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 ייצוגיתתובענה כבקשה לאישור 

מכוח ,  את התובענה המצורפת לבקשה זו כתובענה ייצוגיתבית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לאשר

ובכלל זה יתבקש בית המשפט הנכבד לצוות , ")החוק: "להל� (2006�ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיות

  : כדלקמ�, או להצהיר/או להורות ו/ו

  : הקבוצה המיוצגת תכלול את התובעי, הבאי,  .א

משיבה  אשר ההמשיבאו צרכני� של ה/או לקוחות ו/מבוטחי� ו"

 בפניה� מצגי שווא לפיה� הרופאי� שהעניקו לה� שירותי הציגה

 הינ� בעלי משיבהבריאות במסגרת הטיפול המוענק על ידי ה

כאשר בפועל ) או כל הגדר דומה אחר/ו(מקצועות מומחיות שוני� 

  "אות� רופאי� היו נעדרי מקצוע מומחיות

  ").הקבוצה המיוצגת: "להל� (

בגי� כל נזק , וכ� כל תובע הנמנה על הקבוצה המיוצגת, מבקשת לפצות את ההמשיבכי על ה  .ב

הצגת מצגי השווא אודות מקצוע עקב  השני, שקדמו להגשת התביעה 7שנגר, לה, במהל- 

   של הרופאי, שהעניקו לה, שירותי בריאות) או כל תואר או כל הגדר דומה/ו(המומחיות 

  :י האמור כולל את המרכיבי, הבאי,בעניי� זה יש לית� את הדעת כי הפיצו  

פיצוי בגי# עוגמת נפש ופגיעה באוטונומיה של המבוטחי� בניגוד לזכויות היסוד שלה�  )1(

  . משיבהבגי# הטעיית� עובר לקבלת טיפול רפואי על ידי הרופאי� מטע� ה, כחולי�
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להיתר פיצוי בגי# גביית תשלומי� בגי# היוועצות רופא שניוני מומחה שלא כדי# ובניגוד  )2(

 .  גביית תשלומי� כאמור רק בגי# היוועצות ברופאי� מומחי�משיבההמאפשר ל

שלא כדי# הוצאות בגי# " חסכו" עת משיבהפיצוי בגי# עשיית עושר ולא במשפט מטע� ה )3(

 .העסקת רופאי� מומחי�

וכי , ת המומחיות של הרופאי, לחדול מהצגת מצגי שווא לאלתר בעניי� מקצועומשיבהכי על ה  .ג

, )אישור תואר מומחה ובחינות(תקנות הרופאי, ב לפעול בעניי� זה בהתא, לאמור יהעל

1973�ג"תשל .  

 בתובענה הייצוגית בשיעור שלא יפחת תכי שכר טרחת, של עורכי הדי� המייצגי, את המבקש  .ד

 וכ� שיפוי עבור טיפול בתובענה בערכאה ראשונה, מ כדי�" מהסכו, שיפסק בתוספת מע15%�מ

 אשר טרחה, מבקשת תשלמנה ג, תגמול מיוחד למשיבהלקבוע כי ה כ�. צאותיה, בעי�בגי� הו

 משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל 5%� בשיעור שלא יפחת מ, בהגשת התובענה ובהוכחתה

  .התובעי,

ד בצירו0 "ט עו" בהוצאות בקשה זו ובשכמשיבהכ� יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את ה  .ו

  .מ כדי� בגינה"מע

  ערת פתיחהה

בקשה לאישור זו מוגשת לאחר שלפני כשבוע הוגשה בקשה לאישור זהה בעיקריה נגד קופות 

02�11841צ "ת" (לאומית "–ו " מכבי", "כללית"החולי, �, משכ-"). הבקשה קודמת: "להל�; 10

  . לחוק מ� הדי� לאחד את הדיו� בבקשה זו יחד ע, הבקשה הקודמת7ובהתא, לסעי0 

  מבוא  . א

בהתנהלות  ")הבקשה לאישור: "להל� ג, ( זובקשה לאישור תביעה כייצוגיתה של עניינ .1

  . ו, רגיש כבריאות הציבור בפרטתחוב, שערורייתית שהדעת אינה סובלת ככלל

, אשר מופקדת על מת� שירותי בריאות לתושבי המדינה, ")קופת החולי�: "להל� ג, (משיבהה .2

וא לפיה, רופאי, המעניקי, שירות למבוטחיה, מצגי שו, כדבר בשגרה ובאורח נרחב, המציג

. הינ, כביכול רופאי, בעלי  מקצוע מומחיות כאשר בפועל הרופאי, הללו אינ, מומחי, כלל

 : המשיבה מציגה רופאי, כבעלי מקצוע התמחות בכל אחד התחומי, הבאי,, כ-

 ; עיניי�  )א

 ; אורתופדיה  )ב

 ; גרו# א) אוז#  )ג

 ; עור ומי#  )ד

 ; נשי�  )ה

  ; ילדי�  )ו
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  . שר בפועל כל אות� רופאי� אינ� אלא רופאי� כלליי� נעדרי כל מקצוע התמחותכאזאת 

והוא כי עמד , כי על פי די� יש משמעות אחת ברורה להיות רופא בעל מקצוע התמחות, יודגש .3

ותואר , בתנאי הדי� לקבלת תואר מומחה באחד ממקצועות המומחיות המפורטי, בתקנות

 . סמכותכזה אושר לו על ידי הרשויות המו

כ( (על פי די# הצגת רופא כבעל מקצוע התמחות על א) שאינו כזה הינה בגדר התחזות  .4

  . !)ממש

ה את  מטעיאתו- שה,  נוהגת כאחרו� השרלטני, ומציגות מצגי שווא בעניי�משיבהה, והנה .5

  . על איסורי, פליליי, חמורי,, על פני הדברי,, תועובר, הציבור הטעיה רבתי

במדג� שנער( על ידי . אי# מדובר במקרה אחד או שניי�.  בטעות מקריתאי# המדובר: ודוק .6

המוצגי� כבעלי מקצוע התמחות בשעה שה� אינ� כאלה אי� ופעשרות ר התגלו מבקשתה

 . כלל

כי מדובר במאות רבות , עולה, כי המדג, אכ� משק0 את הכלל) הסבירה(על יסוד ההנחה , ועוד .7

  . ולאור- שני, ארוכות, מטעה בעלילשהוצגו כבעלי מקצוע מומחיות באורח 

  . רופאי� אלה מציד� מטפלי� כדבר יו� ביומו במאות אלפי חולי�

 דווקא רווחת במיוחד משיבהכי שלא במפתיע התופעה של מצגי השווא מטע, ה, יוער .8

 . בפריפריה

דאג כי ג, לתושבי הפריפריה תוענק ת על פי די� וה חובת אתמלאת תחת שמשיבהה, היינו

המזלזלת והבלתי ,  בדר- הקלהתה שיוויונית ואיכותית על ידי רופאי, מומחי, בוחררפוא

 .  בפני תושבי הפריפריה רופאי� שאינ� מומחי� כלל כרופאי� מומחי�המציגחוקית ו

  : שלוש השלכות קשות וחמורותמשיבהלמעשיה שלא כדי� של ה .9

יה� אשר רשאי,  פוגעות באורח קשה באוטונומיית הפרט של מבוטחמשיבה ה� האחת  )א

  . לקבל מידע אמיתי אודות הרופא והיק0 הכשרתו טר, שיפקידו את בריאות, בידיו

 שלא כדי� מ� המבוטחי, תשלומי, שהחוק מתיר להלגבות ה א0 גובמשיבה ה– השנייה  )ב

רופא בעל , כפי הגדרתו בדי�, שהינו" רופא שיניוני"שהמבוטחי, נועצי, ברק אימת 

 . בשנהרבי, 2 ייה המסתכמת במיליוני ומדובר בגב, מקצוע התמחות

,  מונעות מ� המבוטחי, לקבל רפואה המתאימה לצורכיה,משיבה ה–השלישית   )ג

עת ה� נמנעות מהצבת רופאי, מומחי, , ומתעשרות שלא כדי� על חשבו� המבוטחי,

  . במקומות יישוב רבי," באמת"
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אומד# ; י� שלא כדי# כספי� רבמשיבהנוכח הצגת מצגי השווא האמורי� מקבלת ה, היינו

 7ני על פ.  מיליו# 53.6 �הגבייה שלא כדי# בגי# תשלומי� לרופא מומחה שניניוני נאמד בכ

 שלא כדי# בגי# אי הצבת רופאי� בעלי מקצועות משיבה ההסכו� שחסכה; השני� האחרונות

 . מהווה א) הוא סכו� ניכר ביותרהתמחות בפריפריה 

', ב בפרק, נעמוד בראשית הבקשה, דכא� מלמד על הכלל מבקשת של ההנוכח העובדה כי המקר .10

 . מבקשת של ההעל עניינ

ונבאר כי הצגת רופא כבעל מקצוע , לאחר מכ� נפנה לבחינת ההסדרי, החוקיי, החלי, בעניי� .11

וא0 נעמוד על היקפה הכללי של התופעה , התמחות שעה שאינו כזה עולה כדי הטעיה והתחזות

  .  המבקשת ובאי כוחהכפי שעלתה במדג, קצר שערכו

 תיאור קצר של עניינה של המבקשת   .ב

 לשירותי ,בי� היתר, ונזקקה) מאוחדתקופת חולי, (המבקשת הינה מבוטחת של המשיבה  .12

 .  בתחו, רפואת העור והמי�רפואה מקצועית

על ידי המשיבה כבעלת מומחיות בתחו, רפואת העור אחת מ� הרופאות שהוצגה למבקשת  .13

וראו למשל פרטי . המקבלת בסני0 הקופה של המשיבה, יק'רופאה קלרה רדצהייתה ה, והמי�

  : הרופאה באתר האינטרנט של המשיבה

  

 



  5  

ולמיטב זכרונה תשלומי� אלה , המבקשת א) נדרשה לשל� כספי� בגי# היוועצות במומחה .14

לפחות בשני מקרי, , כ- ( למשיבהנמסרההורדו מחשבונה בבנק על יסוד הוראת קבע ש

 ). שוני,

כפי שנראה בהמש- ההיתר לגביית תשלומי, מותנה בכ- שהרופא הינו רופא מומחה , ויודגש

  . בכלל, א0 אוז� גרו�, בשורה של תחומי התמחות

 כי אותה רופאה כלל – מעיו# ברשימת הרופאי� באתר משרד הבריאות –והנה בפועל מתחוור  .15

  ). או בכל תחו� אחר(אינה מומחית בתחו� א) אוז# גרו# 

  :יי� במסמ-ונע

  

כ- למשל ביחס לרופאי, המצויי, (כי כאשר קיי, מקצוע מומחיות , במאמר מוסגר יוער(

ונית� , "יש"הרי שתחת כותרת המומחיות מצוינות המילי, , יק'בסמיכות לרופאה קלרה רדצ

  )להקליק עליה� ולקבל את פרטי מקצוע המומחיות

 . 'אכנספח ב "העתק של המסמכי, מצ  

  הגדרת רופא מומחה על פי די#   .ג

  )רופא מומחההוא רופא מקצועי  על פי די# רופא המכונה וכ#(

החקיקה הראשית קובעת במפורש עוד כי רופא אינו רשאי להציג עצמו כבעל כשירות מיוחדת  .16

 . אלה א, נית� לו בעניי� היתר על פי הכללי, הקבועי, בדי�

  : נקבע כי 1976 –ז "תשל) נוסח חדש( לפקודת הרופאי, 9סעי0 , כ-

 כינוי או הגדר המסתברי� כרמזרופא מורשה לא יטול לעצמו "

שיש לו למעשה  זולת אלה שירות מקצועיי�כשיש לו מעמד או 

 או בבקשה � ושפורטו בבקשה שהגיש לרשיו# לעסוק ברפואה
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ולא , ושהמנהל אישר אות� �אחרת א� רכש אות� לאחר מכ# 

ישתמש בבינוי או הגדר כאמור בנוגע לעבודתו המקצועית או לחצריו 

  ...".ולא יציג אות� על חצריו

אישור (תקנות הרופאי� הדר- החוקית היחידה לרכוש תואר מומחה הינו בדר- הקבועה ב .17

  : כי,  נקבע2בתקנה , כ-"). התקנות: "להל� ג,( �1973ג"תשל, )תואר מומחה ובחינות

אלא אחד התארי� ) תואר –להל# (פא תואר מומחה לא יאושר לרו"

אלא לפי הוראות ולא יאושר תואר , של התוספת'  בטור אהנקובי�

  ".תקנות אלה

שעל רופא לעמוד בה על , הקשה והמורכבת יש לומר, לאחר מכ� סוקרות התקנות את הדר- .18

  . מנת שיהיה זכאי לגשת לבחינות לתואר מומחה

  : יכ, 26בהמש- לכ- קובעת תקנה 

שסיי� המתמחה את הבחינות ואת תקופת התמחותו תגיש מ"

לרבות תוצאות , תסקיר על תוצאות בדיקותיה, הלהמועצה למנ

יושב ראש המועצה . והמלצה מנומקת בדבר מת# תואר, הבחינות

רשאי להעביר את בקשתו של המתמחה בצירו) תוצאות הבחינות 

  ".8 לחוות דעתה של ועדה מקצועית שמונתה לפי תקנה

  . ועדה זו בתורה מוסרת המלצות למנהל

  : 29קובעת תקנה , לאחר מכ� .19

יהיה תקפו מהתארי( בו השלי� המתמחה את , ישר המנהל תוארא"

או מיו� שהגיש בקשתו לפי , כל הדרישות לפי תקנות אלה לחלוטי#

  "הכל לפי המאוחר, 29תקנה 

שהינ, (מפורשי, הבאי,  קובעת את הדברי, ה�" התחזות"אשר כותרתה היא , 32תקנה  .20

  ): משלימי, לאמור בחקיקה הראשית כאמור לעיל

א ישתמש אד� בתואר מומחה אלא א� התואר אושר לו ל"

 כדי עדולא ישתמש אד� בתואר דומה , לפי תקנות אלה

  .להטעות לאחד התארי� שלפי תקנות אלה

...  

לרבות תרגו, או קיצור  –" תואר מומחה", עני� תקנה זול

  "רמז אחר להתמחות בענ) רפואהו אשל תואר 

  . והדברי, ברורי, .21
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  התשלומי� עבור היוועצות ברופא שניוני מומחה   .ד

 לגבות תשלומי, רבעוניי, מ� המבוטחי, כל היא רשאית משיבה ל�על פי היתר הגבייה שנית .22

מדובר ברופא עימו נוע3 : מי הוא אותו רופא שניוני". רופא שניוני"אימת שהללו נועצי, ב

המכונה (מבוטח היוועצות הנוספת על ההיוועצות בה נוע3 ע, הרופא אליו פנה לראשונה ה

  :הדי� הגדיר את האבחנה כ-"). רופא ראשוני"

 נעדר מקצוע מומחיות או רופא בעל מקצוע מומחיות רופא כלליהוא : רופא ראשוני  )א

מחה ג, שכ� בתחומי, אלו נעזרי, לרוב במו(נשי, ופנימית , ילדי,, בתחו, המשפחה

  ). בפנייה ראשונה

הינו כל תחו� מקצוע ההתמחות כאשר (בעל מקצוע התמחות הינו רופא : רופא שניוני  )ב

  ). מלבד תחומי ההתמחות הנמני, בהגדרת רופא ראשוני, המוכר בתקנות

כנספח ב "מצ" (200 9לשנת  ותרופות בריאות שירותי בעד תשלומי, עדכו�"כ- בחוזר שעניינו  .23

 : בסעי0 ההגדרות) 'ב

. לראשונה כלל בדר( המטופל פונה אליו רופא - ראשוני רופא"

, )מומחי� שאינ�(כלליי�  נכללי� רופאי� זו בהגדרה

 רפואת, המשפחה רפואת: הבאי� הרפואה בענפי מומחי� ורופאי�

 . וגניקולוגיה, פנימית רפואה, ילדי�

 נכלל שאינו רופא � )בקהילה מומחי� רפואת(וני שני רופא

  "ראשוני רופא בהגדרת

 מ� המבוטחי, בעבור ביקור אצל רופא תהא זכאית לגבות כספי, משיבהכדי שה, היינו .24

; בעל מקצוע מומחיותהרופא יהא רופא  :צריכי, לקו, שני תנאי, מצטברי, אלה: שיניוני

  . פנימיתילדי, ו, נשי,, משפחה: תחו, המומחיות לא יהא אחד מאלה

 מציגות רופאי� בעלי מקצועות התמחות שוני� כגו# א) אוז# משיבהכי כאשר ה, מכא# ברור .25

בנסיבות אלו ברור כי . כאשר רופאי� אלה אינ� מומחי� כלל', עיניי� וכד, אורולוגיה, גרו#

 . מדובר בתשלומי� שנגבי� מ# המבוטחי� שלא כדי#

ובגי� ,  עורת כרופאה שהוצגיק'ר קלרה רדצ"דל  שותעמדנו על הדוגמא' בלעיל בפרק כ- למשל  .26

נוכח העובדה שמדובר ;  192 �כתשלו, רבעוני של בגי� כל ביקור אצלה נגבה מ� המבקשת כ- 

על פי תוכנית הגבייה שלה , זכות למשיבההרי שברי שאי� , ברופאה שאינה אלא רופאה כללית

  . לגבות בגי� היוועצות בה דבר וחצי דבר, עצמה

מדובר , אלא, המבקשת אינה מקרה מיוחדונראה כי , שי( ונבח# את היק) התופעהמכא# נמ .27

עשרות מקרי בתופעה רווחת וכאשר במדג� קצר שערכו המבקשת והחתומי� מטה עלו 

  ).30% �ככאשר שיעור ההטעיה עומד על (הטעיה 
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  הצגת רופאי� כמומחי� ומקצועיי� כאשר אינ� אלא רופאי� כלליי�  .ה

 ) כאשר אינ� כאלה(מייצגות של הצגת רופאי� כבעלי מקצוע התמחות דוגמאות ) 1(ה

 מצגי שווא אודות מקצוע ההתמחות של משיבהלהל� נציג מקצת מ� המקרי, בה, מציגות ה .28

  . הרופאי, המעניקי, שירות למבוטחיה�

I .  כאשר בפועל אינ� מומחי� כללאי� כבעלי מקצוע התמחות ברפואת עיניי� הצגת רופ  

כאשר מדובר ברופאי, ,  רופאי, כבעלי מקצוע התמחות של רפואת עיניי,היג מצמשיבהה .29

  . על חומרת הדברי, אי� צור- להרחיב את הדיבור. שאינ, אלא רופאי, כלליי,

הרי שכל אימת שמי , נוכח העובדה כי רופא עיניי� נכלל בהגדרת רופא שיניוני: ודוק .30

 כלליי� המוצגי� באורח מטעה מהמבוטחי� עושה שימוש בשירותיה� של אות� רופאי�

דוגמא נעמוד על .  תשלו� בגי# ייעו4 ברופא שיניוני� שלא כדי# –כרופאי עיניי� נגבה מה� ג� 

  :בעניי�

  

לבטח , ואילו עיו� באתר משרד הבריאות מעלה כי אותו רופא אינו בעל מקצוע מומחיות כלשהו .31

  : שלא ברפואת עיניי,

  

 . 'גכנספח ב "העתק המסמכי, מצ  
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II .כאשר בפועל אינ� מומחי� כללאורתופדיה הצגת רופאי� כבעלי מקצוע התמחות ב  

כאשר מדובר ברופאי, שאינ, ,  רופאי, כבעלי מקצוע התמחות באורטופדיהה מציגמשיבהה .32

כי מעבר , יודגש. על חומרת הדברי, אי� צור- להרחיב את הדיבור. אלא רופאי, כלליי,

צו מיוחד שהוצא מכוחה של פקודת הרופאי, הרי שבעניינ, של אורטופדי, קיי, , לאמור לעיל

  : בו הובהרו הדברי, הבאי,

  : ��1980"תש, ")אורתופד"שימוש בהגדר ( הרופאי� צו"

אני , �1976ז"תשל, לתקנות הרופאי�) ג(9 תקנה ותי לפי סמכוק)בת

  :מצווה לאמור

 אלא א� הוא בעל "אורתופד" בהגדר  ישתמש רופאלא  .1 

כמשמעותו בתקנות הרופאי� , תואר מומחה בכירורגיה אורתופדית

  "�1973ג"תשל, )חה ובחינותומאישור תואר מ(

הרי שכל אימת שמי , נוכח העובדה כי אורתופד נכלל בהגדרת רופא שיניוני: ועוד .33

צגי� באורח מטעה מהמבוטחי� עושה שימוש בשירותיה� של אות� רופאי� כלליי� המו

  .  תשלו� בגי# ייעו4 ברופא שיניוני� שלא כדי# –כאורתופדי� נגבה מה� ג� 

כ- מוצג הרופא באתר  .יצחק פרסהדוגמא בלבד נעיי# בעניינו של הרופא בשלב זה ולש�  .34

  : האינטרנט של המשיבה
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א ל,  עיו# באתר משרד הבריאות מעלה כי אותו רופא אינו בעל מקצוע מומחיותוהנה .35

  . ולא בכל מקצוע התמחות אחר, באורתופדיה

  

 . 'דכנספח ב "העתק המסמכי, מצ

III .כאשר בפועל אינ� מומחי� כללא) אוז# גרו# הצגת רופאי� כבעלי מקצוע התמחות ב  

בר ברופאי, כאשר מדו,  רופאי, כבעלי מקצוע התמחות ברפואת א0 אוז� גרו�ה מציגמשיבהה .36

  . על חומרת הדברי, אי� צור- להרחיב את הדיבור. שאינ, אלא רופאי, כלליי,

הרי שכל אימת שמי , נכלל בהגדרת רופא שיניוניא) אוז# גרו# נוכח העובדה כי רופא : ועוד .37

מהמבוטחי� עושה שימוש בשירותיה� של אות� רופאי� כלליי� המוצגי� באורח מטעה 

  .  תשלו� בגי# ייעו4 ברופא שיניוני� שלא כדי# –בה מה� ג� כרופאי א) אוז# גרו# נג

  : כ- מוצג הרופא באתר האינטרנט של המשיבה.  פטר ורצברגרשל הרופא ונעיי� בעניינ .38

  

לבטח ,  בעל מקצוע מומחיות כלשהוו רופא אינוואילו עיו� באתר משרד הבריאות מעלה כי אות .39

  : ברפואת א0 אוז� וגרו�שלא 

  

 . 'הכנספח ב ", מצהעתק המסמכי
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IV .כאשר בפועל אינ� מומחי� כללרפואת נשי�הצגת רופאי� כבעלי מקצוע התמחות ב   

כאשר , )יילוד וגניקולוגיה( מציגות רופאי, כבעלי מקצוע התמחות ברפואת נשי, משיבהה .40

 הדברי� אי# צור( להרחיב את על חומרת. מדובר ברופאי, שאינ, אלא רופאי, כלליי,

  . הדיבור

כ- מוצגת הרופאה . שוחט ויקטוריהבשלב זה ולש� הדוגמא בלבד נעיי# בעניינה של הרופאה  .41

  : באתר האינטרנט של המשיבה

  

  

,  בעל מקצוע מומחיות כלשהוה אינה רופאהואילו עיו� באתר משרד הבריאות מעלה כי אות .42

  : ברפואת נשי,לבטח שלא 

  

 . 'וכנספח ב "מכי, מצהעתק המס

V .כאשר בפועל אינ� מומחי� כללרפואת ילדי�הצגת רופאי� כבעלי מקצוע התמחות ב   

כאשר מדובר ברופאי, ,  מציגות רופאי, כבעלי מקצוע התמחות ברפואת ילדי,משיבהה .43

  . שאינ, אלא רופאי, כלליי,
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בעניינה של לש� הדוגמא בלבד נעיי# . - להרחיב את הדיבורעל חומרת הדברי, אי� צור .44

  :  באתר האינטרנט של המשיבהה הרופאתכ- מוצג. הרופאה אירינה אהרונוב

  

,  מקצוע מומחיות כלשהות בעלה אינה רופאהואילו עיו� באתר משרד הבריאות מעלה כי אות .45

  : ברפואת ילדי,לבטח שלא 

  

 . 'זכנספח ב "העתק המסמכי, מצ

   רשימת הרופאי� )2(ה

  :ג, המצומצ, שנער- בעניי� המשיבהכעת נפרט את הממצאי, של המד .46

  

 המוצג פי על (התמחות מקצוע הרופא ש�

 )החולי� קופת ידי על

 אתר פי על ההתמחות מקצוע

 הבריאות משרד

 ללא וגניקולוגיה יילוד לימור מ#

 ללא וגניקולוגיה יילוד ויקטוריה שוחט

 ללא וגניקולוגיה יילוד דורה וייסמ#

 ללא וגניקולוגיה יילוד דנה אירגה

 ללא וגניקולוגיה יילוד איגור בוריאנוב

 ללא וגניקולוגיה יילוד לודמילה גלנ4

 ללא וגניקולוגיה יילוד נגה ענתבי

 ללא וגניקולוגיה יילוד מרינה קפוליאנסקי
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 ללא וגניקולוגיה ילודי חנה נילי איסרלס

 ללא וגניקולוגיה יילוד אלה גרצמ#

 ללא ילדי� טרייגר יורי

 ללא ילדי� מיכלבסקי ויולטה

 ללא ילדי� שייני# אלכסנדר

 ללא ילדי� דרוקי# טטיאנה

 ללא ילדי� אהרונוב אירינה

 ללא ילדי� גורודצקי בוריס

 ללא ילדי� טופורובסקי אנאידה

 לאל ילדי� ק ריטה'לושצ

 ללא ילדי� קלייכמ# אולגה

 ללא ילדי� קוליקוב פולינה

 ללא ילדי� שמיס טטיאנה

 ללא ילדי� קצמ# ליאוניד

 ללא גרו# אוז# א) רפואת פטר ורצברגר

 ללא גרו# אוז# א) רפואת  איזקובי4 פסקואל

 ללא גרו# אוז# א) רפואת  לונדנר יצחק

 ללא אורתופדיה יצחק פרס

 ללא יהאורתופד אירגה דרור

 ללא אורתופדיה  בלו� שלמה

 ללא אורתופדיה מיארובי4 ויקטור

 ללא אורתופדיה  חטיב יאסר

 ללא אורתופדיה נירקיס רומ#

 ללא אורתופדיה קרפ רונ#

 ללא אורתופדיה  קור בוריס

 ללא אורתופדיה קופפרברג אריה

 ללא אורתופדיה יובוטרו ד#'צ

 ללא אורתופדיה  גורניק אביגדור

 ללא עיניי� רפואת אנה ובמנשר

 ללא עיניי� רפואת האית� גאוי

 ללא עיניי� רפואת  ברגר יואב

 ללא עיניי� רפואת  גור לאוטמ# אלוירה

  

 וה� משיבהה� דר- הצגת, על ידי ה(העתק מסמכי, בעניי� כל אחד ואחד מ� הרופאי, 

  . 'חכנספח ב "מצ) הנתוני, בעניינ, כמפורט באתר משרד הבריאות

  . מכא� נעבור לפירוט עילות התביעה .47
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  עילות התביעה   . ו

 כללי) 1(ו

ולבטח ולבטח , חבות חובת נאמנות מיוחדת כלפי מבוטחיה חבה משיבהכי התטע�  מבקשתה .48

  .  את נתוני האמת ביחס לרופאי, המעניקי, לה, שירותי,,להציג בפניההיא שחייבת 

 מבקשת ביצעו את כל אחת מהעוולות הבאות כלפי המשיבהכי ה, מבקשתהע� כ- תטנוכח  .49

  . וכלפי כל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת

  )לקוחות(הטעיית המבוטחי� ) 2(ו

שכותרתו איסור , ")החוק הגנת הצרכ#: "להל� (1981� א"התשמ,  לחוק הגנת הצרכ�2סעי)  .50

  : קובע, הטעיה
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בכתב או בעל פה או , חדל במעשה או במ�לא יעשה עוסק דבר   .2"

 העלול –בכל דר( אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

  ; ) הטעיה–להל# (להטעות צרכ# בכל עני# מהותי בעסקה 

  :סקהעבלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני� אלה כמהותיי� ב

  ".נכס או שירותהכמות והסוג של , המהות, הטיב  )1(

 המזכה את הצרכני, די# ההטעיה כדי# עוולה בנזיקי#�  לחוק הגנת הצרכ31סעי) על פי  .51

  . בפיצויי, על כל נזק שנגר, לה, בגינה

  הפרת חובה חקוקה)  3(ו

כי קופות החולי, מפירות את פקודת הרופאי, ואת התקנות הקובעות את , תטע� מבקשתה .52

 . ההסדרי, להצגת רופא כבעל מקצוע התמחות

ברי כי מסירת נתוני, , להציג מידע נכו� למטופלי,כי מטרת התקנות הייתה , נוכח העובדה .53

אשר מטרת הפקודה והתקנות הייתה , מטעי, בעניי� מקצוע ההתמחות גורמת לנזק למבוטחי,

 . למונעו

    עשיית עושר ולא במשפט) 4(ו

  : קובע כי1979� ט"תשל,  לחוק עשיית עושר ולא במשפט1סעי0  .54

שירות או טובת הנאה , סשקיבל שלא על פי די� זכות שבדי� נכמי ) א"(

חייב , ) המזכה–להל� (שבאו לו מאד, אחר )  הזוכה–להל� (אחרת 

וא, השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי , להשיב למזכה את הזכיה

  . לשל, לו את שוויה–סבירה 

מפעולה המזכה או בדר- , באה הזכיה מפעולת הזוכהאחת היא א, ) ב(

  ".אחרת

תו- הצגת מצגי שווא , ולי, שלא כדי� ובניגוד לתנאי ההיתרגביית הכספי, על ידי קופת הח .55

, כמו כ�. עשיית עושר שלא במשפט, לכל הדעות, אודות מקצוע המומחיות של הרופאי, הינה

 הצבת רופאי, בעלי הלעצמ" לחסו-" שימוש במצגי שווא כאמור על מנת הקופת החולי, עוש

זה כשלעצמו מהווה א0 " חיסכו�"; המקצועות התמחות אמיתיי, ביישובי, שוני, בפריפרי

  . הוא עשיית עושר ולא במשפט

  רשלנות) 5(ו

,  עוולת רשלנותהביצע המתוארת לעיל א0 הבהתנהלותקופת החולי, כי , עודתטע�  מבקשתה .56

 הוהפר, נבונה וכשירה הייתה נוהגת באות� נסיבות,  שלא כפי שקופת חולי, סבירההשכ� נהג

  .  לה, לנזקי,ת גורמיאלפי המבוטחי, תו- שה כה חביאאת חובת הזהירות שה
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  הנזק הנתבע .  ז

   נטילת כספי� שלא כדי# ותשלומי� ביתר�נזק ממוני ) 1(ז

גי�  תשלומי, רבעוניי, בה לכיסה נטליא בכ- שה לנזק ממוני ברורהקופת החולי, גרמ .57

 . תכאשר בפועל הרופא כלל לא היה בעל מקצוע התמחו, היוועצות ברופא שניוני מומחה

כי כאמור לעיל על פי הגדרת רופא שניוני בהיתר הגבייה לא נית� לגבות את הכספי, , יודגש .58

מלבד , בכל אחד מ� התחומי, המוכרי, בדי�(אלא א, מדובר ברופא בעל מקצוע התמחות 

משכ- ומשעה שהרופא אינו בעל מקצוע , )תחומי התמחות הנכללי, בהגדרת רופא ראשוני

לא נית� לגבות וממילא , היתר הגבייהלא ענה על הגדרת רופא שניוני בהתמחות ממילא הוא ג, 

  . בגינו סכו, כלשהו

כנספח ב "מצהעמודי, הרלבנטיי,  (2008ח מסכ, על פעילות קופות החולי, לשנת "על פי דו .59

 עמדה 2008יוני מומחה בשנת  מגביית בגי� ביקור אצל רופא שנמשיבהעולה כי הכנסות ה, )'ט

  . 2 מיליו� 23ס- של על 

 7.66נימצא כי ס( הגבייה שלא כדי# עומד על , 30% �א� ניקח בחשבו# שיעור הטעיה של כ .60

  . . מיליו# 53.6 � השני� האחרונות על ס( של כ7 �ובחישוב ל, .מיליו# 

  נזק בגי# פגיעה באוטונומיה ועוגמת נפש ) 2(ז

הוטעו ולא קיבלו את הטיפול הרפואי הנזק הנגר, למבוטחי, אשר נזק נוס0 הוא כמוב�  .61

  . שסברו שה, מקבלי,

 : נזק זה נחלק לשני נזקי, .62

  . הטיפול הבלתי מקצועיהנזק הממשי שנגר, לבריאותו של כל מבוטח ומבוטח עקב   )א

נזק שנגר, בשל עוגמת נפש ופגיעה באוטונומיה של המבוטחי, אשר סבלו סבל נפשי רב   )ב

ומחדלי קופות החולי, ואשר נמנעה מה� האפשרות האמיתית לקבל החלטה בשל מעשי 

שכ� עקב , מושכלת על לקיחה או הימנעות מלקיחה של תרופות וטכנולוגיות חדשות

 הוצגו תרופות וטכנולוגיות חדשות אלה ככאלו שאינ� נכללות בסל משיבההעוולות של ה

  .הבריאות

אול, , ינו נית� להיתבע במסגרת של תביעה ייצוגיתאשר א, אומנ, הנזק הראשו� הינו נזק אישי .63

  . הנזק השני הינו נזק המתאי, במובהק לתביעה במסגרת של תביעה ייצוגית

 . מיליו# 100הפגיעה באוטונומיה בס- של הנזק בשל עוגמת הנפש ו מעריכי, את מבקשתה .64

כמאתיי, אל0 ולפי חישוב של , למבוטח 2 500לפי חישוב של  (לכלל חברי הקבוצה המיוצגת

  ). מבוטחי,
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  שלא כדי# ועשיית עושר שלא במשפט" חיסכו#)  "3(ז

 נהנו מחיסכו� שלא כדי� בכ- שבאמצעות מצגי שווא יכלו להימנע משיבהבנוס0 לכל אלה ה .65

" חוסכות"תו- שה� , מהצבת רופאי, בעלי מקצוע התמחות אמיתי במקומות רבי, בפריפריה

  . ה� את דרישות המבוטחי,מעצמ� ה� את הביקורת של הרשויות ו

  . 2 מיליו� 40 � בכ בשלב זה בלבד החיסכו� שלא כדי� האמור נאמד .66

  מבקשת של הההנזק בעניינ) 4(ז

  :המבקשת סבלה את הנזקי, הבאי, .67

  . נזק בגי� פגיעה באוטונומיה 2 500  )א

  . נזק מוער- בגי� תשלומי, רבעוני, ביתר2 40 �כ  )ב

  . די� מצד הקופותנזק מוער- בגי� חיסכו� שלא כ 2 200 �כ  )ג

  התובענה עומדת בתנאי� להגשת ולאישור התובענה כייצוגית  . ח

 התנאי� לאישור תביעה כייצוגית) 1(ח

  :ואלו ה,,  לחוק8� ו4, 3התנאי, להגשת ולאישור תובענה ייצוגית קבועי, בסעיפי,  .68

התביעה האישית העומדת בבסיס הבקשה הינה מסוג התובענות המפורטות בתוספת   )א

  . לחוק או בעניי� שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגיתהשנייה

 .  עילת תביעה אישית המשותפת לכלל חברי הקבוצהמבקשתל  )ב

, התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עבודה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה  )ג

  .ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

  .צוגית היא הדר- היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�תובענה יי  )ד

  .קיי, יסוד סביר להניח כי עניינ, של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר- הולמת  )ה

  .קיי, יסוד סביר להניח כי עניינ, של כלל חברי הקבוצה ייצוג וינוהל בתו, לב  )ו

וזאת מ� הטעמי, ,  במקרה דנ�כי כל התנאי, המצטברי, דלעיל מתקיימי,תטע�  מבקשתה .69

  .שיפורטו להל�

  התובענה נכללת בגדר סוגי התביעות המפורטות בתוספת השניה לחוק) 2(ח

  :לחוק קובע כי) א(3סעי0  .70
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 או בתביעה כמפורט בתוספת השניהלא תוגש תובענה ייצוגית אלא "

 כי נית# להגיש בו תובענה בעני# שנקבע בהוראת חוק מפורשת

  ".ייצוגית

,  של תביעה כנגד עוסקהלגדר, כמפורט לעיל,  האישית נופלתהכי תביעתתטע�  תמבקשה .71

  ). לתוספת האמורה1' פריט מס(בקשר לעני� שבינו לבי� לקוח , כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�

   עילת תביעה אישית המשותפת לכלל חברי הקבוצהמבקשתל)  3(ח

  :נקבע כי, לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(4בסעי0  .72

רשאי� להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית אלה "

אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני# כאמור בסעי) : ...כמפורט להל#

המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות , )א(3

  ."  בש� אותה קבוצה–לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� 

, יאבכ- שה, המשותפת לכלל חברי הקבוצה, משיבה עילת תביעה אישית נגד המבקשתל .73

ממצגי השווא של  כתוצאה האשר נפגע, משיבה של התאו מבוטח/ והאו לקוח/ והחבר, כמות,

  . משיבהה

ויש , התובענה מעוררת שאלות מהותיות משותפות לכלל חברי הקבוצה) 4(ח

  .אפשרות סבירה שה# יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

  : כיקובע, לחוק) 1)(א(8סעי0  .74

א� מצא שהתקיימו כל , בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית"

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט :...אלה

ויש אפשרות סבירה שה# יוכרעו , המשותפות לכלל חברי הקבוצה

  "בתובענה לטובת הקבוצה

וכ- הוחלט .  בי� עילות התובעי,– ולא זהות –בהקשר זה נקבע בפסיקה כי נדרש דמיו�  .75

  :276) 5(ד נה "פ, רייכרט' שמש נ 8332/96א "רע (רייכרט' בפרשת שמש נ

אי# לפרש את הדרישה לקיומ# של שאלות של עובדה ומשפט "

המשותפות לקבוצה כדרישה לזהות מלאה בכל השאלות הטעונות 

דרישה של זהות מוחלטת בכל . הכרעה לגבי כל קבוצת התובעי�

תסכל את תכלית , עובדתיות כמשפטיות, השאלות הטעונת הכרעה

. התובענה הייצוגית ותהפו( את השימוש בה למשימה בלתי אפשרית

העומדות , יש לאמ4 גישה לפיה די בכ( שהשאלות העיקריות, לפיכ(

ואי# נפקא מינא א� , תהיינה משותפות לחברי הקבוצה, במוקד הדיו#

  . "מתקיי� שוני בשאלה משנית זו או אחרת
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 זילברש4' בפרשת טצת נה שאחד מיחידי הקבוצה הוא בעל עני� אישי שונה נקבע וביחס למקר .76

  :כ-, )774) 5(ד מט"פ, זילברש4' טצת נ 4556/94א "רע(

אי# כל צור( שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה תהיינה "

די בכ( שהיסוד המשות) מהווה מרכיב מהותי . משותפות

 כגו# נזק – שהוא מיוחד לו א� יש לאחד מהקבוצה עניי#. בהתדיינות

אשר יבוא לאחר סיו� ,  נית# לבררו בשלב האינדיווידואלי–מיוחד 

  ."ולאחר שנקבעה בו שאלת האחריות של הנתבעי�, השלב הקבוצתי

 612, 584) 4(ד נה"פ, מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע' ברזני נ 1977/97א "בע, כמו כ� .77

, ותפות של משפט ושל עובדה בי� חברי קבוצת התובעי,נפסק כי בכל הנוגע לצור- בשאלות מש

  .הרי שדי בכ- שהיסוד המשות0 מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות בכדי למלא תנאי זה

לכל חברי , השאלות העובדתיות והמשפטיות הניצבות בבסיס התביעה ה� משותפות, בענייננו .78

  :הקבוצה

מציגות  משיבהאלה א, ההש, ומשכ-, משיבהשל הכל חברי הקבוצה הינ, מבוטחי,   )א

כ- ג, קיי, לכל חברי . היא שאלה המשותפת לכל חברי הקבוצהמצגי שווא כאמור 

  .ימנעו מהצגת מצגי שווא כאמור ומגביית כספי, שלא כדי� משיבההקבוצה אינטרס כי ה

כל אחד מיחידי הקבוצה נפגע מ� ההטעיה האמורה ומשליחת היד האמורה בנסיבות   )ב

  .א, לא זהות, דומות

כי , ה הפרטית וה� ברמה הציבוריתה� ברמ,  הקבוצה יש אינטרס משות0לכלל חברי  )ג

  . מגביית כספי, שלא כדי�וכי ימנעו ,  יציגו מצגי אמתמשיבהה

נתוני, מאתר משרד , לרבות מסמכי, רשמיי,,  מבוססת על ראיות מוצקותמבקשתטענות ה .79

, א, לא למעלה מכ-, ות סבירהקיימת אפשר, לפיכ-. ועוד, פירוט נרחב של מצגי,, הבריאות

  .שהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה

  תובענה ייצוגית היא הדר( היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני#) 5(ח

  :קובע כי, לחוק) 2)(א(8סעי0  .80

א� מצא שהתקיימו כל , בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית"

 וההוגנת להכרעה תובענה ייצוגית היא הדר( היעילה: ... אלה

  "במחלוקת בנסיבות העני#

  :כי הדר- העדיפה לבירור המחלוקות בעניננו הינה במסגרת של תובענה ייצוגית, אי� ספק .81

  .מיליו# לקוחות �למעלה מ  משיבהל  )א

  . נוהגת דר- קבע להציג מצגי שווא לכלל הציבור משיבהה  )ב
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שכ� מדובר , ותובעהתובענה אינה מצריכה בירור פרטני בדבר נסיבות של כל תובע   )ג

 . בהטעיה שיטתית אשר מהווה בהכרח הפרה כלפי כל אחד מחברי הקבוצה

לא תצרי- התביעה בירורי, פרטניי, , א0 לעניי� סכומי התביעה של כל תובע, כמו כ�  )ד

  .שכ� אלה קלי, מאד לחישוב, כלשה,

רות ואי� אפש, זהות, של חברי הקבוצה הפוטנציאליי, אינה ידועה בשלב הגשת הבקשה  )ה

  .מעשית לאתר, ולצרפ, למסגרת של תובענה רגילה

ה� מ� , י חברי הקבוצה"לא יוגשו תובענות רגילות ע, בא, לא תוגש התובענה כייצוגית  )ו

וה� מ� הטע, , בגבייה ביתר של סכומי כס0 קטני,, במקרי, רבי, מאד, הטע, שמדובר

 . שהקבוצה כוללת תובעי, רבי, שהינ, מבוגרי, חולי, וחלשי,

כ- שבתי המשפט ,  יוכרעו בהלי- אחדמשיבהלות המשותפות לחברי הקבוצה כנגד ההעי  )ז

כמספר חברי הקבוצה שיגישו תביעות , לא יידרשו לדו� באות, ענייני, מספר פעמי,

אי הכרה בתובענה כייצוגית עלול לגרו, מצב של ריבוי התדיינויות . נפרדות כנגד המשיבה

יגרור עומס מיותר על , תרות למערכת המשפט כולהאשר יסב עלויות מיו, באות, ענייני,

  .ויביא לפסיקות שונות וא0 סותרות, העמוסה בלאו הכי, מערכת המשפט

אחת ממטרות ההלי( הייצוגי הינה אכיפת שלטו# החוק על מוסדות ,  לחוק1י סעי) "עפ  )ח

המקרה דנ# הינו מקרה קלאסי . אינה יכולה לה�" האזרח הקט#"וגופי� אשר ידו של 

  .גשמת מטרה נעלה זו באמצעות מכשיר התביעה הייצוגיתלה

קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר( ) 6(ח

  ל"הולמת ובתו

  :קובע כי, לחוק) 4(�)3)(א(8סעי0  .82

א� מצא שהתקיימו כל , בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית"

  :אלה

...  

עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג כי קיי� יסוד סביר להניח ) 3(

הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על ; וינוהל בדר( הולמת

  ;החלטה בעני# זה

עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג קיי� יסוד סביר להניח כי ) 4(

  ".וינוהל בתו� לב

 בדר- הולמת כי עניינ, של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל, וא0 למעלה מכ-, קיי, יסוד סביר .83

  : ובאי כוח,מבקשתעל ידי ה
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 על מנת לייצג את עניינ, של � ומכספ�מזמנ, � להשקיע ממרצנכונות ומסוגלות מבקשתה  )א

  .שייתכ� שחסרי, לה, המשאבי, הדרושי, לצור- עמידה על זכויותיה,, אחרי, כמות,

 . דברי,אלא ערכו בדיקה יסודית של ה,  פעלו בתו, לב ולא נחפזו להגיש תביעהמבקשתה  )ב

ואי� כל ניגוד ענייני, בי� האינטרסי, של , מבקשתהצלחת הקבוצה היא הצלחת ה  )ג

  .המבקשת ובי� האינטרסי, של שאר חברי הקבוצה

העמידו בפני בית המשפט הנכבד מסכת מסודרת של , באמצעות באי כוח,, מבקשתה  )ד

  ".דבר דבור על אופניו", עובדות וטיעוני,

כי עניינ, של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל , וא0 למעלה מכ-, קיי, יסוד סביר להניח, כמו כ� .84

  :בתו, לב

שעשויה להביא תועלת של ממש לכל חברי , התובענה מבוססת על עילה אמיתית ורצינית  )א

שאינה מתיישבת ע, , מבקשתואינה מכוונת להשיג מטרה אישית של ה, הקבוצה

  . האינטרסי, של כלל חברי הקבוצה

  .ו, לב ברצינות התובענה ובכנות סיכוייה להתקבל מאמיני, בתמבקשתה  )ב

לרבות , הואיל והיא מבוססת על עובדות מוצקות, סיכויי הצלחתה של התובענה גבוהי,  )ג

 ,תמונות ועוד, פירוט נרחב של מצגי,, נתוני, מאתר משרד הבריאות, מסמכי, רשמיי,

  . מבקשתונראה כי ג, בכ- יש בכדי לבסס את תו, ליב, של ה

  דברסו) .  ט

לאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר לבקשה ולאשר את התובענה  .85

  . ובשכר טרחת עור- די�מבקשת בהוצאותיה של המשיבהולחייב את ה, כתובענה ייצוגית

 את היק0 הנזקי, לכלל חברי הקבוצה המיוצגת מבקשת ההנוכח כל האמור לעיל מעריכ .86

 : בסכומי, הבאי,

  .  . מיליו# 53.6 –בגי# נזק הממוני   )א

 . . מיליו# 100 –בגי# פגיעה באוטונומיה ועוגמת נפש   )ב

  . . מיליו# 40 �חיסכו# שלא כדי# בגי#   )ג

  .  לסעדי, ההצהרתיי, כמפורט ברישא לבקשה לאישורמבקשת התכ� עותר .87

  . לתמיכה בעובדות נשוא הבקשהמבקשתב תצהיריה של ה"מצ .88
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  צדק להורות כמפורט ברישא לבקשהנוכח כל האמור לעיל יהא זה מ� הדי� ומ� ה .89

  

  

_______________                 ____________________  

  ד"עו,  וולנרמ�בלה                       ד"עו,    יחל בקר

  מבקשתבאי כוח ה                           


