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  מ"הפינקס חברה לביטוח בע  .1    :המשיבי�

� ומאיה תגר ממשרד כ עורכות הדי� שרו� קלינמ"י ב"ע
  עורכי די�',פישר בכר ח� וול אוריו� ושות

  תל אביב,3מרחוב דניאל פריש 
6069608�03: פקס,6941350�03: 'טל 

           

  מ"מגדל חברה לביטוח בע.           2                                        

אורית מלכא וישראל ,ר גיל אוריו�"כ עורכי הדי� ד"י ב"ע
עורכי ', ממשרד פישר בכר ח� וול אוריו� ושותמרקובי(

  די�
  תל אביב,3מרחוב דניאל פריש 

6091116�03: פקס,6944111�03: 'טל 
  

  

  ל"אגודת גימלאי צה" צוות"  .3      

  עורכי די�',כ מטרי מאיר ושות"על ידי ב            
 רמת ג�,7            מדר* מנח בגי� 

6109009�03: פקס, 6109000�03: '          טל  

                         

   קבוצת מדנס           "מ אג) הבריאות "בע" גפ"מדי.           "4                                       

כ עורכות הדי� שרו� קלינמ� ומאיה תגר ממשרד "י ב" ע
  עורכי די�',פישר בכר ח� וול אוריו� ושות

  תל אביב,3מרחוב דניאל פריש 
6069608�03: פקס,6941350�03: 'טל   

  

   צבא הגנה לישראל " ל "צה .5

 י הפרקליטות הצבאית"ע

  מחלקת יעו( וחקיקה

  א"הקריה ת



  

          

              

  

   

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  

 לחוק תובענות 8בית המשפט הנכבד מתבקש להשתמש בסמכותו  בהתא להוראות סעי, 

  :ולהורות כדלקמ�, ")חוק תובענות ייצוגיות":להל� (2006ו "תשס, ייצוגיות

  

 לחוק תובענות 8י  סעי, "עפ, כתובענה ייצוגית, לאשר את הבקשה בתיק עיקרי  .א

 ").חוק תובענות ייצוגיות: "להל� (2006ו "ייצוגיות תשס

 :להגדיר את הקבוצה בשמה תוגש התובענה הייצוגית כדלקמ�  .ב

  

" צוות"כוחו של הסכ בי� אגודת כל מי שהצטר, להסדר ביטוח בריאות שנעשה מ"

או חברת /מ ו"מ מ� הצד האחד לבי� חברת מגדל ביטוח בע"גפ בע� או חברת מדי/ו

ועד יו הגשת , 2000מחודש ספטמבר . מהצד השני)  המבטחות(מ "הפינקס  ביטוח בע

ללא ידיעת וללא הסכמת " בצוות"עמיתי ' צורפו להסדר זה  מס, התובענה

  ."או הסכמת/, חודשה  ללא ידעת וופוליסת הביטוח א

ולחייב את המשיבי בהוצאות , לית� הוראות בדבר אופ� פרסו ההחלטה ונוסחה  .ג

 .הפרסו

מ "להשית על המשיבי את הוצאות הבקשה לרבות שכר טרחת עור* די� בצירו, מע  .ד

 כדי�

  

  

או לפי הקשר /הכל בהתא לנסיבות ו,  נטענות במצטבר או לחילופי�בבקשה מבקשיכל טענות ה

  .הדברי

  
  ו

1. ומיו שחרור  נרשמו כחברי במרשמי  , ל לאחר זכאות לפנסיה" פרשו מצההמבקשי

  ) .התובע: להל�(, 3' נתבעת מס

  

ל ומשרתי הקבע הרשומה כעמותה במרש " הינה אגודת גמלאי של צה3'  מסהמשיבה .2

ל ועד " פרישת מצה נמני כחברי בה מיוהמבקשיו) 3'  מסהמשיבה: להל�(, העמותות

  . היו הזה

  

 פרמיה עבור ביטוח המבקשימ, שלא כדי�,  הינה חברה לביטוח שגבתה1'  מסהמשיבה .3

  )1'  מסהמשיבה: להל�. (ללא הסכמתו כחוק,  עד היו הזה2004וזאת משנת , בריאות

  



  

 

שלא ,  דמי ביטוח בריאות כאמורהמבקשי א, היא חברה לביטוח שגבתה מ2'  מסהמשיבה .4

 )2'  מסהמשיבה: להל�.(2004 ועד שנת 2000כדי� משנת 

 

שפעלה , שעוסקת ג בשירותי רפואה, סוכנות ביטוח, מ" הינה חברה בע4'  מסהמשיבה .5

  )4'  מסהמשיבה: להל�. ( ובשליחות�2� ו1'  מסהמשיבימטעמ� של 

 

  וכיו משלמתהמבקשירשות סטטוטורית שהעסיקה את ,  שמו מעיד עליו5'  מסהמשיב .6

  . לה פנסיה כחוק לאחר פרישת

 

  . ביחד וכל אחד לחודהמשיביהתביעה מחייבת את  .7

  

  פתח דבר   

  

 בחוזה ע 3 המשיבה התקשרה 2000עניינה של התביעה  נבע מכ* שבחודש ספטמבר  .8

 4'  מסהמשיבהבתיוו* , 2004 החל משנת 1'  מסהמשיבה ולאחר מכ� ע 2'  מסהמשיבה

במסגרתו ) הסכ הביטוח: להל�(, י� רב בהסכ נשוא התביעהובעלת עני, כסוכנות ביטוח

 2' י המשיבה מס" לפוליסת ביטוח בריאות  שהוכנה ע3'  מסהמשיבהצורפו חברי בארגו� 

 וחברי אחרי חברי  דמי ביטוח המבקשיתמורת זה שלמו , 1'  מסהמשיבהי "ובהמש* ע

וללא קבלת הסכמה מפורשת של כל זאת בניגוד להוראות הדי� . חודשיי עבור הפוליסה

  .המבוטחי

 

 כניכוי 5'  מסהמשיבי "תשלו הפרמיות עבור פוליסות הביטוח האמורות בוצע באופ� ישיר ע .9

,  וליתר העמיתי חברי צוותמבקשיאו תשלו חובה מגימלת הפנסיה המשולמת ל/ו

 ויתר המבקשיל כמופיע בתלושי המשכורת של " העביר את התשלומי הנ5'  מסהמשיבו

 .  בהתאמה2 � ו1 המשיביהעמיתי לידי 

 

י "בוצע כאמור ע,  וליתר העמיתי חברי צוותמבקשיהניכוי מגימלת הפנסיה המגיעה ל .10

מבלי , שלא כדי� וללא כל בסיס חוקי,  בהתאמה2� ו1 המשיבי לטובת 5'  מסהמשיב

או /כימו לניכוי ואו הס/ ו5'  או מי מיתר העמיתי חברי צוות הרשו לנתבע מסהמבקשיש

לטובת פוליסות ביטוח קבוצתיות שאינ� עומדות בתנאי החוק והדי� , לתשלו החובה האמור

או /או מי מיתר העמיתי חברי צוות חתמו בכתב ו/ והמבקשימבלי ש, החל על נושא זה

  .הביעו הסכמת הפוזיטיבית בכתב להצטר, לפוליסות הביטוח האמורות

 

 אשר ניכה 5'  מסהמשיב,  בצוותא חדאהמשיביוקית של כל כתוצאה מהתנהגות הלא ח .11

, או תשלו חובה כאמור שלא כדי� ובניגוד לחוק/ ניכוי ומבקשימהגמלה המגיעה ל

  המשיבי



 

 

 

2� ו1' מס  אשר ביטחו את התובע בפוליסת ביטוח קבוצתית ללא חתימת וללא הסכמת

  פוליסת ביטוח המבקשיאשר כפתה על  3'  מסהמשיבה, בכתב בניגוד לחוק ולהוראות הדי�

שלא כדי� וצירפה אות בעל כורח להסדר ביטוחי שמטרתו להכניס כס, לכיסה ולדאוג 

 אשר פעלה כסוכנת ביטוח ומתווכת והייתה 4'  מסהמשיבה, לפרנסתה ופרנסת הממוני בה

, וו*הרוח החיה מאחורי הסכמי הביטוח הלא חוקיי האמורי וגרפה לכיסה תמורת התי

הטיפול ובהיותה סוכנת ומפעילה של מוקד המטפל בכל הנושא של פוליסות הביטוח 

כתוצאה ,  ויתר העמיתי חברי צוותהמבקשיהאמורות עשתה לכיסה על חשבו� 

הפסידו כס, רב מגמלת , המבקשי כאמור לעיל נגזל כספ של המשיבימהתנהגות של 

  .  קניינ וברכוש שלא כדי� ופגעו ב5'  מסהמשיבהפנסיה המגיעה לה מ

  

 נודע לה בוודאות כי אי� ה היחידי המשיבי במשרדי המבקשי בבירורי שערכו .12

וכי קיימת רשימה ארוכה של חברי בארגו� צוות אשר ,  המשיבישניזוקו מהתנהגות 

  .המבקשיעומדת לה עילת תביעה כמו זו של 

 

 עמיתי 36,000וליסת הביטוח נשוא התביעה  צירפה לפ3'  מסהמשיבה מהנתוני עולה כי  .13

 ללא ידיעת וללא הסכמת 4' כלשו� המשיבה מס" אובליגטורי"באופ� , ללא ידיעת

 .הפוזיטיבית והמפורשת

 

 כל הרשאה לחתו בשמ של 3'  כי מעול לא הייתה למשיבה מסהמבקשי יטענו .14

לה על דעת עצמה וללא היא פע , 3'  מסהמשיבהאו חברי אחרי בארגו� /  והמבקשי

 .הסכמת מי מהחברי

 

15. יוצא ,  מועד תחילת הביטוח נשוא התביעה2000ל לפני חודש ספטמבר " פרשו מצההמבקשי

2� ו1 המשיביל צורפו לפוליסות הביטוח האמורות אצל "איפוא כי במש* כל השני הנ 

הסכמת או /בהתאמה ממועד תחילת הביטוח ועד עצ היו הזה ללא קבלת חתימת ו

  .ובגי� כ* ה עותרי לקבלת סעד השבה כמפורט בהמש* תביעה זו, או ללא ידיעתו/ו, בכתב

 

16.  אשר צורפו לפוליסת הביטוח 3'  יטענו כי עומדת לחבריה בארגו�  המשיבה מסהמבקשי

 כפי שפורטה מבקשי  זהה לזו העומדת להמשיביעומדת עילת תביעה כנגד , נשוא התביעה

בהתא למועד פרישתו של כל גימלאי ומועד , בשינויי המתחייביבכתב התביעה  

 לפוליסות הביטוח 4� ו3'  מסהמשיביי "וצירופו הכפוי ע, 3'  מסהמשיבההצטרפותו לשורות 

 . בהתאמה2� ו1'  מסהמשיביהכפויות אצל 

 



 בבסיסה וביסודה עומד עיקרו� ועילת תביעה המבקשיומאחר ותביעת האישית של , משכ* .17

בקשה לאישור תביעת , ה מגישי במקביל לתביעה זו, זהה ליתר העמיתי חברי צוות

  . האישית כתובענה ייצוגית

 

18. שדורש התערבות , כי בתביעה זו קיי אינטרס ציבורי חשוב,  יטענו ובצדקהמבקשי

כדי לשמור על זכויותיו הקנייניות של הפרט מפני ארגוני כלכליי בעלי עוצמה , המשפט

מ לקד את עסקיה תו* " מנצלי את מעמד הכלכלי ופועלי בניגוד לדי�  עאשר

 .התעלמות מזכויות הפרט  ופעמי לצערנו תו* רמיסת ברגל גסה

 

19. בכ* , י חוזר המפקח על הביטוח" הפרו באופ� בוטה את חובת הגלוי הנאות  עפהמשיבי

ו אות אודות העובדה שצרפו מבוטחי לפוליסה מבלי שקבלו את הסכמת ומבלי שיידע

  .וא, חידשו את אות פוליסה ללא ידיעת המבוטחי, שה עומדי להצטר, לפוליסת ביטוח

  

  רקע

  

בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  . אינו נזכר בחוק חוזה ביטוח" ביטוח קבוצתי"המונח  .20

 ביטוח חיי"הוא מוגדר כ") תקנות ביטוח קבוצתי ("1993ג "תשנ) ביטוח חיי קבוצתי(

תקנות , לפי לשונ�, א כ�". סיכו� שנעשה לקבוצת מבוטחי ואשר אינו כולל מרכיב חיסכו�

 ביטוח חיי קבוצתי אינ� חלות על המקרה שעניינו ביטוח בריאות סיעודי ולא ביטוח חיי

ע זאת התכליות והמטרות שמבקשות תקנות ביטוח קבוצתי להגשי רלוונטיות ). סיכו�(

 .אשר הואלכל ביטוח קבוצתי ב

 

ואז , ביטוח קבוצתי נעשה ברגיל עבור קבוצה גדולה של אנשי שיש לה מכנה משות, .21

המשמעות היא שהמבטחת אינה בודקת א כל אחד . המבטחת יכולה לוותר על הליכי חיתו

אלא מאפשרת לכל הנמני ע הקבוצה ליהנות , מחברי הקבוצה המבוטחת הוא בר ביטוח

 .מהביטוח

 

חיכי החיתו אינו מביא לוויתור על הדרישה הבסיסית והיסודית שאי� לה הוויתור על ה .22

, י חתימתו של המבוטח להצטר, להסדר הביטוח הקבוצתי"והיא ההסכמה בכתב ע, תחלי,

י המחוקק לאחרונה בתחיקת של תקנות הפיקוח על "עיקרו� חשוב זה אומ( ע, ובשעה טובה

י המחוקק "תקנות שהותקנו ע, 2009 –ס "התש) ביטוח בריאות קבוצתי ( עסקי הביטוח 

  .בהשראה ובאימו( מלא של התקנות המתייחסות לביטוח חיי קבוצתי כאמור לעיל

 

23.  יטענו לתחולה רטרואקטיבית של תקנות ביטוח בריאות קבוצתי האמורות ג על המבקשי

צור באשר ה� אינ� באות לשנות ולי, 2� ו1 המשיבי לבי� המבקשימערכת היחסי שבי� 

להרחיב , אלא באות לאמ( הסדר חקיקתי קיי מתחו ביטוח החיי הקבוצתי, מצב חדש

  .     ולהחיל אותו ג לתחו ביטוח הבריאות הקבוצתי

 



. מייצג הקבוצה: כאשר ההסדר הביטוחי הוא מסוג של ביטוח קבוצתי מעורב בו גור נוס, .24

י  שקיימת זיקה כלשהי בינו המייצג הינו הגור המבקש לדאוג לביטוחה של קבוצת אנש

 בעל "נהוג לכנות את המייצג " . צוות" המייצגת היא אגודת – המבקשיבמקרה של . לבינ

  

 

המייצג פועל להסגת הביטוח עבור חברי .  מונח שאינו נזכר בחוק חוזה ביטוח� "הפוליסה .25

 לסוכ� ביטוח זהו המצב ג כשהמייצג פונה. הקבוצה ובמוב� זה  נית� לראות בו מעי� מתוו*

א* בשו מקרה אי� המייצג יכול לצר, חבר קבוצה .כדי שידאג להסדר ביטוחי לקבוצה

 .להסדר ביטוחי ללא הסכמתו המפורשת ומבלי ליידעו אודות פרטי הביטוח

 

חוזר המפקח על הביטוח  המטיל על המבטחת חובת גילוי נאות והסבר על אודות ביטוח 

 בריאות

  

  

גילוי נאות " שכותרתו 2001/9 המפקח על הביטוח חוזר שמספרו  הוציא2001בחודש מאי  .26

מטרתו המוצהרת של החוזר הייתה . "למבוטח בעת הצטרפות לפוליסת ביטוח בריאות

לאחר שהחוזר עומד על המאפייני המיוחדי של . להבהיר לרוכש הביטוח את זכויותיו

 :הוא קובע לאמור, ביטוח בריאות

 

  :מטרת החוזר"

ות רבה ביצירת תהלי( מכירה שקו) לציבור בכל קיימת חשיב

גילוי נאות של פרטי העסקה הנו מרכיב חיוני . ערוצי השיווק

. לקונה הביטוח בעת רכישת ביטוח בכלל וביטוחי בריאות בפרט

, הבהרת פרטי העסקה הביטוחית תתרו� להוגנות העסקה

שכלול השוק ויכולתו של המבוטח לבחור את הפוליסה 

  .כיוהמתאימה לצר

להל+ חוזר המורה על הבהרת הזכויות המוקנות בפוליסת 

הביטוח אשר תיעשה באמצעות אחידות של המידע שעל המבטח 

למסור למבוטח ע� הצטרפותו לפוליסה לביטוח בריאות ובכלל 

זאת תו( הבחנה בי+ . זה הדגשה של נקודות מרכזיות בפוליסה

הוצאות , יסוגי פוליסות וסוגי כיסויי� לרבות ביטוח סיעוד

 .ושיניי� אבד+ כושר עבודה , נכויות, מחלות קשות, רפואיות

  

 ועלויותיה� יאפשר ללקוח  פירוט הכיסויי� המוצעי� בפוליסה

לערו( השוואה יעילה בי+ פוליסות שונות וכ+ יתא� את רמת 

דבר שעשוי לסייע ג� בעת ניהול , ציפיותיו למוצע בפוליסה

  ".התביעה

  



27. תו* הפרת חוק הפיקוח על עסקי , י באגודת צוות להסדר ביטוחי צירפו  עמיתהמשיבי

 בכ* שלא טרחו לקבל את הסכמת , נהגו בחוסר תו לב, ביטוח וחוק חוזה ביטוח

 

 

 

וגבו מהמבוטחי סכומי כס, רבי תו* ניצול האמו� שנתנו הגמלאי , להצטרפות לביטוח  .28

  .3'  מסמשיבהב

  

  עילת התביעה

  

 נחת חוזה בי� 2000 במהל* חודש ספטמבר שנת מבקשיע לבמועד שאינו ידו  .א  

 1' מסהמשיבה ע 2004 ולאחר מכ� בשנת 2'  מסהמשיבה לבי� 3'  מסהמשיבה

 שבמסגרתו יצטרפו חבריה לתוכנית ביטוח שהוכנה עבור 4'  מסהמשיבהבתיוו* 

וזאת ללא ידיעת וללא הסכמת , ) הפוליסה:להל�  (4'  מסהמשיבהבידי 

 דמי ביטוח חודשיי 4'  מסהמשיבהבהתא להסכ זה ניכתה .  לביטוחלהצטר,

  .מהתובע כל וזאת עד ליו הגשת תביעה זו 1 120 � בס* כ

  

או / בניכוי ו5'  מסהמשיבי "התשלו עבור פוליסות הביטוח האמורות בוצע ע

והועברה בתלוש המשכורת , מבקשיתשלו חובה מגמלת הפנסיה המגיעה ל

הכל שלא כדי� וללא כל ,  בהתאמה2�  ו1'  מסהמשיביטובת שלה ישירות ל

לא לחיוב ולניכוי האמור מגמלת וללא הסכמת בכתב וחתימת , הרשאה

  .להצטר, לפוליסות הביטוח האמורות

  

   ההצטרפות לתוכנית נעשתה  אכ� ללא הסכמת  3'  מסהמשיבה             כעולה מטענות   .ב

                                . דבר המנוגד לכל הגיו�, כיוו� שהיא נעשתה באופ� אובליגטורי, המבקשי

  

 ידגישו הודעות שקיבלו בדואר בשלבי מאוחרי יותר על עצ היות המבקשי  .ג  

 מאחריות ומהחובה לפעול המשיביאינה פוטרת את , מבוטחי בביטוח בריאות

ינה דאגה להסדירו בחקיקה והמד, שכ� שוק הביטוח אינו מערב פרוע, על פי הדי�

מ להג� על זכויותיו של "וכל זאת ע, ונהלי וחוזרי שיוצאי לאור מיו ליו

הפרט מפני ארגוני ביטוח שמנצלי את מעמד הכלכלי ומתעשרי על חשביו 

  .הפרט

                          

 5'  מסהמשיבה, 5� ו3ות מס משיבל שנתנו אמו� מלא ב" גמלאי צההמבקשי  .ד

פ חוק בתשלו גימלת פנסיה חודשית "ותה המעסיק לשעבר ומחוייבת עבהי

ולא צפו , ל" בהיות חברי בה מיו פרישת מצה3'  מסהמשיבה ומבקשיל

  .ויתנו יד להוצאת כספ שלא כדי�,  ימעלו באמו� זה5� ו3'  מסהמשיבימעול כי 

 



טמבר ועד יו התובע יטע� וידגיש כי ממועד תחילת הפוליסה לכאורה בחודש ספ  .ה

או ידיעה על /לא חת על א, מסמ* שתכליתו הסכמה לפוליסה ו, הגשת תביעה זו

אלא שבמש* שמונה שני של אמו� ותו לב מצדו של התובע כלפי , תנאיה

 .  לא גילה התובע את דבר קיומה של הפוליסה3'  מסהמשיבה

  

    

 

כמו , מכספ הפרטיהפסידו , המשיביכי עקב התנהגות , ובצדק,  יטענוהמבקשי  .ו

 .ונגרמה לה עוגמת נפש, ג רווחי מכס, זה

 

 חובת  אמוני כמי שמופקדת על ייצוג המבקשי חבה כלפי 3'  מסהמשיבה  .ז

 הפרה אמו� זה באופ� בוטה ומוחלט ורמסה את 3'  מסהמשיבה, כארגו� גמלאי

ות  תו* התעלמ4'  מסהמשיבהבכ* שהתקשרה בחוזה ע ,  זכויותיה ברגל גסה

 .וגזלה מכספ הפרטי סכומי נכבדי פרק זמ� רב , המבקשימהצור* בהסכמת 

 חובה חקוקה 3'  מסהמשיבההפרה , כבעל פוליסה כהגדרתו בחוק חוזה ביטוח  .ח

בכ* שפעלה בניגוד  , 1968 �ח "תשכ) נוסח חדש( לפקודת הנזיקי� 63' כמשמעה בס

ביטוח חיי (עסקי ביטוח או תקנות הפיקוח על /לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ו

, )והתקנות החדשות בעניי� ביטוח בריאות קבוצתי  ( 1993�ג"התשנ, ) קבוצתי

חקיקה שנועדה להג� על הצרכ� מפני פעילות של גופי כלכליי בעלי עוצמה כגו� 

 .המשיבי

 

אשר גזל , 5'  מסהמשיב יטענו כי קמה לה עילת תביעה השבה כנגד המבקשי  .ט

עזר , כפה על התובע, הפנסיה שלו באופ� לא חוקי ושלא כדי�מכספ ומגימלת 

 ושית, אית פעולה בפגיעה באוטונומיה של התובע ויתר 4� ו3' ות מסמשיבל

4� ו3'  מסהמשיבי תר את חלקו ביחד ע 5'  מסהמשיב, העמיתי חברי צוות 

 באופ� 2� ו1 המשיבילצר, את התובע להסדר ביטוח בריאות קבוצתי אצל 

תו* פגיעה באוטונומיה של הפרט כאמור לעיל ותו* שלילת החירות של , ייתיכפ

,  וגזילת זכות לבחור א להצטר, להסדר הביטוחי האמור א לאוהמבקשי

 ביצע במשכורותיה של 5'  מסהמשיב, לבחור במבטח כזה או אחר א בכלל

 המשיביאו תשלו חובה שלא כדי� והעבירו בהפקרות לידי / ניכוי והמבקשי

 אשר רקמה את כל המזימה 4'  מסהמשיבה בתיווכה ובניצוחה של 2� ו1' מס

 על חשבו� גימלת הפנסיה של גימלאי 3'  מסהמשיבהל ע "והפשיעה הכלכלית הנ

 קמה מבקשיומכא� כי ל,  ויתר העמיתי חברי צוותהמבקשיל כדוגמת "צה

ור הסדר ביטוחי לא עילת תביעת השבה והחזר כספי של דמי הביטוח שנגבו עב

 .המשיבי כנגד כל אחד ואחד ממבקשיעילת התביעה קמה לה ל, חוקי

 

מי באחריות ישירה ומי באחריות ,  אחראיותהמשיביאי� צל של ספק כי   .י

( או חוק החוזי ) חלק כללי ( מכח פקודת הנזיקי� או חוק החוזי , שילוחית

 על עצ קיו מבקשיבכ* שלא דאגו להודיע ל) תרופות בשל הפרת חוזה



לתקנות ) ב (3בהתא לתקנה  ( הסכמת� המפורשת בכתבקבלת , הפוליסה

או לתנאי / יהיה מודעי לסייגי והמבקשילא דאגו ש,הפיקוח על עסקי ביטוח

, ללא זהירות וללא תשומת לב מספקת, פעלו בחוסר מיומנות, הפוליסה שהונפקה

 .באושי של מחדל  יכולות ליהנות מפרי ההמשיביעל כ� אי� 

 

  

  

  

לתקנות ) ב (3 הפרו באופ+ גס   תקנה המשיבי�,אי+ צל של ספק בהתא� לנתוני� של התיק .    

 לחוק הפיקוח 112 ו 41, 38' תקנות אלה תוקנו מכח סע. הפיקוח על עסקי ביטוח ביחד ולחוד 

 לחוק הפיקוח 40' וכ+ הפרת ס, על עסקי ביטוח שבוודאי ג� תקנות אלה כפופות לאותו חוק

 א לחוק פיקוח על עסקי פיקוח קובע על אופ+ הגשת 62'  ס. בדבר קבלת אישור המפקח

 .תביעה ייצוגית מכח חוק זה 

  

    ומה 1981א "התשמ,  הפרו הרואות חוק הגנת הצרכ�המשיבי יטענו כי המבקשי. טו 

  . לחוק 4 ו3 ,2'        ס

  

ו של חוק הגנת הצרכ� להג� על יכולתו  של בפסיקת בית  משפט העליו� נקבע כי תכלית  .טז

חובה אשר הופרה במקרנו באופ� גס כאשר תוכ� הפוליסה לא . הצרכ� באופ� מודעי ורצוני

החלות , על כ� החוק מתמקד בחובות הגילוי. הובא לידיעת חבריה וא, קבלת הסכמת

' אזוב נ 3613/97א "בע. ומגדיר עילות הנוגעות להטעייתו ולניצול של מצוקתו,כלפי צרכ�

 :ריבלי� ' השופט המשנה לנשיאה א' י כב"צוי� ע) 2002 (787) 2(ד נו"פ,עיריית ירושלי�

 

ההתמקדות במסירת המידע בשלב הטרו� חוזי תוחמת את גבולות החוק בצורה "

, לא ייכללו בחוק, לפיכ( עילות שאינ+ באות בגדר שלב עיסקה זה,ברורה למדי

 ".בגינ+ תובענה ייצוגיתוממילא לא יהיה נית+ להגיש 

  

  הסכ� הביטוח ע� חברת מגדל.               יז

  

 : הוסכ כי 65'  סע12' עמ, מגדל '                    בהסכ שנחת ע חב

מהתשלו�  % 94ס( : בתו� חמש שני� יערכו הצדדי� התחשבנות כמפורט להל+ " 

בכל . 63מור בסעי) כ התשלומי� ששיל� המבטח כא" בניכוי סה64כאמור בסעי) 

מהפרש זה בצירו)  % 50תקבל צוות ,מקרה בו קיי� הפרש חיובי בהתחשבנות כאמור 

  .ריבית והצמדה

  

  

  הסכ� הביטוח ע� חברת הפינקס.               יח

  



 קיבלה מעי� טובת הנאה אשר רק הביאה 3 המשיבה, בהסכ שנחת ע חברות הביטוח

כאשר לא מ� הסת צוות פעלה בסודיות ולא , בריהלהנאתה ורווחתה והכל ללא ידיעת ח

וא, לא טרחה לקבל את הסכמת כנדרש בחוק , הביאה לידיעת חבריה עצ ההתקשרות

  ומה ) המשיבייתר (וזאת על מנת לא להביא לחשיפת תנאי ההסכ ע חברות הביטוח 

  

  

  

* ע חברת ש הנכבד מופנית להסכ שנער"תשומת לב ביהמ, טובות הנאה שמקבלת צוות

  ישאר בידי בעל , לעיל76' בנוס) לאמור בס"  להסכ 81הפניקס והדר לרבות סעי, 

  

  

לקר+ ) להל+ סכו� ההפקדה(מס( כלל הביטוח  % 3הפוליסה מידי חודש סכו� בגובה 

בעל הפוליסה יהיה רשאי לעשות בכספי� שיצטברו בקר+ .שתוק� על ידי בעל הפוליסה

     ..."שימוש לפי שיקול דעתו

  

 ב העתק מהסכ� ע� חברת פניקס"מצ

 

 לאותו הסכ תחת כותרת התחשבנות 13' ש הנכבד מופנית לעמ"תשומת לב ביהמ  .יט

מההפרש ישול� לבעל  % 71,4, היה וההכנסה גבוהה מההוצאה"  צוי� 76' לרבות ס

או להרחבת /הפוליסה וישמש קר+ למת+ תשלומי� למבוטחי� לפני� משורת הדי+ ו

על פי הפוליסה או פוליסה אחרת הנותנת כיסוי ביטוחי לתשלו� הכיסוי הביטוחי 

בעבור טיפולי� רפואיי� או שירותי סיעוד או לצרכי הקטנת דמי הביטוח של 

והשימוש בכספיה יהיה לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של בעל ,המבוטחי� 

 .הפוליסה

 

של ניצול " בדריח כ" לבי� חברות הביטוח עולה 3 המשיבהמעיו� בהסכמי בי�   .כ

 העלמת כל , אי ידיעת את החוק, המבקשיבורות של המבוטחי ובה ג

 ביניה חילקו המשיביהתחשבנו , המידע הקשור להסכמי הביטוח נשוא התביעה

תו* התעלמות מוחלטת מזכויותיה של המבוטחי ובה ג " העוגה"את 

י חוקי הביטוח כלפי כמו כ� התעלמו חברות הביטוח מחובותיה על פ, המבקשי

 .מבוטחי

ולהורות , בנסיבות העניי� בית המשפט מתבקש להצהיר על בטלות הפוליסה .כא

בצרו, רבית ,  את מלוא הסכומי שנגבו מש* כל השנימבקשיי להחזיר למשיבל

כמו כ� רווחי ,פיצוי על עוגמת הנפש שנגרמה לה, והצמדה ושכר טרחת עור* די� 

 .שהניבו הכספי  שנגבו

  

   ויתר העמיתי       המבקשי, הנסיבות המתוארות מקימות לחברי הקבוצה המוצעת, מכא�.      27

  :שורה של עילות תביעה,            חברי צוות שצורפו להסדר הביטוחי האמור

 



" צוות"עילה  בגי� הפרת חובת אמו� הקמה מכוח היות התובע חבר בארגו�   .א

  ;האמו� על זכויותיה

) } נוסח חדש{ לפקודת הנזיקי� 63סעי, (הפרת חובה חקוקה עילה בגי�   .ב

 ;כאשר החובות החקוקות ה� בי� היתר הוראותיו של המפקח על הביטוח

 ;חובת ההדגשה וחובת ההבהרה, עילה בגי� הפרה של חובת הגילוי  .ג

  

 

 ;עילה בגי� ניצול בורות המבוטחי  .ד

 ;עילה בגי� הטעיית המבוטחי  .ה

 ;די�עילה בגי� התעשרות  שלא כ  .ו

 .עילה בגי� הפרת חובת תו הלב הטרו חוזית והחוזית  .ז

 .5'  מסהמשיבי "עילה בגי� פגיעה בקניינו של התובע וגזילת כספו ע  .ח

אפשרותו , עילה בגי� פגיעה באוטונומיה של התובע ושלילת זכותו וחירותו  .ט

לבחור מבטח כזה או אחר , ל א לאו"לבחור להצטר, להסדר הביטוחי הנ

 .א בכלל

 

  לחוק תובענות ייצוגיות רשאי בית המשפט הנכבד לאשר תובענה ייצוגית א  ) א(8לפי סעי, .      28

  :           מצא שהתקיימו התנאי המצטברי הבאי

  

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכל חברי   .א

 ;הויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצ, הקבוצה

 ;תובענה ייצוגית היא הדר* היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�  .ב

 ;קיי יסוד סביר להניח כי עניינ של כלל חברי הקבוצה ייוצגו וינוהלו בדר* הולמת  .ג

 .קיי יסוד סביר להניח כי עניינ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו לב  .ד

 

  

  .מתקיימי� באופ+ ברור ומובהק במקרה הנוכחי יטענו כי כל התנאי� הללו המבקשי� .29

  

  שאלה משותפת: התנאי הראשו+

  

30.   קיבלו את הסכמת הכללית והמפורשת של המבוטחי להצטר, 2 � ו1 המשיביהא

התשובה היא שלילית באופ� מובהק וחד . תו* גלוי נאות לפי החוק, לאותה פוליסת ביטוח

  .דוכא� מתבקשת הכרעת בית המשפט הנכב, משמעי

 

הא ניתנה חתימת של המבוטחי והסכמת בכתב להצטר, להסדר ביטוח בריאות  .31

הדבר משמיט מיסודו ומבטל מעיקרו את כל . התשובה היא שלילית, קבוצתי כמצוות הדי�

מבטל את הלגיטימיות והחוקיות , 4� ו3 המשיבימערכת היחסי וההסכמי שנערכו בי� 



והדבר הופ* בעצ את , 2�  ו1 המשיביי " שנעשו עשל פוליסות ביטוח הבריאות הקבוצתי

גביית דמי הביטוח עבור הסדר ביטוחי בלתי חוקי זה לגבייה לא חוקית ולתשלו שלא כדי� 

וכאמור דמי הביטוח עבור פוליסות הביטוח האמורות הועברו מגימלאות , שיש להחזירו

 1'  מסהמשיביה לטובת או תשלו חוב/ כניכוי ו5'  מסהמשיבי "הפנסיה של המבוטחי ע

2� ו  . 

  

  

  

  

 

קוד לחקיקתו של חוק תובענות ייצוגיות נפסק שעל המבקש לאשר תובענה כייצוגית  .32

'  החברה הישראלית לתקשורת נ–בזק  6567/97א "רע(להראות שקמה לו עילה לכאורה 

' וקשת נמג+  2967/95א "בע) ). 1998 (720�719, 713) 2(ד נב"פל "עיזבו+ המנוח אליהו גת ז

בהקשר של תובענה (פסק בית המשפט ) 1997 (327�328, 312) 2(ד נא"פ, טמפו תעשיות בירה

  :כדלקמ�) 1968ח "תשכ, ייצוגית מכוח חוק ניירות ער*

 

 מבחינת נטל 54כי על המבח+ למילוי התנאי� שבסעי) , נראה לי"

ולגבי כל , להיות אחיד לכל סעיפיו המשניי�, ומידת ההוכחה

ועליו לשכנע את בית המשפט במידת , נדרשי� מהתובעהתנאי� ה

כי הוא , הסבירות הראויה ולא על פי האמור בכתב התביעה בלבד

שהראשונה בה+ , א ולענייננו54ממלא לכאורה אחר כל דרישות סעי) 

אי+ להעמיד ). א(א54' היא קיומה של עילה אישית כאמור בס

ו� שאלה עלולות מש, לעניי+ מידת השכנוע, דרישות מחמירות מדי

להטיל את הצדדי� ועל בית המשפט עומס יתר בבירור הנושא 

לכפילות , דבר העלול לגרו� להתמשכות המשפט, המקדמי

את כל .  ייצוגיי� פוטנציאלי�מבקשי�בהתדיינות ולרפיו+ ידיי� של 

אלה יש למנוע על ידי קריטריו+ מאוז+ בנושא נטל ומידת ההוכחה 

שמצד אחד לא יפטור אותו מחובת , הנדרשי� מהתובע הייצוגי

 ." שכנוע ומצד שני לא יטיל עליו נטל כבד מדי

  

" אפשרות סבירה"כל שנדרש המבקש לאשר תובענה כייצוגית הוא להראות , הנה כי כ� .33

בעניי� זה ברור שאי� . ששאלות מהותיות של עובדה ומשפט תוכרענה לטובת הקבוצה

כלשונו של בית " לעניי� מידת השכנוע, מדידרישות מחמירות  "המבקשילהעמיד בפני 

  .המשפט

 

  

מדוע תובענה ייצוגית היא הדר( היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת שביסוד :  התנאי השני 

  התובענה

 



  

מבוססת על עילות , ברור מנסיבות העניי� שתביעתו האישית של כל אחד מחברי הקבוצה .34

השאלה המרכזית הטעונה . עובדהזהות ומעוררת שאלות מהותיות משותפות של חוק ו

כמו כ� מספר הפוטנציאלי של חברי הקבוצה הוא . הכרעה משותפת לכלל חברי הקבוצה

� מספר המבוטחי מגיע ל כהמשיבילפי מרשמי . גבוה 36,000  . מבוטחי

  

  

  

  

  

  ייצוג הול� וניהול ההלי( בדר( הולמת : התנאי השלישי 

  

35. , כ* ה מאמיני, ובא כוח, ת המבוטח הממוצע מייצגי  לפי מיטב הבנת אהמבקשי

ייצג באופ� הול וראוי את חברי הקבוצה וא, ינהל את ההלי* כמתחייב וכמתבקש בנסיבות 

  העניי�

  

  דרישת תו� הלב : התנאי הרביעי 

  

 להתפשר ע המשיביהתובענה הוגשה בתו לב ממניעי כשרי ושלא על מנת להביא את  .36

ה מתו* אמונה שהיא תוכל לסייע לחברי הקבוצה לזכות בהשבת התובענה הוגש. המבקשי

  .כספי שנגבו מה שלא כדי� ובניגוד לדי�

 

37. חלק פרטיי וחלק ציבוריי עמד על כ* , התובענה הייצוגית מגלמת מספר אינטרסי

 :הנשיא אהרו� ברק ' כב

 

 על אינטרס הגנה,האחד : ביסוד התובענה הייצוגית מונחי� שני שיקולי� מרכזיי� " 

אינו טורח להגיש ,ברוב המקרי� ,אותו יחיד . הפרט באמצעות מת+ תרופה ליחיד שנפגע

, ע� זאת.לעתי� בא הדבר בשל כ( שהנזק שנגר� לאותו יחיד הוא קט+ יחסית .תביעה

היא התובענה ,כ( שרק ריכוז תביעות יחידי� לתביעה אחת,הנזק לקבוצה הוא גדול 

ביסוד .השיקול השני עניינו אינטרס הציבור . לכדאיתהופ( את תביעת�,הייצוגית 

אינטרס זה מונח הצור( לאכו) את הוראות החוק שבגדריו מצויה התובענה הייצוגית 

 מפרי החוק יודעי� כי . לתובענה הייצוגית ער( מרתיע .

  

אינטרס ציבורי זה מוגבר לאור היעילות והחיסכו+ . לניזוקי� יכולת פעולה נגד�

כ+ מושגת  .הנלווי� לתובענה הייצוגית,הצדדי� ושל בית המשפט במשאבי� של 

 ( "באמצעותה אחידות בהחלטות בית המשפט בענייני� דומי� ונמנע ריבוי+ של תביעות 

  ")  פרשת טצת:" להל� ) ( 1996 (774,) 5(ד מט "פ ,זילברש2' טצת נ 4556/94א "ברע

  

 :ה עמד ג בית הדי� הארצי לעבודהעל מהותה של התובענה הייצוגית יתרונותיה וסכנותי .38



 

החורג מהתל� הרגיל של בירור מחלוקות , דופ+"התובענה הייצוגית היא הלי( יוצא"  

י� או משיבשל , מבקשי�חריגה זו יכול שתביא לקיפוח זכויותיה� של . המשפט" בבית

היא נועדה . לתובענה הייצוגית משמעות כלכלית וחברתית גדולה ביותר... של שניה�

לתבוע בש� , שנזקו של כל אחד מה� קט+ יחסית, אפשר לאד� אחד או לקבוצת אנשי�ל

פסק . כל הנפגעי� האנונימיי� שסכו� תביעת� הכולל גבוה ביותר נוכח ריבוי מספר�

  הדי+ 

  

  

  

"שאינ� מודיעי� על אי(בתובענה כזו מהווה מעשה בית די+ לגבי הנמני� ע� הקבוצה 

  :  להג+ על אינטרס היחיד שנפגע ואינו טורח להגיש תביעהיש בה כדי). רצונ� להיכלל בה

  

  

  

יש בה אינטרס ציבורי לאכיפת הוראות החוק שבגדרו באה התובענה הייצוגית יש לה 

יש בה כדי לבלו� שימוש לרעה בכוח הנתו+ בידי בעלי : ער( מרתיע מפני הפרת החוק

� ולמנוע מניפולציות על שחלק� בהו+ אינו עומד לעתי� בשו� יחס לכוח שליטת, שליטה

יש בה , ע� זאת. יש בה חיסכו+ במשאבי� ומניעת ריבוי תביעות" המשקיע הקט+"חשבו+ 

סכנה להתערבות יתר מצד בעלי המניות בניהול החברה והכבדה על ניהולה התקי+ והיעיל 

י� ובמשק כולו עקב ניצול לרעה משיבב, טמו+ בה פוטנציאל של פגיעה ביחידי הקבוצה

הגשת תביעות מנימוקי סחיטה והשתלטות ולח2 לפשרה , שיר זה על ידי קנוניהשל מכ

 מוכ+ לה כדי להימנע מהתדיינות מתישה ויקרה ג� א� המשיבכאשר , ג� כשאינה ראויה

יהודה מורג ' מ נ"התעשייה האווירית לישראל בע, 300031/98ע "ע ("חסרת סיכוי היא

 )).2000 (289, )2000(לה , 'ואח

  

כי הוגשו לבית המשפט המחוזי בנצרת , המבקשי�כ "יציי+ ב, ינות וגילוי נאותלמע+ הג

 2063/08א " ובש209/08בתיק . שני הליכי� של תביעה ובקשה להכיר בתביעה כייצוגית

כי היות המבקשי� נמני� על :"כ המבקשי�"במהל( הדיו+ בבקשה העיר בית המשפט לב

, לאור הערה זו והערות אחרות, ה כולההמגזר הבדואי אינ� יכולי� לייצג את הקבוצ

החליט לחזור בו , כ המבקשי� שוכנע כי בית המשפט נקט עמדה בתיק "ומאחר שב

 2041/09א "בש , 740/09. א.ת, י תובע אחר תביעה חדשה"לאחר מכ+ הוגשה ע. מהבקשה

מאחר והתובע לא התייצב לדיו+ על ,   בתיק הקוד�המבקשי�כ "י ב"והתובע ייוצג ע

  .ה להכיר בתביעה כייצוגית נדחתה הבקשההבקש

  

  הנזק  והסעד המבוקש

  



� הינו הפסד כספי בס*  כהמשיבי כתוצאה מהתנהגות מבקשיהנזק הישיר שנגר ל .39 

פיצוי על עוגמת נפש והוצאות משפט בס* , בצירו, רבית והצמדה, לכל אחד 1 14,400

  .לכל תובע 1 24,000כ "ובסה.   1 10,000

 

 יתחשבנו עימ לפי מועד צירופ לפוליסה וישיבו לה 36,000הקבוצה הוא בהנחה שמספר  .40

  .את כספ בהתא

 

 המצור, לתביעה המבקשיהעובדות המשמשות בסיס לתביעה זו מפורטות בתצהיר  .41

 .ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה

  

  

 

 :אשר על כ� מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כדלקמ� .42

 

  . לחוק תובענות ייצוגיות8על פי סעי, ,  ייצוגיתלאשר את התובענה כתובענה.   א

  

  

  

 :להגדיר את הקבוצה בשמה מוגשת התובענה הייצוגית כדלקמ�  .ב

 

ל חבר צוות שצור, להסדר ביטוח בריאות שנעשה מכוחו של הסכ בי� "גימלאי צה"

מ "מ מ� הצד האחד לבי� חברת מגדל ביטוח בע"גפ בע� או חברת מדי/ו" צוות"אגודת 

ועד , 2000מחודש ספטמבר . מהצד השני)  המבטחות(מ " הפינקס  ביטוח בעאו חברת/ו

ללא ידיעת וללא " בצוות"עמיתי ' צורפו להסדר זה  מס, יו הגשת התובענה

מבלי שהמבוטחי , או הסכמת/הסכמת ופוליסת הביטוח א, חודשה  ללא ידעת ו

הביטוח עבור פוליסות או נתנו הסכמת בכתב להצטר, לביטוח האמור ודמי /חתמו ו

ל בניכוי תשלו חובה מגימלת הפנסיה המגיעה לגימלאי "י צה"ל שול ע"הביטוח הנ

  ".חבר צוות 

ולחייב את המשיבי בהוצאות , לית� הוראות בדבר אופ� פרסו ההחלטה ונוסחה  .ג

 .הפרסו

 

 3'  מסהמשיבהלהשיב למבוטחיה חברי , 2�  ו1'  מסהמשיבי –להורות למבטחי   .ד

לרבות ,  דמי הביטוח והפרמיות שגבו מה שלא כדי� בצירו, הצמדה ורביתסכו

ולהצהיר על . 1981 –א "א לחוק חוזה ביטוח התשמ28רבית מיוחדת לפי סעי, 

 .בטלות הפוליסה מעיקרה שכ� אינה עונה על דרישות החוק

 



להשיב למבוטחי החברי , בהיותה בעל הפוליסה האמורה, 3'  מסמשיבהלהורות ל  .ה

את כל הסכומי והרווחי שגרפה והתעשרה על חשבונ , ה באגודת צוות עצמהב

  .של העמיתי במסגרת הסכמי הביטוח האמורי

 

בהיותה סוכנות הביטוח שתיווכה וכוננה את הסכמי הביטוח , 4'  מסמשיבהלהורות ל  .ו

 המשיבהל בצוותא חדא ע "רקמה את כל המזימה והפשיעה הכלכלית הנ, האמורי

 ובהיותה ממונה על הפעלתו של ההסדר הביטוחי האמור וצירו, המבוטחי ,3' מס

 מבקשילחייבה להשיב ל, אליו ומפעילת המוקד שהוק לצור* הסדר ביטוחי זה

  את כל הרווחי והכספי מבקשיהייצוגיי וליתר חברי הקבוצה בשמה ה

  .שגרפה במסגרת התקשרות בלתי חוקית זו

  

  

  

 

להשיב לידי הגימלאי , ל" צה–הוא צבא הגנה לישראל , 5'  מסהמשיבלחייב את   .ז

ל מכוח "י צה"חברי צוות את כל הכספי שנגזלו מגימלת הפנסיה המשולמת לה ע

, או תשלומי חובה שלא כדי�/ל ניכויי ו"י צה"ואשר כאמור לעיל נוכו ממנה ע, החוק

  .  בהתאמה2� ו1ות משיבל ל"י צה"והועברו ע

 

ינו צודק והוג� בנסיבות העניי� לפי שיקול דעתו של בית לית� כל סעד אחר שה  .ח

  .המשפט הנכבד

  

  

 

  .מ כדי�"ד בצירו, מע"ט עו"את הוצאות הבקשה ושכ, המשיבילהשית על   .ט

 

או מסמכי נוספי ככל / שומרי לעצמ את הזכות להשלי טיעוני והמבקשי  .י

  .שיהיו בידיה

 

 . לדו� בתביעה זולבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית והמקומית .43

 

____________________                                                                ____________________  

  ד"עו, טיב'ח. וליד ס  ד"עו, ויסא פלאח  

  כ התובע"ב  כ התובע"   ב  

 


