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  ;ההמשיב
 

   

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  2006-לפי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

  

  בית המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן:

) כתובענה "התובענה"לבקשה (להלן:  Aכנספח לאשר את התובענה הייצוגית המצורפת לבקשה זו   .א

"חוק  או" "חוק התובענות :(להלן 2006-חוק תובענות ייצוגיות, תשס"וייצוגית, בהתאם להוראות 

תביעה נגד מבטח, סוכן " לתוספת השנייה לחוק התובענות: 2 טפר), בהתאם ל"תובענות ייצוגיות

לבין לקוח, ין, לרבות חוזה ביטוח או תקנון קופת גמל, שבינם יביטוח או חברה מנהלת, בקשר לענ

ובכל שינוי שבית המשפט הנכבד  "לרבות מבוטח או עמית, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו

 יחליט עליו ביחס לבקשה.

  Aנספח   

(א) לחוק התובענות כי הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית 14(א) וסעיף 10לקבוע לפי סעיף   .ב

בשבע השנים האחרונות (כולן או מקצתן),  ההיו מבוטחים של אשרה לקוחות המשיבכלל כוללת את 

פוליסת ביטוח חיים לצורך ביטוח הלוואת משכנתא אותה נטלו באחד מהבנקים  מנהרכשו מ ואשר

סכום הביטוח ממנו נגזרות כתוצאה מקביעת המשיבה ומשיקוליה, , ואשר למשכנתאות בישראל

ה אוכתוצ רת ההלוואה בבנקעלה על ית בשבע השנים האחרונות, פרמיות הביטוח שנדרשו לשלם,

 ; תשלומי יתר בגין ביטוח החיים למשכנתא אותה נטלומכך שילמו המבוטחים 

  וכוח-וכי באי התובע הייצוגי היהי מבקש) לחוק התובענות, כי ה2(א)(14לקבוע, בהתאם לסעיף   .ג

 כוח הקבוצה הכללית המוצעת לייצוג;- בבקשה זו יהיו באי

 התובענות, כי עילות התובענה הן כדלהלן: ) לחוק3(א)(14לקבוע, לפי סעיף   .ד

פקודת (להלן: " 1968- לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], התשכ"ח 63הפרת חובה חקוקה לפי סעיף   )א

 "). הנזיקין
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(להלן:  1981-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 58-ו 55הפרת סעיפים   )ב

 ;")חוק הפיקוח"

(להלן:  1973-לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 39-ו 12 הפרת חובת תום הלב, לפי סעיפים  )ג

 ").חוק החוזים"

 .")פקודת הנזיקין[נוסח חדש] (להלן: " לפקודת הנזיקין 35רשלנות לפי סעיף   )ד

(להלן:  1979- לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1עשיית עושר ולא במשפט לפי סעיף   )ה

 ").חוק עשיית עושר ולא במשפט"

) לחוק התובענות וכי הסעד יהיה בדרך 4(א)(14סעד לתביעה ייצוגית זו בהתאם לסעיף לקבוע את ה    .ה

 :י עשה אשר יורו למשיבהוצו של

להשיב לחברי הקבוצה את הפרשי הפרמיות בין הפרמיות אותן היו אמורים לשלם בהתאם   .א

ליתרות ההלוואה הנכונות בבנקים המלווים לבין הפרמיות אותן שילמו בפועל, בתוספת 

 פיצוי על עוגמת הנפש שנגרמה להם;

את סכום הביטוח, וכנגזרת את מיוזמתה  תחשב המשיבהכך ש הלשנות את אופן פעולת  .ב

ולכל חודש מדי סכום הפרמיה, בהתבסס על הנתונים המדויקים של הלוואת המשכנתא 

שיעורי הריבית, תנאי ההצמדה והחלוקה בהתאם לובפרט  ,מדי חצי שנה הפחות

 ;מבוטח-פר סלולי ההלוואהלמהרלוונטיים 

למסור למבוטחים מידע מפורט בדבר אופן חישוב סכום הביטוח והפרמיה, וכן להסביר   .ג

לגבי כל חודש או לפחות אחת לחצי שנה  הטחים על האפשרות לעדכן את המשיבלמבו

ונים מדויקים וכתוצאה יתרות ההלוואה בבנקים, במקרים בהם לא ניתן לעשות שימוש בנת

 ת לעשות שימוש באומדים למיניהם;נאלצ המכך המשיב

 25בד בהתאם לסעיף לקבוע כי ההחלטה בבקשה זו תפורסם באופן שייקבע על ידי בית המשפט הנכ  .ו

 לחוק התובענות;

 .וובשכר טרחה לבאי כוח מבקשבהוצאות התובענה, בגמול ל המשיבלחייב את ה  .ז

  

 7ידי הח"מ לבית משפט נכבד זה כנגד בקשה לאישור תובענה ייצוגית דומה הוגשה ביוני האחרון על 

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ואח' נ'  ברששת 44137-06-14ת"צ חברות ביטוח אחרות (

שטייניץ). היות ומדובר בשאלות דומות של עובדה ומשפט המתעוררות -, בפני כב' השופטת ג' כנפיואח'

לאישור זה יאוחד עם הדיון בבקשה בשתי הבקשות, מוגשת בד בבד עם בקשה כי הדיון בבקשה 

  לאישור שהוגשה כאמור.

  

תקנות תובענות (להלן: " 2010-) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע1(א)(3בהתאם להוראות סעיף 

ולמנהל בתי המשפט לצורך רישומה  על הביטוח תלמפקח ") מועבר עותק מהבקשה ומהתובענהייצוגיות

  .בפנקס התובענות הייצוגיות

  

  

 כללי  .א
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 יא גובהה, שעה שהבה נוקטת המשיב ותכסיסיתפסולה בקשה לאישור זו הינה בשיטה עניינה של  .1

לצורך ביטוחי משכנתא  הקות על ידהמונפת ביטוח חיים ובמסגרת פוליסתשלומי פרמיה גבוהים 

ת שלא כדין על גבם , ובכך מתעשרבבקשה לאישור זו המבקשובכללם המבוטחים,  מנהשרכשו מ

  .של המבוטחים

 ים נגרמים עקבתשלומי הפרמיה העודפ כפי שיפורט ויוכח בהרחבה בהמשך הבקשה לאישור, .2

וחברי  המבקש מכך סכומי ביטוח גבוהים מיתרות ההלוואה בבנק המלווה, וכפועל יוצאקביעת 

, לו שיים גבוהים מאלו שהיו משלמים להסכומי פרמיה חוד הלם למשיבהקבוצה נאלצים לש

 לסכום המשכנתא הרשומה באותה עת בספרי הבנק המלווה. וויוולנטיאקהסכום המבוטח היה 

, תאגיד )11(סעיף  על פי הנהלים למתן הלוואות לדיור מטעם המפקח על הבנקיםהרקע לדברים:  .3

בנקאי רשאי לדרוש מלווה המשכנתא לבטח את הנכס המשמש כערובה להלוואה וכן לבטח עצמו 

הבנקים המלווים נוהגים לדרוש ביטוחים אלה , המבקש למיטב ידיעתו שלבפועל,  בביטוח חיים.

לבטח עצמו על ידי הבנק אדם המעוניין לקבל הלוואת משכנתא מהבנק, נדרש על כן,  הלווים.כל מ

את  להיפרע מהלווהלא יוכל המלווה למנוע מצבים בהם הבנק מנת וזאת על  בביטוח משכנתא

 . המשכנתא שהעניק לו מלוא יתרת הלוואת

וביטוח חיים. ביטוח המשכנתא נועד  הנכס מורכב משני חלקים: ביטוחביטוח המשכנתא למעשה,  .4

להגן על הבנק מאירועים שיקשו על הלווה להחזיר את ההלוואה, כשביטוח החיים מבטיח את 

מבטיח את החזר ההלוואה במקרה של הנכס החזר ההלוואה במקרה של מות המבוטח וביטוח 

 . דות אדמה וכדומה, כגון רעינזקים לנכס הנרכש

  לבקשה. 'א נספחנהלים למתן הלוואות לדיור מטעם המפקח על הבנקים מצ"ב כ –

 א' נספח                      

חיים בלבד והיא הביטוח חישוב פרמיית א בות כי עניינה של בקשה לאישור זו הנבהיר כבר כע .5

 בביטוח מבנה.כלל איננה עוסקת 

הסכום אותו תשלם המבטחת למבוטח בעת  , קרי"סכום הביטוחככלל, פוליסת ביטוח נוקבת ב" .6

 י. סכום זה הינו הבסיס לפרמיה אותה משלם המבוטח. קרות אירוע ביטוח

המטרה המוצהרת היא להבטיח את החזר  המדובר על פוליסת ביטוח משכנתא, בכאשר  .7

סכום יתרת  שכן ההלוואה, סכום הביטוח אמור להיות צמוד ליתרת הלוואה בבנק המלווה

לפיכך הוא הסכום בו נושא הבנק בסיכון שהלווה לא יוכל לפרעו.  בלבדאה, וסכום זה ההלוו

עורכות חברות הביטוח לוח סילוקין המפרט את יתרות ההלוואה בסוף כל תקופה ובהתאם לכך 

 .וגובה הפרמיה אשר תיגבה סכום הביטוחרושמות את 

 -נתא ובכלל זה גם בביטוח החיים יצוין כבר עתה למען הסר כל ספק כי בכל ביטוח להלוואת משכ .8

  .והוא אשר זכאי לקבלת כספים בקרות האירוע הביטוחי המוטב הינו הבנק המלווה

 הבנקים למשכנתאות בישראל מציעים. כידוע, הלוואת משכנתא מורכבת מקרן ומתשלום ריבית .9

  מספר מסלולי הלוואות משכנתא, כשהשכיחים מביניהם הם כדלקמן: 
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שיעור הריבית בהלוואה זו משתנה במועדים קבועים  – תנה צמודההלוואה בריבית מש  .א

שנקבעו מראש בהסכם ההלוואה, וההלוואה כולה צמודה לאינדקס כלשהו שנקבע מראש, 

 כגון מדד המחירים לצרכן או שער הדולר;

שאינה צמודה לאינדקס כלשהו,  מדובר בהלוואה – הלוואה בריבית פריים שאינה צמודה  .ב

בית במסלול זה נקבע בהתבסס על שיעור ריבית הפריים, שמהווה בישראל כאשר שיעור הרי

 נגזרת של הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל; 

שיעור הריבית במסלול זה קבוע וידוע  – הלוואה בריבית קבועה צמודה או לא צמודה  .ג

 מראש. 

 –כנתא המשמשים לחישוב סכום הביטוח בפוליסת ביטוח המש נתוניםההשכל הישר מורה כי  .10

 היעור הריבית הנלקח על ידי המשיבכך לדוגמא, ש בבנק. המקבילים נתוניםלצריכים להיות זהים 

במידה למשל,  ;לשם חישוב סכום הביטוח צריך להיות זהה לשיעור הריבית בפועל על ההלוואה

ושיעור הריבית במסלול הלוואת המשכנתא של המבוטח קבוע, ידוע מראש ואינו צמוד, אין כל 

בה שחברת הביטוח העורכת לוח סילוקין להלוואת המשכנתא תשתמש בנתוני ריבית משתנה סי

  וצמודה. 

ריבית  ישיעורקובעת  הפירוט בבקשה זו, כי המשיביתר הדברים יוכחו באולם מתברר, ו .11

את ההלוואה למסלוליה  הלא מפריד ןת תנאי הצמדה ללא שום ביסוס וכקובע ,יםפיקטיבי

ביצוע  לחברהוחוסך  מבוטח-את חישוב הפרמיה פר השכמובן מפשט למשיב, השונים. באופן זה

הגבוה מסכום ההלוואות הרשום בספרי סכום ביטוח פיקטיבי,  המחשבת המשיב ,שקלולים שונים

מי ואלה נגזרים מסכו היות ביתרתשלומי הפרמיה החודשיים משולמים מתברר כי הבנק. 

ים באופן משמעותי מיתרות ההלוואה בבנקים , אשר גבוהההביטוח הנקבעים על ידי המשיב

 המלווים.

עת שער ריבית גבוה על ידי שימוש בנתונים לא מדויקים, כגון קביאף אם ייטען כי ישנה הצדקה ל .12

שכן במקרה  על ידי המבקש (דבר המוכחש מצב של "ביטוח חסר" ייווצרעל מנת שלא  ההמשיב

הרי  ,)ממצב כזה אם לאו להימנעברצונו המבוטח האם לקבל את עמדת  היהיה על המשיבכזה 

כל חודש או לכל , של המבקש ו(לטעמ ופהת לבצע אחת לתקחייב השלא יכול להיות ספק שהמשיב

עדכון של סכומי הביטוח לפי יתרות  )הפחות פעם בחצי שנה, תקופה בה כבר נצבר פער משמעותי

לחילופין ישירות מהבנק  או , באמצעות קבלת היתרות מהמבוטחיםההלוואה בבנקים המלווים

 . , כאשר הדין מאפשר זאתהמלווה

, ואף כלל לא , בוודאי לא כל חודשמתבצעלא עדכון זה  ,תושל המבקש ועל פי בדיק ומיטב ידיעתל .13

ואף לא נרמז להם כי לכל  נמסר למבוטחים מידע אודות האופציה הזו והצורך להשתמש בה

ובכך  ושביכולתם לעדכן הסכומים סכום המשכנתאהפחות ייתכן וקיים פער בין הסכום המבוטח ל

 ת על אף שכפי שיוזכר להלן המשיבה שולחת אליהםוזא – לחסוך לעצמם תשלומי פרמיה עודפים

יחד עם הדו"ח החודשי "טופס עדכון פרטים אישיים" ובנקל יכלו לעשות לכל הפחות טופס עדכון 

  .מקביל בדבר יתרות ההלוואה, אך לא עשו זאת

 מתברר כי המבוטחים משלמים פרמיות גבוהות מהנדרש. ,פו של דברכך שבסו .14



5 
 

 רקע עובדתי  .ב

 ההמשיב )1(

היא אחת החברות הוותיקות בתחום הביטוח ") הכשרה(להלן: " הכשרה חברה לביטוח, המשיבה .15

. הכשרה פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים: תחום 1972בישראל והחלה לפעול בתחום משנת 

נרכשה הכשרה על ידי  2006טוח החיים וחיסכון ארוך טווח. בשנת הביטוח הכללי ותחום בי

   קבוצת אלעזרא, וכיום היא נמצאת בשליטתו של מר אלי אלעזרא המכהן גם כיו"ר הדירקטוריון.

 לבקשה. ב' נספחמאתר האינטרנט של המשיבה מצ"ב כ יםהלקוח מידע אודות המשיבה דפי -

  ב' נספח                  

 לבקשה. ג' נספחופיעים ברשם החברות מצ"ב כפרטי המשיבה כפי שהם מ -

  ג'נספח                   

 המבקש )2(

י חישוב ין כבר עתה כ. יצורותו של המבקש עם המשיבהלהלן תיאור עובדתי המפרט את התקש .16

  חלק זה אלא בפרק פירוט הנזק להלן.לא מופיע ב הנזק הכספי שנגרם למבקש

 ., אשדוד62/3ת הציונו בכתובת בעל זכויות בדירת מגוריםהינו  המבקש .17

בע"מ (להלן: הפועלים משכנתא בבנק הלוואת חתם המבקש על הסכם לקבלת  24.6.2008ביום  .18

 ש"ח 292,000 "). במסגרת המשכנתא, נטל המבקש שתי הלוואות: האחת בסך שלהפועליםבנק "

ריבית ש"ח ב 200,000על סך של ) והשנייה 0.35%חצי קבועה (ריבית בנק ישראל פלוס בריבית 

 .1.62%תשואות אג"ח פלוס לתנה הנקבעת בהתאם מש

 לבקשה. 'דנספח הסכם ההלוואה של המבקש מצ"ב כ -

 'דנספח                   

במסגרת הסכם המשכנתא נדרש המבקש על ידי הבנק, כבכל הסכם משכנתא אחר, לרכוש ביטוח  .19

 משכנתא הכולל שני ביטוחים: האחד, ביטוח חיים והשני, ביטוח מבנה. 

בהסכם לרכישת פוליסת  2008סגרת ביטוח החיים, התקשר המבקש בחודש מאי בהתאם לכך, במ .20

 . המשיבה חיים עםביטוח 

  .לבקשה 'הנספח מצ"ב כשל המבקש  הביטוח פוליסת -

 'הנספח                   

עמד ש"ח על אף שסכום המשכנתא  500,000על סך  הועמדסכום ביטוח החיים שנרשם למבקש  .21

נקבעה ריבית אחידה בשיעור של אה לא חולקה לשני מסלולים וש"ח בלבד. בנוסף, ההלוו 492,000

4%. 

שייתכן שהוא משלם פרמיות גבוהות מהנדרש, כתוצאה  שם לב המבקש לכך, 2014במהלך שנת  .22

לספרי  , שאינן תואמותהמשיבהמגזירת גובה הפרמיה מיתרות ההלוואה כפי שהן רשומות בספרי 

 הבנק. 
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לבין נתוני ההלוואה כפי שהם  שומים בדוחות המשיבההר סכומי הביטוחהשווה בין המבקש  .23

 .באופן ניכר הסכומים הרשומים בספרי המשיבה גבוהים יותראכן רשומים בספרי הבנק, וגילה כי 

בעוד שסכומי ההלוואה בבנק נמצאים ככלל במגמת ירידה, סכומי הביטוח מתאפיינים במגמת 

 טו ביתר הרחבה.להלן בפרק העוסק בנזק האישי, הדברים יפור עליה.

כתוצאה מסכומי הביטוח הגבוהים שנרשמו בספרי המשיבה, שילם המבקש פרמיות ביתר במלך  .24

   שנות ביטוחו אצל המשיבה.

 

 ניתוח משפטי  .ג

 הטיעון הכללי )1(

 וניצול חוסר הבנת ,של הטעיית המבקש תמונה חמורהמסכת העובדות המתוארת לעיל מעלה  .25

 . והתנהלות חסרת תום לב ווידיעת

  אופן חישוב הפרמיה על ידי חברת הביטוח -הטענות  תורף  .א

ורט על אופן חישוב מידע מפ המבקש , לא קיבלהביטוח עם המשיב םבהסכ ועם התקשרות .26

 ,שכן באופן טבעי כי הפרמיה מחושבת בהתאם ליתרת המשכנתא בספרי הבנק. הפרמיה, והניח

הסכום  בדיוקח הינו טצה לבאך טבעי הוא הדבר שהמבוטח מבקש ומניח כי הסכום אותו הוא רו

, כאשר מדי חודש בחודשו הסכום אמור אותו הוא חייב לבנק המלווה כיתרת הלוואת המשכנתא

הנחה זו קיבלה חיזוק על ידי התאמת סכום הביטוח . לרדת בהתאם להחזר החודשי של המשכנתא

  .בקשפי שמשתקף בלוחות הסילוקין שקיבל המליתרת המשכנתא לכאורה, כ

לחשב  ולא ניתן להטיל ספק ביכולת משאבים, ואשר בעל ,פיננסי גדול וחזק ףגו היאהמשיבה  .27

ודשי השנה, או לחילופין להתעדכן באופן מדויק את יתרת ההלוואה בספרי הבנקים בכל אחד מח

 .בנוגע ליתרות בבנקים המלווים באמצעות המבוטחים

ים לעובי קורתו, ומחייבת את עטים נכנסת את העובדה שמדובר במידע פיננסי שממנצל ההמשיב .28

 בחיובים מופרזים ללא כל מתן הסבר. לקוחותיה

להשתמש בנתונים פיקטיביים, כגון שיעורי ריבית , הת, למירב נוחותבוחר הלא ייתכן שהמשיב .29

מופרזים ואי חלוקת ההלוואה למסלולים כפי שמפורט בהסכם ההלוואה עם הבנק, לשם חישוב 

המדויקים בקלות רבה לקבל את נתוני ההלוואה  היכול המשיבסכום הביטוח של המבוטחים. ה

לא מתאפשר לקבל  היבולחשב את סכום הביטוח בהתאם. כאשר למש או מהבנקים מהמבוטחים

לעדכן את  היכול הבו מדובר בריביות משתנות, המשיבאת כל הנתונים באופן מיידי, למשל במצב 

או  המבוטחיםקבלת נתונים מדויקים מ באמצעות, בקלות רבה, באופן חודשיסכום הביטוח 

 .אודות יתרות ההלוואה בבנקים מהבנקים

במקדמי ביטחון מופרזים ושרירותיים כדי למנוע מצב בו סכום  לא ייתכן שהמשיבה תשתמש .30

הביטוח יפחת מיתרת ההלוואה, במקום להשתמש בנתונים המדויקים של ההלוואה לרבות 

 מסלוליה השונים.
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 הלוואהיתרות ה עדכוןאופן   .ב

ת יתרות ההלוואה מדי זמן וכן אינה פונה למבוטחים א כאמור מעלה, המשיבה אינה מעדכנת .31

 ת אותם בדבר הצורך לעשות כן והאפשרות של המבוטחים לעדכן כאמור.ומיידע

עם זאת, גם המצב שבו המבוטח מגלה את ההפרש שבין סכומי ההלוואה בבנק ובחברת ביטוח,  .32

 ות, הינו מצב מקומם.והוא שצריך לעדכן את היתר

מלכתחילה בנתונים המדויקים הלקוחים מהסכם  משתתש מן הראוי שהמשיבהכי  המבקש סבור .33

 בלתיההלוואה של המבוטחים. אולם, במקום בו אכן קיים קושי אובייקטיבי ההופך את הדבר ל

ם לעשות מאמץ ולדאוג להתעדכן ביתרות ההלוואה בבנקי , לכל הפחות מוטל על המשיבהאפשרי

ותוך נקיטת מאמצים סבירים,  ן זה עליו להיעשות ביוזמת המשיבה. עדכואחת לחודשהמלווים 

ולא תוך התנערות מאחריות והשלכת האחריות על המבוטחים, וכל זאת אף מבלי להסביר להם 

 את הצורך בכך.

ת זאת ועוד, שיעור הריבית שנקבע לרוב אינו ידוע למבוטח היות וחברת הביטוח כלל לא טורח .34

 ליידע אותו מהו השיעור שנקבע ובוודאי לא מציינת בפניו מה המשמעויות שבקביעתה זו.

מסוגלת להתמודד איתו, יא וה המבוטח איננו דבר זר עבור המשיבהקבלת עדכון מ ,יתירה מזו .35

 ונפרט.

מדי שנה  וליתר המבוטחים י בגין ביטוח החיים הנשלח למבקשכי יחד עם הדו"ח השנת ,מתברר .36

טופס לעדכון/תיקון פרטים אישיים. בטופס זה  מצרפת המשיבה ,ור להיות נשלח)(או האמ

הפרטים האישיים שלו המצויים באם  על גבי אותו טופס טחתכן את המבמתבקש המבוטח לעד

 ). וכד' אינם מדוייקים (לדוגמא, כתובת, טלפון, כתובת עדכנית והמפורטים בטופס אצל המבטחת

בנספח זה ניתן לראות כי מדי שנה נשלח למבקש טופס  – ו'ספח נבית המשפט הנכבד יופנה ל .37

 לעדכון פרטים אישיים.

בפני המבוטח  תציג, בנקל, לצרף לטופס זה עמוד נוסף (או לשלוח טופס אחר) בו יכלה המשיבה .38

הטופס את למבוטח לעדכן על גבי  תאפשרו רטי הלוואות המשכנתא הרשומות אצלהאת פ

, לאחר שקיבל את הנתונים מהבנק קים של הלוואת המשכנתא שלויהסכומים / מסלולים המדו

 .המלווה

בהליך יזום לעדכון יתרת ההלוואות  כאמור מעלה, המבקש סבור כי על המשיבה לנקוט בעצמה .39

לוואותיו באמצעות מילוי טופס מתן אפשרות למבוטח לעדכן יתרות ה –אולם גם את המינימום 

העדכון צריך להיות לכל הפחות חצי שנתי אם לא  המבקשלדעת –שיצורף לדו"ח השנתי (ודו"ק 

 .ת להציע למבוטחים או ליידע אותםהמשיבה לא טורח–חודשי) 

 ממסלולי המשכנתא השונים בעלי ריביות שונות המשפיעים על יתרת הקרן ההמשיב התעלמות  .ג

תא התייחסות להלוואת המשכנהעל דרך הכלל הלוואות המשכנתא מחולקות למספר מסלולים, ו .40

גם אם . הות קשות בדבר תום ליבמעלה תמיה ,המשיבה, הנעשית על ידי כמרכיב אחד והומוגני
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 הרתו במדויק, אין זה אומר שהמשיבקיים חלק בהלוואה אשר יש קושי אובייקטיבי לחשב את ית

 לוותר על חישוב מדויק של ההלוואה כולה. הצריכ

 ם ההלוואה לסכום הביטוחהמבוטח איננו זכאי בכל מקרה לקבלת ההפרש בין סכו  .ד

, דבר שקיומו נתון הלקוח יקבל את מלוא סכום הביטוח במידה ויתרחש אירוע ביטוחי אםאף  .41

 ., אין הדבר מספק כלל וכללקנהמבוטח איננו המוטב אלא הב-בלשון המעטה שכן הלקוח בספק

גרם  150גרם אגוזים יקבל במקום זאת  100המבקש לקנות ראשית, האם ייתכן הדבר שאדם  .42

, לקבל את הסכמתו ועל אף שניתן לשקול לו וישלם בהתאם, וזאת מבלי להסביר לו את הנעשה

לחייב  התוכל המשיבהיא שלילית. אם כן, מדוע לכך שהתשובה  ,? מובןגרם אגוזים במדויק 100

ביטוח הקבוע בפוליסה, מבלי את המבוטחים לשלם פרמיה גבוהה יותר בעד הגדלת סכום ה

, אף אם המבוטחים אכן להם את אופן החישוב הוהסביר אישור המבוטחים לכך את השקיבל

 זכאים לקבלת התשלום הקבוע בפוליסה בעת קרות אירוע ביטוחי?

להגן על החזר הלוואת המשכנתא  ביטוח משכנתא אינו כביטוח חיים רגיל, שכן מטרתו היאשנית,  .43

על הלווה על ידי הבנק המלווה כדי  . ביטוח משכנתא אינו נעשה באופן וולונטרי, אלא נכפהלבנק

המוטב הנהנה כפי שכבר הוזכר, להבטיח לבנק את קבלת מלוא החוב גם בעת פטירת הלווה. 

מפוליסת הביטוח הוא הבנק, והלווה המבוטח אינו יוזם את ההתקשרות עם חברת הביטוח 

לרמה  המבוטחים פעמים רבות יעדיפו להקטין את סכום הביטוחמרצונו החופשי. משכך, 

 .ודומה שכך יתנהל המבוטח הרציונאלי הסביר המינימלית ולשלם פרמיות נמוכות יותר בהתאם

לקבלת ההפרש בין סכום הביטוח ליתרת ההלוואה בעת זאת במיוחד כאשר אין הם זכאים כלל 

במילים אחרות: המבוטח איננו "בעל עניין"  ., שלא לומר כל סכום ביטוח אחרקרות אירוע ביטוחי

וח החיים למשכנתא והוא עושה זאת רק לאור דרישת הבנק המלווה. אין לו כל עניין לבטח בביט

 סכום שהוא מעבר לסכום יתרת המשכנתא הרשומה בספרי הבנק בכל רגע נתון.

בחישוב ובקביעת הסכום המבוטח והפרמיה הנגזרת ממנו  השל המשיב המכל הנ"ל עולה כי שיטת .44

יתר  ביטוח " למבוטחיהה"מעניק ה, כאשר המשיבמבוטח-טחמבחינת יחסי מב הינה שיטה פסולה

 ואין הם כלל זקוקים לו, כמוסבר מעלה.  אותו כלל לא ביקשו

  אופן ביצוע העסקה מול חברת הביטוח  .ה

המציאות היא שחברות הביטוח שואלות את המבוטח שאלות ממוקדות ומצומצמות בלבד (סכום  .45

 בדרות ואישיות) ולאחר מתן ההצעה מסתיים שלהביטוח, שנות ההלוואה ועוד מספר שאלות מוג

המו"מ להתקשרות, מבלי שהמבוטח מקבל הסברים מפורטים ונהירים לגבי אופן חישוב סכום 

 הביטוח והפרמיה הנגזרת ממנו.

מציאות זו הינה בעייתית בפני עצמה כאשר מדובר בחוזה ביטוח, אשר הוא בעל מורכבות גבוהה  .46

מת לנוכח העובדה שגם לאחר החתימה על החוזה פעמים רבות לא וקשה להבנה. הבעייתיות מתעצ

 מגיעה הפוליסה לידי המבוטח.

 עילות התביעה  .ד

 הפרת חובה חקוקה  )1
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  הפיקוח.לחוק  58-ו 55את סעיפים  ההמשיב ההפר ל,יהמפורטים לע במעשיה, .47

 לחוק הפיקוח קובע כדלקמן: 55סעיף  .48

יטוח המוצגת לפני מבטח או סוכן ביטוח לא יתאר תיאור מטעה עסקת ב  )א(
 לקוח פלוני ולא יכלול תיאור מטעה בפרסום לציבור.

תיאור הניתן בעל פה, בכתב או בדפוס, שיש  - לענין זה, "תיאור מטעה"   )ב(
בו כדי להטעות בענין מהותי בעסקה; בלי לגרוע מכלליות האמור יראו 

  עניינים אלה כמהותיים בעסקה:

הביטוחי, הסייגים לו  מהותה של עסקת הביטוח, היקף הכיסוי  )2( 
  והתנאים המוקדמים לקיומו;

דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם, לרבות דמי   )4(
הביטוח המקסימליים המותרים על פי דין ושיעור הריבית על 

  האשראי שניתן לתשלומם, לפי חישוב שנתי;

  
טוח, אשר יש בו כדי לאמור, החוק אוסר במפורש על הצגת תיאור מטעה בפני לקוח בעסקת בי

להטעות בעניין מהותי בעסקה. עניין מהותי בעסקה מוגדר בחוק, בין היתר, כדמי הביטוח 

   ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם.

בעניין כך, . בפרשנות מרחיבה המגנה על זכויותיו של המבוטח הפסיקה פירשה את הוראת החוק .49

כב' ), פירשה 16.6.04(פורסם בנבו,  בטוח בע"משוסטר נ' כלל חברה ל 1397/00א (מחוזי ת"א) "ת

 הנ"ל וכתבה כי: 55פלפל את טיבה של ההטעיה האמורה בסעיף  'דד"ר השופטת 

לחוק חוזה הביטוח, כעמיתתה ההטעיה לענין חוק הגנת  55"ההטעיה לענין סעיף 
נוצרות עובר לשכלול החוזה הרלבנטי. משמעם הצהרה כוזבת באמירה או  -הצרכן, 

, שנעשתה לגבי פריט מהותי המוגדר בחוק כפריט שאי גילויו יהווה הבחשי
הטעיה, במובן זה, שצד לחוזה נזקק לפירוט הנכון כדי לדעת אם להתקשר בחוזה 

 . אם לאו"

לחוק הפיקוח יכולה להיעשות הן במעשה  55של השופטת פלפל, עולה כי הטעיה לפי סעיף מדבריה  .50

 והן במחדל.

עובר להתקשרות, בעל פה ובכתב, לא הוזכרה ולו פעם  למבקש הבין המשיב בהידברות בענייננו,  .51

לא או בשיעור ריבית פיקטיבי  הלצורך חישוב הפרמיה החודשית נעזרת המשיבאחת העובדה כי 

וח הגבוה מסכום ההלוואות. לסכום ביט הובכך מגיעמבחינה בין מסלולי ההלוואה השונים, 

לשלם נגזר מסכום ביטוח הגבוה  וא נדרשגובה הפרמיה שהכל סיבה לחשוב כי לא הייתה  למבקש

 מיתרת המשכנתא בבנק.

ביתרות ההלוואה  הלעדכן אותכי קיימת אפשרות ואף קיים צורך  הלא ציינ הכמו כן, המשיב .52

. חברי הקבוצהויתר  המבקש ובדבר מסלולי המשכנתא השונים שנטלאו לפרט  בבנקים המלווים

הביטוח כפי שחושב על ידי  רבה בשל הפערים הגבוהים בין סכום אפשרות זו הינה בעלת משמעות

 לבין יתרות ההלוואה בבנקים. ההמשיב

 יאכי ה למבקש תהאת אופן חישוב סכום הביטוח, ולא גיל למבקש ההמשיב ההסבירבכך שלא  .53

את  השוב סכום הביטוח, וכן לא עדכנת בנתונים פיקטיביים כגון שיעורי ריבית לחימשתמש

הסכום בדבר יתרות ההלוואה בבנקים ובכך להפחית את  הבר האפשרות לעדכן אותהמבקש בד
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וק לח 55בתיאור מטעה של עסקת הביטוח על פי סעיף  ההמשיב הנקט, המבוטח ואת הפרמיה

פרטים מהותיים, ש"צד לחוזה נזקק לפירוט הנכון  מהמבקש ההפיקוח, ובנוסח הפסיקה, העלימ

 או". כדי לדעת אם להתקשר בחוזה אם ל

 הלדעת כי המשיב הביר לא יכול הי, שככל אדם סשל המבקש ואת תמימות הכמו כן, בכך שניצל .54

 ה, אינתמבטחיא ה האותה הריבית וההצמדה הנקובים בהלווא ת לתנאימחויב העצמ הרוא האינ

 ההפר ת ביתרות ההלוואה בבנקים,מתעדכנ האינ יאכי ה וכן בין חלקי ההלוואה השונים המבחינ

 לחוק הפיקוח. כך נוסח הסעיף: 58, במעשה ובמחדל, את הוראות סעיף תהמשיב

במעשה או במחדל, בכתב, בעל פה או בכל  ―.  לא יעשה מבטח או סוכן ביטוח 58
דבר שיש בו משום ניצול מצוקתו של מבוטח, חולשתו השכלית או  ―דרך אחרת 

לת השפעה בלתי הגופנית, בורותו, אי ידיעתו את השפה או חוסר נסיונו, או הפע
הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה של ביטוח בתנאים בלתי סבירים או כדי לקבל 

 תמורה העולה על התמורה המקובלת.

לחוק הפיקוח כמקימים יחדיו חובת גילוי מוגברת לחברות  58-ו 55הפסיקה פירשה את סעיפים  .55

חברה  –בסקי נ' מנורה בע"מ בורו 2668/99הביטוח. כך קבעה כב' השופטת ד"ר ד' פלפל בעניין 

 ):16.6.2002(פורסם בנבו,  לביטוח

כל תכליתו להבטיח את זכות המבוטח וחירותו  –ההטעיה הוא חד וברור  איסור"
משמע, בחירה על  –לבחור את המוצר הביטוחי המתאים לו באמת. חירות לבחור 

  בסיס מידע מלא ומבוסס. 
הביטוח חובת זהירות מוגברת מפני מסגרת נורמטיבית זאת חלה על חברות  לאור

הטעיית הלקוח. מכאן צומחת חובת גילוי מוגברת של חברות הביטוח. חוזה 
הביטוח מהווה דוגמה מובהקת לחוזים המחייבים דרגה גבוהה מן הרגיל של אמון, 

  'מירב הנאמנות' מהצדדים.  - הווה אומר  –של גילוי ושל תום לב 
קונה ליקויים או מגרעות במוצר או בשירות לא היה מוכר מחויב לגלות ל בעבר

 – caveat vendor –המוצע, על אף שאסור היה לו להונות את הקונה, בבחינת 
  ייזהר הקונה. 

ייזהר  caveat emptorהדבר השתנה. כיום ניתן לאמר שהכלל הוא בבחינת  אולם
הביטוח המוכר.  בענייננו חל עקרון הגילוי ותום הלב על פיו חייב כל צד לחוזה 

לגלות לצד האחר כל עובדה שיש בה כדי להשפיע על החלטתו, או לפחות על 
 ."החלטת אדם סביר במצבו, אם להתקשר בחוזה אם לאו ובאילו תנאים

 על המשיבה חובת גילוי מוגברת. איסור ההטעיה כאן מטיל על המשיבהבהתאם לקביעה זו,  .56

יע על החלטתו אם להתקשר בחוזה ובאילו מוטלת חובה לגלות למבוטח כל פרט שיש בו כדי להשפ

 תנאים. 

חוסר האיזון בין הצדדים לחוזה הביטוח מצדיק התערבות חקיקתית ופסיקתית, וכן הטלת חובת  .57

 97 דיני ביטוחלינגר (דודי שוורץ וריבי שלינגר טח, כפי שכתבו המלומדים שוורץ ושגילוי על המב

 ")):שוורץ ושלינגר(התשס"ה) (להלן:"

כזו, המטילה חובת גילוי על המבטח כלפי המבוטח, מקדמת לכאורה  "התערבות
את ההתמודדות עם האסימטריה האינפורמטיבית שבין הצדדים, בכך שהיא 
יוצרת סימטריה במידע שתאפשר למבוטח להיטיב לבחור בין האלטרנטיבות 
העומדות לרשותו ולקבל החלטה מושכלת, דבר שיאזן את חוסר השיוויון בין 

  . הצדדים
הטלת חובת גילוי על המבטח בנוגע לתנאי העסקה אף תוביל את המבוטחים לשאת 
ולתת עם המבטחים על תנאי החוזה ולהמנע מלהיקשר בחוזי ביטוח הכוללים 
תניות פטור וסייגים שאינם ראויים, דבר שיביא לידי שיפור תנאי העסקה עבור 

 ין הצדדים."לכל המבוטחים, ואיזון בחלוקת הכוח ואפשרות המיקוח ב
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וב הפרמיה וקביעת סכום הביטוח את אופן חיש במידה והמשיבה הייתה מגלה ומסבירה למבקש .58

במידת הצורך בדבר  ש בנתונים מדויקים על ידי המשיבה ועדכונהלוודא שימו היה המבקש טורח

 יתרות ההלוואה בבנקים.

ם אקטואריים למיניהם, אלא יצוין, שאין הכוונה כאן לגילויים מסובכים ומורכבים אודות חישובי .59

 בקביעת סכום הביטוח. לגבי הנתונים המשמשים את המשיבה גילויים והסברים בסיסיים

 יאה בכל הנוגע לשיטת החיובים בה של המבקש וו/או חוסר ניסיונ ואת בורות הניצל ההמשיב .60

בורות  לנצל הבהסכם, והמשיכ הלהתקשר עמ ושכנוע, לצורך ולאופן חישוב סכום הביטוח תנוהג

 .וזו על מנת להתעשר על חשבונ

הסברים בדבר אופן חישוב סכום הביטוח, כגון ציון שיעורי  גם אם המשיבה תטען כי היא כללה .61

ריבית והוספת לוחות סילוקין, הרי שאין הדבר מספיק היות ולא ניתן לצפות ממבוטח סביר 

ובעות מכך. יפה כתבו בעניין שיעיין בפרטי המידע היבשים בצורה מעמיקה ויבין את ההשלכות הנ

 זה שוורץ ושלינגר:

"...ככלל מוטלת על המבטח חובת גילוי קונקרטית הכוללת בחובה את החובה 
לוודא שהמבוטח מודע להיבטים השונים של עסקת הביטוח. מבטח ייחשב למי 
שהפר את החובה, גם אם הייתה למבוטח אפשרות להתחקות על ההיבטים 

ח בעצמו...אם בדיני החוזים הכלליים יקשה על צד השונים של עסקת הביטו
לחוזה...להימלט מהאשם הרובץ לפתחו, הרי בחובת הגילוי של המבטח בדיני 
הביטוח, אשם זה לא יעמוד למבוטח לרועץ, אלא הוא ייהנה ממשטר משפטי של 

 ).197 -196(שוורץ ושלינגר, בעמ' ." אחריות כמעט מוחלטת של המבטח כלפיו

הבנה פיננסית. המבוטח הממוצע אינו מודע לאופן בו  בעל ובקיא ברזי הביטוח ואינ והמבקש אינ .62

מחושבים סכום הביטוח והפרמיה הנגזרת ממנו, ואינו מודע לכך ששימוש בריבית שונה במעט, או 

בבסיס הצמדה שונה, עשוי להוביל לסכומי ביטוח שונים בתכלית וגבוהים באופן משמעותי 

שימוש באותם  תעשה האת הצורך שהמשיב ן. לפיכך, המבקש לא הביבבנק ומיתרות ההלוואה של

. כמו כן, המבקש לא היו מודע לצורך ושהם מופיעים בהסכמי ההלוואה של כפיבדיוק נתונים 

היות והמשיבה שהיא בעלת הידע  אחת לתקופה ההלוואה בבנקאודות יתרות  הלעדכן את המשיב

 .על כך וההבנה בעניין לא יידעה אותו

בחוזה הביטוח  ח לצורך לקיחת המשכנתא, כשהמוטבבעסקת ביטו ההמבקש התקשר עם המשיב .63

 . הבנק המלווה ואה

ההתקשרות עם חברת הביטוח נעשתה אך ורק בשל דרישת הבנק, כשמטרתה לכסות את יתרת  .64

 ההלוואה בעת קרות אירוע ביטוחי.

מעבר רמיה גבוהה יותר פ םמשל ואלהתקשר בעסקה בה ה םמסכי המכאן ברי שהמבקש לא הי .65

אך ורק בשל דרישת  םיתרת ההלוואה, על מוצר עליו שיללנדרש על ידי הבנק על מנת לכסות את 

 הבנק ולשם מטרת כיסוי החוב.

 העומד על כך שהמשיב הן חישוב הפרמיה וסכום הביטוח, היאת אופ ןמבי האילו המבקש הי .66

יתרות ההלוואה לגבי  הדכן את המשיבטורח לע הנתונים מדויקים, או לכל הפחות היב תשתמש

 בספרי הבנק בכדי שיתרות אלה יעודכנו בספרי הביטוח.
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מהווה, כאמור, הפרת חובה חקוקה ע"פ פקודת הנזיקין,  הפיקוח הפרת הסעיפים הנ"ל לחוק .67

 ונפרט.

 לפקודת הנזיקין קובע כך:  63סעיף  .68

ליו על פי כל מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת ע  (א) .63
והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו  ―למעט פקודה זו  ―חיקוק 

של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו 
נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת 

 התכוון להוציא תרופה זו. בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון,

לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, אם   (ב)
לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או 

  אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני.-אדם בכלל או של בני-להגנתם של בני

 יסודות:  6-לת הפרת חובה חקוקה מורכבת ממהסעיף עולה כי עוו .69

 החובה מוטלת על המזיק מכוח חיקוק. )1(

 החיקוק נועד לטובתו של הניזוק. )2(

 המזיק הפר את החובה המוטלת עליו. )3(

 ההפרה גרמה לניזוק נזק, כלומר קיים קשר סיבתי בין הפרת החובה לנזק. )4(

 הנזק הנגרם הוא מסוג הנזק אליו התכוון החיקוק. )5(

 פי פקודת הנזיקין.- פירושו הנכון, לא התכוון להוציא את התרופה עלהחיקוק, לפי  )6(

 לחוק הפיקוח.  58- ו 55את הוראות סעיפים  ההפר בהמשיכפי שהוכח לעיל, ה .70

לחוק הפיקוח נמצאים תחת פרק ח' לחוק, שכותרתו היא "שמירה על ענייני  58-ו 55סעיפים  .71

 המבוטחים". 

דבר מטרתם של סעיפים אלה, שנועדו להגן על כותרתו של הפרק אינה משאירה כל ספק ב .72

  במקרה זה. וטחים, ומכאן נועדו לטובת המבקשהמב

 השיטת חישוב הפרמיה על ידי המשיבאת אופן  ןלו היו המבקש מבי –ההפרה גרמה למבקש נזק   .73

בדבר יתרת  השלא לשלם תשלומי פרמיה מופרזים, הן באמצעות עדכון המשיב ועומד על זכות ההי

ומסירת פרטי בדבר תנאי הפוליסה  ההן באמצעות משא ומתן עם המשיבו ה בספרי הבנק,ההלווא

 ההלוואה המדויקים. 

 םשיל, וושיטה זו אף לא הוצגה בפני, המודע לשיטת החישוב של המשיב השהמבקש לא הי מאחר .74

 גבוהים מהדרוש. פרמיה תשלומי המבקש

באמצעות הטעיית המבקש וניצול חוסר  וקים, שכןנזק זה הוא מסוג הנזק אליו התכוונו החיק .75

 . לא סבירים וחוסר הבנה של המבוטח, הנזק הטבעי הוא הפסד כספי הנוצר מתנאי עסקה והבנת

 לחוק הפיקוח קובע במפורש כך: 108סעיף   .76

 שמותר נזק כדין 59 עד 55 סעיפים הוראות על עבירה ידי על לאדם שנגרם נזק דין"
 ".הנזיקין דיני פי על פיצויים עליו לתבוע



13 
 

כלומר, לא רק שהחיקוקים לא נתכוונו לשלול את התרופה על פי פקודת הנזיקין, אלא שכתוב  .77

 במפורש כי מותר לתבוע פיצויים על הפרתם לפי דיני הנזיקין.

 הפרת חובת תום הלב )2

חלות ההוראות השונות הקבועות בחוק החוזים, ובהן חובת תום הלב הקבועה  על חוזה הביטוח .78

  לחוק החוזים. 39-ו 12ים בסעיפ

חוזה הביטוח אינו נכרת בין צדדים שווים, אלא בין צדדים הנבדלים מידה רבה בכוחותיהם  .79

ובידיעותיהם. מתוקף כך, חובת הגילוי החלה על הצד המבטח היא נרחבת ומקיפה יותר מהרגיל. 

 שמגר:מ'  (בדימוס) הנשיאכב' יפה כתב בעניין זה 

כי חוזה הביטוח מפגיש צדדים שאינם שווים בכוחותיהם "הזכרנו ושבנו והזכרנו 
ומטרתו של החוזה אינה מכירת ממכר במובנו הרגיל. בקביעת ההתייחסות 
השיפוטית לחוזה הביטוח יש להביא בחשבון את שיקולי המדיניות המיוחדים 

] שצוטטו לעיל. עמד על כך ד"ר 5[ 1845/90לתחום זה, ואליהם כוונו הדברים בע"א 
: 'יש לזכור, כי ביטוח אינו 'מימכר' ככל 365שטיין, במאמרו הנ"ל, בעמ' גודל

'סיכון') ולקונה (המבוטח) אין  –מימכר; אין המדובר בדבר מוחשי (המימכר הוא 
הבנה ראשונית לגבי טיבו. ניתן לטעון, על כן, כי על המוכר (מבטח) מוטלת חובת 

  ילה...'".הסבר מפורטת של המימכר יותר מבכל עיסקת מכר רג

  )).1995( 749) 2, פ"ד מט(אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' ישר 4819/92(ע"א        

 יפה כתבו בעניין ייחודו של חוזה הביטוח המלומדים שוורץ ושלינגר: .80

חוזה הביטוח איננו רק חוזה אחיד במובן זה שלצד החלש בעסקה אין יכולת לנהל "
ידי המבטח, אלא - וכתבים לו עלמשא ומתן על תנאי, והוא מוכפף לתנאים המ

ברגיל, חוזה הביטוח גם איננו טריוויאלי לקריאה, בשל אותם מונחים מקצועיים 
ודרכי ניסוח שגם מי שיעיין בהם ואיננו איש מקצוע, לא בהכרח יבינם נכונה. אך 
לא בכך מתייחד חוזה הביטוח מחוזים צרכניים אחרים. חוזה הביטוח מתייחד 

יל ממוצרים אחרים, שמי שרוכש אותם יכול לתהות על במיוחד בכך, שלהבד
קנקנם, המוצר הביטוחי איננו מוחשי, והמבוטח בדרך כלל נעדר כישורים לעמוד 

 ).304 -302שוורץ ושלינגר, בעמ' על טיבו של אותו ממכר מופשט". 

חובת גילוי נרחבת, הן בשלב שקדם להתקשרות והן  התוקף חובת תום הלב, חלה על המשיבמ .81

 כפי שמבהירה השופטת אלישבע ברק: תקופת ההתקשרות עצמה,ב

הלב מוגברת, על צד לחוזה להיות בבחינת -"ישנם חוזים שבהם דרישת תום
הלב המוגבר דורש גילוי -"מלאך" לזולתו, לדאוג גם לאינטרסים של זולתו. תום

ק מוגבר של פרטים רלוונטיים הידועים לצד אחד. במסגרת עובדות אלו לא מדובר ר
בעובדות העולות מתוך החוזה... כאלו הם החוזים שבהם לצד אחד יש מידע 

ידיעתו עלולה לפגוע בצד האחר. כאלו הם חוזים בין חברות שתפקידן - רלוונטי שאי
, קרנות פנסיה. חברות ביטוחהוא לספק שירות פיננסי לאדם, דוגמת בנקים, 

אלו יחסי אמון מיוחדים, יחסים ממין זה דורשים אמון מיוחד מכל אחד מהצדדים. 

. הנימוק הוא שלאחד הצדדים uberrimae fideiיחסים שהאנגלים כינו יחסים 
יש מידע שעלול להשפיע על מצבו של הצד האחר. יחסים אלו התפתחו באנגליה 
באשר ליחסים בין מבטח למבוטח. הדבר החל כאשר חברות הביטוח, המבטחות, 

גילוי מלא של מצבו למבטח היה -צבו ואיהיו קטנות. למבוטח היה ידע רב על מ
עלול לפגוע במבטח בלי שיוכל להכין את עצמו לכך. המבטח בבטחו את המבוטח 
מקבל על עצמו סיכון שיצטרך לשלם למבוטח כסף בעת קרות אירוע ביטוחי. לימים 
צורפה חובה זו של חובת גילוי מוגברת גם למבטח ואף הוגברה באשר למבטח. 

העוצמה, הוא בעל הידע באשר לתנאים העלולים לפגוע במבוטח. המבטח הוא בעל 
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המבטח אחראי לכך שהמבוטח ידע באילו נסיבות הוא עלול להיפגע ולהפסיד את 
מבוטח -תשלומי הביטוח בקרות אירוע ביטוחי. חובת הגילוי המוגבר ביחסי מבטח

וצר חלה על שני הצדדים, ובעיקר על המבטח. המבטח יודע את הכללים. הוא י
אותם. המבוטח עלול להפסיק את תשלומי הביטוח בקרות אירוע ביטוחי בגין 

  פטורים שונים. 

חובת הגילוי המוגבר כוללת חובת גילוי יזום (ראה י' אליאס בספרו דיני ביטוח 
ואילך). ניתן להקיש על אחריותו המוגברת של מבטח  111], בעמ' 12(כרך א) [

. פרק ה, הדן ב"שמירה 1981-קי ביטוח, תשמ"אלגילוי מוגבר מחוק הפיקוח על עס
  לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח... 55על עניני מבוטחים", קובע בסעיף 

החוק מלמד בדרך של היקש על הכוונה כי היחסים יהיו תלויים בחובת גילוי 
הלב ביחסים -מוגברת. חובה זו אינה נובעת מחוק ספציפי. היא נובעת מחובת תום

  מיוחדים אלו."

 630, פד"ע לח מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ –רפפורט נ' מבטחים  1341/01ע"א (

)2003.(( 

 השופט אלטוביה:כב' כפי שכתב חובת גילוי יזום,  העיקרון תום הלב אף מעמיד למשיב .82

"לצדו של איסור ההטעיה הטומן בחובו חובת גילוי הנובעת מחלופת ההטעיה 
י ייזום הנובעת לשיטתי מעקרון תום הלב (לשיטות במחדל, קיימת גם חובת גילו

המלומדים השונות בעניין זה ראה בפרשת גינדי הנזכרת). באותה הפרשה עסקתי 
בהבחנות שונות שבין חובת הגילוי שמקורה באיסור ההטעיה ובין חובת הגילוי 
הייזום. כך למשל בעוד איסור ההטעיה "הביטוחי" (להבדיל מ"קרובו" איסור 

חוזי, מתפרשת חובת הגילוי הייזום על פני -הצרכני) מקומו בשלב הטרום ההטעיה
כל משכה של ההתקשרות שבין הצדדים לחוזה הביטוח. הבחנה נוספת בין 
השתיים יכולה להתרחש שעה שהמידע שלא גולה מצוי בידיו של המבוטח. כך, אף 

  שהטעיה אין כאן, הרי שהופרה חובת הגילוי הייזום."

הפניקס חברה לביטוח  –חברה לבטוח  –בן עמי נ' הדר בע"מ  2405-04 "א)(מחוזי ת ת.א
   ).14.1.10(פורסם בנבו,  בע"מ

הצד החלש והלא בקי. מתוקף  ואידע והכוח בעסקת הביטוח, והמבקש הת הבעל ההינ ההמשיב .83

ת את אופן שיט באופן יזום, לפרט ולהסביר למבקש, ההמשיב יתההי העיקרון תום הלב, צריכ

את  ה, למסור למשיבהזדמנות לשאת ולתת על אופן חישוב זה וב הפרמיה, ובכך לתת למבקשחיש

גבי יתרות ההלוואה אחת לתקופה מסוימת ל הואה המדויקים או לעדכן את המשיבפרטי ההלו

 .הפועלים בבנק

ת אופן שיטת חישוב הפרמיה למבקש עובר למועד א ההמשיב הוהסביר תהבכך שלא גיל .84

 לחוק החוזים. 12את חובת תום הלב במשא ומתן, הקבועה בסעיף  ההמשיב הההתקשרות, הפר

לקיים את החוזה  הנדרש הלחוק החוזים, המשיב 39וקף סעיף כמו כן, לאחר חתימת העסקה, מת .85

 בתום לב. 

, ככל החובה לפנות למבקש או לחילופין לבנק המלוו הלחוק החוזים מטיל על המשיב 39ף סעי .86

 . המעודכנות בספרי הבנק קש מהם לשלוח את יתרות ההלוואהולב שהחוק מאפשר זאת,

ם, שכן מלכתחילה נדרש היה מכל פג הלא הייתה מנקה את התנהלות המשיבפעולה שכזו  .87

, לכל הפחות היה בה כדי ברם .ותנאי ההצמדה לפעול בתיאום עם ריביות הבנקים המהמשיב
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פרמיה היו מתוקנים אחת בחישוב השכן הפגמים  הלהפחית את הפסול בהתנהלות המשיב

 . לתקופה מסוימת ומצומצמים בהתאם

 אף את חובת קיום החוזה בתום לב. הובכך הפר ההמשיב ה, גם בנתיב זה לא בחראולם .88

 רשלנות )3

 פקודת הנזיקין קובעת כך: .89

עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא   .35"
שה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עו

השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול 
הרי זו התרשלות; ואם  ―באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות 

התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי 
 ו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.שנהג, הרי ז

מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל  35החובה האמורה בסעיף   .36
אימת שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם 

 הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף."

) נקבע כי לצורך הוכחת 1982( 113) 1, פ"ד לז(ן נ' המועצה המקומית בית שמשועקני 145/80בע"א  .90

עוולת הרשלנות, יש צורך בהתקיימות שלושה תנאים מצטברים: חובת זהירות בין המזיק לניזוק, 

 הפרת חובת הזהירות (התרשלות) וקשר סיבתי בין ההפרה לנזק.

ללקוח. הלקוח הוא ניזוק צפוי של הטעיה מובן שקיימת חובת זהירות בין עוסק  חובת הזהירות: .91

ניתן לצפות כי יינזק  –בעת מכירת שירות או מוצר, הן מבחינה טכנית והן מבחינה נורמטיבית 

החברה המבטחת היתה  -ונכונים הדברים בענייננו שכן העוסק מההטעיה, וראוי לצפות זאת.

 צריכה לצפות שפעולותיה והתנהלותה יגרמו לנזק למבוטחים.

אחריו. קודם לחתימת החוזה, הן עובר לחתימת חוזה הביטוח והן ל ההתרשל ההמשיב שלות:התר .92

ואי הבהרת אופן  , אי שימוש בנתונים מדויקיםבאי הצגת הנתונים במלואן ההמשיב ההתרשל

. בדבר יתרות ההלוואה המדויקות הוהאפשרות לעדכנ נגזרת הפרמיה סכומי הביטוח מהםחישוב 

הביטוח בהתאם לרשום בספרי הבנק  באי עדכון סכומי ההמשיב ההתרשללאחר חתימת החוזה, 

לעדכן את  ול האת הנתונים ובכך שלא הציע ובפני הוהציג קשלמב תהובכך שלא פנ ההמלוו

 .מסטנדרט של עוסק סביר ההמשיב תהבהתנהגות זו סט .הסכומים

י כסף נוספים לריק. סכומ םניזוק מההטעיה בכך ששיל המבקש קשר סיבתי בין ההתרשלות לנזק: .93

 יתה מציגה המשיבהלבין הנזק, שכן אלמלא היבין ההתרשלות מובהק קיים קשר סיבתי עובדתי 

המבקש  הוהפרמיה הנגזרת מכך, לא הי סר בדבר אופן חישוב סכומי הביטוחמידע ח למבקש

ים , באמצעות מסירת נתונים מדויקכפי שהוסבר לעיל. סכומי פרמיה גבוהים מהדרוש םמשל

ות יתרות ההלוואה המדויקות אחת לתקופה מסוימת אוד האו באמצעות עדכון המשיב המשיבל

ן, קיים קשר סיבתי משפטי: ככמו  ., לפחות באופן חלקי, הנזק יכול היה להימנעהבבנק המלוו

 .הכתוצאה מהתרשלות מבקשלצפות את הנזק שייגרם ל, ה הייתהויכול הצריכ ההמשיב

 כלפי המבקש ושאר חברי הקבוצה. ברשלנות ההמשיב העל כן חב .94

 עשיית עושר ולא במשפט )4
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 (א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט קובע כי:1סעיף  .95

 - "מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן 
המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם  - הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן 

 לשלם לו את שוויה." - או בלתי סבירה  השבה בעין בלתי אפשרית

ת שיעורי קובע הכספים שאינם מגיעים לה. המשיב המשלשלת לכיס ההמשיבכפי שהובהר לעיל,  .96

ת את סכומי ולא מעדכנ בין מסלולי ההלוואה השונים המופרזים, לא מבחינ ריבית פיקטיביים

ת סכומי ביטוח גבוהים הביטוח בהתאם ליתרות ההלוואה בבנקים. כל אלה מביאים לידי קביע

וחברי הקבוצה אמורים לשלם  מהפרמיה שהמבקש יותר, וכפועל יוצא גביית פרמיות גבוהות יותר

המבוטחים אינם מעוניינים לבטח סכומים הגבוהים שכן כאמור וכמוסבר,  .ובדעתם לשלם

ק לטובת הבנ מיתרות ההלוואה שלהם, ומטרת הביטוח המוצהרת היא ביטוח הלוואת המשכנתא

. באמצעות חישוב סכום הביטוח תוך שימוש בשיעורי ריבית פיקטיביים ואי היצמדות המלווה

סכומי פרמיה  ההמשיב הון חלוקת ההלוואה למסלולים, גובלנתוני ההלוואה המדויקים, כג

 גבוהים יותר. 

שלא כדין, שכן המבוטחים ביקשו לבטח את הלוואת המשכנתא  הלמשיבסכומים אלה מגיעים  .97

בחלק מהמקרים, כפי שהוסבר, אף אם  .ופרזיםכום מנופח ומומצא שגורר תשלומי פרמיה מולא ס

(דבר  המצורך אמיתי של המשיב תקביעת שיעור הריבית הפיקטיבי נובעאו לגבי חלק מההלוואה, 

בספרי חברת הביטוח  כל תירוץ לאי עדכון סכומי הביטוח ), עדיין אין בכךהמוכחש על ידי המבקש

, ובוודאי או מהבנקים מצעות קבלת יתרות ההלוואה בבנקים המלווים מהמבוטחיםבא כל חודש

לזכות  כמו כן, יכלה המשיבה שאין בכך תירוץ לקביעת שיעור ריבית זהה להלוואה כולה.

בסוף השנה בגין הפרמיה העודפת ששילמו, אשר נוצרה בעטים של רטרואקטיבית את המבוטחים 

 ן סכום הביטוח לסכום ההלוואה.במשך השנה בי צטברוההפרשים שנ

בין מסלולי  הלא מבחינומאלה הקיימים בפועל בשיעורי ריבית גבוהים יותר  הבקד ההמשיב  .98

 .סכומי פרמיה מופרזים הגובסכומי ביטוח גבוהים ות מחשב ההלוואה השונים, וכך

ות לל הלקוחאמנם מדובר בסכום קטן יחסית עבור כל לקוח לבדו, אך מצירוף המקרים של כ .99

דובר מוכפי שיפורט להלן, ושילמו סכומי פרמיה גבוהים מהדרוש,  השהוטעו על ידי המשיב

 שלא כדין. הקיבל הבסכומים גדולים מאד שהמשיב

 בהשבת הכספים לחברי הקבוצה.ת מחויב הדי עשיית עושר ולא במשפט והמשיבהדבר עולה כ .100

 פירוט הנזק  .ה

 הנזק שנגרם למבקש )1(

מסכום  הת המשיבאת הנוסחה על פיה גוזר ה שאין בידי המבקשי לנוכח העובדראשית נדגיש כ .101

בתקופה  וע בוודאות את סכום הנזק שנגרם ללקבו ואת הפרמיה החודשית, אין באפשרות הביטוח

 יוצג על דרך אומדן בלבד. של המבקש והבקשה. במצב דברים זה נזק נסובת

בסוף כל חודש וכן את סכומי  נקתונים אודות יתרות ההלוואה בבאת הנ אין בידי המבקשהואיל ו .102

הנזק הביטוח בסוף כל חודש, אלא רק את הסכומים לסופי השנה, יונח לצורך הפשטה כי 

בסוף המתרחש בשנה מסוימת כתוצאה מתשלומי פרמיה ביתר, נובע מקביעת סכום ביטוח מנופח 
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בה נחתם  לפיכך, השנה .ואי עדכונו במהלך השנה בהתאם ליתרת ההלוואה בבנק השנה הקודמת

הסכם הביטוח לא תיכלל בתקופת הנזק. יצוין שאין בכך וויתור על הנזק שנוצר למבוטחים במידה 

והשימוש בנתונים הפיקטיביים ואי עדכון סכום הביטוח בהתאם ליתרת ההלוואה בבנק השפיעו 

 על גובה הפרמיה כבר באותה שנה.

ואנו משווים בין סכום הביטוח לסוף יצוין שהנזק בפועל גבוה יותר מהנזק שיוצג להלן, היות  .103

השנה ויתרת ההלוואה בבנק בסוף השנה וגוזרים מהם את הנזק במהלך השנה, בעוד שבפועל 

  במהלך השנה ההפרשים גדלים.

נזק, שהיא הדרישה המופיעה בסעיף  כך כדי להראות כי לכאורה נגרם לושדי ב המבקש סבור .104

 ) לחוק התובענות.1(ב)(4

רמיה העודפת שגבתה המשיבה, יוצגו להלן הנתונים הרלוונטיים הבאים: בכדי לאמוד את הפ .105

סכום המשכנתא הרשום בבנק, סכום הביטוח שקבעה המשיבה לצורך חישוב הפרמיה באותה 

 שנה, והפרמיה שנגבתה בפועל. 

 'ו נספחמצורפים כ הנתונים להלןמהם לקוחים  המלווה ושל הבנק חות שנתיים של המשיבה"דו -

 . לבקשה

 ו'נספח                   

בה קבעה , 2009ולפיכך תקופת הנזק תחל בשנת , 2008מאי עם המשיבה החל מ המבקש התקשר .106

ריבית  על פי שיעור בלבד, אלא ם הביטוח שלא על פי הנתונים שמסר לה המבקשהמשיבה את סכו

ומבלי לעדכן את סכום הביטוח בהתאם  מבלי להבחין בין מסלולי ההלוואה השוניםפיקטיבי ו

 לרשום בבנק המלווה. 

בכל שנה מהווה את סכום יתרת הסגירה בסוף השנה הרשום בבנק המוצג להלן  ההלוואותסכום  .107

. סכום הביטוח ברישומי המשיבה המוצג להלן בכל )31.12-ל ההלוואה(המוגדר כיתרת  הקודמת

על פי (שכן  ח השנתי של המשיבה שנה קודם לכן"שנה מהווה את סכום הביטוח כפי שנרשם בדו

 נתונים אלו, כאמור, נגזרו ככל הנראה הפרמיות לתשלום באותה שנה).

תשלום הפרמיה מתוך סכום הביטוח. כדי לחשב את סכום הגבייה ביתר, ראשית כל חושב אחוז  .108

" ו"אחוז הפרמיה בין רישומי המשיבה לרישומי הבנק בוצעה מכפלה של ה"הפרש, לאחר מכן

 :ווה אומדן לגביית היתר באותה שנהה מהמתוך סכום הביטוח". תוצאת המכפל

 

סכום 
ההלוואות 

 הרשום בבנק

סכום 
הביטוח 
ברישומי 
 המשיבה

הפרש בין 
רישומי 

המשיבה 
לרישומי 

 הבנק

הפרמיה 
 שנגבתה

אחוז הפרמיה 
מתוך סכום 

 הביטוח

גבייה 
 ביתר

אחוז 
גבייה 
 ביתר

2009 493,431 518,990 25,559 902 0.17% 44 5% 

2010 509,755 519,454 9,699 943 0.18% 18 2% 

2011 498,289 512,468 14,179 922 0.18% 26 3% 

2012 485,868 525,561 39,693 800 0.15% 60 8% 
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2013 467,009 534,128 67,119 1,070 0.20% 134 13% 

  

  

לא רק שאין קורלציה בין סכום הלוואת המשכנתא כפי שהיא בספרי הבנק  ,כפי שניתן לראות .109

הסכום המבוטח אלא גם שניתן לראות כי בעוד סכום ההלוואה פחת במשך התקופה, הסכום  לבין

 המבוטח, האמור לגלם את סכום ההלוואה, דווקא עלה.

  - ₪ 282 סה"כ – 44+18+26+60+134 הינו: זק למבקשבהתאם לחישוב המתואר לעיל, סך הנ .110

 ביתר, עקב קביעת סכום הביטוח ביתר. המבקש םהפרמיה ששיל

 קבוצהנזק שנגרם לה )2(

בקשה לאישור תובענה ים שבין הצדדים בשלב ימטבע הדברים, עקב פערי המידע האינהרנט .111

שביטחו עצמם בביטוח חיים  בדבר מספר המבוטחיםמדויקים נתונים  אין בידי המבקשייצוגית, 

את הזכות  המבקש שומר לעצמוולפיכך , , ומה גובה הפרמיות ששילמוהבמשיבמשכנתא להגנת 

 .תקבלו נתונים מדויקים מאת המשיבהקן את הסכומים לאחר שילת

שימוש בנתונים הלקוחים מתוך  המבקש הלהעריך את הנזק שנגרם לקבוצה עש מכל מקום, בכדי .112

 , כפי שיפורט להלן.השל המשיב הגלויים הדוחות הכספיים

  :וצתי על פי הנתונים שבידי המבקשחישוב הנזק הקבהערכת להלן  .113

 

סכום הפרמיות 
 ששולמו

שיעור 
ממוצע של 
 גביה ביתר

שיעור 
הפרמיות 
ששולמו 

בפוליסות 
להגנת 

 משכנתא

סכומים שנגבו 
 ביתר

2007 125,020,000 5.9% 8.75% 649,295 

2008 295,704,000 5.9% 8.75% 1,535,747 

2009 352,594,000 5.9% 8.75% 1,831,207 

2010 387,530,000 5.9% 8.75% 2,012,648 

2011 394,735,000 5.9% 8.75% 2,050,068 

2012 487,594,000 5.9% 8.75% 2,532,333 
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2013 557,893,000 5.9% 8.75% 2,897,433 

2014 296,115,840 5.9% 8.75% 1,537,886 

 15,046,618 -- 5.9% 2,897,185,840 סך הכל

 

 נעיר מספר הערות:זו והטבלאות הבאות טבלה לצורך הבנת  .114

 ומי הפרמיות ששולמו למשיבה נלקחו מתוך הדוחות הכספיים של המשיבה.הנתונים בדבר סכ )1

  לבקשה. ז'נספח משיבה מצ"ב כההדפים הרלוונטיים מהדוחות הכספיים של  -

 ז'נספח                         

העמודה של שיעור ממוצע של גביה ביתר מהווה ממוצע של שיעור הגביה ביתר במהלך השנים  )2

 שהוצג לעיל.  מהמבקש

מתוך כלל הפרמיות  שיעור הפרמיות ששולמו בעד ביטוחים להגנת משכנתא בדבר ןהנתו )3

מהווה ממוצע של שיעורי מכירות פוליסות ביטוח המשכנתא מתוך כלל  ,ששולמו למשיבה

מכירות פוליסות ביטוח החיים שנמכרו על ידי המשיבה בשבע השנים האחרונות. הנתונים 

 ל המשיבה.בדבר מכירות אלה לקוחים מהדוחות הכספיים ש

  לבקשה. ח'נספח מצ"ב כ משיבהההדפים הרלוונטיים מהדוחות הכספיים של  -

 ח'נספח                         

 

המחצית הראשונה עד  2007של שנת מחצית השנייה תקופת הנזק המוצגת בטבלה מתייחסת ל )4

עוד לא פורסם נכון לכתיבת  2014הואיל והדו"ח הרבעוני השני לשנת (כולל).  2014שנת של 

נלקח סך של  במחצית זות אלה, כדי להגיע בקירוב לסכום הפרמיות ששולמו למשיבה שורו

. הסיבה לכך 2013מתוך סכום הפרמיות ששולמו למשיבה במחצית הראשונה של שנת  101%

 2014היא הגידול באחוז אחד בסכום הפרמיות ששולמו למשיבה ברבעון הראשון של שנת 

 . 2014פי שמדווח בדו"ח הרבעוני של המשיבה לשנת , כ2013ביחס לרבעון הראשון של שנת 

  לבקשה. ט'נספח מצ"ב כ משיבההמהדוחות הכספיים של  הרלוונטיהדף  -

 ט'נספח                         

חישוב הסכומים שנגבו ביתר נעשה באמצעות מכפלת שלושת הנתונים האחרים בטבלה:  )5

ות ששולמו בפוליסת סכום הפרמיות ששולמו, שיעור ממוצע של גביה ביתר ושיעור הפרמי

 להגנת משכנתא.

ככל שיתקבלו זה את הזכות לתקן את הנתונים שבתת פרק  ולעצמ המבקש שומריודגש בשנית כי  .115

באמצעות הליכי  וקבלת נתונים מהמשיבה נתונים מדויקים יותר מהמשיבה, עם התקדמות ההליך

  .גילוי מסמכים

  ייצוגית להידון כתובענההתאמת התובענה   .ו

"בתביעה כמפורט לחוק התובענות קובע כי תובענה ייצוגית ניתן להגיש בין היתר, (א) 3סעיף  .116

 בתוספת השנייה".

 לתוספת השנייה לחוק התובענות הקובע: 2תובענה זו נכנסת בגדרו של פריט  .117
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תביעה נגד מבטח, סוכן ביטוח או חברה מנהלת, בקשר לענין, לרבות חוזה ביטוח "
ן לקוח, לרבות מבוטח או עמית, בין אם התקשרו או תקנון קופת גמל, שבינם לבי

  ".בעסקה ובין אם לאו

  בעסקי הביטוח בישראל.  ההפעיל החבר ההינה המשיב .118

  בעסקת ביטוח. עמה אשר התקשר השל המשיב ומבוטח לקוח והמבקש הינ .119

  גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית

שית, לצרף את כל חברי הקבוצה במסגרת תביעה גודלה של הקבוצה לא מאפשר, מבחינה מע .120

רגילה. גודלה של הקבוצה מהווה עילה המצדיקה את אישורה של התובענה כייצוגית. התובענה 

הייצוגית נועדה לאפשר לאדם אחד או לקבוצת אנשים, שנזקו של כל אחד מהם קטן יחסית, 

 ביותר נוכח ריבוי מספרם. לתבוע בשם כל הנפגעים האנונימיים, שסכום תביעתם הכולל גבוה

בכך מגינה התובענה הייצוגית על אינטרס היחיד שנפגע, אך אינו מגיש תביעה פרטית בשל הטרחה  .121

  וההוצאות הכרוכות בכך.

לייצג חברי קבוצה רבים שתביעתם האישית היא בסכום של  המבקש בתמצית, בתובענה זו מבקש .122

מצדיק ניהול משפטי עצמאי ואשר מן הסתם שקלים עד אלפי שקלים בודדים, אשר איננו  עשרות

מורכב הוא, דבר שיכול להביא להוצאות משפט ניכרות אשר יעלו עשרות מונים על סכום תביעתם 

 ועל כן גם אם יזכו בתביעתם, ההחזר הכספי שיקבלו לא יכסה את הוצאות המשפט.

  התקיימות תנאי הסף להכרה בתובענה כייצוגית

  והגדרת הקבוצה עילה אישית )1(

  :תובענות ייצוגיות ) לחוק1(א)(4סעיף  לפי .123

(א), המעוררת 3"אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין כאמור בסעיף 
שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים 

  בשם אותה קבוצה". –הנמנים עם קבוצת בני אדם 

וכתוצאה מהמידע  העל יד ההוטע וא, שכן ההעילת תביעה אישית נגד המשיב קיימת למבקש .124

אופן חישוב ל המבקש שלא היו מודע במשך מספר שנים פרמיות מופרזות. םשיל ולהחסר שהוצג 

את  האודות אופן החישוב, לא מסר למשיב העם המשיב ןנשא ונת , לאההפרמיה על ידי המשיב

(מכיוון גבי יתרות ההלוואה הנכונות בבנק ל האת המשיב ןולא עדכ כלל נתוני ההלוואה המדויקים

 תשלומי פרמיה גבוהים מהדרוש. וומכאן נגזרו ל ,לעשות פעולות אלו) ולא נתבקש

 השפט המשותפות לכלל לקוחות המשיבבדה וממעוררת שאלות משותפות של עו הנ"לעילה ה .125

תשלום פרמיות מופרזות כתוצאה מאי  , כפי שהוצג בפירוט,כאשר המצע העובדתי המשותף הוא

 לספרי הבנק.  התאמה בין ספרי הביטוח

את כלל קבוצת בני האדם אשר להם שאלה משותפת של עובדה או משפט בעילת תביעה זו, כוללת  .126

בשבע השנים האחרונות (כולן או מקצתן),  האשר היו מבוטחים של המשיב הלקוחות המשיב

פוליסת ביטוח חיים לצורך ביטוח הלוואת משכנתא אותה נטלו באחד  מנהואשר רכשו מ

ומשיקוליה, סכום הביטוח  הישראל, ואשר כתוצאה מקביעת המשיבשכנתאות במהבנקים למ

ממנו נגזרות פרמיות הביטוח שנדרשו לשלם, בשבע השנים האחרונות, עלה על יתרת ההלוואה 

 .בבנק וכתוצאה מכך שילמו המבוטחים תשלומי יתר בגין ביטוח החיים למשכנתא אותה נטלו
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  השאלות המשותפות לקבוצה )2(

 ) לחוק תובענות ייצוגיות:1((א)8סעיף  .127

"התובענה מעוררת שאלות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, 
 ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה".

 הן: המשותפות לכלל חברי הקבוצה השאלות המשפטיות והעובדתיות .128

או אינם  ל המבקשלקוחים מהסכמי ההלוואה ששאינם בנתונים  ההשתמש ההאם המשיב  .א

 לשם חישוב סכום הביטוח? זהים להם

 לעשות שימוש בנתונים המדויקים של ההלוואה? ההאם היה על המשיב  .ב

לבין יתרות  הואה כפי שהן רשומות בספרי המשיבהאם קיים הפרש בין יתרות ההלו  .ג

 ?יםהמלוו יםה כפי שהן רשומות בספרי הבנקההלווא

ל, ובמידה והתשובה היא חיובית האם יש להיתר האם מותר שיהא קיים הפרש כאמור לעי  .ד

 זה גבול?

 בדבר קיומו ליידע את לקוחותיה ההפרש כאמור לעיל מחייב את המשיבהאם קיומו של   .ה

 ?ובדבר אופן עדכון היתרות בספריה

מהווים , לאור האמור לעיל, החישוב הפרמיה על ידי המשיב האם אי גילוי והבהרת אופן  .ו

 לעיל?הפרת חובה חקוקה כאמור 

 ?שלא כדין על חשבון לקוחותיה ההתעשר ההאם המשיב  .ז

 ?ההבהרת אופן חישוב הפרמיה על ידבאי הצגת ו ההתרשל ההאם המשיב  .ח

בהצגת מידע חסר אודות תנאי  ואת חובת הגילוי את חובת תום הלב ההפר ההאם המשיב  .ט

 הביטוח ואופן חישוב הפרמיה?

  ) לחוק התובענות]1(א)(8[סעיף  וצהקבקיימת אפשרות סבירה שהתובענה תוכרע לטובת ה )3(

כי התובענה סבירה לאור הטענות המבוססות והמנומקות אשר נפרסו לעיל, קיימת אפשרות  .129

 תוכרע לטובת המבקש וחברי הקבוצה.

, דבר המבסס את התביעה ומגדיל מסמכים של המשיבהרוב רובו של המצע העובדתי נתמך על ידי  .130

 ע לטובת הקבוצה.בצורה משמעותית את הסיכויים שתוכר

משכך, הרי שקיימת, לכל הפחות ובלשון המעטה, אפשרות סבירה כי השאלות נשוא הבקשה  .131

 יוכרעו לטובת הקבוצה.

) 2(א)(8תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין (סעיף  )4(
  לחוק תובענות ייצוגיות)

מהווה חסם בפני הגשת תביעה אישית ע"י כל אחד  הנזק שספג כל לקוח הינו קטן יחסית ולכן .132

 ואחד מחברי הקבוצה, עקב העלויות הגבוהות שבניהול הליך משפטי עצמאי. 

משלמים פרמיות מופרזות. חברי הקבוצה אינם מודעים לכך שהם רוב רובם של יתירה מזאת,  .133

ין להם סיבה , ואלמוסד פיננסי גדו הבשל היות הנותנים את אמונם במשיב הלקוחותיה של המשיב

על חשבונם תוך ניצול בורותם הפיננסית ואמונם  "ת קופוןגוזר"ת הביטוח של ממש לחשוד כי חבר

 העיוור.
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. רק תובענה ייצוגית המייצגת את כלל לקוחותעשה צדק עם עשרות אלפי תקבלת הסעד  .134

  תוכל להביא לתוצאה זו. מבוטחיםה

כל אחד מחברי הקבוצה יהווה עומס כבד על  ריבוי התביעות הנובע מהגשת תביעה אישית ע"י .135

  מערכת המשפט במדינת ישראל ובזבוז משאבים אדיר. 

) 3(א)(8(סעיף קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת  )5(
  לחוק תובענות ייצוגיות)

ורכי דין עם ותק רב וניסיון ע ומדובר במשרד לבאי כוח המבקש ניסיון בניהול תובענות ייצוגיות .136

 בכל תחומי המשפט ובייחוד בתחום התובענות הייצוגיות.

מספר רב של בקשות לתובענות ייצוגיות בתחומים  ם האחרונות הגישו באי כוח המבקשבשני .137

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת  הגנת הצרכן הגישו באי כוח המבקששונים. בתחום 

בורמד נ'  15469-07-10פקאן": ת"צ -"דנונה בר יצוב אריזת המוצרשטראוס עבור הטעייה בע

 .בקשה אשר הסתיימה בהסכם פשרה לטובת הקבוצה ותיקון העוולהשטראוס גרופ 

מספר רב של תובענות ייצוגיות בתחום הגנה על צרכן בדיני  כמו כן, הגישו באי כח המבקש .138

ה עסקה בדיון בפיצוי הנפגעים הבנקאות, בקשה אחת אשר ניתן בה פסק דין לטובת הקבוצ

. כמו כן, 4947/08בש"א  2522/08ת"א  – 2008מקריסת מערכת המחשוב של בנק הפועלים בשנת 

בקשות כנגד בנק לאומי למשכנתאות, בנק ירושלים, בנק מזרחי טפחות, בנק דיסקונט  6הוגשו 

 בבקשותידי הבנקים בעניין אי הסרתם של רישומי שעבודים על  והבנק הבינלאומי בנק הפועלים

 הסדר פשרה.הוגשה בקשה לאישור אלו 

מספר בקשות לאישור תובענה ייצוגית בתחומים חברתיים. בנוסף  ח המבקשכן הגישו באי כו .139

הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת חשבים בגין פרסום שמות בפסקי דין (ת"צ 

לתוספת לחוק תובענות ייצוגיות,  1פרט  ) לפישוימר נ' חשבים ה.פ.ס עסקי בע"מ 34134-01-12

הנגשת מתקני -וכן בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברות הסלולר וחברת בזק בגין אי

 1) ופרט 1(9) לפי פרט צורן ואח' נ' פרטנר ואח' 9353-02-12תקשורת לאנשים עם מוגבלויות (ת"צ 

כן הוגשה -ם בהליכי פשרה. כמולתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות. הליך זה נמצא כיו

לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, בגין העדר הליך חיתום  2-1), ופרטים 1(9בקשה לפי פרט 

אבן זהב  28552-25-12ת"צ  –הוגן ושוויוני לבעלי מוגבלויות לשם קבלתם לביטוח סיעודי קבוצתי 

אח' נגד מגדל חברה לביטוח  7-ד.ה וש.י. 43232-05-12וכן ת"צ  ואח' נ' כלל חברה לביטוח ואח'

, העוסק באכיפת זכויותיהם של אנשים בעלי מוגבלות להיות זכאים בבחינת זכאותם בע"מ ואח'

 לביטוחי הפרט השונים בהליך הוגן ושוויוני.

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות השידור  המבקשבנוסף לכך, לפני כשנה הגישו באי כוח  .140

), אשר מה נעים נגד רשות השידור 51487-11-12מאנשים ללא ממיר (ת"צ בגין גביית אגרה 

בחודש אוגוסט האחרון אושרה הודעת חדילה ואושר הסדר עבור חברי הקבוצה בנוגע לגבייה 

 .בעבר ובעתיד

 .ור שהוגשו על ידי באי כוח המבקשהבקשות לאיש מקצתואלו רק  .141
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שצברו בתביעות  והניסיוןה זו לנוכח הידע , אם כן, רקע מתאים לניהול תובענהמבקשלבאי כוח  .142

 ייצוגיות בנושאים שונים ומגוונים.

כל ניגוד עניינים ועניינם של כלל חברי הקבוצה ינוהל תוך  של המבקש וכמו כן, אין לבאי כוח .143

הקפדה על יושר והגינות, על מנת לתקן את העוול שנעשה לחברי הקבוצה. על כן, קיים יסוד סביר 

 נם של כל חברי הקבוצה ינוהל וייוצג בדרך הולמת. להניח כי עניי

  )  4(א)(8קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב (סעיף  )6(
  לחוק תובענות ייצוגיות)

אין כל ניגוד עניינים ועניינם של כלל חברי הקבוצה ינוהל תוך הקפדה על יושר והגינות, על  למבקש .144

של המבקש, אף אין כל ניגוד  ועשה לחברי הקבוצה. לפי מיטב הבנתאת העוול שנמנת לתקן 

ה נפגעו את הבקשה. כלל חברי הקבוצ בין יתר חברי הקבוצה שבשמם מגיש המבקשל ועניינים בינ

 ם של כלל חברי הקבוצה.כשליח ועצמרואה  באופן זהה יחסית והמבקש

 הליך.יכולת כלכלית לעמוד בהוצאות ה בעל והמבקש הינ .145

  ועניינית סמכות מקומית  .ז

, לבית המשפט המחוזי סמכות 1984- לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד 40על פי סעיף  .146

 1984- (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד3עניינית בתביעה זו, בשל סכום התביעה. סעיף 

מצוי מקום שיפוטו  קובע שתובענה שאינה כולה במקרקעין תוגש, בין היתר, לבית משפט שבתחום

שבירושלים, ועל כן לבית  8בענייננו, למשיבה סניף ברחוב מרפא  ).1(ס"ק עסקו של הנתבע 

  המשפט המחוזי בירושלים סמכות מקומית בתביעה זו.

נספח דפים מאתר האינטרנט של המשיבה המפרטים את סניפי המשיבה בפריסה ארצית מצ"ב כ -

 לבקשה.י' 

 נספח י'                      

כהן נ' סינרון  57574-12-13בעניין ת"צ (מרכז) לאחרונה גרוסקופף קבע ע' השופט כב' ף, בנוס .147

 כדלקמן:  , פורסם בנבו)24.4.2014פסק דין מיום ( ביוטי בע"מ

 של זניח לא חלק בו מקרה בכל כי סבורני, הסוגיה את למצות להתיימר מבלי"
 על בכך די, מסוים שיפוט במחוז אישית תביעה להגיש היה יכול הקבוצה חברי
 התובענה בהליך לדון מחוז באותו הפועלים המשפט לבתי סמכות להקנות מנת

 במחוז והן צפון במחוז הן שווק אשר במוצר מדובר כאשר, למשל, כך. הייצוגית
 המבקש בחירת לפי, המחוזות בשני התביעה הגשת את לאפשר שיש הרי, המרכז

 על המוצר נרכש בו השיפוט מחוז מהו לשאלה קשר ללא וזאת, המייצג הכוח ובא
  ."המבקש ידי

בענייננו, חלק לא זניח מהקבוצה יכול היה להגיש תביעה אישית בבית המשפט המחוזי בירושלים, 

, ולפיכך יש לאפשר את הגשת התובענה בבית )2(ס"ק  הואיל וההתחייבות נוצרה בירושלים

 המשפט המחוזי בירושלים.

  הסעדים המתבקשים  .ח

 ר לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן הסעדים הבאים: לאור האמו .148
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  לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית;  .ד

 להגדיר את הקבוצה המיוצגת לצורכי התובענה הייצוגית, כאמור לעיל;  .ה

 הובכך הפר בניגוד להוראות חוק הפיקוח את לקוחותיה עתההט הלהצהיר כי המשיב  .ו

 פורטות לעיל התקיימו;וכי עילות התביעה המ חובה חקוקה,

להשיב לחברי הקבוצה את הפרשי הפרמיות בין הפרמיות אותן היו  הרות למשיבלהו  .ז

אמורים לשלם בהתאם ליתרות ההלוואה הנכונות בבנקים המלווים לבין הפרמיות אותן 

 שילמו בפועל, בתוספת פיצוי על עוגמת הנפש שנגרמה להם;

את סכום  החשב מיוזמתת השהמשיבכך  הלשנות את אופן פעולת להורות למשיבה  .ח

הביטוח, וכנגזרת את סכום הפרמיה, בהתבסס על הנתונים המדויקים של הלוואת 

המשכנתא מדי חודש ולכל הפחות מדי חצי שנה, ובפרט בהתאם לשיעורי הריבית, תנאי 

  מבוטח;-ההצמדה והחלוקה הרלוונטיים למסלולי ההלוואה פר

ע מפורט בדבר אופן חישוב סכום הביטוח למסור למבוטחים מיד להורות למשיבה  .ט

כל חודש או לפחות  הטחים על האפשרות לעדכן את המשיבוהפרמיה, וכן להסביר למבו

אחת לחצי שנה לגבי יתרות ההלוואה בבנקים, במקרים בהם לא ניתן לעשות שימוש 

 וכתוצאה מכך (כאשר למשל לא ניתן לקבל את הנתונים ישירות מהבנק) בנתונים מדויקים

  ת לעשות שימוש באומדים למיניהם;נאלצ ההמשיב

את נוסח פרסום  ליתן הוראות בדבר אופן פרסום ההחלטה בבקשה זו לכשתתקבל, לקבוע  .י

 בהוצאות הפרסום; הולחייב את המשיב

 לחוק תובענות ייצוגיות; 22, בהתאם לאמור בסעיף הורות על תשלום גמול הוגן למבקשל  .יא

לחוק תובענות  23, בהתאם לאמור בסעיף של המבקש ולקבוע את שכר הטרחה של באי כוח  .יב

 ייצוגיות;

ולקבוצה כל סעד נכון וצודק בנסיבות העניין, לפי שיקול דעתו של בית המשפט  ליתן למבקש  .יג

 .הנכבד

 .של המבקש והבקשה נתמכת בתצהיר .149

 מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו. .150

 

  2014באוגוסט,  13 ירושלים, היום

  

 , עו"דנועם צוקר  , עו"דאסף פינק

  משרד עורכי דין יעקב פינק

 המבקשב"כ 

 


