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  :בעניי�
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 27988047ז .ת אורלי יצחקי' גב. 2         

 1218523ז .מר  דניאל אנגל ת. 3
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  22385נהריה , 16סילבר . ה.א' מרח
   04�9511106:   פקס04�9511107: טל

  המבקשי'
  

  �  נגד  �
  

 מ"מגדל חברה לביטוח בע .1
  תקווה� פתח,  קריית אריה4אפעל ' מרח

 מ"כלל חברה לביטוח  בע .2
  אביב� תל, 48מדר� מנח� בגי� 

 מ"הפניקס חברה לביטוח בע .3
  גבעתיי�, 53מדר� השלו� 

 מ"מנורה מבטחי' ביטוח בע .4
  א"ת, 115אלנבי ' מרח

 מ"וח בעהראל חברה לביט .5
  ג��רמת, 3אבא הלל סילבר ' מרח

    
  המשיבות

  
  

  בקשה בכתב לאישור תובענה כייצוגית

בית המשפט הנכבד מתבקש בזה לאשר את התביעה המוגשת בד בבד ע� הגשת בקשה זו כתביעה 
או שהיה מבוטח של אחת או /כל מי שהוא ו": ייצוגית בש� כל מי שנכלל בקבוצה שהגדרתה היא

  "ת יותר מ� המשיבו
  

  מבוא

דא . בחישוב הסכומי� הנגבי� ממבוטחי המשיבות מדי חודש" טעות קלה"עניינה בתובענה זו 
על מיליוני שקלי� אלה לחזור . עקא וכתוצאה מטעות זו נגבו מ� המבוטחי� מיליוני שקלי� ביתר

  .לכיסי המבוטחי�
  

ו� הנגבה מ� הוא בחישוב לא נכו� של הצמדת� למדד של חלק מ� הסכ" טעות"מקורה של ה
י המשיבות מדי חודש מורכב משני "הסכו� הנגבה מ� המבוטחי� ע. המבוטחי� מדי חודש

תביעה זו עניינה בגור� ". גור� פוליסה" פרמיית הביטוח עצמה ועמלה הקרויה –סכומי� 
  . הפוליסה

  
 "גור� פוליסה"". גור� פוליסה"לחברות הביטוח הותר לגבות בתנאי� מסוימי� תשלו� הקרוי 

.  קבוע המתווס' לפרמיה שמטרתו לכסות הוצאות הכרוכות בטיפול בפוליסהחודשי הוא סכו�
 419'  המפקח על הביטוח מסחוזר ו1982 מחודש יולי 336'  מס המפקח על הביטוחי חוזר"עפ

וזאת  "גור� פוליסה" בפוליסות ביטוח חיי� לגבות  לחברת הביטוח הותר1992מחודש פברואר 
אמנ� חלו מספר שינויי� בעניי� הכללי� בקשר .לות שפורטו באות� חוזרי� בכפו' למספר מגב

שהוא דר� הצמדת , אול� הכללי� הרלבנטיי� לענייננו2004לגביית גור� הפוליסה החל משנת 
  .לא השתנו,גור� הפוליסה למדד

  
לתצהירי� התומכי�  בהתאמה" ב" �ו "א" י�ב כנספח" מצ419  �  ו336 ' מסרי� חוזיהעתק
  .מה� חלק בלתי נפרד י�ומהווה זו בבקש
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מנגנו� ,וזה העיקר לענייננו,מנגנו� לחישוב סכו� גור� הפוליסה וכ� ,בי� היתר,ל נקבעו"בחוזרי� הנ
 הד� בעיקר בגור� הפוליסה קובע 336 לחוזר 5סעי' . הצמדה למדד של סכו� גור� הפוליסה 

  :כדלקמ� 

  
  .בי� המדד היסודי לבי� המדד החדשי הכפלה ביחס ש" יוגדל ע4הסכו' כאמור בסעי+ "
פורס' בתארי.  (1982 מדד המחירי' לצרכ� בגי� חודש פברואר –" המדד היסודי"

15.3.82(  
  ;�" המדד החדש"
  ).15.12מפורס' בתארי. (המדד בגי� חודש נובמבר :  מר�1בחודשי' ינואר  .א

 .)15.3מפורס' בתארי. (המדד בגי� חודש  פברואר ;  יוני–בחודשי' אפריל   .ב
 ).15.6מפורס' בתארי. (המדד בגי� חודש מאי : ספטמבר �בחודשי' יולי  .ג
 ").15.9מפורס' בתארי. (המדד בגי� חודש אוגוסט : דצמבר �בחודשי' אוקטובר  .ד

  
  ):הטעויות במקור( כדלקמ� 419'   לחוזר המפקח מס1.4באופ� דומה קובע סעי' 

        
מדד היסודי לבי� המדד י הכפלה ביחס שבי� ה" יוגדל ע1.3הסכו' כאמור בסעי+ "

  .החדש
  .1.10.91מדד  המחירי'  לצרכ� הידוע ביו' –" המדד היסוד" 
  ":המדד החדש"

  )15.12מפורס' ביו' (' המדד בגי� חודש נוב:  מר1 –' בחודשי' ינו  .א
 )15.3מפורס' ביו' (' המדד בגי� חודש פבר:  יוני –' בחודשי' אפר.    ב
 )15.6מפורס' ביו' (י� חודש מאי המדד בג: ' ספט–בחודשי' יולי .   ב
  )"15.9מפורס' ביו' (' המדד בגי� חודש אוג: '  דצמ–' בחודשי' אוק.   ב

  
בתשלומי� " פרמיית הביטוח"שני החוזרי� קובעי� א� כ� במפורש כי כאשר משל� המבוטח את 

לי� במי. אחת לשלושה חודשי�:  קריאחת לרבעו�חודשיי� ימודד סכו� גור� הפוליסה החודשי 
לא ישתנה חוזרי המפקח על הביטוח  קובעי� במפורש כי סכו� גור� הפוליסה החודשי , אחרות

  . אלא רק אחת לשלושה חודשי�מדי חודש
  

להסרת ספק הוראות המפקח על הביטוח לחברות הביטוח ה� להצמיד את תערי' גור� הפוליסה 
  : למדד באופ� הבא

  

מבלי לשנות את התערי' בחודשי� , 15.12ו� עדכו� בחודש ינואר בהתא� למדד שפורס� בי  .א
 .פברואר ומר.

  

מבלי לשנות את התערי' בחודשי� , 15.3עדכו� בחודש אפריל בהתא� למדד שפורס� ביו�   .ב
 .מאי ויוני 

  

מבלי לשנות את התערי' בחודשי� , 15.6עדכו� בחודש יולי בהתא� למדד שפורס� ביו�   .ג
 .אוגוסט וספטמבר

  

מבלי לשנות את התערי' בחודשי� , 15.9תא� למדד שפורס� ביו� עדכו� בחודש אוקטובר בה  .ד
  .נובמבר ודצמבר 

תביעה זו באה לעול� על שו� שהמשיבות מתעלמות מהוראה זו ומצמידות את סכו� גור� 
  .מדי חודשהפוליסה החודשי למדד החדש 

ת המפקח יותר מאשר התיר לה� לגבולמותר לציי� שבדר� זו גובות המשיבות מציבור המבוטחי� 
  .על הביטוח

 לגבות את גור� הפוליסה אלא המשיבות משו� הודאה בזכות� של בתביעה זויוער כי אי� באמור 
) באבחנה מדר� חישוב הסכו� הנגבה( כי עצ� הגבייה המבקשי�שלצור� הדיו� בהלי� זה מניחי� 

  .היא כדי�
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  בעלי הדי�

 .המבקשי� ה� אזרחי ותושבי מדינת ישראל .1

 תובע 3המבקש  .1 תובעת את המשיבה 2המבקשת  .�4  ו3 ,2את המשיבות  תובע 1המבקש  .2
  . 5 � ו1את המשיבות 

יודגש כי פרט זה מובא במסגרת גילוי  . ה� בני זוג2 � ו1יצוי� מעל לצור� כי המבקשי�  .3
 .ש אול� מובהר כי אי� לאמור כל נפקות לענייננו"מ שלא יטע� כי הוסתר מביהמ"נאות וע

י "בעלות רישיו� מבטח עפ, חברות ציבוריות בערבו� מוגבל, יטב הידיעהלמ, המשיבות ה� .4
חוק ": להל� (�1981א"תשמ,)ביטוח( לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 15סעי' 
המשיבות יחד שולטות על . ומנהלות בפועל את חברות הביטוח הגדולות בישראל) "הפיקוח

בי� , המשיבות מוסדרת ומפוקחתהתנהלות� של .  מענ' ביטוח החיי� בישראל95 %�כ
י אג' שוק ההו� ביטוח וחיסכו� במשרד "על ידי הוראות המפקח על הביטוח וע, היתר

 .האוצר

  הרקע העובדתי

המבקשי� התקשרו ע� המשיבות בחוזי ביטוח כמפורט להל� לפיה� הצטרפו המבקשי�  .5
רה עימה התקשר מובהר כי כל תובע תובע את החב. י המשיבות"לתוכניות ביטוח שנוהלו ע
אי� בידי המבקשי� את פירוט התשלומי� המלא בגי� כל שנות . בחוזה ביטוח כמפורט לעיל

 .הביטוח ולכ� נתייחס בחישוב הנזק רק לשני� מסוימות 

      2913325שמספרה " מיטב" בפוליסה בש� 2 התקשר ע� המשיבה 1המבקש   .א  .6
ד'  .1995החל מחודש יוני ושיל� את פרמיית הביטוח לרבות את גור� הפוליסה 

  מצורפי� כנספחי� 2007ח לשנת "פרטי הביטוח וד' פירוט תשלומי� כחלק מ� הדו
 חלק בלתי נפרד י�ומהוולתצהירי� התומכי� בבקשה זו  בהתאמה "2ג"�ו" 1ג"

  .מה�

 תגמולי� שמספרה – בפוליסה בש� עתיר הו� 3 התקשר ע� המשיבה 1המבקש   .ב
מיית הביטוח לרבות את גור� הפוליסה החל מחודש   ושיל� את פר927910000
  2007ח לשנת "ד' פרטי הביטוח וד' פירוט תשלומי� כחלק מ� הדו. 2003אוקטובר 

 י�ומהוולתצהירי� התומכי� בבקשה זו  בהתאמה "2ד"�ו" 1ד"מצורפי� כנספחי� 
  .מה�חלק בלתי נפרד 

 פרמיות הביטוח   במספר פוליסות  ושיל� את4 התקשר ע� המשיבה 1המבקש   .ג
 8990095פוליסת בריאות מושלמת שמספרה : לרבות את גור� הפוליסה כדלקמ�

פוליסה קר� אור שמספרה , 2006 ושהסתיימה במהל� שנת 2000שהחלה בשנת 
 8934457פוליסת עדי' שמספרה , 12852422 שמספרה 5פוליסת ריסק , 12847463

 פרטי הביטוח לאחת הפוליסות וד' ד'. 10476521ופוליסת עדי' נספח הוני שמספרה 
 "2ה"�ו" 1ה"  מצורפי� כנספחי� 2005ח לשנת "פירוט תשלומי� כחלק מ� הדו

  .מה� חלק בלתי נפרד י�ומהוולתצהירי� התומכי� בבקשה זו  בהתאמה

" מיטב" בפוליסה בש� 1 ע� המשיבה 1998 התקשרה בסו' שנת 2המבקשת   .ד
ד' . ביטוח  לרבות את גור� הפוליסה   ושילמה את פרמיית ה4009638שמספרה 

 מצורפי� כנספחי� 2005ח לשנת "פרטי הביטוח וד' פירוט תשלומי� כחלק מ� הדו
 חלק בלתי נפרד י�ומהוולתצהירי� התומכי� בבקשה זו  בהתאמה "2ו"�ו" 1ו"

  .מה�

  ושיל� 15037863 בפוליסה בש� מגדלור שמספרה 1 התקשר ע� המשיבה 3המבקש   .ה
 1 12בס�  ( 2004 הביטוח לרבות את גור� הפוליסה החל מחודש נובמבר את פרמיית

ד' פרטי הביטוח וד' פירוט תשלומי� הכולל ג� את ).2004לחודש נכו� לינואר 
 "2ז"�ו" 1ז" מצורפי� כנספחי� 1י המשיבה " שהופק ע2005התשלומי� לשנת 

  .מה� חלק בלתי נפרד י�ומהוולתצהירי� התומכי� בבקשה זו  בהתאמה
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 331168608 בפוליסה בש� מענקית שמספרה 5 התקשר ע� המשיבה 3המבקש   .ו
ד' פרטי הביטוח אינו נמצא .ושיל� את פרמיית הביטוח לרבות את גור� הפוליסה

 2009ד' פירוט תשלומי� לשנת  ). 5למרות שביקש אותו מהמשיבה  (3אצל המבקש 
לתצהירי� התומכי� " ח" מצור' כנספח 5שהופק מאתר האינטרנט של המשיבה 

  .מה� חלק בלתי נפרד הומהוובבקשה זו 

 שאליה נידרש בהמש� הוא מקרה של מבוטחת 5דוגמא נוספת להתנהלות המשיבה   .ז
 18015990שמספרה " משולב" בפוליסה בש� 5 ע� המשיבה 2002שהתקשרה בשנת 

  . ")הדוגמא הנוספת:"להל�(ושילמה את פרמיית הביטוח לרבות את גור� הפוליסה 
 מצורפי� 2005ח לשנת "ד' פרטי הביטוח וד' פירוט תשלומי� כחלק מ� הדו

 חלק י�ומהוו לתצהירי� התומכי� בבקשה זו בהתאמה "2ט"�ו" 1ט"כנספחי� 
  .מה�בלתי נפרד 

  הנזקי' למבקשי' ולחברי הקבוצה

 הנזק למבקשי'

ב בו המבקש  הוא ההפרש בי� החיוב החודשי עבור גור� הפוליסה שחויכל מבקשנזקו של  .7
לצרכי . בפועל ובי� הסכו� שהיה אמור להיגבות ממנו על פי חוזרי המפקח על הביטוח

הנוחיות חושב הנזק האישי על פי הסכומי� המשוערי� שנקבעו בחוזרי המפקח על הביטוח 
וזאת בשל העדר דיווח מפורט מצד המשיבות ולאור עיוותי� נוספי� שאינ� מעניינה של 

 .....שלא כדי� על סכו� גור� הפוליסה וכו) תת שנתיות(פת ריבית תביעה זו כגו� הוס

  .משיבה את נזקו ביחס לכל מבקשמפרטי� את אופ� החישוב עליו מבסס כל ' נספחי י .8

 ".1י" כמפורט בנספח �  1   0.39 הוא 2 למשיבה ביחס 2007 לשנת 1  למבקשהנזק   .א

 ".1י" כמפורט בנספח �  1   0.39 הוא 3 למשיבה ביחס 2007 לשנת 1  למבקשהנזק   .ב

 "2י" כמפורט בנספח � 1   0.35 הוא 4 למשיבה ביחס 2005 לשנת 1  למבקשהנזק            .ג

 כמפורט בנספח �  1   0.35 הוא 1 למשיבה ביחס 2005 לשנת 2  למבקשתהנזק   .ד
 ".2י"

בעניי� פוליסות שהופקו לאחר שנת  1 למשיבה ביחס 2005 לשנת 3  למבקשהנזק   .ה
 ".3י" כמפורט בנספח �  1   0.27הוא  2004

  ."4י" כמפורט בנספח �  1   0.80 הוא 5 למשיבה ביחס 2009 לשנת 3  למבקשהנזק   . ו

 כמפורט בנספח � 1   0.35 הוא 5 למשיבה ביחס 2005לשנת  בדוגמא הנוספתהנזק       .ז
  ."2י"

שנת בגי�  המבקשי�ס� כל נזק� של . הסכומי� הנזכרי� לעיל ה� בערכי� נומינליי�
   2.551  ס� נומינלי שלהואביטוח אחת 

 חלק י�מהוולאמור לעיל  בהתאמה  בבקשה זוכי� התומי�נספחי י המצורפי� לתצהיר              
  .מה� בלתי נפרד 

  הנזק לחברי הקבוצה

 . ח"ש 114,000,000 כולל של נומינליהנזק לחברי הקבוצה מסתכ� להערכת המבקשי� בס�  .9

  :תוני� הבאי�הערכה זו מתבססת על הנ

המדד הבסיסי לפי חוזר  (1982שיעור האינפלציה הכולל מאז מדד חודש פברואר   .א
  1  593 �בתחילתה של תקופה זו שקול לכ 1 1. הוא עצו� 2009ועד סו' שנת ) 336
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 571%  �עלה המדד בכ,1986כלומר החל משנת  , ללא שנות ההיפר אינפלציה.כיו� 
 . ודש לח2% לשנה שה� 24% � כ  ובממוצע

לחודש בממוצע  1 16 �גור� הפוליסה שניגבה בשני� האחרונות הוא בס� של כ
לחודש בממוצע ביחס לפוליסות  1 �8  ו1992ביחס לפוליסות שהופקו החל משנת 

אמצע  (1995ונכו� לשנת ") ב "�ו" א"ראה בחוזרי� נספחי�  (1992שהופקו עד שנת 
ני שלישי� מהפוליסות ה� מהסוג בהנחה שש.   5.191ו 1   10.38הוא )  התקופה

 2/3x  10.38)+( 1/3 x(( 1 8.65 � החדש יותר הסכו� המשוקלל הוא כ
 .בממוצע))5.19

 העתק טבלת שינוי ברמת מדדי המחירי� מאתר האינטרנט של הלשכה המרכזית               
  חלק הומהוולתצהירי� התומכי� בבקשה זו " יא"ב כנספח "לסטטיסטיקה מצ

  .מה�רד בלתי נפ

בכל אחד משמונה המקרי� בשנה שבה� הוצמד גור� הפוליסה למדד שלא כדי� 
 . בממוצע מגור� הפוליסה2%נגבה סכו� עוד' של 

 0.17( 1 1.36ובשנה  1  0.17הרי שהנזק החודשי הוא  1 8.65מאחר והממוצע הוא 
X 8.(  

 ).ה שנX 28 1  1.36(1 38 �לאור� כל התקופה נגר� בכל פוליסה נזק של כ  .ב

 פוליסות ביטוח 4,000,000 � כ1982להערכת המבקשי� הונפקו באר. מאז שנת   .ג
.  פוליסות פעילות3,000,000 �לער� אול� בממוצע היו קיימות לאור� התקופה כ

  ).x  38 3,000,000( 1 114,000,000 �לפיכ� הנזק הכולל לציבור הוא כ

 �7חלקיה� בענ' כמפורט בלוח דעל סכו� זה להתחלק בי� המשיבות על פי               
לתצהירי� התומכי� " יב"ב כנספח "מצי המפקח על הביטוח ה"שפורס� ע
  .מה� חלק בלתי נפרד הומהוובבקשה זו 

  טענות המבקשי'

התנהלות . המבקשי� יטענו כי המשיבות אינ� ולא היו רשאיות לנהוג כמתואר לעיל .10
ו� הפגנת זלזול וניצול ציני של המשיבות פוגעת באופ� חמור ובוטה בקהל המבוטחי� ת

כיצד ומתי נגבה ממנו וזאת ה� בשל , הקושי האובייקטיבי של  המבוטח הבודד להבי� מה
הוראות הדי� קובעות כללי� , להסרת ספק. מורכבות הנושא וה� בשל דלות נאותות הדיווח

 וה� )גור� הפוליסה� במקרה שלנו(ברורי� בקשר למותר ולאסור בעניי� גביית תשלומי� 
 .הוראות קוגנטיות שאי� כל נפקות לכל התניה ביחס אליה�

המבקשי� יטענו כי המקור היחיד והבלעדי לזכות לגבות את התשלו� הקרוי גור� פוליסה  .11
 .�419  ו336' ה� חוזרי המפקח על הביטוח מס

המבקשי� יטענו כי לא המפקח על הביטוח ולא הוראות ההסכמי� שבי� המבוטחי�  .12
התירו לגבות את גור� הפוליסה באופ� שגובות אותו ) יסות הביטוחפול(והמשיבות 
 .המשיבות

 המבקשי� יטענו עוד כי העלאת סכו� גור� הפוליסה מדי חודש ולא מדי שלושה חודשי�  .13
י המבוטח כגור� פוליסה גבוה יותר מזה שהיה "גורמת כמוב� לכ� שהס� הכולל המשול� ע
 . להוראות המפקח על הביטוחעליו לשל� לו היה החישוב מבוצע בהתא�

המבקשי� יטענו כי אי� כל קושי מיכוני או אחר לחשב בנפרד את רכיב פרמיית הביטוח  .14
עצמה ואת רכיב סכו� גור� הפוליסה כ� שהפרמיה עצמה תשתנה מדי חודש עקב השינוי 

 .במדד המחירי� לצרכ� ואילו רכיב גור� הפוליסה ישתנה רק אחת לשלושה חודשי�

טענו כי אמנ� במקרי� של מדדי� ידועי� שליליי� בחודשי� הרלוונטיי� המבקשי� י .15
המבוטחי� ) נובמבר ודצמבר, ספטמבר, אוגוסט, יוני, מאי, מר., שמונת החודשי� פברואר(
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לאור� " שורה התחתונה"ב.נהני� מסכו� חיוב נמו� יותר  אלא שמקרי� אלו נדירי� יותר 
המדד הממוצע לשנה שהינו לרוב מדד חיובי זמ� ניזוק הלקוח שכ� הנזק נצבר על פי 

מכל מקו� חישוב הנזק לציבור בהתייחס למדד הממוצע  משקלל ממילא ג� את .בממוצע 
 . המדדי� השליליי�

 88מתו� ,  השני� האחרונות11 �ב, על מנת לסבר את האוז�,מבלי לגרוע מכל האמור לעיל .16
, אוגוסט, יוני, מאי, מר., ר שמונת החודשי� פברואx שני� 11(המדדי� הרלוונטיי� 

 .היו מדדי� שליליי�) �33%כ(  מדדי� בלבד 29) נובמבר ודצמבר, ספטמבר

העתק תדפיס מאתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביחס לשינויי המדדי�  .17
 כי� התומי�מ� התצהירהמהווה חלק בלתי נפרד " גי"ב כנספח " מצ1999החודשיי� משנת 

 .ו זבבקשה

א� כ� שהדי� הוא שחברות הביטוח רשאיות לגבות את גור� הפוליסה כשהוא ממודד ברור  .18
 .המשיבות לא פעלו בהתא� להוראות הדי�.אחת לשלושה חודשי� ולא מעבר לכ�

לעניי� התקופה של גבייה שלא כדי� שלגביה יש לבצע את ההחזר לציבור יטענו המבקשי�  .19
 . שני�7כי אי� מדובר בתקופה הרגילה של 

י למצות ותו� שהמבקשי� שומרי� על זכות� להרחיב בעניי� א� תתנגדנה לטענה זו מבל .20
, המשיבות יטענו המבקשי� כי חלי� במקרה שלפנינו החריגי� שנקבעו בחוק ההתיישנות

 .כמפורט להל�) "חוק ההתיישנות": להל� (�1958ח"תשי

, המתואר לעילהמבקשי� יטענו כי המשמעות של גביית התשלומי� מ� המבוטחי� באופ�  .21
כאשר הדר� הנכונה פשוטה וברורה כל כ� אינה תולדה של טעות בתו� לב אלא של מעשה 

 .מכוו�

בנסיבות העניי� התנהלות המשיבות היא בגדר של ביצוע תרמית או הונאה ולכ� חל כא� 
למבקשי� נודע א� לאחרונה כי , להסרת ספק.  לחוק ההתיישנות7החריג שנקבע בסעי' 

 מה� סכומי� גבוהי� מ� המותר כמתואר לעיל ואילו חברי הקבוצה עדיי� המשיבות גבו
  .אינ� יודעי� זאת

חובת . הדברי� מקבלי� משנה תוק' לאור חובת תו� הלב המוגברת החלה על המשיבות .22
תו� לב מוגברת זו נובעת ה� ממעמד� כחברות ביטוח וה� מעצ� קבלת ההרשאה לחיוב 

ברור שההרשאה ניתנת מתו� אמונה כי . בות מעת לעתי המשי"החשבו� בסכומי� שיקבעו ע
לא יעשה בה שימוש לרעה אלא שחברת הביטוח תגבה את הסכו� הנכו� המגיע מאת 

 .המבוטח

יודגש עוד כי למבוטחי� אי� למעשה דר� לדעת ממה מורכב הסכו� הנגבה מה� מדי חודש  .23
� בעשרות אגורות ובכל מקרה בודאי שאי� ביכולת� לבחו� שינויי� בגבייה המסתכמי

 .לשנה

חות מפורטי� וא' "י חברות הביטוח דו"יוזכר כי עד לפני שני� בודדות לא היו נשלחי� ע
  .לא היה מצוי� כלל כי נגבה תשלו� הקרוי גור� פוליסה

 ערכי� 12סיכו� של  : קרי(הדיווח ביחס לגור� הפוליסה הוא מצטבר לשנה , לא זו א' זו
  .   כ� שאי� אפשרות לזהות את הסטיות הקיימות בסכו� כולל זה) המשתני� מידי חודש

לאור זאת ברור שמ� המבקשי� ומכלל המבוטחי� נעלמו העובדות המהוות את עילת 
מסיבות שלא היו תלויות בה� וא' ) ור� הפוליסההאופ� בו מחושב מידוד ג(נה תובעה

 לחוק 8בזהירות סבירה לא היו יכולי� למנוע אות� ולכ� חל כא� ג� החריג שנקבע בסעי' 
  .ההתיישנות

יודגש כי לקוח של חברה גדולה ומכובדת שקיבלה רישיו� מ� המדינה דוגמת חברת ביטוח  .24
לאותו . ו סכומי� הגבוהי� מ� המותר או גובה ממנואינו צרי� להניח כי החברה מרמה אות

 .לקוח יש זכות להניח כי החברה נוהגת בו בהגינות וגובה ממנו רק את המותר לה על פי די�
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  המישור הנורמטיבי

המבקשי� יטענו כי פעולותיה� ומחדליה� של המשיבות כמתואר לעיל גרמו לה� ולחברי  .25
משיבות להטיב את נזקיה� של על בית המשפט לחייב את ה. הקבוצה נזקי� כמפורט לעיל

חברי הקבוצה וכ� להוציא תחת ידיו צו עשה שיחייב את המשיבות לתק� את דרכיה� 
 .באספקטי� הדרושי� כמתואר לעיל

משמעות פעולת המשיבות היא ג� הטעיית הלקוחות ה� בשלב הטרו� חוזי וה� בשלב החוזי  .26
  . בהיות� קבוצת ריכוזוכ� ניצול לרעה של מעמד� של המשיבות כבעלות מונופולי�

 לפיה� � ה� טר� חתימת החוזה וה� לאחריו �הטעיית הלקוחות הינה בהצגת מצגי השווא 
המשיבות פועלות לפי די� וכ� הצגת הדרישות לסכומי� מסוימי� במסגרת גביית הפרמיות 
השוטפת כאשר כל לקוח סביר מאמי� כי א� דרשה אות� חברת הביטוח משמע שהיא 

  .זכאית לה�

עולות המשיבות מהווה הפרה של הוראות הדי� ובעיקר חוק הפיקוח וחוזרי המפקח על פ
  .הביטוח

יודגש כי על . התנהגות� של המשיבות כמתואר לעיל מהווה ג� חוסר תו� לב מציד�
  .המשיבות מוטלת חובת תו� לב מוגברת מכוח מעמד� המיוחד

א כדי� של המשיבות על כי משמעות האמור היא התעשרות שלבעיקר  המבקשי� יטענו .27
ת בחובת ו עושר ולא במשפט על ידי המשיבות אשר חייבהמבוטחי� ועשייתחשבונ� של 

 . שלא כדי� כאמור�ההשבה של כל הסכומי� שנגבו על יד

המבקשי� יטעו כי גביית התשלומי� ודר� התנהלות המשיבות כמתואר לעיל גרמה וגורמת  .28
הינה בניגוד , מהווה הפרת הסכ�, ט לעיללה� ולחברי הקבוצה נזקי� והפסדי� כמפור

להוראות חוק מפורשות וגרמה להתעשרות שלא כדי� של המשיבות על חשבו� המבקשי� 
 ".זה נהנה וזה חסר"ועל חשבו� חברי הקבוצה בבחינת 

 אשר קוגנטיותה� הוראות  בחוק הפיקוח ובחוזרי המפקח כי ההוראותנו המבקשי� יטע .29
דוגמת המבקשי� ולפיכ� כל ולטובת הציבור  הלקוחות חוקקו ונקבעו לטובת ולהגנת

בטלות או , הינ� חסרות כל תוק' תנית פטור או הקלה ביחס אליה�, התניה, הסכמה חוזית
 .  לחילופי� דינ� להתבטל

 . לחוק הפיקוח104 � ו55התנהגות� של המשיבות היא בנוס' בניגוד להוראות הסעיפי�  .30

בי� הצדדי�  מי�ת הסתמכות על הוראות ההסכ המשיבות טענות המהוושתעלינהככל  .31
את הטענות , בי� היתר,  לנהוג כפי שנהגו יטענו המבקשי�המתירות לכאורה למשיבות

 : הבאות

ג "תשמ, הסכ� הוא בגדר של חוזה אחיד כהגדרת מונח זה בחוק החוזי� האחידי�ה  .  א
הגדרת המונח והוא כולל תנאי� מקפחי� כ") חוק החוזי' האחידי': "להל� (1982 �

 להסרת . בית הדי� לחוזי� אחידי�וכ� נקבע כבר על ידיבחוק החוזי� האחידי� 
י המפקח על "לא אושרו בפוליסות תקינות ע) הפוליסות(הסכמות אלה , ספק

 .הביטוח

המשיבות ואשר בית המשפט תסתמכנה  לעיל כל תניה עליה 'אק "לאור האמור בס  .ב
 .או דינה להתבטל/או לא תקפה ו/ ובטלה, ימצא כי היא בחזקת תנאי מקפח

 המשיבות להסתמ� ה� בחזקת תניות הנוגדות את תקנת ותאות� הוראות עליה� מנס         .ג
 .או דינ� להתבטל/או לא תקפות ו/הציבור לפיכ� הינ� בטלות ו

לגבי .  של המשיבותמבוטחיה�לעיל נכו� ג� לגבי כל שאר   כי האמוריטענוהמבקשי�  .32
 המהווה הפגיעה שנפגע,  המשיבות לבדומבוטחילגבי כל אחד משאר כמו ג� , המבקשי�



 8 

 שלא כדי� �פגיעה זעומה אול� לגבי המשיבות מדובר בפגיעה אשר העשירה את קופת
 .במיליוני� רבי� של שקלי�

של חברי הקבוצה  כי האמור והמתואר לעיל מהווה פגיעה בזכויותיה�  יטענוהמבקשי� .33
 של המשיבות לתק� את יה� וכצרכני� ולאור מחדלותכלקוח, כמבוטחי�, כבעלי חוזה

 זכאי� חברי הקבוצה שתהיה חברי הקבוצה המשיבות בזכויותיה� של והפגיעה שפגע
 . וכ� להוצאת צו עשה מ� המשיבותפיצוילקבלת תשלו� , מיוצגת על ידי המבקשי�

ה� נוהגות המבקשי� יטענו כי כל עוד לא יינת� צו שיפוטי תמשכנה המשיבות לנהוג כפי ש .34
 .כמתואר לעיל

  ה כייצוגיתתובענה אישור 

 לכ� � וא' זכאימשיבותכנגד ה �תביעת להגיש את ה� זכאי� כי המבקשי� יטענו .35
 כי יטענו י�מבקשה.  יצוגית בש� הקבוצה כהגדרתה לעילכתובענה תוכר �תביעתש

� זה לעניי.  היא תביעה רצינית ובעלת סיכויי הצלחה סבירי� וא' למעלה מכ��תביעת
, )1 אסמכתא �טר� פורס� (בורנשטיי� '  וינבלט נ574/93) �"י. (א.ראה האמור בעניי� ת

, )2טר� פורס� אסמכתא (מ "טיבו� ויל אחזקות בע' נ'  דיצר ואח417/94) א"ת. (א.ת
טר� פורס� אסמכתא (מ "נסיונל חברה ישראלית לביטוח בע'  לוי נ1365/95) א"ת. (א.ת
טר� פורס� אסמכתא (מ "אליאנס חברה לצמיגי� בע' נ' גבריל ואח 15/94) �"י. (א.ת, )3
החברה המרכזית ליצור ' נ'  המועצה הישראלית לצרכנות ואח2204/98) א"ת. (א.וכ� ת) 4

 ).5 אסמכתא �טר� פורס� (מ "משקאות קלי� בע

 . ולכל חברי הקבוצהה�ל משותפת �וכי עילת  עילה אישיתלה� כי יש יטענו י�מבקשה .36

 יש לראותה כאילו נטענה מפי כל אחד ואחד ה� כי כל טענה מטענותי� יטענוהמבקשי .37
 . מחברי הקבוצה

 .  ואישה איש3,000,000 �מעל ל � כי הקבוצה כוללת למיטב ידיעתי� יטענומבקשה .38

 כי גודלה של הקבוצה וכ� הגדרת הקבוצה המחילה לגבי כל חברי יטענו י�מבקשה .39
צידוק לאישורה של התביעה , בי� היתר, מהווי�הקבוצה מכנה משות' עובדתי ומשפטי 

יצוגית יתביעה "השופט לויט ' בעניי� זה ראה האמור במאמרו של כב. יצוגיתי כתובענה
 ). 6אסמכתא " (לפי חוק ניירות ער�

 ידונו שאלות מהותיות עובדתיות משפטיות �תביעת כי במהל� הדיו� בי� יטענומבקשה .40
 כי אי� צור� כי כל השאלות יטענו י�מבקשה. קבוצה ולכל חברי הה�לאשר ה� משותפות 

. תהיינה משותפות אלא שמספיק יסוד משות' כפי שמתקיי� באופ� מובהק בעניי� הנדו�
) א"ת. (א.ת, )7אסמכתא (זילברש. '  רמי טצת נ4556/94א "לעניי� זה ראה האמור ברע

טבע '  זת נ19/92)  א"ת. (א.ות) 8טר� פורס� אסמכתא (רייכרט '  שמש נ1134/95
 ). 9אסמכתא (

 עוד כי קיי� סיכוי סביר כי השאלות העובדתיות והמשפטיות י� יטענומבקשה .41
 .המהותיות תוכרענה לטובת הקבוצה

 ולשאר י�מבקששל עובדה משותפת להיחידה  המהותית ה כי השאליטענו י�מבקשה .42
ודד מדי את גור� הפוליסה כשהוא ממהא� המשיבות גבו וגובות והיא חברי הקבוצה 

  ?חודש

 ולשאר חברי י�מבקש המשותפות למשפט כי השאלות המהותיות של יטענו י�מבקשה .43
  : הקבוצה ה� אלה

 ? כמתואר לעילות נוהגשה�  לנהוג כפי ות זכאימשיבותהא� ה  .א

 ?הא� דר� פעולה זו מהווה חוסר תו� לב  .ב
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 ? שבי� המשיבות ובי� לקוחותיה�הא� דר� פעולה זו מהווה הפרה של ההסכ�  .ג

 ?א� דר� הפעולה המתוארת מהווה הטעייה של הלקוחותה  .ד

 ?הא� משמעות הדבר עשיית עושר ולא במשפט  .ה

 ?הא� דר� פעולה זו של המשיבות מהווה ניצול של מעמד מונופוליסטי לרעה  .ו

תקנות הפיקוח , הא� התנהלות� של המשיבות היא בניגוד להוראות חוק הפיקוח  .ז
 ?והוראות המפקח על הביטוח

 ?ת המשפטיות של האמור לעילמה ה� ההשלכו  .ח

כי השאלות המהותיות , א� לא למעלה מכ�,  כי קיימת אפשרות סבירהי� יטענומבקשה .44
 בתובענה ולשאר חברי הקבוצה תוכרענה י�מבקששל עובדה ומשפט המשותפות ל

 . לעיל35י� זה האסמכתאות שנזכרו בסעי' יראה לענ. יצוגית לטובת הקבוצהיה

 תוהמוצדקהעדיפה , ההוגנת,  הדר� היעילהיצוגית הינהי התובענ כי יטענו י�מבקשה .45
לבירור� של השאלות העובדתיות והמשפטיות המצויינות להכרעה במחלוקת וביותר 

  . לעיל

'  המ21558/92) א"ת(א .ת, )9אסמכתא (טבע ' לעניי� זה ראה למשל האמור בעניי� זת נ
מדינת ישראל ובזק ' מ נ"בע) 1986(אס ניהול קרנות בנאמנות .אמ. אנליסט אי12600/92

'  המ916/96) א"ת. (א.ת) 10טר� פורס� אסמכתא (, מ"החברה הישראלית לתקשורת בע
, )11 אסמכתא �טר� פורס� (, מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע'  ברזני נ10177/96

) 12 אסמכתא �טר� פורס� ( אביב יפו � עירית תל '  זימבר נ188/97'  המ16/97) א"ת(א .ת
. א.ת) 13 אסמכתא �טר� פורס� (רשות השידור '  רייניש נ241/97'  המ7/97) א"ת(א .ת
המועצה הישראלית , )14 אסמכתא �טר� פורס� (מיטלמ� '  אקרמ� נ11464/91) א"ת(

וכ� מאמרו של ) 5אסמכתא  (מ "החברה המרכזית ליצור משקאות קלי� בע' לצרכנות נ
 416) ט"תשל(משפטי� ט " ? מה ועל שו� מה� תביעת יצוג קבוצתית"סטיב גולדשטיי� 

  ).  15אסמכתא (

צוגית י יכתובענה כשרה ומתאימה להתברר ותמשיב כנגד ה� כי תביעתי� יטענומבקשה .46
בש� הקבוצה בי� היתר בשל כל אחת מ� הסיבות המנויות להל� לבדה ועל אחת כמה 

  . וכמה בשל הצטברות� של סיבות אלה או חלק מה�

  :ואלה הסיבות

השאלות העובדתיות שיש לברר� ה� פשוטות וזהות לגמרי ביחס לכל חברי   .א
  .הקבוצה

השאלות המשפטיות שיש לברר� ג� ה� פשוטות וזהות לגמרי ביחס לכל חברי   .ב
  . הקבוצה

הסכו� המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה נמו� באופ� יחסי ולפיכ� לא יטרח א' לא   .ג
על אחת כמה וכמה . בגינואחד מחברי הקבוצה להגיש תביעה אישית רגילה 

 מה ג� שמטבע ותמשיבכ� דוגמת ה�לת כו מבוססותחברכשמדובר בתביעה נגד 
 ותמשיבה  כאשר לקוחותה� ללקוחותיותמשיבהדברי� ישנ� יחסי תלות בי� ה

  . ה�תלויי� ב

הסכו� המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה נמו� כל כ� עד שלרוב הגשת תביעה   .ד
לו� אגרה בשיעור ניכר ביחס לסכו� שיתבע וזאת אישית רגילה בגינו תחייב תש

  . אובד� ימי עבודה וכיוצא בזה, טירחה, ד"ט עו"שכ, בנוס' להוצאות אחרות
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בא� יגיש כל אחד מחברי הקבוצה את תביעתו באופ� אישי יגרו� הדבר למעשה   .ה
צוגית תתברר י הינהתובעהשלסתימת עורקיה של מערכת המשפט ולקריסתה בעוד 

  . בהלי� אחד

בא� יגיש כל אחד מחברי הקבוצה את תביעתו באופ� אישי עלול הדבר לגרו�   .ו
יצוגית תתקבל י תובענהלהחלטות סותרות של בתי משפט שוני� בעוד שבהלי� של 

  . הכרעה אחת

 �למרות הכרה בעילת, יצוגית מטע� זה או אחרי כנהתובעהאישורה של �לאי  .ז
 להפסד ות אשר אחראיותמשיבמשמעות אחת והיא שה, י�מבקשהאישית של ה

 להשיב לה� את כל תצטרכנה שכ� לא ות נשכריצאו אזרחי� למיליונישנגר� 
  .מה�סכומי הכס' האדירי� המגיעי� לה� 

צוגית לא יזכה א' לא אחד מחברי הקבוצה בזכות י יכתובענהאישורה של התביעה   .ח
  . שלא היה זוכה בה בתביעה אישית רגילה

 שהיו כל הגנה ותמשיבגית לא ישלול מ� הצוי יכתובענהאישורה של התביעה   .ט
  .  לה בתביעה אישית רגילהותזכאי

קיי� אינטרס ציבורי ברור כי ספקי שירותי� גדולי� במשק יקפידו בקלה   .י
כבחמורה ולא יגרמו לציבור נזק מבלי להטיבו מתו� התבססות על ההנחה שהואיל 

 לנקוט בהליכי� ומדובר בסכו� פעוט לא יטרח א' אחד מלקוחותיו של אותו ספק
משפטיי� להשבת הסכו� שנגבה שלא כדי� שכ� הוצאותיו וטירחתו יהיו בחינת 

  . יצא שכרו בהפסדו

צוגית יהווה בחינת משלוח מסר לגופי� גדולי� י זו כיתובענה אישורה של �אי   .יא
בעלי עשרות אלפי לקוחות כי לקוחותיה� חשופי� לשרירות ליב� של אות� גופי� 

ינ� חייבי� להקפיד ולדקדק בקוצו של יוד בעת חיוב� של וכי אות� גופי� א
  . לקוחותיה�

 ה� כי � עצמותמשיב זו כיצוגית יהווה בחינת משלוח מסר לתובענהאי אישורה של   .יב
י� י בכל הקשור לענו הרבי� כפי שנהגה� להמשי� ולנהוג כלפי לקוחותיותרשאי

  . נשוא בקשה זו

יצוגית שכ� ישיעור כי התביעה תאושר כ עדי' לאי� ערו� ולאי� � עצמותמשיבג� ל  .יג
 להיחש' לעשרות אלפי תביעות בבתי משפט רבי� ושוני� בכל ה� ותעלולאחרת 

 לטרחה ולהוצאות משפטיות ואחרות בשיעורי� ה�רחבי האר. דבר שיגרו� ל
  . שיעלו עשרות מוני� על סכו� ההחזר הכולל לכלל חברי הקבוצה

צוגית יגר� כל נזק בא� תאושר התביעה כי לא יותמשיבל, לעיל' ק יג"כאמור בס  .יד
 אל מול הנזק הכולל לשאר חברי ותמשיב יש לבחו� את נזקי ה� וא' א� כ� 

  . הקבוצה ובמאז� נוחיות זה אי� ספק כי הכ' נוטה לזכות הקבוצה

יצוגית הרי שנזק זה יגר� י כנהתובעה נזק עקב אישורה של ותמשיבג� א� יגר� ל  .טו
  .� אלא להלי� על עצמה�כ� שממילא לא יהא ל ה� ומחדליה� עקב מעשיה�ל

 לפיה הואיל ולכל אחד ותמשיב נזק הרי שתולדתו בגישת הותמשיבג� א� יגר� ל  .טז
 � נגר� הפסד בשיעור כספי נמו� ביותר לא יטרחו אלה לאחוז כנגדה�מלקוחותי

  ". עונש" להתחמק ללא ווכליבאמצעי� משפטיי� ולפיכ� 

זה הוא הצור� להשיב " נזק"שאחרי ככלות הכל הרי " נזק "ותמשיבג� א� יגר� ל  .יז
  . שלא כדי�� סכומי� אשר ממילא נגבו מהה�ללקוחותי

קיי� אינטרס ציבורי מובהק כי גופי� גדולי� לא ינצלו לרעה את כוח� וכי כוח�   .יח
 . והתנהגות� של גופי� אלה יוגבלו ויפוקחו
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 של כל חברי עניינ�את ובתו� לב  בדר� הולמת ו וינהלוייצג �ה כי נויטע י�המבקש .47
  :הקבוצה וזאת בי� היתר לאור העובדות הבאות

 נגר� הפסד מאותו סוג ובאותו אופ� כפי שנגר� לכל שאר חברי י�מבקשל  .א
  .הקבוצה

 באותו אופ� שנפגעו יתר ותמשיב של הה� ומחדליה� מפעולותיו נפגעי�מבקשה  .ב
 מוחלט  זהה באופ�הסעדי� המבוקשי� לקבלת י�מבקשאינטרס ה .חברי הקבוצה

  . לאינטרס של שאר חברי הקבוצה

 באופ� הול� את עניינ� של כל וייצג, � כוחיאו באמצעות בא/ ו� בעצמי�מבקשה  .ג
  . חברי הקבוצה

מתו� אמונה בצדקתה ,  בתו� לבותמשיב כנגד ה�תביעת את הגישו י�מבקשה  .ד
  . ובסיכויי הצלחתה ומתו� אמונה שהצלחתה תהייה לטובת כל חברי הקבוצה

 להשגת סעד כנגד ואשר פעל, �למיטב ידיעת, ה� הראשוני� והיחידי� י�מבקשה  .ה
 להשיב לחברי הקבוצה כספי� שנגבו מה� שלא ותמשיב אשר יגרו� לותמשיבה

  .לצור�

, )9אסמכתא (טבע ' לעניי� היצוג ההול� ודרישת תו� הלב ראה למשל האמור בעניי� זת נ
' רייכרט ואח' מור בעניי� שמש נהא, )1אסמכתא (משה בורנשטיי� ' בעניי� וינבלט נ

חברת החשמל '  גולדשטיי� נ7295/95'  המ937/95) א"ת(א .האמור בת, )8אסמכתא (
'  ראבי נ11141/95'  המ1372/95) א"ת(א .ת, )16 אסמכתא � לא פורס� (מ "לישראל בע

, )17 אסמכתא �לא פורס� (מ "תנובה מרכז שתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע
מ "אליאנס חברה לצמיגי� בע' נ' גבריל ואח) 7אסמכתא (זילברש. ' עניי� טצת נהאמור ב

וכ� במאמרו של ) 2אסמכתא (מ "טיבו� ויל אחזקות בע' נ' עניי� דיצר ואח) 4אסמכתא (
 251) 1(עיוני משפט יט "  הצרכנית היצוגיתנהתובעהגבולה של ) "ברונובסקי(ניב �בר' פרופ

  ). 18אסמכתא (

 כנגד י�מבקשעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר ולהכיר בתביעת הלאור האמור ל .48
יצוגית בש� הקבוצה כהגדרתה לעיל וכ� לית� הוראות מתאימות י כתובענה ותמשיבה

 . כמבוקש להל�

  : אור האמור לעיל בבקשה זו מתבקש בית המשפט הנכבד כדלקמ�ל .49

  .צוגיתי יכתובענה ולאשרה י�מבקשלהכיר בתביעת ה  .א

 .צוגיתי הינהתובעהקבוצה המיוצגת לצרכי להגדיר את ה  .ב

בדבר אופ� פרסו� , כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכו�, לית� הוראות מתאימות  .ג
תישאנה  ותמשיביצוגית וכ� לקבוע כי הי כנהתובעהההחלטה על אישורה של 

  . בהוצאות הפרסו�

  ולית� את צו העשה בתשלו� סכו� התביעהותמשיבלית� פסק די� המחייב את ה  .ד
  .המבוקש

 בהגשת הבקשה והוכחתה בשיעור יחסי � בגי� טירחת� את גמולי�מבקשלפסוק ל  .ה
  . לשווי הסעד ממנו יהנו חברי הקבוצה

 ובש� י�מבקש היצוגית בש� הנהתובעה את ו שינהלי�מבקשכ ה"לאשר לב  .ו
בצירו' , ש"ד בשיעור מסויי� באחוזי� כפי שיקבע ביהמ"ט עו"הקבוצה לקבל שכ

  .  הסעד אשר ממנו יהנו חברי הקבוצהמשוויו של, מ"מע
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, א� תהיינה כאלה, י�מבקש בכל הוצאות המשפט של הותמשיבלחייב את ה  .ז
 . בתשלו� אגרהוחוייבי בא� �לרבות אגרת בית המשפט 

 

 ולכל חברי הקבוצה כל סעד נוס' אחר ככל שימצא בית המשפט י�מבקשלית� ל  .ח
 . הנכבד לנכו� וצודק בנסיבות העניי�

  כללי

 לעתור לתיקו� בקשה זו או לחילופי� להגיש בקשות ה� על כל זכויותיי� שומרי�מבקשה .50
 . פרטי� נוספי� בקשר לעובדות המתוארות בבקשה זוה�נוספות א� וכאשר יתגלו ל

 הואיל ונספחי התצהירי� זהי� לא יצורפו .י�מבקש של היה�בקשה זו נתמכת בתצהיר .51
  .ה� בפועל אלא פע� אחת בלבד

  אחרית דבר

 כתובענה י�מבקש האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר ולהכיר בתביעת הלאור
 י�לית� לקבוצה את הסעד, יצוגיתי הבתובענהלדו� , יצוגית בש� הקבוצה כהגדרתה לעילי

כחלק יחסי משווי הסעד בו יזכו חברי  � גמול בגי� טירחתי�מבקשלפסוק ל, כמבוקש בתביעה
 והקבוצה בשיעור מסוי� באחוזי� כפי י�מבקש של ה�ינעורכי דט "הקבוצה ולפסוק את שכ

  .משווי הסעד בו יזכו חברי הקבוצה, מ"בצירו' מע, ש"שיקבע ביהמ
  
  

  

  

____________________  

  ד"עו, גולדנברג איל
  כ המבקשי'"ב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ביטוח מידוד גור� פוליסה בקשה
  


