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  א. גילוי נאות

 

1.  �אז פנתה המבקשת למשיבה בבקשה לקבלת תגמולי ביטוח  2011בשנת החלה מסכת האירועי, שתתואר להל

 וליסה שברשותה.מכח הפרק העוסק בבדיקות לנשי, בהריו� ובטיפולי פוריות שבפ

 

המשיבה סירבה בנימוק שבעלה של המבקשת אינו מבוטח כמוה באותה פוליסה תו� שהיא מסתמכת על סעי-  .2

החרגות בפוליסה. המבקשת עיינה בפוליסה ונוכחה לדעת שסעי- ההחרגה זה אינו חל על גברי, או על נשי, 

המשיבה להפלותה על בסיס מגדר (היותה  שאינ� נשואות. הסירוב פגע במבקשת, שלא הבינה באיזו זכות בחרה

, ג, כ� לא (אחיה של המבקשת) אישה) ו/או בסיס מצב משפחתי (היותה נשואה). פניות נוספות, בסיועו של הח"מ

 .הועילו. המבקשת פנתה למפקח על הביטוח ובמהל� הבירור ניאותה המשיבה לשל, לה את תגמולי הביטוח

  

, ביקשה המבקשת להגיש שנפגעו מפעולות ו/או מחדלי המשיבה אחרות מאחר וכמו המבקשת קיימות ג, נשי, .3

בניסיו�  ,)17.6.12(ביו,  קרוב לשנתיי�לפני נגד המשיבה תובענה ייצוגית. טר, לכ� פנתה המבקשת למשיבה, 

 .אשר יובא לאישורו של בית המשפט הנכבד במקביל להגשת התביעהלגבש מתווה פתרו� מוסכ, 

 

י, אשר לדעת הצדדי, יכול להשיא את רווחת, של חברי הקבוצה תו� חסכו� משמעותי המדובר במתווה חדשנ

 . כשהכל, כמוב�, מובא לאישורו של בית המשפט הנכבדבזמ� שיפוטי 

 

והגיע לסיומו המוצלח , קרוב לשנתיי�על פני  , כאמור,בי� הצדדי, התקיי, משא ומת� אינטנסיבי שהתפרש .4

 לאחרונה. 

 

יאיר צדקני נ' פלאפו�  28079�04�10צ (מרכז) "תלברכתו העקרונית של בית המשפט ב יצוי� שדר� זו זכתה .5

  –, שציי� (נבו) תקשורת בע"מ

  

"המבקש פנה למשיבה ובקש לגבש מתווה חדשני לפתרו�, בפיקוח בית המשפט, מבלי 

שתוגש תובענה ייצוגית, אלא לצור� אישור ההסכ� שבי� הצדדי�, דבר שעשוי היה 

א� היא סירבה. בנסיבות  –שיפוטי והוצאות ולמנוע נזק תדמיתי למשיבה לחסו� זמ� 

אלו נמנע המבקש מלפנות ולהציג את מלוא הראיות מראש. אמנ� איני נדרשת ל"מתווה 

החדשני" שהציע ב"כ המבקש לפלאפו�, שכ� משלא עלה יפה, אי� הוא עני� לבית 

אי� בו אלא עזרה סוגיה,  ואול� לכאורה, בלא לרדת לעומקה של –המשפט לענות בו 

 ]ההדגשות, לעיל ולהל�, הוספו, הח"מ[ "לבית המשפט לעשות צדק ומשפט

  

6.  � .שרר נ' בזק 42663�05�10ת"צ בכי שמתווה דומה אושר נציי� כ

  

  ב. מהות התובענה

 

הבא, בפרק העוסק סעי- הלמבקשת ביטוח בריאות שסיפקה לה המשיבה. בי� יתר סעיפי הפוליסה קיי,  .7

 ות לנשי, בהריו� וטיפולי פוריות:בבדיק
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"מובהר ומוצהר בזאת, כי לגבי מבוטחת נשואה, הכיסוי על פי פרק זה מותנה בכ� ששני 

בני הזוג מבוטחי� בפוליסה זו, לרבות במסלול ברות ביטוח ו/או פוליסה פרטית או 

קבוצתית אצל המבטח. מובהר כי כיסוי זה יינת� ג� לעובדת שאינה נשואה 

 גרושה/אלמנה)"(רווקה/

  

, חוק איסור הפליה במוצרי�, בשירותי� ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריי�לבניגוד  ,מפלהסעי- זה 

  , �2000תשס"א

  

  .סעי' מְתנה"לצור� הנוחות  ייקרא סעי- זה "

  

 .1רצ"ב כנספח  –העתק מהפוליסה  •

 

בגי�  – פצות את חברי הקבוצהללעתיד, ו – ְתנהמהנובע מקיומו של הסעי- הלתק� את העוול התובענה דנא נועדה  .8

  . מחדלי העבר

 

 ג. הסעדי� המבוקשי�

 

 לבית המשפט כדלקמ�:את תביעתה בזה  המגיש תהמבקש .9

 

חוק תובענות , מכח ") כתובענה ייצוגיתבקשת האישור": (להל� המצורפת לבקשה זולאשר את התובענה   .א

 ");ייצוגיותחוק תובענות " –(להל�  �2006 , התשס"וייצוגיות

 

 :(להל�: "חברי הקבוצה") להגדיר את הקבוצה שבשמה הוגשה התובענה כדלקמ�  .ב

  

"כל מבוטחות הראל, אשר החזיקו או מחזיקות בפוליסת בריאות בה נכלל סעי' מְתנה 

ואיל� וב� זוג� לא היה או אינו (לפי העניי�) מבוטח בפוליסת בריאות אצל  1.1.06מיו� 

� קבלת תגמולי הביטוח מכח פוליסת הבריאות הרלבנטית של הראל במועד הרלבנטי לש

מקרה ביטוח, בגינו לא היתה זכאית לכיסוי ביטוחי עקב קיומו וארע לה  אותה מבוטחת

  "של הסעי' המתנה

 

 לקבוע כי עילות התובענה הנ� כדלקמ�:  .ג

 

ר חוק איסור הפליה במוצרי�, בשירותי� ובכניסה למקומות בידולאפליה אסורה, בניגוד  •

 ;�2000, תשס"אולמקומות ציבוריי�

  

 ;לפקודת הנזיקי� [נוסח חדש] 63פי סעי- �הפרת חובה חקוקה על •

  

 

 לקבוע כי הסעדי, ה,:  .ד
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בלתי חוקי או סותר את  בהיותו) Voidודמעיקרא (מלכתחילה  בטללהצהיר שהסעי- המתנה  )1(

  תקנת הציבור ולחילופי� שהסעי- המתנה מבוטל.

, ה כאמור מקנה לחברי הקבוצה זכות לקבלת תגמולי ביטוחלהצהיר שביטול הסעי- המתנ )2(

 .בכפו- ליתר תנאי הפוליסה

, כאמור בוטלהמתנה את חברי הקבוצה על כ� שהסעי- ליידע למשיבה ועל חשבונה צו שיורה  )3(

לקבלת תגמולי ו/או תביעה בדרישה למשיבה וכי עומדת לחברי הקבוצה הזכות לפנות  לעיל,

 ביטוח.

אלא א, כ� קיימת , לשל, לחברי הקבוצה שיפנו אליה את תגמולי הביטוח צו שיורה למשיבה )4(

.� למשיבה זכות כדי� להימנע מכ

)5( �, בסכו, שיקבע להורות למשיבה לפצות את חברות הקבוצה בגי� הנזק הלא ממוני שנגר, לה

 בית המשפט הנכבד

 

  –עוד מתבקש בית המשפט הנכבד כדלקמ�   .ה

ה יפורסמו בשני עיתוני, יומיי, בשפה העברית, וכ� להורות כי ההחלטה בבקשה זו ונוסח )1(

ה תישא לית� הוראות נוספות כפי שימצא לנכו� בדבר אופ� הפרסו, כאמור, ולקבוע כי המשיב

 בהוצאות הפרסו,.

 ית� הוראות נוספות בדבר הדיו� בתובענה כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכו�.ל )2(

  

  הצדדי� לתביעהד. 

  

 שלה. מחזיקה בפוליסת בריאות כפי הגדרת מושג זה בחוק תובענות ייצוגיות,  –ה , לקוחה של המשיבהמבקשת .10

 

 המספקת, בי� היתר, ביטוחי בריאות. מבטח, המשיבה הינה  .11

  

  ה. עובדות המקרה הצריכות לעניי�

 

, בהסתמ� על פוליסת הבריאות 2011בתחילת שנת  המבקשת נזקקת לטיפולי פוריות ובשל כ� פנתה למשיבה .12

  .לקבל החזרי, כספיי, להוצאותיה בכדי, שברשותה

 

, בנימוק שבעלה של המבקשת לא מחזיק בפוליסה דומה המְתנהבהסתמ� על הסעי-  ,המשיבה דחתה את פנייתה .13

 .של המשיבה

  

(לבסו-, כ� נאמר כבר עכשיו, בעקבות  שלילת תגמולי הביטוח –למבקשת נזק ממוני תגובת המשיבה גרמה  .14

 שלנזק לא ממוני,  בנוס- ג,תגובת המשיבה גרמה לה  לה "לפני, משורת הדי�"). התערבות הח"מ אלו שולמו

משיקולי מגדר (היותה אישה) הנובעי, משלילת זכותה לקבלת תגמולי ביטוח עוגמת הנפש ו/או חוסר הנוחות 

 ומחמת מצבה האישי (היותה נשואה). 
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ותזכורת נוספת נשלחה ביו,  19.11.10יו, , תזכורת ב8.11.10ביו, אליה בוצעה פניה נוכח תשובת המשיבה  .15

15.1.11 

 .2רצ"ב כנספח  – 8.11.10עותק מהפניה למשיבה מיו,  •

 .3רצ"ב כנספח  – 19.11.10עותק מהפניה למשיבה מיו,  •

 .4רצ"ב כנספח  – 15.1.11עותק מהפניה למשיבה מיו,  •

 

תשובה דומה נתקבלה  .דלעיל בנימוק נתקבלה תשובת המשיבה הדוחה שוב את בקשת המבקשת 16.1.11ביו,  .16

 .18.3.11ג, ביו, 

 .5רצ"ב כנספח  – 16.1.11עותק מתשובת המשיבה מיו,  •

 .6רצ"ב כנספח  – 18.3.11עותק מתשובת המשיבה מיו,  •

  

 לפנות בתלונה למפקח על הביטוח. 4.4.11בשל כ� נאלצה המבקשת ביו,  .17

 .7רצ"ב כנספח  – 4.4.11עותק מהתלונה למפקח על הביטוח מיו,  •

  

 בוצעה פניה נוספת למפקח על הביטוח.  28.6.11ביו,  .18

 .8רצ"ב כנספח  – 28.6.11עותק מהפניה הנוספת למפקח על הביטוח מיו,  •

  

 . 27.6.11לאחר מכ� נתקבלה אצל הח"מ תשובת המשיבה מיו,  .19

 .9רצ"ב כנספח  – 27.6.11עותק מתשובת המשיבה מיו,  •

  

 הביטוח.  בוצעה פניה נוספת למפקח על 5.7.11ביו,  .20

 .10רצ"ב כנספח  – 5.7.11עותק מהפניה הנוספת למפקח על הביטוח מיו,  •

  

  .בחרה המשיבה להכיר בתביעת המבקשת, זאת "לפני, משורת הדי�" 2.2.12 ביו,  .21

 .11רצ"ב כנספח  – 2.2.12עותק מתשובת המשיבה מיו,  •

 

טע, להמש� התערבותו ובחר  נשלחה תשובתו הסופית של המפקח על הביטוח, אשר לא מצא 21.6.12ביו,  .22

� .לסיי, את טיפולו בעניי

 .12רצ"ב כנספח  – 21.6.12מפקח על הביטוח מיו, תשובת  •

  

  ו. עילות התביעה

  

I �2000חוק איסור הפליה במוצרי,, בשירותי, ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריי,, תשס"א. הפרת  

 

חוק (להל�: " ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריי, חוק איסור הפליה במוצרי,, בשירותי,) ל(א3סעי-  .23

ציבורי, לא יפלה  ,י שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקומקובע ש"") איסור הפליה

בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במת� הכניסה למקו, הציבורי או במת� שירות במקו, הציבורי, מחמת 

ד אישי או עמת, לאו,, אר2 מוצא, מי�, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מגזע, דת או קבוצה דתי

 הורות". 
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"שירותי תחבורה, פירושו  –" ירות ציבוריש" .הוגדר כ"היות אד, רווק, נשוי, גרוש או אלמ�" –" עמד אישימ"

,�ירותי� ש"וימוש הציבור" דור, תיירות ושירותי, פיננסיי,, המיועדי, לשבירבות, ת תקשורת, אנרגיה, חינו

  "שירותי בנקאות, מת� אשראי וביטוח"; ה, " פיננסי�

 

ה, עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקי�  �4ו 3לחוק זה קובע ש"מעשה או מחדל בניגוד לסעיפי,  5סעי- 

 [נוסח חדש], יחולו עליה,, בכפו- להוראות חוק זה".

  

העובדה  –פליה אסורה וזאת בשני מובני,: האחד ההמשיבה, כפי שתוארו לעיל, מהווי,  פעולות ו/או מחדלי .24

נה א� ורק על ְת חלות הסעי- המ –נה חל רק על נשי, ולא על גברי, (אפליה על רקע מי�), והשני ְת שהסעי- המ

 נשי, נשואות (אפליה על רקע מעמד אישי).

  

לחוק  30חוקי ו/או סותר את תקנת הציבור, כאמור בסעי- מכא� המסקנה שהסעי- המתנה בטל, בהיותו בלתי ו .25

 :�1973ג, התשל"החוזי� (חלק כללי)

  

ולאיסור התניית שירות בשירות, כפי  שכ� הוא עומד בסתירה מפורשת להוראות איסור הפליה – "בלתי חוקי"

 ;�  שיפורט בהמש

  

וויו� שהוא אחד מערכי היסוד ההסדר המפלה במקרה שבפנינו פוגע בער� הש –" סותר את תקנת הציבור"

מושג המשק- את "ה'אני תקנת הציבור, החשובי, והמרכזיי, בשיטתנו המשפטית, ומשו, הוא סותר את 

  ))2003( 228, 213) 2(פלונית נ' פלוני, פ"ד נח 8256/99רע"א מאמי�' החברתי של שיטת המשפט" (

 

  

IIIהפרת חובה חקוקה .  

 

] חובה המוטלת על א[:  לפקודת הנזיקי� 63סעי- כידוע, אלו ה, יסודות העוולה של הפרת חובה חקוקה לפי  .26

] המזיק לא קיי, את החובה המוטלת ג] החיקוק נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק; [בהמזיק מכוח חיקוק; [

] הנזק אשר נגר, הוא מסוגו או מטבעו של הנזק אשר אליו נתכוו� הה לניזוק נזק; [] ההפרה גרמדעליו; [

 החיקוק.

 

  כל יסודות העוולה, כדלהל�: מתקיימי,בענייננו  .27

  

  

  בחוק איסור האפליה.ה שלא להפלות, כאמור החוב  �  חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק

  

להגנת  –א, לא רק  –לעיל נועד, ג,  �שצוי החיקוק  �  החיקוק נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק

  .הציבור ובכלל, חברי הקבוצה

  

כפי שפורט לעיל, המשיבה לא קיימה את החובות   �  המזיק לא קיי� את החובה המוטלת עליו
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  המוטלות עליה.

  

ההפליה, כפי שתוארה לעיל, גרמה לחברי הקבוצה   �  ההפרה גרמה לניזוק נזק

על של תביעות לתגמולי לנזק ממוני: ה� בדחייה בפו

ביטוח שהופנו אליה וה� מכ� שחלק מחברי 

הקבוצה נמנעו מלפנות למשיבה מלכתחילה נוכח 

  קיומו של סעי- זה.

עגמת נפש נזק לא ממוני של בנוס- גרמה ההפליה ל

  .של הרצו� ולפגיעה באוטונומיה

  

  

  

הנזק אשר נגר� הוא מסוגו או מטבעו של הנזק 

  קאשר אליו נתכוו� החיקו

דר� התרחשותו למבקשת וכ� אופי הנזק אשר נגר,   �

תואמי, לצורה  �כמתואר בתובענה דנא 

  שהחיקוקי, שהובאו לעיל נתכוונו אליה

  

  

  הסעדי� המבוקשי�ז. 

  

למניעת חזרה מיותרת מופנה בית המשפט הנכבד לאמור במבוא לבקשה זו בכל הנוגע לסעדי, הנתבעי,  .28

  במסגרת הלי� זה. 

  

  התנאי� לאישור התובענה כייצוגיתח. קיומ� של 

  

I 'לתקנות)1(א)(2. הפרט בתוספת השנייה לחוק שעל פיו מתבקש אישור התובענה כתובענה ייצוגית (סעי (  

  

מבטח, סוכ� ביטוח  נגד לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, נית� להגיש תובענה ייצוגית תביעה 2פי פרט �על .29

רבות חוזה ביטוח או תקנו� קופת גמל, שבינ, לבי� לקוח, לרבות מבוטח או או חברה מנהלת, בקשר לעני�, ל

 . עמית, בי� א, התקשרו בעסקה ובי� א, לאו

  

בעילה לפי חוק איסור הפליה לתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות נית� להגיש תובענה ייצוגית  7על פי פרט  .30

 .�2000ציבוריי,, התשס"אבמוצרי,, בשירותי, ובכניסה למקומות בידור ולמקומות 

  

אי� ספק, וכפי שהובא לעיל, שהמבקשת הינה לקוחה של משיבה שהיא "מבטח" ועילות התביעה הינ� בקשר  .31

 לעני� שבי� מבטח לבי� לקוח. התובענה דנא הינה ג, מכח חוק איסור ההפליה.

  

  לפיכ�, רשאית המבקשת להגיש תובענה ייצוגית כנגד המשיבה בעילות שפורטו לעיל. .32
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II 'לתקנות) ושל הקבוצה (סעי' 4(א)(2. העובדות והוראות הדי� המקימות את עילת התביעה של המבקשת (סעי (

  ) לתקנות)5(א)(2

  

כפי שפורט בבקשה זו לעיל, למבקשת עילות תביעה אישיות כנגד המשיבה. עילות אלו עומדות ג, לחברי  .33

 הקבוצה. 

  

IIIלתקנות)6(א)(2(סעי'  . הגדרת הקבוצה והמספר המשוער של חבריה (  

  

 הובאה לעיל. הגדרת הקבוצה  .34

 

למבקשת אי� יכולת לקבוע את מספר חברי הקבוצה, בר, לאור משקלה המשמעותי של המשיבה בתחו, ביטוחי  .35

 הבריאות הדעת נותנת שמדובר בכמות רבה של אנשי,. 

 

IVסכו� . הסכו� או השווי המשוערי� של תביעותיה� של כל הנמני� ע� הקבוצה וה �אופ� שבו חושב או הוער

  ) לתקנות)7(א)(2התביעה (סעי' 

 

שווי משוער של החזרי, על רקע טיפולי פוריות יכול להגיע לבדו לאלפי שקלי, לאד,. לכ� יש להוסי- את הנזק  .36

כשנתוני האמת נמצאי, אצל 5, וניווכח שמדובר בנזק מצרפי היכול להגיע למיליוני  הלא ממוני שמקורו באפליה

 . שיבההמ

המבקשת שומרת על זכותה לתק� את סכו, הנזק האישי ו/או המצרפי, לכלל חברי הקבוצה, בהתא, לנתוני,  .37

 שיועברו לרשות, במהל� בירור התובענה.

  

V 'הולמת ובתו� לב (סעי �8(א)(2. המבקשת ובא כוחה ייצגו וינהלו את עניינ� של כלל חברי הקבוצה בדר (

  לתקנות)

 

כדי לייצג ג, את עניינ, של  הומכספ ה, מזמנהלהשקיע ממרצ נהומוכ האשר יכול תעתוב�מבקשתהמדובר ב .38

כמוב�, ולמותר לציי�, כי  , שיתכ� כי אי� לה, המשאבי, והזמ� להשקיע בעמידה על זכויותיה,.האחרי, כמות

 �וצה הינה הצלחת הקב –אי� כל ניגוד ענייני, בי� המבקשת דנא ו/או ב"כ לבי� הקבוצה בכללותה, אלא להיפ

 הצלחת המבקשת, ולש, כ� הוגשה תובענה זו באופ� ייצוגי.

 

, טרחו וערכו בירורי, מקיפי, בנושא התובענה, ה� אלו העובדתיי, וה� אלו הכוח�המבקשת, באמצעות בא .39

ב"כ פעלו במר2 הראוי ואי� כל ספק כי המבקשת והמשפטיי,, הכל בנחישות ובחתירה לבירור ממצה של האמת, 

 ו לעשות כ� עד לסיומו של ההלי�.וא- ימשיכ

 

אינה  והיאהתביעה דנא מבוססת על עילה אמיתית ורצינית, שעשויה להביא תועלת של ממש לכל חברי הקבוצה,  .40

 שאינה מתיישבת ע, האינטרסי, של כלל חברי הקבוצה בתביעה. המבקשתמכוונת להשיג מטרה של 

 

 ולמת ובתו, לב.ומכא� שהמבקשת וב"כ ייצגו את חברי הקבוצה בדר� ה .41
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VI 'לתקנות)9(א)(2. שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה (סעי (  

 

עמדת הפסיקה, בכל הנוגע לצור� בשאלות משותפות של משפט ושל עובדה בי� חברי קבוצת התובעי,, הינה שדי  .42

ברזני נ'  1977/97של: ע"א בכ� שהיסוד המשות- מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות בכדי למלא תנאי זה (ראו למ

 ).612, בעמ' 584) 4בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, פ"ד נה(

 

 בענייננו, השאלות העובדתיות והמשפטיות הניצבות בבסיס התביעה הינ� משותפות, לכל חברי הקבוצה: .43

  

•  �השאלה הוראות הדי� הרלבנטיות לתביעה חלות ביחסי, שבי� המשיבה לבי� כלל חברי הקבוצה, ומשכ

 א, המשיבה הפרה את הוראות הדי� משותפת לכלל חברי הקבוצה.

 

 ידי המשיבה בנסיבות דומות, א, לא זהות.�כל אחד מיחידי הקבוצה נפגע מהפרות הוראות הדי� על •

  

לכלל חברי הקבוצה יש אינטרס משות-, ה� ברמה הפרטית וה� ברמה הציבורית, בפיצוי בגי� הפרת  •

 המבוקש בתובענה זו. החיקוקי, ובמת� צו עשה 

 

 ואלו ה�, בי� היתר, השאלות המהותיות המשותפות לחברי הקבוצה: .44

 

 הא, המשיבה הפרה את הוראות הדי� בכל הנוגע להפליה אסורה ? •

 

 הא, כתוצאה מפעולות ו/או מחדלי המשיבה נגר, נזק בר פיצוי לחברי הקבוצה ? •

 

VIIהיעילה והה �10(א)(2וגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי� (סעי' . הטעמי� להיות תובענה ייצוגית הדר (

  לתקנות)

 

 הדר� העדיפה לבירור המחלוקות בענייננו הינה במסגרת של תובענה ייצוגית: בענייננו .45

  

התובענה אינה מצריכה בירור פרטני בדבר נסיבותיו של כל תובע ותובע, שכ� הפרת הוראות החיקוק  •

 הכרח הפרה כלפי כל אחד מחברי הקבוצה. הרלבנטיות על ידי המשיבה, מהווה ב

 

זהות, של חברי הקבוצה הפוטנציאליי, אינה ידועה בשלב הגשת הבקשה, ואי� אפשרות מעשית לאתר,  •

 ולצרפ, למסגרת של תובענה רגילה.

 

•  �העילות המשותפות לחברי הקבוצה כנגד המשיבה יוכרעו בהלי� אחד, כ� שבתי המשפט לא יידרשו לדו

 , מספר פעמי,, כמספר חברי הקבוצה שיגישו תביעות נפרדות כנגד המשיבה.באות, ענייני
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  ) לתקנות)11(א)(2 2) ו 10(א)(2שכר הטרחה המוצע של בא הכוח המייצג וגמול לתובע (סעיפי� 

 

וכ� גמול מיוחד בתובענה הייצוגית , של ב"כ המבקשת את שכר טרחת בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע .46

 בהגשת התובענה ובהוכחתה. האשר טרחלמבקשת, 

  

  סיכו�

נפגעי די באשר הובא לעיל כדי להיווכח בסיכויי הצלחתה הגבוהי, של התובענה, לטובת ולרווחת המבקשת וכלל 

  המשיבה. מעשי ו/או מחדלי 

  

לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדו� בתובענה ובבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית בשל 

, ולאור מקו, עסקה של המשיבה ו/או המקו, בו היא מנהלת את עסקיה ו/או לאור מקו, המעשי, או סכומה

 המחדלי, כאמור לעיל.

  

 � שבקשה זו נלווית לה  –המשפט הנכבד להיעתר לבקשה דנא ולאשר את התובענה �אשר על כ�, מתבקש בית

  .כתובענה ייצוגית

  

  מ� הדי� ומ� הצדק להיעתר לבקשה.

  

  רצ"ב.  –לבקשה זו  כהתצהיר תמי

_____________    

  עופר לוי, עו"ד  

  תכח המבקש�בא

  27780מ. ר.     

  דע", תשב תמוזהיו,, 

  2014ביוני  30
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