ"תקנות המע"להל�  (1976 –ו "תשל,  לתקנות מס ער, מוס.18תקנה  .24

  

בשל קבלת שירותי% לשימוש בעסקאות מס תשומות בשל רכישת נכסי% או , בלי לפגוע בהוראות פרק זה) א("
וג% לשימוש בעסקאות שלגביה$ אי$ מס )  לצרכי העסק� להל$ בתקנה זו (שלגביה$ מותר מס התשומות בניכוי 

 יהא נית$ לניכוי בשיעור � )  שלא לצרכי העסק�להל$ בתקנה זו (התשומות מותר בניכוי או לכל שימוש אחר 
  .לל השימושיחסי שהוא כיחס השימוש לצרכי העסק לכ

  

  �שימוש בלתי מסויי% ינהגו לפי הכללי% כדלהל$ , היה בשימוש שלא לצרכי עסק) ב(

כל עוד , יראו את קביעתו כשומה וינהגו על פיה, קבע המנהל את החלק היחסי לשימוש שלא לצרכי עסק) 1(
  ;לא נקבע אחרת

רשאי העוסק לנכות ,  לצרכי עסקועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא, לא קבע המנהל את החלק היחסי) 2(
  ; ממס התשומותשני שלישי%
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רשאי העוסק , לא קבע המנהל את החלק היחסי ועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא שלא לצרכי עסק) 3(
  ." ממס התשומותרבעלנכות 

הרי לא יכל הוא לעשות , מ"מ כתשומות מע"עת ביקש המבקש להתקזז בסכו( המע, לאור האמור דלעיל .25

יכל הוא להתקזז , שכ� לאור העובדה כי עיקר שימוש הרכב הנו לצרכי העסק, מ"על מלוא סכו( המע, כ�

נותר הוא בחיסרו� , ועל כ�,  1,453.280ס "קרי ע, מ"רק ע( שני שלישי( מסכו( המע, הוא בהתא( לדי�

 . 726.640קרי ס, של , מ"כיס של שליש מס, המע

  

 .וזאת בניגוד לדי�,  726.640בס, , ביטוח לידי המבקש בחסרשילמה המשיבה את תגמולי ה, הנה כי כ� .26

  

שצריכה היא להשיב , ט שמאי"א. ביחס לתשלו( בגי� שכ, כי המשיבה פועלת כאמור דלעיל, ידוע למבקש .27

ד "החייב להוכיח נזקו באמצעות חוו', י מבוטח שלה לצד ג"שנגר( ע, בשל מקרה ביטוח', לידי צדדי ג

לצד , ובאותו אופ� גורמת לחיסרו� כיס, ד שמאי"מ בגי� עלות חוו" את רכיב המעוהיא אינה משלמת, שמאי

 .מ שאינו נית� לנכות כתשומה"בחלק היחסי של המע', ג

  

את התשומות בגי� רכישה , לנכות לצורכי מס, אוסרת על עוסק, מ"לתקנות המע) א(14תקנה , זאת ועוד .28

 :וכלהל�, ורכי עסקו של העוסקאפילו ישמש רכב זה לצ, "רכב פרטי"או יבוא של /ו

  

  .המס שהוטל על מכירת רכב פרטי לעוסק או על ייבוא רכב כאמור בידי עוסק לא יהיה נית$ לניכוי) א("

  :לא יחולו במקרי% הבאי%) א(הוראות תקנת משנה ) ב(

  .בטלה) 1(

  �היבוא או הרכישה נעשו ) 2(

 משומש לגבי רכב שאי$ בו שימוש ואינו מיועד לרבות רכב פרטי, בידי עוסק שעיקר עסקו מכירת רכב) א(
  ;לשימוש לבד ממכירתו במהל& העסק

  :בידי עוסק אחר א% הרכב משמש א& ורק לאחד מאלה) ב(

  ;ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה

  ;להשכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב

מי שעסקו ארגו$ סיורי% או בידי , בידי מי שעסקו הסעת נוסעי% וטיולי שטח, להסעת נוסעי% במהל& העסק
  ."טיולי% כאמור

 :וכדלהל�) ב(1רכב פרטי הוגדר בתקנה   .29

  

רכב מסחרי אחוד , ישימוש� רכב פרטי דו,  רכב נוסעי% פרטי� " רכב פרטי", �14  ו2תקנות לעני$ תקנה זו ו"
ובלבד שמשקלו הכולל המותר של , �1961 א"התשכ, ורכב מסחרי בלתי אחוד כמשמעות% בתקנות התעבורה

א& , ג וכ$ רכב המפורט בתוספת הרביעית דומה לו במהותו או זהה לו" ק3,500רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 

  ."מפעליפ המועסק דר& קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או ה'למעט ג
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כי , ובתנאי שאינו רכב ליסיניג, 10.7.05הנה לגבי רכבי( שנמסרו לרוכש החל מיו( , תחולת התקנה דלעיל .30

 .1.1.08אז התחולה תהא החל מיו( 

 

מ בגי� רכב שנרכש לשימוש "לקזז מס תשומות מע, אינו יכול כלל, או מוטב/מבוטח ו, מכח האמור דלעיל .31

הרי שגורמת היא , מ"את רכיב המע, לאחר נזק לרכב, ירידת ער, הרכבועת המשיבה מחסירה משווי , עסקו

 .'או לצד ג/מ למבוטח ו"בשווי המע, לחיסרו� כיס

  

מ עת משלמת היא בגי� "ומחסירה את רכיב המע, ג( לעניי� שווי ירידת ער,, כי כלל עושה כ�, ידוע למבקש .32

 .עקב נזק לרכב, ירידת ער,

  

  

  הטיעו$ המשפטי. ב

  

  כללי )1(

  

 נועד להסדיר באופ� ממצה את הדיני( החלי( על – 2006 שנכנס לתוק. בשנת –תובענות ייצוגיות חוק  .33

 .הגשת תביעות ייצוגיות בישראל

 

אכיפת הדי� והרתעה "וכוללות בי� השאר את המטרות של , 1המטרות שביסוד החוק מפורטות בו בסעי.  .34

ניהול "וכ� " הול( לנפגעי( מהפרת הדי�מת� סעד ", "מימוש זכות הגישה לבית המשפט", "מפני הפרתו

 ".הוג� וממצה של תביעות, יעיל

  

או בענייני( , חוק תובענות ייצוגיות מתיר הגשת תביעה ייצוגית בענייני( המנויי( בתוספת השניה לחוק .35

 :לחוק) א(3כאמור בסעי. . בה( נקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש תביעה ייצוגית

  

 או בעני� שנקבע בהוראת חוק כמפורט בתוספת השניה ייצוגית אלא בתביעה  לא תוגש תובענה "

  "מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

 

העילה הקבועה , לענייננו. התוספת השניה לחוק כוללת רשימה של עילות בה� נית� להגיש תביעה ייצוגית .36

 : לתוספת היא הרלוונטית2בסעי. 

  

, לרבות חוזה ביטוח או תקנו� קופת גמל, בקשר לעני�, ח או חברה מנהלתסוכ� ביטו, תביעה נגד מבטח"

  ".בי� א� התקשרו בעסקה ובי� א� לאו, לרבות מבוטח או עמית, שבינ� לבי� לקוח

 

  

, לענייננו.  לחוק תובענות ייצוגיות קובע את רשימת הזכאי( להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית4סעי.  .37

 :קלחו) 1)(א(4רלוונטי סעי. 

  

" �המעוררת שאלות מהותיות של עובדה , )א(3 אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי

 "; בש� אותה קבוצה–או משפט המשותפות לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� 
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על המבקש להצביע על קיומה של עילת , על מנת להיות זכאי להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית, כלומר .38

וכ� להראות כי התביעה מעוררת שאלות מהותיות של ,  באחד הענייני( המנויי( בתוספת השניהתביעה

על המבקש להראות כי עומדת לו , וליישו( לענייננו .עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי קבוצת התובעי(

י וכי עילת התביעה מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט לכלל חבר, עילת תביעה כנגד מבטח

 .קבוצת התובעי(

  

) 1)(ב(4כאמור בסעי. . החוק קובע כי די בהוכחת גרימה של נזק ברמה לכאורית, בהקשר להוכחת הנזק .39

 :לחוק

  

 די בכ$ שהמבקש יראה כי לכאורה –) א(1בבקשה לאישור שהוגשה בידי אד� כאמור בסעי� קט� "

  ."נגר� לו נזק

 

 :הקובע כי,  לחוק)א(8התנאי( לאישור תביעה ייצוגית מנויי( בסעי.  .40

  

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .8

  

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי  )1(

  ;  ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, הקבוצה

 ;חלוקת בנסיבות העני�תובענה ייצוגית היא הדר$ היעילה וההוגנת להכרעה במ )2(

; קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר$ הולמת )3(

 ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה

 ".קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב )4(

  

נראה כי עומדת , בשלב הראשו$. ו� משלב זה יחולק לשני שלבי(הרי שהדי, בהתא( להוראות שפורטו לעיל .41

נעמוד על התקיימות , בשלב השני. וכי נגר( לו לכאורה נזק ממוני, כלללמבקש עילת תביעה אישית כנגד 

 . לחוק8התנאי( לאישור התביעה כייצוגית המנויי( בסעי. 

  

  עילות התביעה העומדות למבקש )2(

  

 תביעה ייצוגית נדרש המבקש להוכיח כי בשלב של הבקשה לאישור� כי מ� הראוי לציי, בראשית דברי( .42

א "כ, השופטת שטרסברג כה� בע�עמדה על.  בלבדברמה לכאוריתעילות התביעה העומדות לו מתקיימות 

 ):דינה� לפסק19פסקה  (312) 2(ד נא"פ, טמפו' מ נ"מג$ וקשת בע 2967/95

  

להיות אחיד לכל ,  מבחינת נטל ומידת ההוכחה54 � כי על המבח� למילוי התנאי� שבסעי, נראה לי"

ועליו לשכנע את בית המשפט במידת הסבירות , ולגבי כל התנאי� הנדרשי� מהתובע, סעיפיו המשניי�

א 54  אחר כל דרישות סעי� כי הוא ממלא לכאורה, הראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד
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אי� להעמיד דרישות ). א(א54 ' לה אישית כאמור בסשהראשונה בה� היא קיומה של עי, ולענייננו

משו� שאלה עלולות להטיל על הצדדי� ועל בית המשפט עומס , לעני� מידת השכנוע, מחמירות מדי

לכפילות בהתדיינות ולרפיו� ידי� , דבר העלול לגרו� להתמשכות המשפט, יתר בבירור הנושא המקדמי

אלה יש למנוע על ידי קריטריו� מאוז� בנושא נטל ומידת את כל . של תובעי� ייצוגיי� פוטנציאליי�

שמצד אחד שלא יפטור אותו מחובת שכנוע ומצד שני לא יטיל , ההוכחה הנדרשי� מהתובע הייצוגי

  ".עליו נטל כבד מדי

יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה מנויי( .  הפרה חובות חקוקות מכח הדי�כלל, כפי שיובהר להל� .43

 :המורה אותנו באופ� הבא,  לפקודת הנזיקי�63 בהוראות סעי.

  

 למעט *פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק מ )  א(

, נועד לטובתו או להגנתו של אד� אחר, לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק*פקודה זו 

 �אול;  החיקוקנזק שאליו נתכוו� הוההפרה גרמה לאותו אד� נזק מסוגו או מטבעו של

לפי , א� החיקוק, אי� האד� האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

  .התכוו� להוציא תרופה זו, פירושו הנכו�

  

א� לפי פירושו , עני� סעי� זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל  )ב(

אד� *� של בניתובת� או להגנאותו פלוני או לטל הנכו� הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

  ."אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוני*בכלל או של בני

  

ד "פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקני$ נ 145/80א "ראה ע(לעוולת הפרת חובה חקוקה חמישה יסודות  .44

ו של הניזוק החיקוק נועד לטובת) ב(קיו( חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק ) א): (139' בעמ, 113) 1(לז

הנזק אשר נגר( הוא מסוג ) ה(ההפרה גרמה לניזוק נזק ) ד(, המזיק הפר את החובה המוטלת עליו) ג(

 .הנזקי( אליו נתכוו� החיקוק

 

 :הקובעי( באופ� הבא,  1981 –א "התשמ,  את הוראות חוק חוזה ביטוחכללהפרה , לענייננו .45

  

  :27             סעי. 

 ימי% מהיו% שהיו בידי המבטח המידע והמסמכי% הדרושי% לבירור 30& תגמולי הביטוח ישולמו תו"
 ימי% מהיו% שנמסרה 30אול% תגמולי ביטוח שאינ% שנויי% במחלוקת בתו% לב ישולמו תו& , חבותו

 . "וה% ניתני% לתביעה בנפרד מיתר התגמולי%, )א(23למבטח תביעה לפי סעי0 

  ):א(28             סעי. 

� א"התשכ, חוק פסיקת ריבית והצמדהיטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעות% בעל תגמולי הב "
 לחוק האמור לעני$ 1וריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעי0 , מיו% קרות מקרה הביטוח, 2 1961

אי$ בהוראה זו כדי לגרוע ;  ימי% מיו% מסירת התביעה30מתו% " הפרשי הצמדה וריבית"ההגדרה 
  . "מסמכות בית המשפט לפי החוק האמור

 

  : א28             סעי. 
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,  שיל% את תגמולי הביטוח שלא היו שנויי% במחלוקת בתו% לבשלא, מבטח בביטוחי% אישיי% "
רשאי בית המשפט לחייבו בתשלו% ריבית מיוחדת , 27במועדי% שבה% היה עליו לשלמ% לפי סעי0 

שבחוק פסיקת בשיעור שלא יעלה על פי שלושה מ$ הריבית הקבועה בהגדרת הפרשי הצמדה וריבית 
שתחושב על תגמולי הביטוח האמורי% ועל תוספת הפרשי ההצמדה , �1961 א"התשכ, ריבית והצמדה

הריבית ; מהמועדי% בה% היה על המבטח לשלמ% עד תשלומ% בפועל, 28על תגמולי% אלה לפי סעי0 
,  ביטוח חיי%�" ביטוחי% אישיי%", לעני$ זה. 28ורה בסעי0 המיוחדת תשול% בנוס0 לריבית האמ

 . "ולמעט ביטוח אחריות, ביטוח דירות ותכולת$, )רכוש(ביטוח רכב , ביטוח תאונות אישיות

  ):א (39             סעי. 

 . " אי$ להתנות עליה$� �38 ו34, 35, )ב(4, 21, 25, 26, 33עד 2הוראות סעיפי%  "

  ):ב (39              סעי.

 אי$ להתנות � �37 ו27, 28, 31, 24 עד 13, 15, 17, 18, 19, 22, )ג(8, 9עד 5הוראות סעיפי%  "

 . ".עליה$ אלא לטובת המבוטח או המוטב

  ):א (55             סעי. 

בביטוח נכסי% חייב המבטח לשפות בעד נזק שנגר% למבוטח או למוטב מחמת שהנכס המבוטח  "
 . "אבד או ניזק

  ):א (56          סעי.    

חובת השיפוי של המבטח תהיה כשיעור הנזק שנגר% ובלבד שלא תעלה על הסכו% שנתחייב בו  "
 למעט סכו% ביטוח הנקוב במטבע חו1 או במטבע �סכו% הביטוח ; ) סכו% הביטוח� להל$ (בחוזה 

פרס% מדי פע% המת,  ישתנה בהתא% לשינויי% במדד המחירי% לצרכ$� ישראלי הצמוד למטבע חו1 
 �  או במדד אחר שמתפרס% כאמור ושהצדדי% הסכימו עליו � מטע% הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 . "בי$ המדד שפורס% סמו& לפני כריתת החוזה לבי$ המדד שפורס% סמו& לפני קרות מקרה הביטוח

  ):ג (56             סעי. 

פשר למצב שהיה נמצא בו אילולא קרה תגמולי הביטוח יחושבו באופ$ שיביאו את המוטב ככל הא "
 . "מקרה הביטוח

  :64             סעי. 

 אי$ להתנות עליה$ אלא לטובת המבוטח או �  62 � ו 61, )ג(עד ) א(56, 59,57הוראות סעיפי%  "
 . "המוטב

 

או /מותירה את המבוטח ו, למצבו הקוד(' או את צד ג/המשיבה המחוייבת להשיב את המבוטח ו, בפועל .46

מ בהתא( "מ שאותו לא נית� לנכות כתשומת מע"ביחסרו� כיס של החלק היחסי של שיעור המע',  צד גאת

חסר ( בחסר –' או תשלומי החבות כלפי צד ג/ובעצ( משלמת את תגמולי הביטוח ו, מ ותקנותיו"לחוק המע

ניגוד להוראות וב, ומחתימה את הנפגעי( באופ� בלתי חוקי, )מ לפי העניי�"שליש או שלושה רבעי( מהמע

 .שיטת מצליח לכל דבר ועניי�. על כתבי סילוק, המפקח על הביטוח

  

מ ששיל( בגי� תיקו� "או שילמה למבקש את ער, החלק היחסי של רכיב המע/ לא שיפתה וכלל, כאמור .47

 .עוולה של הפרת חובה חקוקה, ביצעה כלפי המבקש, ובדרכה זו, הנזק ברכב
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כפי שפורטו , י מתקיימי( התנאי( לעניי� עוולת הפרת חובה חקוקהמהאמור לעיל נית� לזהות בנקל כ .48

, הרי שמדובר בחובות חקוקות ללא ספק, י כלל"שהופרו ע, בכל הוראות חוק חוזה הביטוח דלעיל. לעיל

 .וכתוצאה נגר( למבקש נזק, כללהחובות הופרו על ידי . אשר נועדו לטובתו של המבוטח

 

מ שלא נית� להתקזז בו "למבקשת את החלק היחסי של רכיב המע לשל( כללהיה על , לעניי� הנזק .49

 .סכו( זה הינו נזקו של המבקש. ח" ש726.64וזאת בס, של , כתשומה

  

עומדות למבקש עילות נוספות ובכלל� עילה מכוח חוק עשיית עושר ולא , נוס. על עילת הפרת חובה חקוקה .50

. הינו נזקו של המבקש" הזכייה" כאשר סכו( , התעשרה על חשבו� המבקש שלא כדי�כללהואיל ו, במשפט

 : לחוק עשיית עושר קובע בהקשר זה באופ� הבא1סעי. 

  

שבאו לו מאד� אחר ) הזוכה*להל� (שירות או טובת הנאה אחרת , מי שקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכס) א("

 לשל� לו *בלתי סבירה וא� השבה בעי� בלתי אפשרית או , חייב להשיב למזכה את הזכיה, ) המזכה* להל� (

 ".את שוויה

  

  

  התקיימות התנאי( לאישור התביעה כייצוגית .2

 

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי) א(8סעי.  .51

  

  :א� מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית) א( .9

  

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי  )1(

  ;  ש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהוי, הקבוצה

 ;תובענה ייצוגית היא הדר$ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני� )2(

; קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר$ הולמת )3(

 ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה

  .סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבקיי� יסוד  )4(

  

 .להל� נעמוד על התקיימות תנאי( אלו כסדר( .52

 

כי בהתא( להוראות חוק תובענות ייצוגיות תפקידו של בית המשפט הנכבד הוא להגדיר את קבוצת , יובהר ראשית .53

יגדיר בהחלטתו את הקבוצה , משפט תובענה ייצוגיתאישר בית ה"לחוק בו מצויי� כי ) א(10כאמור בסעי. , התובעי(

 ".שבשמה תנוהל התובענה

  

, אשר היה זכאי לקבל מהמשיבה, או אישיות משפטית אחרת/המבקש יטע� כי קבוצת התובעי( כוללת כל אד( ו .54

נעה ושלו נמ, )'צד ג(בי� א( היה מבוטח ובי� א( היה מוטב , בגי� נזק שארע לרכב, או תשלו(/תגמולי ביטוח ו

וזאת בשבע , ט שמאי"מ בגי� שכ"לרבות מלוא רכיב המע, מ בגי� אותו נזק"המשיבה לשל( את מלוא רכיב המע
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 ועד 2005החל מחודש יולי , מ בגי� ירידת ער, הרכב"ולרבות מלוא רכיב המע, השני( הקודמות להגשת תובענה זו

 .ליו( הגשת התובענה דנ�

  

 . להערי, במדויק את גודל הקבוצה ואת הפיצוי לטובת הציבורלמבקש אי� את הנתוני( הנכוני( על מנת .55

  

 משלמת בכל שנה פיצויי( בענ. ביטוח הרכב כלליניח המבקש כי , כללבהסתמ, על נתוני( מדוחות שנתיי( של  .56

הנ( ', או צדדי ג/ מהתשלומי( ששולמו למבוטחי( ו40%בהנחה סבירה כי . ח" מיליו� ש409ס, של , בגי� תאונות

0  מיליו� 163.6ס, של , אלו' או צדדי ג/הרי שכלל שילמה למבוטחי( ו, ב שעיקר שימושו הנו לצורכי  עסקבגי� רכ

 . בשנה בגי� תאונות

  

מ "ללא מע0  מיליו� 163.6לבי� ס, ) 0 מיליו� 188.95(מ "בצירו. מע0  מיליו� 163.6בחישוב ההפרש שבי� ס, של  .57

, מ לתיקו� הנזק ברכב"אות( שילמה הקבוצה בגי� רכיב המע0 �  מיליו25.3 נית� ללמוד שההפרש הנו ס, של –

 .0 מיליו� 177.1הרי שהסכו( הנו ,  שני(7ובכפולות של 

  

הרי שס, הנזק , אותה שילמה, מ"הקבוצה לא יכלה להתקזז רק בשליש מרכיב המע, הואיל ובהנחה זהירה במיוחד .58

  .0 מיליו� 59.03לקבוצה הנו 

  

 של – לכלל חברי הקבוצה –עה הייצוגית הינו כי התובענה מעוררת שאלות משותפות התנאי הראשו� לאישור התבי .59

 :שכ�, איש לא יחלוק כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, לענייננו. עובדה ומשפט

  

מ "מחברי הקבוצה כול( נשללו כספי( המגיעי( לה( כחלקו היחסי של המע  )א(

 .ומה בגי� נזק הרכבשאותו לא נית� לקזז כתש

 

לחברי הקבוצה בכללות( עומדות עילת תביעה מכוח עוולת הפרת חובה חקוקה   )ב(

 .ועשיית עושר שלא כדי�

  

 .בדר, חישוב זהה,  בגי� נזקיה(כללחברי הקבוצה זכאי( כול( לפיצוי מ  )ג(

  

. עניי�התנאי השני הוא כי התובענה הייצוגית היא הדר, ההוגנת והיעילה להכריע בסכסו, בנסיבות ה .60

, 1המפורטות בו בסעי. , מ� הראוי לחזור ולציי� המטרות שביסוד חוק תובענות ייצוגיות, בהקשר זה

מימוש זכות הגישה לבית ", "אכיפת הדי$ והרתעה מפני הפרתו"וכוללות בי� השאר את המטרות של 

 ".יעותהוג$ וממצה של תב, ניהול יעיל"וכ� " מת$ סעד הול% לנפגעי% מהפרת הדי$", "המשפט

 

יש בהגשת , ראשית. יש באישור התביעה הייצוגית כדי להגשי( את המטרות שצוינו לעיל בכללות�, לענייננו .61

 מלפגוע בצורה – ומעוולי( כדוגמתה –תביעה ייצוגית זו בכדי לתרו( משמעותית להרתעה של המשיבה 

 .חמורה בציבור במקרי( כדוגמת המקרה נשוא תובענה זו

  

 .היא הכרחית על מנת לממש את זכאות( לפיצוי של חברי הקבוצה כלפי המשיבהתובענה זו , שנית .62
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סכו( . בית המשפט הנכבד התבקש לפסוק פיצוי בס, כמה מאות שקלי( לכל חבר בקבוצה, כפי שהובהר לעיל .63

זה אי� די בו על מנת לתמר3 תובע לפתוח בהלי, משפטי מורכב ומסוב, כנגד גופי( עוצמתיי( במיוחד כדוגמת 

) 5(ד מט "פ, 'זילברש1 ואח' נג' טצת ואח 4556/94א "רעוראה בהקשר זה את הדברי( שנאמרו ב, המשיבה

 .784' בעמ, 774

  

 כ המבקש"ב. הרי שהמבקש הינו בעל אמצעי( כלכליי( הנדרשי( לש( ניהול ההלי,, לעניי� הייצוג ההול( .64

 לממש את זכויות החברי( בקבוצה להעמיד לרשות הקבוצה ייצוג משפטי ככל שיידרש על מנת י(מבטיח

 .והינ( בעלי מומחיות ונסיו� בניהול הליכי( רחבי היק. בכלל ותביעות יצוגיות בפרט

  

לב בידי המבקש אשר נפגע בצורה קשה ממעשיה של �הרי שתביעה זו הוגשה בתו(, הלב�לעניי� דרישת תו( .65

 .יע את המשיבה מפני מעשי( דומי( בעתידהמשיבה ומעוניי� לזכות בפיצוי המגיע לו וכ� לפעול על מנת להרת

 

  הגדרת הקבוצה והסעדי( לה( זכאי( חברי הקבוצה .3

  

ש הנכבד "הרי שבעקבות אישור התביעה כייצוגית על ביהמ, לחוק תובענות ייצוגיות) א(10בהתא( לסעי.  .66

 :להגדיר את הקבוצה אשר בשמה תנוהל התובענה

 

; תנוהל התובענה חלטתו את הקבוצה שבשמהיגדיר בה, אישר בית המשפט תובענה ייצוגית"  

לא ייכלל בקבוצה אד� שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שבו אושרה התובענה הייצוגית 

  ".כאמור

 

 .למבקש אי� את הנתוני( הנכוני( על מנת להערי, במדויק את גודל הקבוצה ואת הפיצוי לטובת הציבור .67

  

 משלמת בכל שנה פיצויי( בענ. ביטוח הרכב כללח המבקש כי יני, כללבהסתמ, על נתוני( מדוחות שנתיי( של  .68

הנ( ', או צדדי ג/ מהתשלומי( ששולמו למבוטחי( ו40%בהנחה סבירה כי . ח" מיליו� ש409ס, של , בגי� תאונות

0  מיליו� 163.6ס, של , אלו' או צדדי ג/הרי שכלל שילמה למבוטחי( ו, בגי� רכב שעיקר שימושו הנו לצורכי  עסק

 . ה בגי� תאונותבשנ

  

מ "ללא מע0  מיליו� 163.6לבי� ס, ) 0 מיליו� 188.95(מ "בצירו. מע0  מיליו� 163.6בחישוב ההפרש שבי� ס, של  .69

, מ לתיקו� הנזק ברכב"אות( שילמה הקבוצה בגי� רכיב המע0  מיליו� 25.3 נית� ללמוד שההפרש הנו ס, של –

 .0יליו�  מ177.1הרי שהסכו( הנו ,  שני(7ובכפולות של 

  

הרי שס, הנזק , אותה שילמה, מ"הקבוצה לא יכלה להתקזז רק בשליש מרכיב המע, הואיל ובהנחה זהירה במיוחד .70

  .0 מיליו� 59.03לקבוצה הנו 

  

�  . לבקשה זו"י"כנספח ב " של המשיבה מצ2006ח שנתי "דפי( רלוונטיי( מדו 

  

 .ני( המצויי( בידי כללנית� יהיה לאתר את הזכאי( לפיצוי באמצעות הנתו, בתביעה זו .71

  

במת� סעד במסגרת תביעה ייצוגית הינה באמצעות פסיקת פיצוי אינדווידואלי לכל חבר בקבוצת " דר, המל," .72

  :לחוק תובענות ייצוגיות באופ� הבא) א(20קובע סעי. , בהקשר זה. התובעי(
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"  

הלה התובענה לטובת הקבוצה שבשמה נו, כולה או חלקה, הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית  )א(

רשאי הוא במסגרת החלטתו על מת� פיצוי כספי או סעד אחר לחברי , כולה או חלקה, הייצוגית

ובלבד שלא יהיה בכ$ כדי להכביד , לפי העני�, הוראה כמפורט להל�, בי� השאר, הקבוצה  להורות

  :במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדי�

  

לכל אחד מחברי , בשיעור ובאופ� שיקבע,  על מת� סעד אחרעל תשלו� פיצוי כספי או )1(

 ;הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור

  

 ;על כ$ שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר )2(

  

ובלבד , על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל ועל אופ� חישוב חלקו של כל חבר קבוצה )3(

הורה ; לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית המשפטשסכו� הפיצוי הכולל נית� 

רשאי הוא להורות בדבר , בית המשפט על תשלו� פיצוי כספי בסכו� כולל כאמור

של יתרת הסכו� שתיוותר א� חבר , באופ� יחסי לנזקיה�, חלוקה בי� חברי הקבוצה

לא , לסעדלא הוכיח את זכאותו לפיצוי או , לא דרש את חלקו, אחד או יותר, קבוצה

ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל , אותר או שלא נית� לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת

נותרה יתרת סכו� ; פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לו

 ".יורה בית המשפט על העברתה לאוצר המדינה, לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור

  

ש לקבוע כיצד נית� יהיה להוכיח את נזק( האישי של החברי( "יהא רשאי ביהמהחוק קובע מנגנו� גמיש במסגרתו  .73

, לחליפי�.  תועבר לאוצר המדינה– אשר לא יידרשו –יתרת הכספי( ) 3)(א(20כאשר בהתא( לסעי. , בקבוצה

יצוי הפ"נית� יהיה לייש( את עקרונות , או במת� פיצוי לה(, במידה ויתגלו קשיי( באיתור חברי קבוצת התובעי(

 :לחוק) ג(20הקבועי( בסעי. " לטובת הציבור

  

בי� , אינו מעשי בנסיבות העני�, כול� או חלק�, מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה"

רשאי הוא להורות , משו� שלא נית� לזהות� ולבצע את התשלו� בעלות סבירה ובי� מסיבה אחרת

כפי שימצא לנכו� , או לטובת הציבור, קהכולה או חל, על מת� כל סעד אחר לטובת הקבוצה

  ".בנסיבות העני�

 

' בעמ (ראבי' תנובה נדינה של כבוד השופטת נאור בעני� �פסיקת סעד לטובת הציבור הוכרה ג( כסעד ראוי בפסק .74

687:( 

  

, כפי שנראה, ה� שאלות שיש ביניה�" הקבוצה"שאלת הסעד ושאלת הגדרתה של "

ד בצדק על כ$ שאי� דרכ� של צרכני� לשמור בית המשפט עמ. קשר גומלי� הדוק

ויהיה קושי במשפט עצמו בהבאת ראיות בידי תובעי� , קבלות בגי� רכישת החלב

נראה לי שפתרו� אפשרי לקושי בזיהוי חברי הקבוצה שסביר שאכ� . פוטנציאליי�

  ...יתעורר הוא שייקבע פיצוי לטובת הקבוצה או לטובת הציבור
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ועמדתי היא שג� בתביעות לפי חוק ,  לקבוע את הסעדלבית המשפט סמכות רחבה

  ."הגנת הצרכ� נית� לקבוע סעד לטובת הציבור או סעד לטובת הקבוצה

  

 

 :ש הנכבד לפסוק כדלקמ�"מתבקש ביהמ, מכל האמור לעיל .75

  

א( במישרי� וא( באמצעות פיצוי , ח לחברי הקבוצה" ש59,030,000להורות על תשלו( ס, של   )א(

 . לטובת הציבור

  

 .והסיכו� אות( נטל על עצמו למע� חברי הקבוצה, לפסוק פיצוי מיוחד למבקש בגי� הטרחה  )ב(

  

להורות על תשלו( שכר טרחה לעורכי הדי� המייצגי( וזאת באחוזי( משווי הפיצוי הכולל   )ג(

  .מ כדי�"והכול בתוספת מע, שייפסק לטובת חברי הקבוצה

  

  

  

_______________                                    ____________                  

  ד"עו, יוחי גבע                                       ד"עו,   אמיר ישראלי

    

  כ   המבקשת" ב

  


