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לה לפי או משלימות אלה את א/או חלופיות ו/הינ� מצטברות ו, בבקשה זאת  הנטענותהטענותכל  .2

  .הדבק הדברי� והקשר� ההגיוני

חברה אחרת הכוונה ג� לכל , "חברת הביטוח"או / ו"המשיבה "בבקשה זאתבכל מקו� שבו מופיעה  .3

עקב שינוי , עקב מיזוג, או חלקי� מאות� עסקי�/שהמשיבה מחזיקה ומנהלת את עסקי אותה חברה ו

� .או עקב כל סיבה אחרת, ארגוני בי� חברות בתו* קונצר

הכוונה ג� לכל , "החולי� הסיעודיי�"או / ו"המבוטחי�"ל מקו� שבו מופיעי� בבקשה זאת בכ .4

 א� זובי� , שאינ� מבוטחי� א* זכאי� לכספי המבוטחי� מכח הפוליסהאו באי כוח� /ו "המוטבי�"

 . קבוצתיתביטוחפוליסת ביטוח פרט ובי� א� זו פוליסת 

 יידרשהדבר א� וככל ש ,ואת סכומהבקשה זאת � או לתק/ את הזכות לשנות ות לעצמה שומרהמבקשת .5

  .או העובדות נשוא תובענה זו/או בא� ישתנו הנתוני� ו/ ו מגילוי המסמכי� החסרי� בידההכתוצא

 . חלק בלתי נפרד מבקשה זאתמהווי�הנספחי�  .6
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  העוולה בתמציתתיאור : 'פרק א

לא שולמו כלל לעיתי� אשר , י� כדי�נדרשה אי תשלומ� של סכומי הצמדהא עניינה של בקשה זו הי .7

 חובת הצמדתעקב הסיעודי  לתגמולי הביטוח יה על המשיבה להוסיפ�האשר ו, שולמו בחסרולעיתי� 

 . ")סכומי ההצמדה: "להל�(תגמולי� למדד המחירי� לצרכ� ה

  הפוליסה הסיעודיתובי� היתר באמצעות ,ודי ע� מבוטחי� שוני�המשיבה התקשרה בפוליסות ביטוח סיע .8

 ובאמצעות, ")מכבי פוליסת: "להל�( שירותי בריאות הקבוצתית שניתנה לחברי קופת החולי� מכבי

 ").פוליסת לאומית: "להל�(לאומית חולי� השניתנה לחברי קופת הפוליסה הסיעודית הקבוצתית 

אינו יכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מפעולות ב בו המבוטח ביטוח סיעודי נועד לכסות מפני מצ .9

תגמולי "). המצב הסיעודי: "להל�(יו� יומיות בסיסיות או שהוא זקוק להשגחה בשל תשישות נפש 

 שתבע את לאחרשל המשיבה סיעודי בביטוח הביטוח ה� התגמולי� שעל המשיבה לשל� למבוטח 

 "). החולה הסיעודי: "להל�(ו0 תקופת ההמתנה במצבו הסיעודי ולאחר חל המשיבה להכיר

הפרמיה : "להל� ( למדדדמי ביטוח חודשיי� צמודי�המבוטחי� שילמו מידי חודש בחודשו  .10

 למצב מבוטח יגיעא� וכאשר , נועד להבטיח כי בבוא היו�ת והחודשי תשלו� הפרמיות; ")החודשית

 .  לוושיגיע וספת סכומי ההצמדהבת להישע� ולהיתמ* על כספי תגמולי הביטוח יוכל, סיעודי

 בתקופה שחלפה בי� המועד ריאליה כ�ישמרו על ערהצמדה לכספי� נועדה להבטיח שתוספת סכומי ה .11

חישוב הער* הריאלי . ")תקופת ההצמדה: "להל�(שבו נקבע הסכו� בפוליסה לבי� מועד התשלו� 

ס המדדי� בתקופת ביחמכפלת הסכו� הנומינאלי  של אריתמטי פשוטנעשה באמצעות חישוב 

שהוא המדד הידוע ביו� שנקבע כסיומה של , מדד קובע/מדד נוכחיהמדד הנקרא בפוליסות : ההצמדה

שהוא , מדד יסודימדד הנקרא בפוליסות המחולק ב, ")מועד המדד האחרו�: "להל�(תקופת ההצמדה 

 "). מועד המדד היסודי: "להל�(ביו� שנקבע כתחילת תקופת ההצמדה המדד הידוע 

וכ� , ")מועדי ההצמדה": להל� ביחד ולחוד (האחרו�או מועד המדד /הגדרת מועד המדד היסודי ו .12

בפוליסות הוראות בבועות במישרי�  ק, לקבלת סכומי ההצמדהזכאותו של חולה סיעודיהגדרת 

  .ותקוגנטי  די� וה� בהוראות,השהנפיקה המשיב

חישובי סכומי עיוותה את  שבצורה ,י�י הצמדה פיקטיביבחרה במועד המשיבה ,כפי שיוכח בהמש* .13

 המשיבה הנפיקה פוליסות שבה� ,לעיתי� .באופ� מגמתי שיביא להקטנת� או לביטול�ו ,ההצמדה

 ובמקרי� רבי�; הוראות חוק קוגנטיותב בסתירה לכללי ההצמדה הקבועי� הצמדה מועדי הוגדרו

 . ה עצמה בפוליסלא כדי�הוראות שנקבעו שא, בניגוד למועדי הצמדה המשיבה בחרה ב, בפועל

14.  �לא נבעו ל "כי השגיאות שהובילו לעוולה הנ,  שיוצגו בפני בית המשפטהראיותעל סמ* המבקשת תטע

בחוסר ו, בכוונת מכוו�שביצעה המשיבה  במרמהאלא , המשיבהמצד כביכול ותמימה חוזרת מטעות 

 ,לייחס את מועדי ההצמדה המשיבח לונפיקטיביי�  לאלו מועדי� מניפולטיביתתו* בחירה ו ;תו� לב

ברוב� קשישי� חסרי  ,סיעודיי�החולי� ה על חשבו�ל ווהכ. כ* שסכומי ההצמדה יוקטנו ככל האפשר

 .לצור* שיפור רמת חייה� בימי� האחרוני� לחייה� חולי� הזקוקי� לכספי� ,ישע

זכאי�  שהיו  חולי� סיעודיי�– באופ� הבא חברי הקבוצה את להגדירו להקדי�תבקש המבקשת  .15

,  לתגמולי ביטוחשהיו אמורי� להתווס0 לסכומי הצמדה ,בעשרי� השני� שקדמו להגשת התביעה

 י�פיקטיבימועדי הצמדה  קב בחירתעוזאת , שולמו בחסראו /לא שולמו והללו סכומי ההצמדה אשר ו

� .ישי של בקשה זולר בהרחבה בפרק השעניי� זה יוצג ויוגד. שלא כדי
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 :בקליפת האגוזכלפי המבקשת ולה העו ,ומ� הכלל אל הפרט .16

ידי � והוכרה על, במחלת אלצהיימר לקתה ,וליסת מכביבפבוטחה בביטוח סיעודי קבוצתי המבקשת  .17

  .בעלת זכות לתגמולי ביטוח חודשיי�סיעודית וחולה המשיבה כ

 כ* שבחלק ,מעוותבאופ� לה� הייתה זכאית המבקשת חישבה את סכומי ההצמדה המשיבה  .18

המעוותי�  הסיבה לחישובי� .ילמה כלל את סכומי ההצמדה ובחלק� שילמה בחסרמהחודשי� לא ש

 .מועדי הצמדה פיקטיביי�ב ה של המשיבהבחירת , כאמורהייתה

 ליי� הקבועי�נומינאהסכומי� הוראות ברורות לגבי הגדרת מועדי ההצמדה ביחס לת  קובעפוליסת מכבי .19

 המשיבה סטתה מהוראותיו, בפועלא* , תוא� את הדי� פוליסת מכבימועד המדד היסודי שנקבע ב. פוליסהב

מועד המדד , כפי שיורחב בפרק המסגרת הנורמטיבית, לעומת זאת; כלפי המבקשת באופ� עקבי

�לכללי בניגוד לרעת המבוטחי� ו הוגדר , באופ� פיקטיבי"מדד נוכחי" כשהוגדר בפוליסת מכבי, האחרו

, עשותהמשיבה הגדילה , והנה. יסות ביטוח סיעודישלפיה� יש לנסח פולהקוגנטיי� בחוק ההצמדה 

  לברור מתי לפעול בהתא�, המשיבה בפועלבחרה , פוליסת מכבישנקבעו בוא0 לגבי ההוראות הלא חוקיות 

 .כלפי המבקשת היתיותיישב ע� הקטנת חבוהכל לפי מה שה, ממנה ומתי לסטותלהוראות הפוליסה 

 ,פיקטיביי�בחירת מועדי הצמדה ב, מדה לרעת המבקשתעיוות חישוב סכומי ההצהמבקשת תדגי� את  .20

  :ולעיתי� במקביל, לעיתי� בחודשי� שוני� ;המשיבה בזדו�  שביצעהשונותות טעסוגי  ארבעאמצעות ב

 הביטוח תגמוליל ביחסחישוב סכומי ההצמדה  לש� מועד המדד היסודי – ראשונהה טעותה .20.1

 תהוראולפי ה� הקבוע , ")ביתהתגמולי : "להל�(המשולמי� לחולה סיעודי השוהה בביתו החודשיי� 

להצמיד  על המשיבההיה ,  דהיינו;הביטוחיו� תחילת מהווה  ,הוראות הדי�ה� לפי ו פוליסת מכבי

כל החודשי� בה� ב, ובניגוד להוראות אלו, בפועל .�1/7/2008ההמועד החל מבית ה את תגמולי

 יו� תחילת הרבעו� שבו החלוכדד היסודי הממועד ב בחרה המשיבה , למבקשתביתהתגמולי שולמו 

 את התגמולי� החודשיי�להצמיד המשיבה בחרה ,  קרי;להיות משולמי� התגמולי� החודשיי�

 . ")�ות הראשוסוג הטע: "להל� ( מהדי� המחייבובדיוק בשנה איחור, �1/7/2009החל מהרק 

לשל� לה  וטחי�שעל המבהחודשיות הפרמיות גובה חישבה את המשיבה  כאשר ,לעומת זאת .20.2

לפי הוראות  ההצמדה ילהתייחס אל מועדהמשיבה דאגה  ,לרבות המבקשת ,באות� חודשי� ממש

 . ולא הפעילה את סוג הטעות הראשו��1/7/2008ה החל מ הווה אומר,פוליסת מכביהדי� ו

על המשיבה להגדיר , ביחס לתגמולי הביתו ת הדי� הקוגנטיתהוראלפי , כאמור – הטעות השנייה .20.3

 של יו� התשלו� בפועלכ,  לש� חישוב סכומי ההצמדההאחרו�מועד המדד את ליסות בפו

 מועד בהגדרת המשיבה קבעה, די� זות ובניגוד להורא, פוליסת מכבילפי הגדרת  ואילו ;�תגמוליה

, בפועל; יו� תחילת הרבעו� שעבורו מבוצע התשלו� בפועלאת   באופ� פיקטיביהאחרו�המדד 

 הקבוע האחרו�את והעבירה למבקשת את סכומי ההצמדה לפי מועד המדד המשיבה יישמה טעות ז

באופ� זה תגמולי הבית . 2009בפוליסה בחודשי� בה� קיבלה תגמולי בית ברבעו� השלישי של 

עוולה , 29/9/2009וזאת במקו� עד ליו� התשלו� בפועל , 1/7/2009 הוצמדו עד ליו� 9/2009בחודש 

 מבקשת נודע כי בפוליסתל. ")סוג הטעות השני: "להל� (8/2009 דומה בוצעה לגבי תגמולי חודש

 כ* סוג הטעות השניתיקנה המשיבה את  , שנכרתה שנה מאוחר יותר מפוליסת מכבילאומית

 . כחוקאחרו�המדד ה כ* שתגמולי הבית יחושבו לפי מועד שכללי ההצמדה הוגדרו

ביחס  מהוראת הדי� הקוגנטית  ה�סטתה המשיבה 2009 ברבעו� הרביעי של – השלישית טעותה .20.4

 יו�כ,  ייחודי פיקטיבי באופ�האחרו�מועד המדד את  בחרה ופוליסת מכביוה� מהגדרת  תגמולי ביתל

 ").סוג הטעות השלישי: "להל�( �29/10/2009ההיינו , באותו רבעו�הראשו� התגמולי� בפועל תשלו� 
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 הגדרה יש מאי�יצרה  ו,פוליסת מכביסטתה מהגדרת שהמשיבה הייחודיות מתבטאת בכ*  .20.5

יבה פועלת אילו הייתה המש ,והנה. הוק לחודשי רבעו� זה� אדהאחרו�יצירתית למועד המדד 

הקבוע  האחרו�מועד המדד , כפי שעשתה ברבעו� הקוד� ,פוליסת מכביברבעו� זה לפי הוראות 

ר מהמדד ובאופ� לא מפתיע מתברר שבמועד זה המדד הידוע היה גבוה יות, �1/10/2009הה ווהי

למעשה בעיוות הכפול של ההגדרה החדשה הצליחה המשיבה להימנע . שנבחר בפועלבמועד הידוע 

 המדד המאוחר יותר ו שבברבעו� הקוד�, וכאמור. יותר לסכומי ההצמדהמקביעת חבות גבוהה 

  ...פוליסת מכביבחרה המשיבה לציית להוראות , היה גבוה יותר

 הפרמיות החודשיותכאשר חישבה המשיבה את , ובאותו רבעו� ממש ,מצידו השני של המטבע, זאת ועוד .20.6

 לפי הוראותהפע� לפעול , להימנע מסוג הטעות השלישיבחרה , לה עצמהשהיה על המבוטחי� לשל� 

 .התקבוליגדיל את באופ� שיו, �1/10/2009כאל ה האחרו�המדד להתייחס למועד  ו,פוליסת מכבי

קובע מה� ") חוק חוזה הביטוח: "להל� (�1981 א" התשמ, חוק חוזה הביטוח– רביעיתה הטעות .20.7

תגמולי הביטוח החודשיי�  מימועדי ההצמדה לפיה� יש לחשב את סכומי ההצמדה בגי� תשלו

כפי שיורחב ו, דהיינו"). תגמולי השיפוי: "להל�(המשולמי� לחולה סיעודי השוהה במוסד סיעודי 

נקבע  האחרו�המדד  מועדו, ראשית החודשכע נקב מועד המדד היסודי, בפרק המסגרת הנורמטיבית

כלפי המבקשת כ*  בפועל אכ� נהגה החברה. החודשאותו  סו, שלרוב מהווה,  בפועליו� התשלו�כ

ראשית ההצמדה כ לבחור את מועדיאז בחרה המשיבה , 12/2009, לחודש אחדפרט , במרבית החודשי�

, �29/11/2009 ל�1/11/2009בי� הי� הוצמדו הסכומ, היינו. הנוכחיבמקו� החודש , הקוד�וסו, החודש 

ה קט� יותר באופ�  נובמבר היזאת משו� שהשינוי במדדי חודש. �29/12/2009 ל�1/12/2009ולא בי� ה

 ").סוג הטעות הרביעי: "להל� ( למבקשתשהקטי� את חבות המשיבה

 ההצמדה  לקבלת הבהרות לעניי�,שוב ושוב, בכתבבש� המבקשת אל המשיבה האפוטרופוס פנה  .21

 בהמש* התברר למבקשת ואול� .ולקוות כי יתייאש, א* זו האחרונה בחרה להתעל� מפניותיו, מהמשיבה

ביחס לתגמולי  שבוצעו כלפיה ותשלוש סוגי הטעוכי , אינ� ייחודיות רק לה העוולות שבוצעו כלפיהכי 

 .חודשי�הבאות� ו ,וגבהל� י' הגב,  נוספתאלצהיימרבית שוחזרו בדיוק מפליא ג� כלפי מבוטחת חולת 

בוצעו  ביתהביחס לתגמולי   סכומי ההצמדהחישוביעיוות נית� להניח בוודאות ש, ממקרה נוס0 זה .22

יתכ� לא , כלפיה� זהה" טעות"אשר ה, שהרי שני מקרי� אקראיי� אלו. חברי הקבוצהכלפי כל 

 ? שהרי מאי נפקא מינה, שהינ� ייחודיי�

 שלח מכתב דרישה רשמי למשיבה, במקצועודי� � עור*,יוגב'  של הגבבא כוחה ,כפי שיפורט בפרק העובדתי .23

� יודגש כי במכתב הדרישה לא . בלבד הטעות הראשו� והשלישייביחס לסוגו, לקבלת סכומי ההצמדה כדי

 ,כי שילמה בחסרהמשיבה הודתה .  לכ*בא כוחההועלו טענות ביחס לסוג הטעות השני בשל העדר מודעות 

  .ה לפי טענות המכתבמנ את כל יתרת סכומי ההצמדה שנגזלו מיוגב'  הגבירה לרשותמייד העבו, התנצלה

24. �שה� ,  הטעות הראשו� והשלישייסוגיחס לבוזאת  ,בריש גלי , בעוולההמשיבה מודה, הנה א� כ

 .מהווי� מרכז ולב הטענות בבקשה ובתובענה שצורפה לה

המשיבה בעוולה ביחס לתגמולי הבית כלפי אי� בידי המבקשת די נתוני� כדי לדעת הא� אכ� הפסיקה  .25

עניי� המעורר , ואול�. או שמא הטעות תוקנה רק כלפיה, הל� יוגב' שאר החולי� הסיעודיי� פרט לגב

, יוגב את כספי הגזל והתחייבה להימנע מכ* בעתיד' כי ביו� בו המשיבה העבירה לגבספק ותמיהה הוא 

סוג טעות זהו אמנ� . ג הטעות הרביעי לראשונהביצעה כלפי המבקשת את סו, ממשיו� הבאותו ו

 .שיבוש מועדי ההצמדה לפיה� מחושבי� סכומי ההצמדהעוולת ות נוגעי� לא* כל סוגי הטע, שונה
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  לחברי הקבוצהלא הושבו, שלא כדי�כספי הגזל שהמשיבה הודתה שגזלה יתרת כל , למעלה מכ*ו .26

המשיבה הג� שנתפסה , כלומר. � והשלישיוזאת למצער ביחס לסוגי הטעות הראשו, יוגב' פרט לגב

 לית מא� דפליג כי המשיבה .לו ורק לו,  בחרה לשל� את הכספי� לאד� שחש0 זאת,בקלקלתה

 יכול מת� פתרו� בודד למתלונ� בבעיה שהינה נחלת הכלל .ביודעי�המשיכה להחזיק בכספי הגזל 

 .וחוסר תו� לב של המשיבה, מרמהלהעיד על כוונת 

 !?יוגב נענתה בחיוב' הגב כוח יית באבעוד פנ, המבקשת כוח  מדוע התעלמו מפניית בא,לא זו א0 זו .27

מ� הראוי לציי� כי . די��היותו של זה האחרו� עור*: ההבדל היחידי בי� השניי�להצביע על קשה שלא 

.  מוסיפה חטא על פשעומומחיות�" כוח�"הפליית מבוטחי� על פי מידת המשיבה במנהגה של 

. אינ� מסוגלי� לזעוק בעצמ� על עוולות הנגרמות לה�ולרוב חסרי אוני�  י� הסיעודיי�מרבית החול

א� בכלל ג� אלו מסוגלי� לנבור , רק חלק� יכולי� להסתייע בבני משפחה שיעמדו על זכויותיה�

וא� לא . בנבכי התנאי� המשפטיי� והכספיי� של הפוליסה לא כל שכ� לבצע חישובי הצמדה מורכבי�

שכ� , הוצבו מחסומי� רבי�, חישובי סכומי ההצמדההרי שג� בפני אלו המסוגלי� לבצע את , די בכ*

 .  להעביר פירוט למבקשי� זאתונמנעת שהיא מבצעת חישובי סכומי ההצמדה לא מפרטת את המשיבה

מגוו� השיבושי� כפי שהתגלה אצל המבקשת הוא מגוו� למדי מכדי לומר כי אי� כא� מגמתיות וכוונה  .28

 . ויש לומר שעל פניו ג� לא בתו� לב, � את סכומי ההצמדהלהקטי

מקו� שבו היא בחישוב סכומי ההצמדה באופ� נרחב  כשלה המשיבההוא כי בו בזמ� ש, המעניי� בכ* .29

 ,מנגדו ;לפי תנאי פוליסת מכבילתגמולי הביטוח מוציאה כספי� לטובת החולי� הסיעודיי� הזכאי� 

טחי� נגבי� במדויק ובהצמדה מלאה ובהפרמיות מהמ, היכאשר תנועת הכספי� היא פנימה אל

אי� . בדיוק מפליאבמועדי הצמדה  בחרה המשיבהדהיינו בחישוב הפרמיות . כמפורט בפוליסת הביטוח

 !ואיד* זיל גמור . יד מכוונת ובאופ� חד צדדיהמשיבהכי יש בדר* פעולתה של , כל ספק

  לתובענה לבקשה והצדדי� .30

 ה במצב סיעודימצוי, )16/8/1948ת יליד (�62 כבת , 001584101ז " תעוז�בלהה הר' הגב ,המבקשת .30.1

, ")המבקשת הסיעודית: "להל� (לוקההיא עקב תשישות נפש הנובעת ממחלת האלצהיימר בה 

 . 1/7/2008מכבי מיו� בפוליסת המשיבה של ומוטבת ת מבוטח

, בעלה של המבקשת, עוז� את מר שלו� הרמינהלענייני משפחה בכפר סבא בית המשפט  .30.2

ולחוד ע�  ביחד, כאפוטרופוסה של המבקשת, שבאמצעותו הוגשה בקשה זו והתובענה שנלווית להו

 .עוז�מר גלעד הר, בנ� המשות0

 .שה זאת לבק1נספח כ 15/3/2009 מיו�לענייני משפחה בכפר סבא ב החלטת בית המשפט "מצ �

בעלת זכות ו, בעלת רישיו� ביטוח הינה חברה "מ" חברה לביטוח בעבריאותכלל ", המשיבה .30.3

של כלל חברה  הינה חברת בת בבעלות מלאה, המשיבה. בי� היתר , סיעודיי�ביטוחי�למכירת 

 .בי.די.איחברת בשליטת  כלל החזקות שהינההחברה הציבורית של   שהינה בבעלות מלאה,לביטוח

כחלק  .חברת אריה לבי� כלל ביטוחחברת  בי� בעקבות מיזוג, �1/1/2006לה לפעול בהחהמשיבה 

כל עסקי ביטוח הבריאות והסיעוד של  ו,המשיבההוקמה של קבוצת כלל משינוי המבנה הארגוני 

 .הועברו למשיבה אריה וכלל ביטוחחברות 

 . אתר האינטרנט של המשיבה*המידע לקוח מתו �
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  העובדות העוול: 'בפרק 

 פוליסת מכביהרקע לכניסתה לתוק, של  .31

בעקבות הסכ� בי� קופת מכבי נכנסה לתוקפה פוליסת מכבי , ")היו� הקובע: "להל� (1/7/2008בתארי1  .31.1

עבר ,  של מכבי הקובע מבוטח בקר� הסיעודביו�לפי תנאי הפוליסה מי שהיה . חברת הביטוחבי� ל

 .ללא צור* במילוי טופס הצטרפות וללא חיתו� רפואי, באופ� אוטומטייסת מכבי בפוללהיות מבוטח 

 . לבקשה זאת'א2נספח  כלביטוח סיעודי קבוצתי לחברי מכבי" מכבי סיעוד"ב פוליסת "מצ �

רק בשנת , חברת הביטוחשהניבו לקופת , פוליסה מיליו� לקוחות חדשי� ל�1.3כ באופ� זה צורפו .31.2

 .מתשלו� פרמיות 3  מיליו��256כ,  לבדה2009

 2009חות לשנת " בדו42�43' ועמ ,2008לשנת  חות"דו ב93' עמ: חות הכספיי� של המשיבה"הדוב "מצ �

שיעור הפרמיות של מבוטחי מכבי עמד על  2009 כי בשנת נתו�;  לבקשה זאת'ב�3ו 'א3 י�נספחכבהתאמה 

 . 452,253,0003כו� זה עמד על וכי ס; בתחו� ביטוח סיעודמפרמיות  הכנסות החברה מתו* ס* �56.5%כ

ולפיכ* צורפה אוטומטית , בקר� הסיעוד ברובד זהב ביו� הקובעבוטחה  ,המבקשת הסיעודית .31.3

החלה לשל� לחברת הביטוח באמצעות מכבי את הפרמיות , ממועד צירופה. לפוליסת מכבי

  . בחודשומידי חודש, החודשיות בצמוד למדד

לטובת  לרבות הפרמיות שנגבו, 2008�2010בשני�  המבקשתמ גבתה שמכבי החיובי� החודשיי�פירוט ב "מצ �

 ".זהב. ס ": תחת השורה7/2008הפרמיות מופיעות מחודש  ; לבקשה זאת4נספח כבעבור פוליסת מכבי  המשיבה

, בשמה אפוטרופוסההגיש ,  ומצבה התדרדר למצב סיעודיהאלצהיימרלאחר שחלתה במחלת  .31.4

לקבלת תגמולי ביטוח התביעה חברת הביטוח אישרה את . י�תביעה לחברת הביטוח לקבלת תגמול

 .שבו הסתיימה תקופת ההמתנההמועד , �1/8/2009ה מיו�החל 

 .")מכתב אישור התביעה: "להל� ( לבקשה זאת5נספח  כ3/8/2009 מיו� אפוטרופוסל המשיבהב מכתב "מצ �

 התגמולי� לה� הייתה זכאית המבקשת לעניי� פוליסת מכביהוראות  .32

להטבה חודשית בהתא� למקו� יהא זכאי חולה סיעודי  תנאי פוליסת מכבי ל�7 ו6עיפי� סלפי  .32.1

 .זהבכס0 או  �  שבוטח בו ובהתא� לרובד,סיעודי או במוסד ובבית �שהייתו 

 : חלופותתישמ  יהא זכאי לבחור כרצונו באחתבביתו חולה סיעודי השוהה .32.2

  .יי� המוגבלי� במספר שעות שבועיותשירותי סיעוד חודש � " מסלול הטבת שירותי סיעוד"  .א

 3 �4,000ו,  כס0ברובד 3 3,000 תגמול חודשי הצמוד למדד בגובה –" תגמולי בית מסלול"  .ב

  .  5003 זכאי לתוספת העסקת עובד זר כחוקלחולה סיעודי שהביא אישור  בנוס0 ; זהבברובד

 .17�18' בעמ,  לבקשה זאת'א2נספח  כפוליסת מכביב "מצ �

עבור הוצאותיו בפועל בשיפוי ": תגמולי שיפוי" ל השוהה במוסד סיעודי יהא זכאייחולה סיעוד .32.3

 בעבור זהבוברובד ,  מהוצאותיו40%בעבור כס0 ברובד   סיעודיחולה:  לרובד בו הוא נמצאבהתא�

הראשוני� של עלות האשפוז  3 12,500 בעבורהשיפוי ישול� רק , ואול� . מהוצאותיו80%

 .בזהב 3 10,000ועד  כס0 ברובד 3 5,000עד כלומר , ")התקרה: "להל�( הצמודי� למדד החודשית

 .16' בעמ,  לבקשה זאת'א2נספח  כב פוליסת מכבי"מצ �

העסיקה עובד זר והייתה זכאית לתגמולי בית , שהתה בביתההמבקשת  �16/11/2009עד ה � בפועל .32.4

 סיעודימוסד להועברה , בשל התדרדרות במצבה, �17/11/2009החל מה . למדדי�הצמוד 3 4,500של 

 . מעלות האשפוז בפועל80%שיפוי בגובה תגמולי  לזכאיתהייתה , ולפיכ*שעלותו נמוכה מהתקרה 
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  והחוקפוליסת מכבילפי הוראות כללי הצמדת תגמולי הביטוח  .33

 במועד המדד היסודיסל מוצרי� היכולת לרכוש ר ומיש �" הצמדת הסכו� הנומינאלי למדד" .33.1

 . לרכוש את אותו הסליהיה נית�  האחרו�מועד המדד כ* שג� ב, ינאליבאמצעות הסכו� הנומ

 ולכ� ככלל לצד מקבל הסכו� .לאור1 זמ�בממוצע מדד המחירי� עולה מבחינה סטטיסטית  .33.2

זאת במידה וטר� ידועי� ,  ולתקופה ארוכה ככל האפשרהעתידי ייטב אילו הסכו� יוצמד למדד

 . ירדובא� א� ה� יעלו או ב ואי� ודאותהמדדי� 

.  נמצא במונה בעוד המדד היסודי במכנההאחרו� המדד ,סכומי ההצמדההמתמטי של חישוב ב .33.3

הנחה מתו* .  יקט�האחרו�או המדד /שהמדד היסודי יגדל ו לפיכ* סכומי ההצמדה יקטנו ככל

מועד  יותר וככל שמאוחר יקבע למועדמועד המדד היסודי ככל שהרי ש, שבממוצע המדד עולה

 .  סכומי ההצמדהיקטנו,  יותרמוקד�יקבע למועד  האחרו�המדד 

 בפוליסת מכבי המופיעי� סכומי� נומינאליי�כללי ההצמדה לגבי  .33.4

 ;תגמולי הבית) ב( ; סכומי הפרמיה החודשית)א( :סכומי� נומינאליי� סוגי 3בפוליסה קבועי�  .33.4.1

 .):ט.ד. ע�ההדגשות שלי  (פוליסת מכביבקבע נוכ*  .שיפויתגמולי תקרת עלות המוסד ב )ג(

  הגדרות כלליותהגדרות כלליותהגדרות כלליותהגדרות כלליות        . 2 "
  :בפוליסה זו ובכל נספח המצור� אליה תהיה למונחי� הבאי� המשמעות שבציד�    
  "     1.7.2008 –" היו� הקובע" 2.18    
  הצמדההצמדההצמדההצמדה  .14 "
  :יהיו צמודי� למדד כמפורט להל(, כל התשלומי� למבטח ועל ידי המבטח על פי פוליסה זו   14.1    
פי הפוליסה יוצמדו אחת לרבעו( בתחילת כל רבעו( לשיעור  על מבטחהכל תשלומי   14.2    

  .המדד הנוכחי לעומת המדד היסודיהמדד הנוכחי לעומת המדד היסודיהמדד הנוכחי לעומת המדד היסודיהמדד הנוכחי לעומת המדד היסודיעליית או ירידת 
יוצמדו אחת לרבעו( למדד , לשל� למבטחטח ומבדמי הביטוח שעל הכל תשלומי   14.3    

ההצמדה למדד תבוצע בי( א� המדד הנוכחי , דהיינו(הנוכחי לעומת המדד היסודי 
  ...      ).דד היסודי ובי( א� הוא נמו+ ממנוגבוה מהמ

  : למונחי� הבאי� תהא המשמעות שלציד�14.5    
הכפלת הסכומי� האמורי� ביחס שבי( המדד האחרו( שפורס�  –" הצמדה למדדהצמדה למדדהצמדה למדדהצמדה למדד"

  ...      .לפני ביצוע חישוב ההצמדה למדד ובי( המדד היסודי
        ....ביו� הקובעביו� הקובעביו� הקובעביו� הקובע    המדד שהיה ידוע   –" המדד היסודיהמדד היסודיהמדד היסודיהמדד היסודי"
  . " שבו מתבצע התשלו�בתחילת הרבעו(בתחילת הרבעו(בתחילת הרבעו(בתחילת הרבעו(המדד שהיה ידוע    –" ייייהמדד הנוכחהמדד הנוכחהמדד הנוכחהמדד הנוכח"

 .�23 ו13' בעמ,  לבקשה זאת'א2נספח  כב פוליסת מכבי"מצ �

 פוליסת מכבייו� תחילת שהוא , �1/7/2008נקבע כ המדד היסודימועד  ,לפי פוליסת מכבי .33.4.2

 , התשלו�יו� הראשו� של הרבעו� שבעבורו מבוצענקבע כ, האחרו�מועד המדד ואילו  .בפועל

, 9/2009 � ו8/2009 תגמולילגבי , למשל. 1/10 או 1/7, 1/4, �1/1 ה: דהיינו מועדי� פיקטיביי�

המדד הראשו� הידוע באותו רבעו� נותר קבוע לכל ; �1/7/2009כהמדד האחרו� מועד יחשב 

� . הרבעו�וזאת למרות שפורסמו מדדי� מאוחרי� יותר בתו* , אור* הרבעו

 בחוק הקבועי� גמולי ביתתכללי ההצמדה לגבי  .33.5

 המדד היסודי הקבוע בפוליסת מכבימועד , בפרק המסגרת הנורמטיביתכפי שיפורט בהרחבה  .33.5.1

נוגד הוראות  ,הקבוע פיקטיבית האחרו�המדד מועד , לעומת זאת .חוקהוראות תוא� את ה

 לרעת כי מדובר בהסדר , יודגש. בפועל התשלו�יו�קבוע מועד זה כ יש ל, לפיה�חוק קוגנטיות

 , שכ� למעשה ההסדר מקצר את תקופת ההצמדה,מבוטחי� ה� לעניי� התגמולי�, מקבל הסכו�

 .הדבר יביא להקטנת סכומי ההצמדהשהרי ,  סטטיסטית המדדי� עולי�,ידיעה כי בממוצעבו

בפוליסה תוק� סוג הטעות . לאומית לתוק0 נכנסה פוליסת �1/7/2009 בלמבקשת נודע כי  .33.5.2

כשבמקביל , רו התשלו�בועב לחודש ש�1 כנקבע  האחרו�המדד ד מוע: השני באופ� הבא

 .במועד שבו המדד זהה, ת החודשלינקבעה חובת תשלו� בפועל בתח

 . בהתאמה�11 ו,8, 2'  בעמ�11 ו8.7, 2.8 סעיפי�,  לבקשה זאת'ב2נספח  כב פוליסת לאומית"מצ �



� 9 �  

תיעשה בי� א� חלה הצמדת הסכו� הנומינאלי למדד , כי לפי הוראות פוליסת מכבי, יוער .33.5.3

וזאת ה� לגבי תגמולי הביטוח וה� לגבי הפרמיות , ירידה במדד ובי� א� חלה עלייה בו

א* לגבי תגמולי הביטוח , לגבי הפרמיות החודשיות הסדר זה תוא� את החוק. החודשיות

  . א* ללא נפקות לתובענההעניי� יובהר בפרק המסגרת הנורמטיבית, ההסדר נוגד חוק קוגנטי

 מכח החוק  בשל תשלו� מאוחר במהל1 החודש שיפויתגמוליהצמדת  כללי .33.6

ולא קבועי� , מחושבי� באופ� ריאלי כאחוז מההוצאה בפועל, שיפויה תגמולי, לכאורה .33.6.1

אי� צור* לכאורה , הקבוע נומינאלית בחוזה, מלבד גובה התקרה ולכ� ,נומינאלית בחוזה

 �קצרה אמנ� , מדה ג� תגמולי השיפוי עצמ� כפופי� להצ.להצמיד� למדד

ואול� הפוליסה ,  מתירה למשיבה לשל� באיחור מסוי� את תשלומי השיפויפוליסת מכבי .33.6.2

ג� אילו הייתה . שותקת באשר לצור* להצמיד תשלומי� אלו למדד בגי� התשלו� המאוחר

חוק חוזה לא היה לה תוק0 שכ� , הוראה מפורשת שהסכומי� לא יוצמדובפוליסה קבועה 

 . אלא לטובת המבוטחשלא נית� להתנות עליה�, הוראות קוגנטיותניי� זה לע קובע הביטוח

סכומי הצמדה חיוביי� בלבד , להוסי0 לתגמולי ביטוח ששולמו מאוחר יש ,לפי הוראות אלו .33.6.3

, המדד היסודימועד שנקבע כ, המועד שבו חושב גובה התגמול בפועלהתקופה שבי� י� גב

 .האחרו�המדד מועד שנקבע כ, לבי� מועד התשלו� בפועל

גובה ומכא� שג� ,  נקבעת בתחילת כל חודשסיעודיאשפוז במוסד ו החודשית של עלות .33.6.4

 הקבוע מועד המדד היסודי  ולכ�, ידוע בתחילת החודשזאתעלות  מ80%ווה המה, השיפוי

 .עבורו התשלו�ב שתחילת החודשבמהווה מועד בחוק 

ולכ� , יומיי� לפני סו0 החודשמעבירה חברת הביטוח את תשלו� השיפוי יו� או , בפועל .33.6.5

המדד הידוע בסו0 ; בסו, החודש� התשלו� מהווה יובחוק הקבוע  האחרו�המדד מועד 

 . לכל חודש מתפרס� מדד חדש�15 שכ� ב, וידוע בראשיתשהחודש שונה מזה 

אי� כל , וא� כ*,  הוסיפה סכומי הצמדה לתגמולי השיפויבפועלחברת הביטוח  ,צא ולמד .33.6.6

כ� � כמו.  בשל תשלו� מאוחרתגמולי שיפוי החובה לבצע הצמדת צ�עלבאשר  מחלוקת

חברת הביטוח פעלה בהתא� להוראות החוק באשר הצמידה את הסכומי� רק לעליית 

בחודש ,  יחד ע� זאת.לא החסירה סכומי הצמדה כשההצמדה הייתה שליליתו המדד

 .את הוראות החוקהנוגדי�  פיקטיביי� הצמדה לפי מועדי� חברת הביטוח ביצעה 12/2009

  – בבקשה זאתהערות כלליות לעניי� השערות ואומדני�  .33.7

ה� לגבי הפרמיה חישובי סכומי ההצמדה  את חברת הביטוח נהגה לעגל � עיגול סכומי� .33.7.1

המשיבה לפרמיה החודשית נהגה  בעוד ביחס, ואול�. החודשית וה� לגבי תגמולי הביטוח

 ח הקרוב"לשלרוב ולי הביטוח נהגה לעגל ביחס לתגמ; לאגורה הקרובה ביותרלרוב לעגל 

 תבצע את כל החישובי�  ורק, ביחס לנוהג זהביע עמדתהתמנע מלה המבקשת .ביותר

 .בהתא� לנהוג בחברת הביטוח בהקשר זה

היה על המבקשת לפעול בשיטת ניסוי , לש� איתור מועדי ההצמדה לפיה� פעלה המשיבה .33.7.2

הסיבה לכ* שלמבקשת , ודוק. חסר שנוצרוטעייה עד אשר נמצאו מועדי� שהסבירו את ה

 היא ,סכומי ההצמדה חושבו מועדי ההצמדה שלפיה�הוודאיי� לגבי  הנתוני�לא היו את 

לא .  פוליסת מכבישחברת הביטוח לא שולחת כל פירוט לתגמולי� שהיא משלמת למבוטחי

ר מספ, חישובי�הפירוט למרות בקשת המבקשת לו. פירוט חודשי וא0 לא פירוט שנתי

 .לספק� חברת הביטוח הנמנע, ומספר פעמי�
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עצ� קיו� ל ואינ� תנאי נועדו רק להתחקות אחר הסיבה לעוולה ההשערותמרבית , ויודגש .33.7.3

ההנחות שהובילו את ג� א� חלו טעויות בדר* הסקת המסקנות לגבי , רוצה לומר. העוולה

 .וולהאי� בכ* לפגוע בעצ� קיו� הע, הסיבות לקיו� העוולה לאתר את המבקשת

 גובה הסכומי� שהיאגבי  למסמ* כל לחולי� הסיעודיי� חברת הביטוח לא מספקת ,יתרה על כ* .33.7.4

טענותיה באשר לגובה התגמולי� תמו*  להמבקשת הסיעודיתתאל5 לפיכ*  ;משלמת בפועל

 . דשאת התגמולי� בסו0 כל חוהמשיבה  שאליו מפקידה תדפיס חשבו� הבנקעל  ,שקיבלה

 המבקשת חשבו� יתדפיס ב"סיטיבנק"מופיעי� תחת השורות השיבה תגמולי המפירוט ב "מצ �

 . לבקשה זאת'ב�6ו 'א6 י�נספחכ

 כחוק חברת הביטוח אילו פעלה  ההצמדה לה� זכאית המבקשתחישוב סכומי: הדי� .34

  לפי הדי�מועדי ההצמדה לפיה� יש לחשב את סכומי ההצמדה – 1טבלה 

  החודש
מועד המדד 

   היסודי
 החוקי

מועד המדד 
   חרו�הא

 החוקי

התגמול 
  הנומינאלי

התגמול 
 המוצמד
  החוקי

סכומי 
 ההצמדה
  החוקיי�

הנספח 
  לחישוב

8/2009  
  בית

  'א7  216  4,716  4,500  30/8/2009  1/7/2008

9/2009  
  בית

  'ב7  239  4,739 4,500  29/9/2009  1/7/2008

10/2009  
  בית

  'ג7  225  4,725  4,500  29/10/2009  1/7/2008

11/2009  
  בית

  'ד7  125  2,525  2,400  29/11/2009  1/7/2008

11/2009  
  שיפוי

  'ה7  7  3,367  3,360  29/11/2009  1/11/2009

12/2009  
  שיפוי

  'ו7  21  7,221  7,200  29/12/2009  1/12/2009

1/2010  
  שיפוי

1/1/2010  29/1/2010  7,545  7,545  0  �  

2/2010  
  שיפוי

1/2/2010  26/2/2010  7,676  7,676  0  �  

3/2010  
  שיפוי

1/3/2010  28/3/2010  8,115  8,115  0  �  

 מתו* אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1�6ב תחשיבי� " מצהחוקילהוכחת התגמול המוצמד  �

 . לבקשה זאת'ו7 עד 'א7נספחי� כבהתאמה 

 תגמולי בית בעבור התגמול הנומינאליטור : 1טבלה  ל'אביאור  .34.1

  4,5003בגובה של  10/2009, 9/2009 ,8/2009 בעבור חודשי� תגמולי ביתקיבלה המבקשת הסיעודית 

המהווי� ,  ימי� מהחודש16 תגמולי בית בעבור 11/2009 של חודש Iובעבור החלק ; נומינאליי�

16: נומינאליי� 3 2,400
4,500 2,400

30
⋅ = . 

  תגמולי בית בעבור מועדי ההצמדה החוקיי�טורי : 1 לטבלה 'ביאור ב .34.2

�מועדי פי ל האחרו�המדד  ימועדו .�1/7/2008החוקי קבוע כ  היסודיהמדדמועד ,  תגמולי� אלובגי

 .�29/11/2009 וה�29/10/2009ה, �29/9/2009ה, �30/8/2009ה, בפועלהתשלו� 
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 תגמולי שיפוי בעבור התגמול הנומינאליטור : 1 לטבלה 'ביאור ג .34.3

 :� בהתאמה עלותו של המוסד הסיעודי עמדה על הסכומי� הבאי3/2010 ועד 11/2009בחודשי� 

 שיפוי מה� מהווי� בהתאמה סכו� 80%;  10,1443,  9,5953,  9,4313,  9,0003,  4,2003

 . �8,1153 ו 3 7,676,  7,5453,  7,2003,  3,3603נומינאלי של 

וכ� בעבור שהות המבקשת בחודשי� , 11/2009בחודש המבקשת  שהות ימי 14ת המוסד בעבור וב קבל"מצ �

 ;  לבקשה זאת'ה8 עד 'א8נספחי� כמה בהתא 3/2010 עד 12/2009

   שיפויתגמולי בעבור מועדי ההצמדה החוקיי�טורי : 1 לטבלה 'ביאור ד .34.4

 � היסודימועד המדד הצמדה כשיש לייחס את על חברת הביטוח להוסי0 סכומי ,  שיפויתגמוליבגי

  .יו� התשלו� בפועל להאחרו�מועד המדד ואת . בעבורו בוצע התשלו�לראשית החודש 

   שיפויתגמולי בעבור מועדי ההצמדה החוקיי�טורי : 1 לטבלה 'ביאור ה .34.5

 הצמדה לא תבוצע החוקלפי הוראות ,  הייתה עליית מדדלא 3/2010 ועד 1/2010הואיל ובחודשי� 

  .חברת הביטוח אכ� ביצעה הוראה זאת, בפועל. חלה ירידת מדדג� במקרה ש

 על נוכח ביצוע העוולה ההצמדה ששולמו למבקשת בפוחישוב סכומי: בפועל .35

 וגובה הגזל, התשלו� בפועל אל מול לפי הדי� התשלו� – 2טבלה 

  החודש
 התגמול

  אלינהנומי

 התגמול
 המוצמד
  החוקי

 התגמול
 המוצמד
  בפועל

סכומי 
 ההצמדה
  החוקיי�

סכומי 
 ההצמדה
  בפועל

  החסר
  )הגזל(

8/2009  
  בית

4,500  4,716  4,500  216  0  2163   

9/2009  
  בית

4,500  4,739  4,500  239  0  2393   

10/2009  
  בית

4,500  4,725  4,597  225  97  1283   

11/2009  
  בית

2,400  2,525  2,452  125  52  733   

11/2009  
  שיפוי

3,360  3,367  3,367  7  7  0  

12/2009  
  שיפוי

7,200  7,221  7,214  21  14  73   

1/2010  
  שיפוי

7,545  7,545  7,545  0  0  0  

2/2010  
  שיפוי

7,676  7,676  7,676  0  0  0  

3/2010  
  שיפוי

8,115  8,115  8,115  0  0  0  

 .להוכחת התגמול המוצמד החוקי ראה פירוט מלא החישובי� לעיל �

 ;  לבקשה'ב�6ו 'א6 י�נספחב תדפיסי חשבו� הבנק של המבקשת כ"מצלהוכחת התגמול המוצמד בפועל  �

 ובגי� תגמולי שיפויבגי� תגמולי בית  200911/בפועל בחודש התגמול המוצמד : 2ביאור לטבלה  .35.1

 תגמולי בית בעבור חלקו –בגי� שני רכיבי�  3 5,819 קיבלה בחודש זה תשלו� בגובה של המבקשת

החלוקה בי� הרכיבי� השוני� לא הייתה ברורה . ותגמולי שיפוי בחלקו השני, הראשו� של החודש

ע� . טרופוסוחברת הביטוח סירבה להטיל אור על צל החישובי� למרות בקשות האפו, למבקשת

 כי חלוקת התשלו� בי� רכיבי התגמולי� יוחס המבקשתתניח , לפי חישובי החתומי� מטה, זאת

� .  3,3673 �והחלק ששול� לפי תגמולי שיפוי ,  2,4523 �החלק ששול� לפי תגמולי בית : כדלקמ

די� שגזלה שלא כ 3 663 חברת הביטוח דהביכ� בס* הכל מחזיקה �הנה כי: סיכו� ומסקנות .35.2

  .תגמולי שיפויבגי� רכיב  3 �7ו, תגמולי ביתבגי� רכיב  3 656: מהמבקשת
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  מועדי ההצמדה הפיקטיביי�שחזור: ניתוח העוולה .36

באמצעות ניסוי ,  ניכר הפער בי� סכומי ההצמדה החוקיי� לבי� הסכומי� שהועברו בפועל2בטבלה  .36.1

 :ה המשיבה את ההצמדהוטעייה הגיעו החתומי� מטה להשערות כי אלו המועדי� שלפיה� ביצע

  שחזור מועדי ההצמדה לפיה� חושבו סכומי ההצמדה בפועל – 3טבלה 

  החודש
התגמול 
המוצמד 

  ששול� בפועל

מועד המדד 
 היסודי
 המשוער

מועד המדד 
 האחרו�
 המשוער

התגמול 
 הנומינאלי

התגמול 
 המוצמד
  המשוער

הנספח 
  לחישוב

8/2009  
  בית

4,500  1/7/2009  1/7/2009  4,500  4,500.00  �  

9/2009  
  בית

4,500  1/7/2009  1/7/2009  4,500 4,500.00  �  

10/2009  
  בית

  'ז7  4,596.59  4,500  29/10/2009  1/7/2009  4,597

11/2009  
  בית

  'ח7  2,451.51  2,400  29/10/2009  1/7/2009  2,452

11/2009  
  שיפוי

  'ה7  3,366.42  3,360  29/11/2009  1/11/2009  3,367

12/2009  
  שיפוי

  'ט7  7,213.75  7,200  29/11/2009  1/11/2009  7,214

1/2010  
  שיפוי

7,545  1/1/2010  29/1/2010  7,545  7,545.00  �  

2/2010  
  שיפוי

7,676  1/2/2010  26/2/2010  7,676  7,676.00  �  

3/2010  
  שיפוי

8,115  1/3/2010  28/3/2010  8,115  8,115.00  �  

 . לבקשה'ב�6 ו'א6נספחי� הבנק של המבקשת כב תדפיסי חשבו� "להוכחת התגמול המוצמד בפועל מצ �

 מתו* אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 7-9 ,5 י�ב תחשיב"מצלהוכחת התגמול המוצמד המשוער  �

 . לבקשה זאת'ט7 עד 'ז�7ו', ה7 נספחי�כ

   בפועלמועדי ההצמדה הפיקטיביי� אל מול השוואת מועדי ההצמדה החוקיי� – 4טבלה 

  החודש
  החסר

  )הגזל(

המדד מועד 
 היסודי
  החוקי

מועד המדד 
 היסודי
 בפועל

תקופת 
היעדר 
  ההצמדה

מועד המדד 
� האחרו
 החוקי

מועד המדד 
� האחרו
 בפועל

תקופת 
היעדר 
  ההצמדה

8/2009  
  בית

  חודשיי�  1/7/2009  30/8/2009  שנה  1/7/2009  1/7/2008   2163

9/2009  
  בית

  שי� חוד3  1/7/2009  29/9/2009  שנה  1/7/2009  1/7/2008   2393

10/2009  
  בית

  �  29/10/2009  29/10/2009  שנה  1/7/2009  1/7/2008   1283

11/2009  
  בית

  חודש  29/10/2009  29/11/2009  שנה  1/7/2009  1/7/2008   733

11/2009  
  שיפוי

0  1/11/2009  1/11/2009  �  �  29/11/2009  29/11/2009  אי

12/2009  
  שיפוי

  חודש  29/11/2009  29/12/2009  חודש�  1/11/2009  1/12/2009   73

אות בטבלהובילו למועדי ההצמדה השגויי� המופיעי� ואשר  שבוצעוסוגי הטעויות את להל� ננתח  .36.2

 .שוני� כפי שסוכ� בפרק התמציתטעות ונייחס� לארבע סוגי� , דלעיל
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  בחירת מועדי הצמדהבהדגמת מניפולטיביות המשיבה : סוגי הטעות .37

 20098/בתגמולי בית  מועדי ההצמדה הדגמת המניפולטיביות בבחירת – 5טבלה 

  ההסדרי�
התגמול 
  הנומינאלי

סכומי 
  ההצמדה

מועד המדד 
 היסודי

מועד המדד 
  האחרו�

התגמול 
 המוצמד

  נספח
 לחישוב

  ההסדר
  פי החוקל

  'א7  4,716  30/8/09 1/7/08  216  4,500

  ההסדר
  הקלוקל בפוליסה

  'י7  4,626  1/7/09  1/7/08  126  4,500

  הגזל בהסדר
   בפוליסההקלוקל

�  90"   �  �   "90  חודשיי�  אי

  ההסדר
ופעל השגוי שי
  הבאברבעו� 

  'יא7  4,588  30/8/09  1/7/09  88  4,500

  הגזל בהסדר
ופעל השגוי שי
  הבאברבעו� 

  �   "128  אי�  שנה   "128  �

  ההסדר
שהופעל בפועל 

  ברבעו� זה
4,500  0  1/7/09  1/7/09  4,500  �  

  הגזל בהסדר
שהופעל בפועל 

  ברבעו� זה
  �   2163  חודשיי�  שנה   2163  �

 מתו* אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה �11 ו10, 1ב תחשיבי� "להוכחת חישובי התגמול המוצמד מצ    �

 . לבקשה זאת'אי�7 ו'י7, 'א7נספחי� כ

 20099/בתגמולי בית הדגמת המניפולטיביות בבחירת מועדי ההצמדה  – 6טבלה 

  ההסדרי�
התגמול 
  הנומינאלי

סכומי 
  הההצמד

מועד המדד 
 היסודי

מועד המדד 
�  האחרו

התגמול 
 המוצמד

  נספח
 לחישוב

  ההסדר
  פי החוקל

  'ב7  4,739  29/9/09 1/7/08  239  4,500

  ההסדר
  הקלוקל בפוליסה

  'י7  4,626  1/7/09  1/7/08  126  4,500

  הגזל בהסדר
  הקלוקל בפוליסה

�  113"   �  �   "113   חודשי�3  אי

  ההסדר
ופעל השגוי שי
  הבאברבעו� 

  'יא7  4,588  30/8/09  1/7/09  88  4,500

  הגזל בהסדר
ופעל השגוי שי
  הבאברבעו� 

  �   "151  חודש  שנה   "151  �

  ההסדר
שהופעל בפועל 

  ברבעו� זה
4,500  0  1/7/09  1/7/09  4,500  �  

  הגזל בהסדר
שהופעל בפועל 

  ברבעו� זה
  �  " 239   חודשי�3  שנה   "239  �

 מתו* אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה �11 ו10, 2תחשיבי� ב "להוכחת חישובי התגמול המוצמד מצ    �

 . לבקשה זאת'יא�7  ו'י7, 'ב7נספחי� כ
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  200910/בתגמולי בית הדגמת המניפולטיביות בבחירת מועדי ההצמדה  – 7טבלה 

  ההסדרי�
התגמול 
  הנומינאלי

סכומי 
  ההצמדה

מועד המדד 
 היסודי

מועד המדד 
  האחרו�

התגמול 
 המוצמד

  נספח
 לחישוב

  ההסדר
  פי החוקל

  'ג7  4,725  29/10/09 1/7/08  225  4,500

  ההסדר
  הקלוקל בפוליסה

  'בי7  4,739  1/10/09  1/7/08  239  4,500

  הגזל בהסדר
  הקלוקל בפוליסה

�  14�3   �  �   3 �14  חודש  אי

  ההסדר
השגוי שהופעל 
  ברבעו� הקוד�

  'גי7  4,610  1/10/09  1/7/09  110  4,500

  הגזל בהסדר
 השגוי שהופעל
  ברבעו� הקוד�

  �   "115  חודש  שנה   "115  �

  ההסדר
שהופעל בפועל 

  ברבעו� זה
  'ז7  4,597  29/10/09  1/7/09  97  4,500

  הגזל בהסדר
שהופעל בפועל 

  ברבעו� זה
  �  " 128  אי�  שנה  " 128  �

 מתו* אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה �13 ו12, 7, 3ב תחשיבי� "להוכחת חישובי התגמול המוצמד מצ    �

 . לבקשה זאת'גי�7  ו'בי7, 'ז7, 'ג7נספחי� כ

  200911/בתגמולי בית הדגמת המניפולטיביות בבחירת מועדי ההצמדה  – 8טבלה 

 ההסדרי�
התגמול 
  הנומינאלי

סכומי 
  ההצמדה

מועד המדד 
 היסודי

מועד המדד 
  האחרו�

התגמול 
 המוצמד

  נספח
 לחישוב

  ההסדר
  פי החוקל

  'ד7  2,525  29/11/09 1/7/08  125  2,400

  ההסדר
  הקלוקל בפוליסה

  'יד7  2,527  1/10/09  1/7/08  127  2,400

  הגזל בהסדר
  הקלוקל בפוליסה

�  2�3   �  �   3 �2  חודשיי�  אי

  ההסדר
השגוי שהופעל 
  ברבעו� הקוד�

  'וט7  2,459  1/10/09  1/7/09  59  2,400

  הגזל בהסדר
השגוי שהופעל 
  ברבעו� הקוד�

  �   "66  חודשיי�  שנה  "66  �

  ההסדר
ופעל בפועל שה

  ברבעו� זה
  'ח7  2,452  29/10/09  1/7/09  52  2,400

  הגזל בהסדר
שהופעל בפועל 

  ברבעו� זה
  �  " 73  חודש  שנה   "73  �

 מתו* אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה �15 ו14, 8, 4ב תחשיבי� "להוכחת חישובי התגמול המוצמד מצ    �

 . לבקשה זאת'וט�7  ו'יד7, 'ח7, 'ד7נספחי� כ
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  200912/בתגמולי שיפוי הדגמת המניפולטיביות בבחירת מועדי ההצמדה  – 9טבלה 

  ההסדרי�
התגמול 
  הנומינאלי

סכומי 
  ההצמדה

מועד המדד 
 היסודי

מועד המדד 
  האחרו�

התגמול 
 המוצמד

  נספח
 לחישוב

  ההסדר
  פי החוקל

  'ו7  7,221  29/12/09 1/12/09  21  7,200

  ההסדר
שהופעל בפועל 

  ברבעו� זה
  'ט7  7,214  29/11/09 1/11/09  14  7,200

  הגזל בהסדר
שהופעל בפועל 

  ברבעו� זה
�  7"   

  יתרת
  חודש

  �  " 7  חודש

 מתו* אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה �9 ו6ב תחשיבי� "להוכחת חישובי התגמול המוצמד מצ    �

 . לבקשה זאת'ט�7  ו'ו7נספחי� כ

  20101/י שיפוי בתגמולהדגמת המניפולטיביות בבחירת מועדי ההצמדה  – 10טבלה 

  ההסדרי�
התגמול 
  הנומינאלי

סכומי 
  ההצמדה

מועד המדד 
 היסודי

מועד המדד 
  האחרו�

התגמול 
 המוצמד

  נספח
 לחישוב

  ההסדר
  פי החוקל

7,545  0  1/1/10 29/1/10  7,545  �  

  ההסדר
השגוי שהופעל 
  ברבעו� הקוד�

  'זט7  7,567  29/12/09 1/12/09  22  7,545

  היתרה בהסדר
השגוי שהופעל 
  ברבעו� הקוד�

�  22�"  
  יתרת
  חודש

  �  "�22  חודש

  ההסדר
שהופעל בפועל 

  ברבעו� זה
7,545  0  1/1/10 29/1/10  7,545  �  

  הגזל בהסדר
שהופעל בפועל 

  ברבעו� זה
�  0  �  �  0  אי�  אי

 ; לבקשה'זט7נספח אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמ 16ב תחשיב "להוכחת חישובי התגמול המוצמד מצ    �

   הביתתגמולי לש יסודיהמדד המועד בחירה פיקטיבית של : ת ראשו�סוג טעו .37.1

המחייבות כי ,  תואמות את הוראות החוקפוליסת מכבי הוראות מועד המדד היסודיל ביחס .37.1.1

 .המשפטיויורחב בפרק ,  לכל המאוחר למועד תחילת הפוליסהיקבע מועד המדד היסודי

 וללא כל הצדקה הגיונית,  עצמה הוציאהה שהמשיבפוליסת מכביהחוק ובניגוד מוחלט להוראות  .37.1.2

החליטה , תגמולי ביתלמבקשת בכל החודשי� שחברת הביטוח שילמה , או כלכלית לכ*

רבעו� שבו שולמו לראשונה כאל זה שהיה ידוע בתחילת ה  המדד היסודימועדלהתייחס ל

יסה  את הסכומי� הנקובי� בפולהחברת הביטוח הצמיד. 5�8וכמפורט בטבלאות  ;תגמולי�

 המשיבהבאופ� זה הביאה . פוליסת מכבי כפי שקובעת �1/7/2008 ולא מה�1/7/2009רק החל מה

 .לכ* שעליית מחירי� במשק של שנה שלמה לא יובאו בחשבו� בחישוב סכומי ההצמדה

  לגבי תגמולי הבית לא חוקיאחרו�מועד מדד כריתת פוליסה בה נקבע : סוג טעות שני, בנוס, .37.2

 האחרו�לטענת המבקשת הגדרת מועד המדד , מסגרת הנורמטיביתכפי שיורחב בפרק ה .37.2.1

בפוליסת הקבוע  האחרו�מועד המדד . הקבועה בפוליסת מכבי נוגדת הוראות חוק קוגנטיות

 לפי החוקבעוד , יו� הראשו� של הרבעו� שבעבורו מבוצע התשלו�כ  נבחר פיקטיביתמכבי

 .מועד התשלו� בפועל להיות האחרו�מועד המדד על 
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לסוג הטעות הראשו�  בצרו0 סוג טעות זה ביצעה חברת הביטוח 2009בעו� השלישי של בר .37.2.2

 . לעיל5�6וכמפורט בטבלאות ,  שגוי באופ� שהביא לתשלומי� בחסרמועד מדד יסודישל ייחוס 

 תגמולי הביתשל  האחרו�מדד המועד בחירה פיקטיבית של : ילישסוג טעות ש, לחילופי� .37.3

, בסוגי הטעות שננקטו ברבעו� הקוד� היה די לחברת הביטוח לא 2009ברבעו� הרביעי של  .37.3.1

כמו ברבעו� הקוד� סטתה חברת , מועד המדד היסודילגבי . והחליטה ליצור עוולה חדשה

, האחרו�מועד המדד לגבי , ואול�.  והצמידה בשנה איחורפוליסת מכביהביטוח מהוראות 

יו�  בפוליסת מכבי הוראות  נקבע לפיהאחרו�מועד המדד בניגוד לרבעו� הקוד� שבו 

מועד המדד  חברת הביטוח את בחרההפע� , הראשו� של הרבעו� שבו בוצע התשלו� בפועל

� . מועד התשלו� בפועל הראשו� של אותו רבעו� כהאחרו

 איננו האחרו�מועד המדד המבקשת טוענת שההסדר שנקבע בפוליסה לגבי ? ומה יוצא מכ* .37.3.2

 חלה 10/2010חודש ב שכ�. בחרה חברת הביטוח לסטותהסדר קלוקל זה ג� מ, ואול�, חוקי

ולכ� , ירידה בי� המדדי� של תחילת החודש למדד של סו0 החודש –באופ� חריג יחסית  –

מההסדר הקלוקל הקבוע בפוליסה ולקבוע הסדר חדש הפע� העדיפה חברת הביטוח לסטות 

יתה חברת הביטוח אילו הי, זאת ועוד. רווחיהאת ל יגדמניפולציה שתומשונה שיתא� ל

ו הכל , הדבר היה מקטי� את הכנסותיה מהגזל,  זאת ברבעו� הקוד�מבצעת עוולה משולשת

חברת הביטוח עושה את חישובי סכומי ההצמדה , עינינו הרואות. 7�8כמפורט בטבלאות 

  .בסכומי ההצמדה כבשלהרוחה ועושה ככל העולה על 

 תגמולי שיפוישל  צמדההה ימועדבחירה פיקטיבית של : סוג טעות רביעי .37.4

 הוצמדו כראוי ולפי הוראות תגמולי השיפוי 11/2009בחודש , �3 ו2לעיל בטבלאות כמבואר  .37.4.1

�דהיינו יו� תחילת ההצמדה יוחס לראשית החודש ויו� סיו� ההצמדה יוחס ליו� , הדי

 .התשלו� בפועל

את כאשר העבירה חברת הביטוח למבקשת הסיעודית , 12/2009בחודש , לעומת זאת .37.4.2

 שוב העדיפה חברת שכ�.  73הועברו סכומי ההצמדה בחסר של ,  שיפויתגמוליהתשלומי� ב

הפע� בחרה לבצע ; הביטוח לברור את המועדי� הנוחי� לה לביצוע חישוב סכומי ההצמדה

יו� תחילת החודש , �1/11/2009את חישובי סכומי ההצמדה דווקא על התקופה שבי� ה

 .ו� התשלו� בפועל של התגמול החודשי הקוד�י, �29/11/2009לבי� ה, הקוד�

הצמדה לפי מדדי החודש הקוד� במקו� מועדי לא ברור מהו הגיונ� של הדברי� בחישוב  .37.4.3

 מלבד תאוות בצע וניסיו� להקטי� את חבויות חברת הביטוח לחולי�, לפי מדדי אותו החודש

 .9כמפורט בטבלה , הסיעודיי� לכספי הביטוח

 חזרה לכאורה חברת הביטוח לדר* הישר 1/2010בחודש , �3 ו2לעיל בטבלאות כמבואר  .37.4.4

באופ� לא ,  ואול�.י החודש הנוכחי במקו� למועד החודש הקוד�וחזרה לייחס למועד

 . שוב תיקו� זה הביא להקטנת חבותה של חברת הביטוח, מפתיע

שכ� אילו חברת הביטוח הייתה , חברת הביטוח מבקשת לאחוז את החבל משני קצותיו .37.4.5

 בהתא� לסוג הטעות ,12/2009את אותה צורת התחשיב שביצעה בחודש בחודש זה כת עור

 .10וכמפורט בטבלה ,  223ה להוסי0 סכומי הצמדה בגובה הרי שהיה עלי, הרביעי

שהביאה לחישובי סכומי גרידא  סופרטעות מנוס מלהגיע למסקנה כי אי� מדובר באי� , צא ולמד .37.5

 לחשב את סכומי ההצמדהשנועדה משומנת היטב מרמה רכת מעכי למשיבה אלא , ההצמדה שגויי�

 .ושלא כדי�לכדי גזל ,  החולי� הסיעודיי�כלפיבאופ� שיביא להקטנת חיוביה של חברת הביטוח 
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  חישובי הפרמיה החודשית�מ� הצד השני של המטבע  .38

ישובי א0 ח, לפי גישה זו. יטע� הטוע� כי לכאורה מדובר א* בטעות מערכתית בחישובי ההצמדות .38.1

כפי , והנה. היו צריכי� להיות מועברי� בחסר, הפרמיות שעל המבוטחי� להעביר לחברת הביטוח

סכומי ההצמדה חושבו כדי� , כאשר חברת הביטוח גבתה את הפרמיה החודשית,  להל�שיוכח

 . את תגמולי המבקשתהמשיבה ובניגוד גמור לאופ� בו שילמה , ברמת הדיוק של האגורה האחרונה

צדדי ומכוו� של כספי� �כי א� בגזל חד, המבקשת תטע� כי אי� מדובר בטעות הדדית,  כ�אשר על .38.2

 . והכול כמפורט להל�. לה� זכאי� החולי� הסיעודיי�

 יובהר כי אמנ� מי שגבתה את הפרמיות החודשיות במישרי� מהמבקשת הייתה מכבי, למע� הסר ספק .38.3

גבתה את הפרמיות החודשיות לפי קוב5 ואול� מכבי הייתה רק המתווכת ש,  הביטוחחברתולא 

 לאחר העברת הכספי�. מכ� העבירה אות� לחברת הביטוח�הנחיות שקיבלה מחברת הביטוח ולאחר

הרי ודאי שזו הזינה את הנתוני� לתו* מערכת המחשוב שלה כדי לוודא , ממכבי לחברת הביטוח

� .שאכ� שולמו הסכומי� כדי

סכומי ההצמדה על הפרמיה החודשית יעשו באופ� זהה פוליסת מכבי קבעה מפורשות כי חישוב  .38.4

וזאת .  סכומי ההצמדה על התשלומי� שחברת הביטוח צריכה לשל� למבוטחיהמחושבי�שבו 

 .הג� שלטענת המבקשת הסדר זה לכשעצמו נוגד את הוראות החוק

 :בפוליסה ועולה לפי קבוצת גיל ולפי שנות ותקגובה הפרמיה החודשית הנומינאלית קבוע  .38.5

  טבלת השתנות הפרמיה החודשית הרלוונטית למבקשת – 11טבלה 

  תהנומינאליהפרמיה   ותק  קטגוריית גיל  חודשי�

  34.95  שנה  56�60  7/08�6/09
  46.66  שנתיי�  56�60  7/09�8/09
  63.13  שנתיי�  61�65  9/09�3/10

 . טבלת השתנות הפרמיה החודשית28' בעמ,  לבקשה זאת'א2נספח  כב פוליסת מכבי"מצ �

. בשולי הדברי� יוער כי לפי פוליסת מכבי החולי� הסיעודיי� פטורי� מתשלו� פרמיה חודשית .38.6

עניי� זה מוזכר כיוו� .  נגבו הפרמיות החודשיות והוחזרו במלוא� כדי�8/2009החל מחודש , לפיכ*

 בתקופה שאופ� הגבייה מאפשר לבית המשפט לעמוד על אופ� חישובי סכומי ההצמדה של הפרמיה

 : לזו שהתגמולי� שולמוזהה

  חישוב כל סכומי ההצמדה ששילמה המבקשת – 12טבלה 

  החודשי�
מועד מדד 

  יסודי
מועד מדד 

  אחרו�
  הפרמיה
  תהנומינאלי

  הפרמיה
  תהמוצמד

  נספח
 לחישוב

  סכומי
  ההצמדה

  הסכו�
  שנגבה

7/08�9/08  1/7/08  1/7/08  34.95  34.95  �  0  34.95  
  35.68  0.73  'זי7  35.68  34.95  1/10/08  1/7/08  10/08�12/08
  35.52  0.57  'חי7  35.52  34.95  1/1/09  1/7/08  1/09�3/09
  35.26  0.31  'יט7  35.26  34.95  1/4/09  1/7/08  4/09�6/09
  47.96  1.30  'כ7  47.96  46.66  1/7/09  1/7/08  7/09�8/09

  64.89  1.76  'אכ7  64.89  63.13  1/7/09  1/7/08  9/09
  66.47  3.34  'בכ7  66.47  63.13  1/10/09  1/7/08  10/09�12/09
  66.60  3.47  'גכ7  66.60  63.13  1/1/10  1/7/08  1/10�3/10

 . לבקשה זאת'4נספח  כ2008�2010 החודשיי� שמכבי גבתה מהמבקשת בשני� החיובי� פירוטב "מצ �

 ; לבקשה'גכ7ד  ע'זי7נספחי� כאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתאמה  מ17�23ב תחשיבי� "מצ �

 .חופפי�" הסכו� שנגבה"וטור " הפרמיה המוצמדת" שטור 12ראות בטבלה נית� ל .38.7
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38.8. � בדיקת החישובי� השגויי� שביצעה חברת הביטוח בחישובי התגמולי� לה� זכאית ,הנה כי כ

תמיד ,  שגיאותתיליבבדיקה התגלו שגיאות על . פני שמונה חודשי�� נעשתה עלהסיעודיתהמבקשת 

בבחינת כמעט שנה וחצי של חישובי הפרמיה , אופ� מפתיעואילו ב. לרעת המבקשת הסיעודית

 !?האומנ�? מקריות. לא התגלתה ולו טעות אחת לרפואה, החודשית

  2009ברבעו� הרביעי המחשת הפער בי� ההצמדה בפועל של ההוצאות מול ההכנסות  – 13טבלה 

  
 המדד מועד

  היסודי
  המדד
  היסודי

המדד מועד 
�  האחרו

  המדד
�  האחרו

אחוז 
  יהשינו

  :הצמדת פרמיות חודשיות
  הוצאות של המבוטחי� 

   חברת הביטוח שלהכנסות 
1/7/08  104.8  1/10/09  

105  
1.051*  

=110.4 

% 5.30+   

  :הבית הצמדת תגמולי
  חברת הביטוח שלהוצאות 

  הכנסות של החולי� הסיעודיי�
1/7/09  

102.5  
1.051*  

=107.7  
29/10/09  

104.7  
1.051*  

=110.0  
% 2.15+   

 של סכומי לכאורה הדדי חישוב המשיבה לבצעאמורה , התא� לפוליסת מכבי שהיא עצמה כתבהב .38.9

מבצעת , כיצד באותו רבעו� ממש, נית� לראות שחור על גבי לב�, והנה. ההצמדה ולפי אות� כללי�

חברת הביטוח שני סוגי שגיאות שוני� הסותרי� את הפוליסה כאשר שילמה למבקשת את תגמולי 

ואילו כאשר גבתה את דמי ההצמדה לא ביצעה ולו שגיאה אחת לרעתה כדי . כאיתהבית לה� ז

 .שלא להקטי� את תקבוליה ורווחיה

 יד , כאשר מחד; יד מכוונת ובאופ� חד צדדיחברת הביטוח יש בדר* פעולתה של ,א� כ� ללא ספק .38.10

צד  מקו� שבו מדובר על תשלומי� מפוליסת מכביזו מקפידה הקפדה יתרה לעמוד בתנאי 

 תגמולי נדרשת לעמוד על חובתה לתשלומי חברת הביטוח עת שבו , א* בשעת מבח�;המבוטחי�

, לו צונחי� כלפי מטהואסדר והקפדה נעלמו כלא היו   פתאו� אות�, לחולי� הסיעודיי�הביטוח

 !!!מיליוני שקלי� על גב� של תשושי נפש וחולי� סיעודיי� תו* גזילת

  חברת הביטוחהתעלמותו, רת הביטוחיו של האפוטרופוס לחבעל פניות .39

 נומינאלי ללאשננקב אפוטרופוס לדעת כי הסכו� ה נוכח 3/8/2009 מיו� התביעהכבר במכתב אישור  .39.1

דרישה לתיקו� חישוב סכומי  מכתב לחברת הביטוח ובו שלח, כבר למחרת, לפיכ*; סכומי הצמדה

 כ� הוצג�כמו. צמוד למדד שהסכו� צרי* להיות * לכמשיבהה לב תשומת ההוסב בכ* שההצמדה

� ):ההדגשה במקור( המדדי� הרלוונטיי� וצגוה ופוליסת מכבימההצמדה ט סעי0 וטצ, הסכו� הנכו

על פי , דמי ההצמדהמכיוו( שלא חושבו , שגוי כמוב(, . 4,500על ס+ , סכו� שצוי( במכתבכ�ה  "
  ".הצמדה" לפוליסה שכותרתו 14הכללי� המפורטי� בסעי� 

  .והוא יעודכ( מדי רבעו(,  .4,626.4הסכו� החודשי הנכו( יהיה ס+ של ,  שערכתיי החישובי�"עפ  
   "  .  ומדדי המחירי� הרלוונטיי�, ב כנספח הסעי� מהפוליסה"רצ  

 . לבקשה זאת9נספח  כ4/8/2009  מיו�למשיבה ב מכתבו של האפוטרופוס"מצ �

 כי הוראות פוליסת מכבי כדי� וכיאפוטרופוס לא היה מודע לסוג הטעות השני וחשב לתומו כי הצוי� י .39.2

  .לפיכ* במכתב זה קבל רק על סוג הטעות הראשו�.  הפרה את הוראות הפוליסה"רק"חברת הביטוח 

, מהחברהבתו* מספר ימי� התקבלה שיחה טלפונית , אול�. ל לא ניתנה תשובה בכתב"למכתב הנ .39.3

אכ� צרי* להיות צמוד , 3 4,500 , אישרו שהסכו� שנכתבכ��כמו. ובה אישרו את קבלת המכתב

� יצוהסיבה לכ* שבמכתב , לדבריה�. י מערכת המחשב באופ� אוטומטי"והדבר יתבצע ע, למדד

 . בשל מורכבות החישובהיא ,הסכו� הלא צמוד

 . המובטחי�סכומי ההצמדה ללא ו הועבר8/2009חודש תגמולי  ,הטלפוניותבניגוד להבטחות  .39.4
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שוב ביקש יטוח מכתב בקשה לקבלת תגמול החודשי ולחברת הבהאפוטרופוס שלח  11/09 בחודש .39.5

 .):ט.ד. ע– שלי ההדגשות ( לפי הפוליסההנדרשי� סכומי ההצמדה אתכי תוסי0 מחברת הביטוח 

ועליכ� ,  .4,200הינו , )ללא עלויות תצרוכת(התשלו� למוסד הסיעודי בגי( יתרת חודש נובמבר   "
  . .3,360כלומר ,  ממנו80%להעביר לי 

ולהוסי� את סכו� ולהוסי� את סכו� ולהוסי� את סכו� ולהוסי� את סכו�  . 2,400ס+ של , בעבור החלק הראשו( של חודש נובמבר עד לאשפוז, בנוס�  
  "  .  כמוגדר בפוליסהכמוגדר בפוליסהכמוגדר בפוליסהכמוגדר בפוליסה, , , , הצמדההצמדההצמדההצמדה

 . לבקשה זאת10נספח כ 19/11/2009 מיו� למשיבהב מכתבו של האפוטרופוס "מצ �

לא לפי החוק וא0 לא לפי ,  הועבר כאמור ללא מלוא סכומי ההצמדה11/2009תגמול חודש  .39.6

ופ� חלוקת התשלו� בי� רכיב תגמולי הבית לרכיב תגמולי השיפוי לא היה ברור א. הפוליסה

 שלח מכתב הוא ,התשלו� ימי� ממועד 4כעבור , לפיכ*. ב ג� חישובי ההצמדה"וכיוצ, לאפוטרופוס

 .):ט.ד. ע–ההדגשות שלי  (סכומי ההצמדהבקשה להבהרת אופ� חישוב לחברת הביטוח ובו 

אבקש+ להעביר לי פירוט לחישוב אבקש+ להעביר לי פירוט לחישוב אבקש+ להעביר לי פירוט לחישוב אבקש+ להעביר לי פירוט לחישוב , ולכ(. י( כיצד התקבל דווקא סכו� זהלצערי אינני מצליח להב  " 
  "  . כולל חישובי ההצמדהכולל חישובי ההצמדהכולל חישובי ההצמדהכולל חישובי ההצמדה, , , , הסכו�הסכו�הסכו�הסכו�

 . לבקשה זאת11נספח  כ3/12/2009 מיו� למשיבהב מכתבו של האפוטרופוס "מצ �

 :חברת הביטוח השתהתה בתשובתה לאפוטרופוס ולכ� שלח לה מכתב תזכורת לאחר כשלושה שבועות .39.7

  "    .ב מכתבי המקורי"רצ. את תשובתכ�טר� קיבלתי   "

 . לבקשה זאת12נספח  כ23/12/2009 מיו� למשיבהב מכתבו של האפוטרופוס "מצ �

נפלו על אוזניי�  ,כל בקשות האפוטרופוס ג� ממכתב התזכורת ולמעשה התעלמה הביטוחחברת  .39.8

ת הביטוח חברלהבי� כיצד ביצעה היה כי ביקש של האפוטרופוס כל חטאו . ערלות ובאופ� מחפיר

 לא , לפירוטהבקשהמכתב  משלוחיו�  מ חודשי�4 מעל,  זותביעה הגשתעד מועד  ! חישוביהאת

 . התקבל מענה לשאלתו של האפוטרופוס

  הל�הסיעודית .40

 שנית� היה להניחנראה כה לא הגיוני עד רצ0 הטעויות בגזילת יתרת סכומי ההצמדה של המבקשת  .40.1

 חברת ביטוח מכובדת כיוכי לא יתכ� , המבקשתא* כלפי  שבוצעה תכי אכ� מדובר בטעות ספוראדי

.  חסרי ישע הזקוקי� לכספי הביטוחחולי� סיעודיי�תעוול בצורה כה בוטה כלפי ציבור של� של 

מתברר כי שיטת . מקרה בודד וחריג אלא טיפה בי�  איננההמבקשת הסיעודיתכי , מתברר, והנה

 �  .ת אחרתחולה סיעודיג� כלפי , בנוגע לתגמולי בית ,זהה אחד לאחדהחישוב הייחודית בוצעה באופ

 שצורפה לבקשה בתובענהשאיננה תובעת , ")הסיעודית הל�: "להל� (064397011. ז.ת, יוגבהל� ' הגב .40.2

 אלא ,8/2009 �ג� החל מורובד בית באותו  החלה לקבל תגמולי ופוליסת מכביבוטחה ג� היא ב, זו

 .בקשה זועד למועד הגשת בית  י במסלול תגמול ונותרהסיעודישהיא לא אושפזה במוסד 

, מבקשת הסיעודיתה תגמולי הבית שלשעשתה חברת הביטוח בהעברת שלושת סוגי הטעות , והנה .40.3

 המשיבה בחרה 11/2009 עד 8/2009 בתגמולי :הסיעודית הל�ג� כלפי אשוחזרו באופ� מדויק 

 בחרה המשיבה את �9/2009 ו8/2009חודשי� ב; במועד יסודי מאוחר בשנה מהקבוע בפוליסת מכבי

בחרה חברת , �11/2009 ו10/2009בחודשי� ; הלא חוקי בפוליסה מועד המדד האחרו� לפי התנאי

 .תו* שימוש במועד פיקטיבי אחרוה� מהוראות החוק  פוליסת מכבימהוראות ה� הביטוח לסטות 

י� של חברת הביטוח  החישובי� המעוותבסבירות גבוהה ביתר כינית� להניח , ממקרה נוס0 זה .40.4

כלפיה� " טעות"אשר ה, שהרי שני מקרי� אקראיי� אלה. החולי� הסיעודיי�בוצעו כלפי כל 

 . לא יתכ� שהינ� ייחודיי�, זהה
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 מכתב לחברת הביטוח ובו שלח, ")ד יוגב"עו: "להל�(ד טוביה יוגב "עו ,הסיעודית הל�בא כוח  .40.5

 . ולסוג הטעות הראשו� והשלישימדהסכומי ההצ מפורטות באשר לאופ� חישוב טענות העלה

לטענתו לפי הגדרת מועדי ההצמדה בפוליסה הוא זכאי וכי , במכתבו פירט את הסכומי� שקיבל

והכוללי� את , לחודש בהתאמה " 239 � ו " 126 הפרשי� של ל2009 של �4 וה�3בעבור הרבעוני� ה

 .שני סוגי הטעות ג� יחד

 . לבקשה זאת13נספח  כ12/11/2009 מיו� למשיבהד יוגב "ב מכתבו של עו"מצ �

ד יוגב לא טע� במכתבו כנגד סוג הטעות השני משו� שלא היה מודע לכ* שהוראות "יצוי� כי עו .40.6

סכו� אילו היה טוע� ג� כנגד טעות זאת היה עליו לדרוש . הפוליסה סותרות הוראת חוק קוגנטית

 .חוקי להסדר הפוליסההמהווה את הפער בי� ההסדר ה,  = 90+113-14-5 3 184: נוס0 של

מודה חברת הביטוח במכתבה , ד יוגב מכתב תשובה"רת הביטוח לעו זה השיבה חבמכתבלאחר  .40.7

ובמקביל שילמה לסיעודית הל� את כספי הגזל  התנצלה,  ג� יחדבסוג הטעות הראשו� והשלישי

 :ד יוגב"שדרש עו

אנא קבל את . ד כנדרשמבדיקה שערכנו בעקבות פניית+ עולה כי אכ( לא בוצעה ההצמדה למד  "
  "  .שמקרי� כגו( אלו לא ישנו בעתידהתנצלותנו הכנה ואנו נעשה ככל הנדרש על מנת 

 . לבקשה זאת14נספח  כ4/1/2010ד יוגב מיו� " לעוהמשיבהב מכתבה של "מצ �

40.8. �,  הטעות הראשו� והשלישייסוגיחס לבוזאת  , קבל ע� ועדה, בעוולההמשיבה מודה, הנה א� כ

 .ובתובענה שצורפה להזו הטענות בבקשה שה� מרכז ולב 

כל  תשיב זו הראשונה את, ד יוגב"כי לאחר הודאת המשיבה בטענות עו, היה זה מ� המתבקש, ואול� .40.9

�את  המשיבה לא השיבה, חר, הודאתה, דא עקא. סכומי ההצמדה בגי� תגמולי הבית שגזלה שלא כדי

 מודה חברת הביטוח.  זה בכוונתה וא, נראה כי אי� שהודתה שמחזיקה שלא כדי�כספי הגזל

 . בידיה כספי� לא להלעוול בהחזקתבעוולות שביצעה ושבה� נתפסה בקלקלתה ובו בזמ� ממשיכה 

ד יוגב את כספי הגזל שנגזלו "הרי שבאותו מועד שבו החזירה חברת הביטוח לעו, וא� לא די בכ* .40.10

�כלפי המבקשת שונה את סוג הטעות הרביעי לרא ביצעה, �29/12/2009ה, מהסיעודית הל

  .כשחישבה את סכומי ההצמדה של תגמולי השיפוי לפי מדדי החודש הקוד�

 ;שני אנשי� פנו לחברת הביטוח וביקשו באופ� זהה סכומי הצמדה שלא שולמו לה�, לא זו א0 זו .40.11

האפוטרופוס , השני; התנצלות והחזר, קיבל הודאה,  של הסיעודית הל�בשמהד יוגב "עו, האחד

, אלא רק מענה טלפוני לאחת מפניותיו, לא קיבל ולו מענה בכתב,  הסיעודיתמבקשתהבשמה של 

א� כ� כיצד נית� להסביר את ההבדל . וזאת למרות פניותיו החוזרות ונשנות לקבלת הסברי�

לא נותר אלא . שעוררו בעיה זהההג� שני לקוחותיה יטוח בהמשמעותי בטיפולה של חברת הב

חברת ; ד"י עו"ד יוגב היה חתו� ע" מכתבו של עו–והמזדקרת לעי� להצביע על העובדה הברורה 

בעוד . חששה שינקוט נגדה בהליכי� משפטיי�, אשר ידעה כי היא פועלת שלא כדי�, הביטוח

 . לא עורר את חששה של חברת הביטוח, ד"שאיננו עו, האפוטרופוס

40.12. �� את אופ� חישוב התגמולי� בור המבוטחי� יטרחו לנסות להביכי א* מעטי� מצי, לא למותר לציי

 את הידע הכלכלי לבצע את החישוב מתו* אלו שינסו לחשב רק למעטי� יש, המועברי� אליה�

א� אינ� עורכי די� יצאו , ואות� מעטי� שביצעו את החישוב וטרחו ופנו לחברת הביטוח, כראוי

 .ויד� על ראש� וחור בכיס�

41. �ג� לא שולמו , במועד� סכומי ההצמדה שלא שולמו  המבקשת יתרת למרות כל פניות,סיכומו של עניי

בחודש ;  2393 � 9/2009בחודש ;  2163 � 8/2009בחודש :  זאתותובענהעד למועד הגשת בקשה 

 . "663ס1 כולל של .  73 � 12/2009בחודש ;  733 � 11/2009בחודש ;  1283 � 10/2009
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  היק, הנזק וחברי הקבוצה: 'גפרק 

 תלמבקש היק, הנזק האישי .42

 :י�הטעות הבאסוגי נפלו של המבקשת תגמולי בית ל ההצמדהבחישוב סכומי  ,כמפורט בפרק העובדתי .42.1

בניגוד נבחר  מועד המדד היסודי �9/2009 ו8/2009בחודשי� : סוג הטעות הראשו� והשני .42.1.1

קבוע בהתא� לאמנ�  נבחר האחרו�מועד המדד  כ��כמו; חוק ובפוליסת מכביב לקבוע

  2163: לא שולמו בחודשי� אלו סכומי ההצמדהבשל כ* . חוקקבוע בבפוליסה א* בניגוד ל

 .9/2009חודש בעבור  3 �239ו 8/2009חודש בעבור 

 שבעבורו התקבלו 11/2009 וחלקו של חודש 10/2009בחודש : סוג הטעות הראשו� והשלישי .42.1.2

  שולמו10/2009בשל כ* בחודש . פוליסת מכביב לקבוע בניגוד י ההצמדהמועד ו נבחר,תגמולי בית

 . 733 שולמו סכומי ההצמדה בחסר של 11/2009ובחודש ,  1283סכומי ההצמדה בחסר של 

בחודש : סוג הטעות הרביעי  בגי� תגמולי השיפוי נפלההצמדהכמפורט בפרק העובדתי בחישוב סכומי  .42.2

מועד המדד  ומועד המדד היסודינבחרו  ,בחישוב סכומי ההצמדה בגי� תגמולי השיפוי ,12/2009

� . 73שולמו סכומי ההצמדה בחסר של זה בשל כ* בחודש .  בניגוד להוראות החוקהאחרו

סכומי� אלו לא הוחזרו . בגי� יתרת סכומי ההצמדה 3 663כ נגזלו מהמבקשת "סה: הנזק האישי .42.3

 . די המשיבה שלא כדי�יומוחזקי� ב, למבקשת עד מועד הגשת בקשה זו

על לסכו� זה . כספי הגזל למבקשת את העבירללהורות למשיבה יתבקש בית המשפט הנכבד  .42.4

בגי� התקופה שמיו� התשלו� של תגמולי הביטוח ועד יו� תשלו� יתרת סכומי המשיבה לצר0 

ובנוס0 , והצמדהכמשמעות� בחוק ריבית " ריבית צמודה"ו" הפרשי הצמדה", ההצמדה בפועל

 .סעדי�הכמפורט בפרק והכל . כמשמעותה בחוק חוזה הביטוח" ריבית מיוחדת"

 חברי הקבוצה הכלולי� בבקשה זאת .43

 לסכומי הצמדה שהיו אמורי�, חולי� סיעודיי� שהיו זכאי� בעשרי� השני� שקדמו להגשת התביעה .43.1

 וזאת עקב בחירת, או שולמו בחסר/ואשר סכומי ההצמדה הללו לא שולמו ו, להתווס0 לתגמולי ביטוח

� .מועדי הצמדה פיקטיביי� שלא כדי

ר כי המשיבה נוהגת לשל� את סכומי ההצמדה בחסר ג� בביטוחי המשיבה היה ויתבר ,בנוס0 .43.2

יתבקש בית המשפט הנכבד לראות כחברי קבוצה ג� במבוטחי� באות� ; סיעודיהשוני� מביטוח 

פוליסות הזכאי� לסכומי הצמדה שהיו אמורי� להתווס0 לתגמולי ביטוח ואשר סכומי ההצמדה 

 .בחירת מועדי הצמדה פיקטיביי� שלא כדי�עקב ת וזא, או שולמו בחסר/הללו לא שולמו ו

תגביל . הגונה ובתו� לב, למרות טענות אי ההתיישנות ומתו* רצו� כ� לתבוע תביעה סבירה .43.3

 בעשרי� השני� האחרונות שקדמו שהעוולה בוצעה כלפיה�המבקשת את חברי הקבוצה לאלו 

 .כו�או לכל תקופה אחרת שיראה בית המשפט כצודק ונ, התביעהלהגשת 

אול� אי� ספק , בידי המבקשת חסרי� הנתוני� המדויקי� בכל הנוגע למספר� של חברי הקבוצה .43.4

ואול� , שאי� למבקשת אפשרות לאתר�, כי מדובר בקבוצה המונה עשרות או מאות אלפי לקוחות

בידי המשיבה נתוני� מדויקי� בקשר לזהות חברי הקבוצה ובאמצעות בדיקה פשוטה תוכל לתת 

 . מספר� המדויק של חברי הקבוצהמידע לגבי
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 היק, הנזק לחברי הקבוצה .44

המבקשת תבקש להביא הערכה זהירה , באמצעות שימוש בנתוני� ושילוב� באומדני� והשערות .44.1

 :על פי החישוב שלהל�  "�30,400,950כעל  לחברי הקבוצההיק, הנזק של 

בגי� חוזי ביטוח  "לויותתביעות ששולמו ות"בגי�  3 169,548,000 :2009בשנת המשיבה שילמה  .44.2

 נמסר 25%יוער* כי  מתו* סכו� .לחולי� הסיעודיי� המשיבהזהו הסכו� ששילמה . סיעוד בשייר

חלקי� המהווי� , שוהי� בבית�מוער* שנמסר ל �75% ו, שיפוילשוהי� במוסד רפואי כתגמולי 

 מזה האחרו� .לשוהי� בבית� 3 �127,161,000לתגמולי שיפוי ו  42,387,0003: בהתאמה מהסכו�

או מסלול דומה שבגינו משלמת המשיבה , במסלול הטבת שירותי סיעודיש לנכות תשלומי� 

; �5%ישירות לחברה חיצונית בעבור שירותי� הניתני� לחולה הסיעודי המוער* באומד� כללי על כ

 .לטובת תגמולי בית 3 120,802,950יוותרו לאחר הניכוי 

 . לבקשה זאת'ג3נספח  כ,8/3/2010 מיו� 2009 המשיבה לשנת  בדוחות הכספיי� של172' ב עמ"מצ �

מדרי* לקונה ביטוח סיעודי שהכי� המפקח על הביטוח ב , לבקשה זאת'א2נספח  כפוליסת מכביב "מצ �

 .41'  בעמ,�9/2006ומעודכ� נכו� ל,  וסופח לפוליסהרד האוצרבמש

 : 120,802,9503, 2009בשנת  תגמולי ביתללגבי החלק המיוחס  .44.3

 שכ� , �23,4803כ ,לסיעודית הל�בגי� תגמולי בית ו* סכו� זה יופחת הסכו� ששול� מת .44.3.1

� . 120,779,4703  לאחר הפחתה זו נותרו,טעות הראשו� והשלישי ביחס לסוג הסכו� זה תוק

במכתב מפרטת את ,  לבקשה זאת14נספח  כ4/1/2010ד יוגב מיו� " לעוהמשיבהב מכתב "מצ �

� 4,521+4,500+4,597+4,610+4,748+501 = 3 23,477: תשלומיה לסיעודית הל

בגי� התקופה שבו קיבלה  3 16,049,  למבקשת2009 שילמה בשנת המשיבהידוע כי  .44.3.2

 שגיאות לרעת המבקשת המשיבהבאותה תקופה על רכיב זה ביצעה . המבקשת תגמולי בית

מי  כלומר לסכו� ששול� הייתה המשיבה צריכה להוסי0 את יתרת סכו. 6563בס* של 

 שילמה למבקשת המשיבה מער* התגמולי� הכולל ש4.09%שחלק� עמד על , ההצמדה

 ביצעה המשיבה אותו 2009המבקשת תניח כי בשנת  .באותה שנה בעבור מסלול תגמולי בית

ומתו* הערכה זהירה תניח , סדר גודל של שגיאות על כל התשלומי� ששילמה בתגמולי בית

  . �4,227,2803דהיינו סכו� של כ.  120,779,4703 מתו* 3.5%הפחות כי חלק הנזק הינו לכל 

  – 2009בשורות הנוגעות לתגמולי בית בלבד בשנת  2ראה סכו� הנתוני� מטבלה  �

 ; 4,500+4,500+4,597+2,452 = 3 16,049": התגמול המוצמד בפועל"בטור 

  .216+239+128+73 =  6563)": הגזל( החסר"ובטור 

 .  1843: קה של הסיעודית הל� בגי� סוג הטעות השני לבדולסכו� זה יש להוסי0 את נז .44.3.3

של סכו� לבדה  2009 בשנת  החזיקה בידיההמשיבההמבקשת מעריכה כי : 'סיכו� ביניי� א .44.3.4

 .הזכאי� לתגמולי ביתלמבוטחי�  השייכי� " �4,227,460כ

 :  42,387,0003, 2009 בשנת הזכאי� לתגמולי שיפוילגבי החלק המיוחס לחולי� סיעודיי�  .44.4

;  12,5003התקרה בפוליסת מכבי עמדה על  –ות הראשוני� ביחס לתקרה סוגי הטעשלוש  .44.4.1

בהנחה .  �20,0003ל 3 10,000 נקבע כי ממוצע עלות למוסד סיעודי נעה בי� 2,006נכו� לשנת 

 מהמוסדות הסיעודיי� עלות� �70%תערי* המבקשת כי כ, של פיזור נורמאלי בי� העלויות

 . ועה בפוליסת מכביגבוהה מהתקרה הקב

לפוליסה סופח מדרי* לקונה ביטוח סיעודי שהכי� .  לבקשה זאת'א2נספח  כפוליסת מכביב "מצ �

 . לפוליסה נית� למצוא נתו� זה38' בעמ. �9/2006ומעודכ� נכו� ל, המפקח על הביטוח במשרד האוצר
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ובה התקרה בהנחה כי ממוצע גובה התקרה בכל סוגי הפוליסות הסיעודיות השונות זהה לג .44.4.2

המהווי� ,  42,387,0003 מתו* 70%חלק� של החורגי� מהתקרה עמד על , בפוליסת מכבי

 של שלוש סוגי הטעות לגבי תגמולי הבית הוא זהה ג� סדר הגודלבהנחה כי  . 29,670,9003

 . "�1,038,480כסכו� של  מתוכ� מהווי� 3.5%, ביחס לתקרה

החודשי� המשיבה החזיקה בידה חלק  בחלק מ�   של השגיאותהרביעיהסוג , בנוס, .44.4.3

כפי שפורט שנעשה . או הוצאות סיעוד/מסכומי הצמדה לגבי תגמולי שיפוי בעבור אשפוז ו

 .כלפי המבקשת

. בגי� התקופה בו קיבלה תגמולי שיפוי 3 10,581  למבקשת2009 שילמה בשנת המשיבה .44.4.4

 כלומר . 73ל  שגיאות לרעת המבקשת בס* שהמשיבהבאותה תקופה על רכיב זה ביצעה 

 . מערכ�0.07%לסכו� ששול� היה צרי* להוסי0 

  – בלבד 2009 בשנת שיפוי בשורות הנוגעות לתגמולי 2ראה סכו� הנתוני� מטבלה  �

 .3,367+7,214 = 3 10,581": התגמול המוצמד בפועל"בטור 

 אותו סדר גודל של שגיאות על כל התשלומי� המשיבה ביצעה 2009המבקשת תניח כי בשנת  .44.4.5

ומתו* הערכה זהירה תניח כי חלק הנזק הינו לכל , הזכאי� לתגמולי שיפוישילמה לאלו ש

 .בלבד " �21,190כדהיינו סכו� של . 42,387,000 מתו* 0.05%הפחות 

       סכו� של 2009בשנת  החזיקה בידיה המשיבההמבקשת מעריכה כי : 'סיכו� ביניי� ב .44.4.6

 . גמולי שיפויהזכאי� לתלמבוטחי�  השייכי�  "�1,059,670כ

 והשיי* למבוטחיה במצב סיעודי 2009בשנת  של הסכומי� שהוחזקו בידי המשיבה הס1 הכולל .44.5

 . "�5,287,130כעמד על 

 ממוצע העוולה בוצעה בסדר גודל 2009 השני� שבבקשה נוס0 על שנת 19בעבור שאר  כי נית� להניח .44.6

 הזהירות תקטי� המבקשת חלק ואול� למע�, 2009מהנזק שנגר� בשנת  35% הפחותשל לכל לשנה 

 .לשנה " �1,321,780 כדהיינו נזק של , 25%זה עד לכדי 

הרי שלאחר ניכוי שנת ,  שנה שקדמו להגשת תביעה זו�20מאחר שהתביעה מוגבלת לנזק שנגר� ב .44.7

,  �1,321,8603כ בה� לכל הפחות נגר� נזק שנתי של שני� נוספות 19נותרו ,  שחושבה בנפרד2009

 . "�25,113,820כבור יתרת השני� עומד על ולכ� הנזק בע

 . "�30,400,950כמוער1 בגובה של , 2010 שנה שקדמו לשנת �20הסכו� הכולל ב: לסיכו� .44.8

יק ביחס להיק0 הניזוקי� שיבה מחזיקה בידיה את המידע המדוהמ, מטיב� וטבע� של דברי�, כאמור .45

שת שומרת לעצמה את הזכות המבק. והיק0 הסכומי� השייכי� לחברי הקבוצה המוחזקי� בידיה

  .לאחר שיועברו ויגולו הנתוני� הדרושי� מהמשיבה, להוסי0 ולתק� את הסכו� האמור
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  נורמטיביתהמסגרת ה: 'פרק ד

 תקנות תנאי ההצמדהל הריסת :בפוליסת מכביתגמולי בית  תהצמדכללי  .46

 ") על הביטוחחוק הפיקוח: "להל�( �1981א"התשמ, )ביטוח(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי�  .46.1

 : לקבוע הסדרי� שיחולו על חוזי הביטוחהאוצרמסמי* את שר 

        הוראות בדבר תנאי ביטוח הוראות בדבר תנאי ביטוח הוראות בדבר תנאי ביטוח הוראות בדבר תנאי ביטוח . . . . 38383838 "
הוראות בדבר , לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוח מסויימי�, שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות  )א(

 "   ...;תנאי� שבחוזה ביטוח וניסוח�
 ]�1981א"התשמ, )ביטוח(יי�  הפיקוח על שירותי� פיננסרישא לחוק)א(38סעי� [

תנאי הצמדה בחוזה לביטוח ( תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח את שר האוצר סמכותו קבעמכח  .46.2

התקנות קובעות כללי הצמדה מחייבי� "). תקנות תנאי ההצמדה: "להל� (�1982ב "תשמ, )חיי�

 . בכל הנוגע להצמדת סכומי� למדד יש לנסח פוליסות ביטוחרק לפיה�ש

 אי ההצמדה חלות ג� על חוזי ביטוח סיעודיי�תקנות תנ .46.3

בי� א� , ואול�. תקנות תנאי ההצמדה חלות רק על קטגוריות מסוימות של פוליסות .46.3.1

, מחלה או נכות,  כביטוח תאונהוובי� א� יקוטלג,  כביטוח חיי�ו יקוטלגי� סיעודיי�ביטוח

 .):ט.ד. ע� ההדגשות שלי( לגביה� חלות ומחייבות תקנות תנאי ההצמדה, כ* או כ*

   הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות        ....1111 "
  –נות אלה קבת
ביטוח גמלה וביטוח , חוזה לביטוח חיי� לרבות ביטוח סיכו( �" חוזה ביטוח חיי� צמוד"

 בי( שהוא חלק מחוזה ביטוח חיי� או � מחלה או נכות  מחלה או נכות  מחלה או נכות  מחלה או נכות ,,,,תאונהתאונהתאונהתאונה ולרבות חוזה לביטוחולרבות חוזה לביטוחולרבות חוזה לביטוחולרבות חוזה לביטוחפיצויי� 
    "   . למדד שבו סכו� הביטוח צמוד� ובי( שהוא חוזה נפרדובי( שהוא חוזה נפרדובי( שהוא חוזה נפרדובי( שהוא חוזה נפרדתוספת קבועה לו 

 ] ההצמדה  תנאיתקנות ל1סעי� [

46.3.2. � מתיישב בתקנות אלה" חוזה ביטוח חיי� צמוד"הגדרתו הרחבה של כי , זה המקו� לציי

כשמדובר בתגמולי� שאינ� תלויי� , כ*. הביטוח לעניי� חוזה במארג החקיקתיהיטב ומשתלב 

ק המיוחדות לחוזי החו מחיל את הוראות לחוק חוזה הביטוח) א(54סעי0 , בשיעור הנזק

 .מחלה ונכות, ג� על ביטוחי תאונהביטוח חיי� 

 תנאי ההצמדההכללי� הקבועי� בתקנות  .46.4

מועד המדד כיצד יש להגדיר בפוליסה את תקנות תנאי ההצמדה קובעות באופ� ברור  .46.4.1

 .):ט.ד. ע�ההדגשות שלי ( ולפיו יחושבו סכומי ההצמדה, שבו ייבדק המדד היסודי, היסודי

   ]ד"תיקו( תשמ[ ותותותותהגדרהגדרהגדרהגדר        ....1111 "

  –בתקנות אלה 
 או  בחודש שבו מתחילה תקופה הביטוח בחודש שבו מתחילה תקופה הביטוח בחודש שבו מתחילה תקופה הביטוח בחודש שבו מתחילה תקופה הביטוח����1111הההההמדד שפורס� לאחרונה לפני  �" המדד היסודי"

 � של דמי הביטוח  בחודש שבו שול� התשלו� הראשו( בחודש שבו שול� התשלו� הראשו( בחודש שבו שול� התשלו� הראשו( בחודש שבו שול� התשלו� הראשו(����1111הההההמדד שפורס� לאחרונה לפני 
 ]ההצמדה  תנאיתקנות ל1סעי�  [              "  ;לפי המוקד�לפי המוקד�לפי המוקד�לפי המוקד�

 לכל מועד המדד היסודיבפוליסת ביטוח יש להגדיר את ההצמדה  תנאי תקנותלפי , כלומר .46.4.2

 .יו� תחילת הביטוחכהמאוחר 

  .):ט.ד. ע�ההדגשות שלי  (האחרו�מועד המדד בפוליסה  יש להגדיר כיצדקובעות ג� תקנות ה .46.4.3

        תנאי הצמדה תנאי הצמדה תנאי הצמדה תנאי הצמדה         . . . . 2222" " " " 
בחוזה ביטוח חיי� צמוד יחושבו כל התשלומי� שעל המבטח לשל� בשל מקרה הביטוח  )א(

מ( המדד לפי שיעור עליית המדד , לרבות תשלומי� תקופתיי�, של פדיו( הפוליסהאו ב
    "     ... יו� התשלו�יו� התשלו�יו� התשלו�יו� התשלו� המדד שפורס� לאחרונה לפני  המדד שפורס� לאחרונה לפני  המדד שפורס� לאחרונה לפני  המדד שפורס� לאחרונה לפני עדעדעדעד היסודי

 ]ההצמדה  תנאיתקנות לרישא)א(2סעי� [ 

 האחרו�מועד המדד  בפוליסת ביטוח יש להגדיר את לפי תקנות תנאי ההצמדה ,הווה אומר .46.4.4

 . התשלו�יו� כ
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46.4.5.  �במוב� .  של הצמדה ולא הדדי תנאי ההצמדה קובעות אופ� לא סימטריתקנותכי יש לציי

בעוד שהפרמיה לפי , יוצמדו רק לעליית המדד ולא לירידתו) א(2י תקנה שתגמולי ביטוח לפ

 . תוצמד ג� לעליית המדד וג� לירידתו) ג(2תקנה 

 פוליסת מכבי סתרה את חלק� של כללי ההצמדה .46.5

המשיבה הגדירה את המועד בהתא� להגדרה הקבועה , ועד המדד היסודימלעניי� הגדרת  .46.5.1

 .לא צייתה להגדרה שקבעה בפוליסההמשיבה הג� שבפועל , בתקנות תנאי ההצמדה

. בסתירה להוראות החוקהמשיבה הגדירה את המועד , מועד המדד האחרו�לעניי� הגדרת  .46.5.2

במקו� יו� , התשלו� בפועליו� תחילת הרבעו� שבו שול� בפוליסת מכבי הוגדר המועד כ

 .התשלו� בפועל

 המשיבה הגדירה בפוליסת מכבי הצמדה ,לעניי� הצמדה לא סימטריתו, בשולי הדברי� .46.5.3

בעוד שהצמדה מסוג זה .  לכל הסכומי� בפוליסהטרית ג� לעליית המדד וג� לירידתוסימ

. טוח את החוק ביחס לתגמולי הביתהיא סותר, תואמת את החוק לגבי הפרמיה החודשית

 .נע מלדו� בעניי� זה ככל שלא יתגלו ראיות חדשותמהמבקשת ת, ע� זאת

 )חוק הפיקוח על הביטוח (סעד בטלות יחסית :ניסוח פוליסה הסותרת את התקנות .47

  הקובעת של המשיבה פוליסה אחרתבכל וה� פוליסת מכביסתירת תקנות תנאי ההצמדה ה� בנפקות  .47.1

 :.)ט.ד. ע� ההדגשות שלי  (והחלפתו בהסדר התקנותבטלות הסדר הפוליסה  היא תניות דומות

        הוראות בדבר תנאי ביטוח הוראות בדבר תנאי ביטוח הוראות בדבר תנאי ביטוח הוראות בדבר תנאי ביטוח         ....38383838   "
יראו כאילו יראו כאילו יראו כאילו יראו כאילו וווו, , , , לא ינהגו לפיולא ינהגו לפיולא ינהגו לפיולא ינהגו לפיוהסדר הסותר תנאי שיש לקבעו על פי תקנות שהותקנו כאמור  ...  )א(

 אי( בהוראה ;זולת א� ההסדר הוא לטובת המבוטחזולת א� ההסדר הוא לטובת המבוטחזולת א� ההסדר הוא לטובת המבוטחזולת א� ההסדר הוא לטובת המבוטח, כאמורכאמורכאמורכאמורהותנה במקומו התנאי שיש לקבעו הותנה במקומו התנאי שיש לקבעו הותנה במקומו התנאי שיש לקבעו הותנה במקומו התנאי שיש לקבעו 
 "  .ותו הכלכלית של המבטחזו כדי לגרוע מאחרי

 ]�1981א"התשמ, )ביטוח( הפיקוח על שירותי� פיננסיי�  לחוקסיפא)א(38סעי� [

 : המבוטחי� לטובתאיננוהסדר הגדרת מועדי ההצמדה של תגמולי הבית  .47.2

ההסדר הסותר את  כי אילו המשיבה תוכיח, סייג למת� הסעדחוק הפיקוח על הביטוח קובע  .47.2.1

 כיח כי ההסדר אינו לרעתאי� די בכ* שהמשיבה תו, ויודגש .וטחי�לטובת המבהוראות התקנות 

  :כפי שיוכח להל�,  ההסדר בפוליסת מכבי אינו לטובת המבוטחי�ומייד יאמר כי .המבוטחי�

אמנ� . ככלל הצמדת סכו� כלשהו למדד לרוב היא לטובת מקבל הסכו� ולרעת נות� הסכו� .47.2.2

באופ� שבו ייטב למקבל הסכו� , רי�לעיתי� בחודשי� בודדי� קיימת דיפלציית מחי

כלל המבוטחי� יינזקו אלמלא , א* באופ� ממוצע. שהסכו� יוצמד למדד מוקד� יותר

, וככל שתקופת ההצמדה תקוצר יהא הדבר לרעת מקבל הכספי�, הסכומי� יוצמדו למדד

 .רק לעליית המדד ולא לירידתומוצמדי� לפי התקנות בייחוד כאשר תגמולי הביטוח 

פוליסת מכבי קובעת שני הסדרי� המגדירי� את מועדי היה נית� לטעו� כי , לכאורה .47.2.3

ית� היה ונ, וח וה� ביחס לפרמיות החודשיותההצמדה בצורה הדדית ה� ביחס לתגמולי הביט

 :טענה זאת יש לשלול מכל וכל. לטעו� כי יש בכ* להכשיר את סתירת התקנות

והסדר הקדמת מועד ההצמדה , שיותהפרמיות החוד של האחרו�הסדר הקדמת מועד המדד  .47.2.4

 המשיבה נוהגת לגבות –ויוסבר .  רק למראית עי�אלא, הדדיי�אינ� , של תגמולי הביטוח

 בחודש הראשו� של , באופ� הזה.בראשית החודשאת הפרמיות החודשיות ממבוטחיה 

היא ורק בשני החודשי� האחרי� ,  כללהאחרו�הרבעו� היא לא הקדימה את מועד המדד 

 . ק במקסימו� חודשיי� של היעדר הצמדהתינז
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ולעיתי� ג� , בסופו של החודשהמשיבה נוהגת לשל� את התגמולי� לכל המוקד� , מנגד .47.2.5

  לפחותיוצא מכ* שכבר בחודש הראשו� סופגי� המבוטחי� היעדר הצמדה של. מאוחר מכ*

. שי�סופגי� לכל הפחות היעדר הצמדה של שלושה חודובחודש השלישי של הרבעו� , חודש

 !  ולא עומד הסייג לסעדאי� שני ההסדרי� יוצרי� גזירה שווה, יוצא מכ*

תומחש באמצעות טבלה שתשווה באופ� שמרע את מצב המבוטחי� היעדר הדדיות ההצמדה  .47.2.6

,  ליו� תחילת הרבעו�האחרו�את תקופות היעדר ההצמדה שנוצרו עקב קיצור מועד המדד 

 :7/2009ה תקופת ההצמדה לתחילת שבו קוצר, 2009רבעו� השלישי של למשל ב

  2009רבעו� רביעי ,  ההצמדההיעדרתקופות בהסדרי פוליסת מכבי בהפער  – 14טבלה 

  9/2009  8/2009  7/2009  החודש

סוג 
  התשלו�

יו� 
התשלו� 

  בפועל

תקופת 
 היעדר
  הצמדה

אחוז 
 היעדר
  הצמדה

יו� 
התשלו� 

  בפועל

תקופת 
 היעדר

  ההצמדה

אחוז 
 היעדר
  הצמדה

יו� 
� התשלו
  בפועל

תקופת 
 היעדר

  ההצמדה

אחוז 
 היעדר
  הצמדה

הפרמיות 
   החודשיות

תחילת 
7/2009  

0  0  
תחילת 
8/2009  

  חודש 
1  

0.88%  
תחילת 
9/2009  

  1.95%   חודשי�2

תגמולי� 
  חודשיי�

סו0 
7/2009  

  חודש
1  

0.88%  
סו0 

8/2009  
  1.95%   חודשי�2

סו0 
9/2009  

  2.44%   חודשי�3

היה  בפרמיות החודשיות משיבהשנגר� ל  ההצמדהמהיעדר הנזק כי 14נית� לראות בטבלה  .47.2.7

 . בתגמולי הביטוחלחולי� הסיעודיי�מהנזק שנגר�  קט�

ג� אילו נית� היה לטעו� כי הסדר הצמדת תגמולי הביטוח והסדר הצמדת , לא זו א0 זו .47.2.8

תקנות כללי שראשית הרי , ואי� ה� כאלו,  הדדיי�ה� הסדרי�הפרמיות החודשיות 

,  על הראיה.אלא הסדרי� לטובת המבוטחי�, ועדו לקבוע הסדרי� הדדיי�ההצמדה לא נ

ג� א� התקנות , ושנית. צדדית של הצמדה שלילית רק על פרמיות חודשיות� התחולה החד

מתיר לסטות מהוראות תקנות תנאי שחוק הפיקוח על הביטוח הרי , משקפות הדדיות

 של הפרמיות האחרו�דד ככל שהסדר קיצור מועד המ; ההצמדה רק לטובת המבוטח

הרי שלגביו הוראות התקנות ה� דיספוזיטיביות והסדר זה , החודשיות הוא לטובת המבוטח

�הסדר קיצור מועד סיו� תקופת ההצמדה של תגמולי הביטוח אינו , לעומת זאת. כשר ותקי

 . ולכ� לגביו הוראות התקנות ה� קוגנטיות והסדר זה נוגד את התקנות, לטובת המבוטח

לפיכ* יתבקש בית , המבקשת עומדת בתנאי למת� הסעד שכ� ההסדר אינו לטובת המבקשת: עדהס .47.3

 כי הגדרת , לחוק הפיקוח על הביטוח ולקבוע38בהתא� להוראות סעי0 להורות המשפט הנכבד 

�אלא בהתא� לקבוע בתקנות תנאי ,  בטל ואי� לנהוג לפיו בפוליסת מכבימועד המדד האחרו

 . כחלק מפוליסת מכבייו� התשלו� בפועל כמועד המדד האחרו�גדיר את היינו יש לה. ההצמדה

 הפרת חוזה :תגמולי ביתל ביחס פוליסת מכבי הפרת .48

כפי שהוכח  .�1/7/2008ה, פוליסת מכבייו� תחילת כ קבוע מועד המדד היסודיבפוליסת מכבי  .48.1

מידה למועד והצ,  מכח חוזה הפוליסההמבקשתכלפי  את חובתההפרה  המשיבה ,העובדתיבפרק 

 .מאוחר בשנה מזה הקבוע בפוליסה

לקרוא את יש , הבטלות היחסיתסעד וכתוצאה מהפעלת , לעילכאמור  האחרו�המדד מועד לגבי  .48.2

כפי שפורט ; יו� התשלו�הפוליסה כאילו כוללת בתוכה הגדרה לפיה מועד המדד האחרו� יהא 

והצמידה , ח חוזה הפוליסה מכהמבקשתאת חובתה כלפי  המשיבהבהרחבה בפרק העובדתי הפרה 

זה שהשתכלל לתו* הפוליסה עקב מוה� , שנקבע בפוליסת מכבי מלכתחילהלמועד שונה ה� מזה 

 . הבטלות היחסיתהפעלת 
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  )ח תרופות"חוה (סעד אכיפה: תשלו� יתרת סכומי ההצמדה ביחס לתגמולי בית�אי .49

קובע ") ח תרופות"חוה: "להל� (�1970 א"התשל, )תרופות בשל הפרת חוזה (החוזי� לחוק 3סעי0  .49.1

המבקשת תטע� כי עומדת בתנאי� שנקבעו כדי . לצד הזכות לסעד של פיצויי� את הזכות לאכיפה

; אכיפת החוזה אינה לביצוע עבודה אישית או שירות אישי; החוזה בר ביצוע: לזכות באכיפה

 .בות העניי�אכיפת החוזה צודקת בנסי; ביצוע האכיפה לא ידרוש מידה בלתי סבירה של פיקוח

יתבקש בית המשפט הנכבד לאכו0 את חוזה הפוליסה לאחר ששקלל בתוכו את ההוראות לפיכ*  .49.2

להעביר למבקשת ובהמש1 לחברי הקבוצה את יתרת סכומי  המשיבה את ולחייב הקוגנטיות

 .ההצמדה בגי� תגמולי בית שהיא מחזיקה בידה

 )חוק חוזה הביטוח ל28, סעי (הפרת� והחובה להעביר� :כללי הצמדת תגמולי שיפוי .50

שגובה� , כגו� תגמולי השיפוי,  מחושב לאחר תארי* קרות האירוע הביטוחישערכ�בגי� תגמולי�  .50.1

 ,ולמרות זאת מועברי� רק בסיומו של כל חודש,  בתחילת כל חודשסיעודי המוסד הידי�מחושב על

: להל� (�1961א"תשכ, ריבית והצמדהפסיקת כהגדרת� בחוק " הפרשי הצמדה"הרי שיש לצר0 

 ):ט.ד. ע–ההדגשות שלי (וכ* קבוע בחוק חוזה הביטוח . ")חוק ריבית והצמדה"

  ]א"תשס, ד"תשמ: תיקו([ הצמדה וריביתהצמדה וריביתהצמדה וריביתהצמדה וריבית    ....28282828   "
, על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעות� בחוק פסיקת ריבית והצמדה  )א(

 ..., מיו� קרות מקרה הביטוח, 2 �1961 א"התשכ

יתווספו , � בתארי+ שלאחר קרות מקרה הביטוח� בתארי+ שלאחר קרות מקרה הביטוח� בתארי+ שלאחר קרות מקרה הביטוח� בתארי+ שלאחר קרות מקרה הביטוחכערככערככערככערכ, , , , או חלק�או חלק�או חלק�או חלק�, , , , חחחחחושבו תגמולי הביטוחושבו תגמולי הביטוחושבו תגמולי הביטוחושבו תגמולי הביטו  )ב(
 "   ....מאותו תארי+ בלבדמאותו תארי+ בלבדמאותו תארי+ בלבדמאותו תארי+ בלבדהפרשי הצמדה הפרשי הצמדה הפרשי הצמדה הפרשי הצמדה , לפי העני(, עליה� או על חלק�

  ]לחוק חוזה הביטוח) ב(�28 ורישא)א(28סעיפי� [
    ] ג"תשנ, ט"תשמ, ט"תשל: תיקו([הגדרות הגדרות הגדרות הגדרות         ....1111  " 

שיעור העליה של המדד מ( המדד לפי ,  תוספת לסכו� שנפסק או שנקבע� " הפרשי הצמדה"  
עד המדד שפורס� סמו+ לפני תשלו� עד המדד שפורס� סמו+ לפני תשלו� עד המדד שפורס� סמו+ לפני תשלו� עד המדד שפורס� סמו+ לפני תשלו� ) א(5שפורס� סמו+ לפני תחילת התקופה האמורה בסעי� 

  "  ;  לפני תשלו� כל שיעור ושיעור לפני תשלו� כל שיעור ושיעור לפני תשלו� כל שיעור ושיעור לפני תשלו� כל שיעור ושיעור����וא� שול� הסכו� בשיעורי� וא� שול� הסכו� בשיעורי� וא� שול� הסכו� בשיעורי� וא� שול� הסכו� בשיעורי� , הסכו�הסכו�הסכו�הסכו�
 ] פסיקת ריבית והצמדהחוק ל1סעי�  [

וזהו ,  שבו חושבו תגמולי הביטוח כיו�נקבע מועד המדד היסודי:  מכח חוק זהכללי ההצמדה  .50.2

מועד המדד ,  את עלות השהות במוסדסיעודי שכ� הוא היו� שבו חישב המוסד הראשית החודש

� .סיו� החודששהוא , בפועלתגמול השיפוי  הוא יו� תשלו� האחרו

 וצירפה 12/2009 כאשר שילמה המשיבה את תגמולי השיפוי של חודש ,כפי שפורט בפרק העובדתי .50.3

 שבואופ� וכ� בניגוד ל, להוראות החוק בניגודחישבה אות� לפי כללי הצמדה , הצמדהמי לה סכו

 .חישבה את סכומי ההצמדה של תגמולי השיפוי בשאר החודשי�

 כדי  לא קבעה הוראות לעניי� הוספת סכומי הצמדה לתגמולי השיפוית מכביפוליסש אי� בכ*, ויוער .50.4

 לחוק חוזה הביטוח היא חובה 28צמדה מכח סעי0  החובה להוסי0 סכומי השכ� ;לפטור מהחובה

 .)לחוק חוזה הביטוח) ב(39סעי� (קוגנטית שלא נית� להתנות עליה אלא לטובת המבוטח או המוטב 

 של התשלו�אלא קובע ג� את חובת , חוק חוזה הביטוח לא קובע רק מה� כללי ההצמדה הנכוני� .50.5

 את למבקשת להעביר משיבה להורות ללפיכ1 יתבקש בית המשפט הנכבד. אות� סכומי הצמדה

 . לחוק חוזה הביטוח28 מכח סעי, של תגמולי השיפוייתרת סכומי ההצמדה 

 )חוק חוזה הביטוח ל28סעי, ( סעד הפרשי הצמדה :יתרת סכומי ההצמדה .51

 יתרת סכומי ההצמדההפרת החובה לשל� את , מלבד הזכות להשלמת הכספי� ששולמו בחסר .51.1

סעד הפרשי הצמדה על ,  לחוק חוזה הביטוח לעיל28סעי0  מכח  חייבת בה� מקנההמשיבהש

 .התשלו� בפועלשישול� התקופה החל מיו� היווצר החיוב ועד 
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  : סוגי� שוני� של הצמדותשלושהיובהר כי בבקשה זאת , למע� הסדר הטוב .51.2

או ההוראות , פוליסת מכבי לפי הוראות הביתתגמולי הצמדת  ההצמדה שנוצרו עקב סכומי .51.2.1

 ; טיות שיש להכניס לפוליסההקוגנ

 ;  לחוק חוזה הביטוח28 לפי סעי0 תגמולי השיפויסכומי ההצמדה שנוצרו עקב הצמדת  .51.2.2

ה� של , גבי יתרת סכומי ההצמדה שלא שולמולהמחושבי� הפע� " הפרשי ההצמדה" .51.2.3

  . לחוק חוזה הביטוח28 ג� ה� לפי סעי0 ,תגמולי הבית וה� של תגמולי השיפוי

מועד המדד כי קובע  לחוק חוזה הביטוח 28סעי0 ; ל"ה ביחס לסוג השלישי הנמכא� תתברר החוב .51.3

או תגמולי השיפוי /ו הביתוזהו יו� העברת תגמולי ,  תגמולי הביטוחחושבויו� שבו יהא ה היסודי

 .בפועלהיתרה שול� תשבו יו� ה הוא האחרו�מועד המדד , החסרי�

 ותגמולי ומי ההצמדה של תגמולי הביתלהוסי, ליתרת סכ,  בית המשפט הנכבדיתבקשלפיכ1  .51.4

סעד זה איננו מפצה על אי התשלו� אלא נועד רק למנוע מהמבוטח . הצמדהג� הפרשי , השיפוי

 .את שחיקת ער1 הכס,

 )חוק חוזה הביטוח ל28סעי,  (סעד הריבית הצמודה :יתרת סכומי ההצמדה .52

ע חוק חוזה הביטוח ג�  נוס0 על הפרשי הצמדה קוב, שטר� שולמולגבי יתרת סכומי ההצמדה .52.1

 :יתרת סכומי ההצמדה הצמודהעל " צמודהריבית "חובה להוסי0 

  ]א"תשס, ד"תשמ: תיקו([ הצמדה וריביתהצמדה וריביתהצמדה וריביתהצמדה וריבית    ....28282828  "
 לחוק האמור לעני( 1 וריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעי� ...על תגמולי הביטוח יתווספו   )א(

אי( בהוראה זו כדי ; עה ימי� מיו� מסירת התבי30מתו� " הפרשי הצמדה וריבית"ההגדרה 
 "  .לגרוע מסמכות בית המשפט לפי החוק האמור

  ] לחוק חוזה הביטוחסיפא)א(28 סעי�[
    ] ג"תשנ, ט"תשמ, ט"תשל: תיקו([הגדרות הגדרות הגדרות הגדרות         ....1111  " 

  "  .  ריבית על הסכו� שמדובר בו לאחר שנוספו עליו הפרשי הצמדה�" ריבית צמודה"  
   ] ריבית והצמדהחוק ל1סעי� [

הרי ,  ימי� מיו� מסירת התביעה30 שממנו יש להוסי0 ריבית הוא מתו� שהמועד יצוי� כי הג� .52.2

, פוליסת מכביהיא שכשמדובר בתשלומי� תקופתיי� מכח , לטובת המשיבה, שפרשנות תכליתית

 דהיינו הריבית תשול� בגי� תקופה .יש לשל� ריבית רק מהיו� שבו היה עליה לשלמ� בפועל

 .חופפת לתקופת ההצמדה

להוסי, ליתרת סכומי ההצמדה של תגמולי הבית ותגמולי , יתבקש בית המשפט הנכבדלפיכ1  .52.3

סעד זה נועד ג� הוא לשמור על ערכו של .  על הפרשי ההצמדה ג� ריבית צמודהנוס,, השיפוי

 .המשיבה לא יינזק בגי� מחדליה של שהמבוטחהכס, כדי 

 )וזה הביטוחחוק חא ל28סעי, ( סעד הריבית המיוחדת: יתרת סכומי ההצמדה .53

המהווה , א לחוק חוזה הביטוח28 הוא ריבית מיוחדת מכח סעי0 נוס0 מכח חוק חוזה הביטוחסעד  .53.1

סעד זה . מצטבר לריבית הצמודה הרגילהאיננו סעד חלופי אלא סעד זה .  משולשתצמודהריבית 

  לחוק2 הסעד נקבע כחלק מתיקו� .נקבע כדי להעניש את המבטח ובמקביל לפצות את המבוטח

 :)ט.ד. ע–ההדגשות שלי  (וכ* נקבע בדברי ההסבר לחוק. 1988חוזה הביטוח משנת 

הסעי� המוצע יקנה סמכות לבית המשפט הד( בתביעת המבוטח נגד חברת הביטוח לפסוק פיצויי�   "
  .לטובת המבוטח כאשר התגמולי� המגיעי� לו כדי( מעוכבי� מעבר למותר

להשהות את חיוביה( שאינ� שנויי� במחלוקת על ידי אימו3  מהסעי� נועד להרתיע את חברות הביטוחהסעי� נועד להרתיע את חברות הביטוחהסעי� נועד להרתיע את חברות הביטוחהסעי� נועד להרתיע את חברות הביטוח  
כ( ,  לחוק שולל את זכאות המבוטח הנוהג במרמה25כש� שסעי� . מכשיר עונשי המקובל בארצות חו3

היות היות היות היות . ראוי שיכלול החוק הוראה בדבר ריבית מיוחדת למקרה של הפרת חובות תו� הלב של המבטח
קיי� קיי� קיי� קיי� בוטח במצב בו היה עומד אלמלא הופרה חובת המבטח בוטח במצב בו היה עומד אלמלא הופרה חובת המבטח בוטח במצב בו היה עומד אלמלא הופרה חובת המבטח בוטח במצב בו היה עומד אלמלא הופרה חובת המבטח  אינ( מעמידות את המ אינ( מעמידות את המ אינ( מעמידות את המ אינ( מעמידות את המ28282828והוראות סעי� והוראות סעי� והוראות סעי� והוראות סעי� 

 ]136' בעמ, 1873' ח מס"ח תשמ"ה[     "  .צור+ להעניק לבית המשפט כוח להגדיל את פיצויי המבוטחצור+ להעניק לבית המשפט כוח להגדיל את פיצויי המבוטחצור+ להעניק לבית המשפט כוח להגדיל את פיצויי המבוטחצור+ להעניק לבית המשפט כוח להגדיל את פיצויי המבוטח
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 לחוק חוזה 2010 משנת 4תיקו� לאחר , "ריבית מיוחדת " חוק חוזה הביטוח לעניי�קובעכ* ו .53.2

 ):ט.ד. ע–ההדגשות שלי (קטיבי על תיקי� שתלויי� ועומדי� שחל באופ� רטרוא, הביטוח

        ]ע"תש, ח"תשמ: תיקו([ריבית מיוחדת ריבית מיוחדת ריבית מיוחדת ריבית מיוחדת         ....אאאא28282828" 
, שלא שיל� את תגמולי הביטוח שלא היו שנויי� במחלוקת בתו� לבשלא שיל� את תגמולי הביטוח שלא היו שנויי� במחלוקת בתו� לבשלא שיל� את תגמולי הביטוח שלא היו שנויי� במחלוקת בתו� לבשלא שיל� את תגמולי הביטוח שלא היו שנויי� במחלוקת בתו� לב, בטח בביטוחי� אישיי�מ  

ולעניי( מבטח כאמור , יחייבו בית המשפט, 27 שבה� היה עליו לשלמ� לפי סעי� במועדי�
בתשלו� ריבית מיוחדת בשיעור ,  רשאי בית המשפט לחייבו רשאי בית המשפט לחייבו רשאי בית המשפט לחייבו רשאי בית המשפט לחייבו––––בביטוחי� שאינ� ביטוחי� אישיי� בביטוחי� שאינ� ביטוחי� אישיי� בביטוחי� שאינ� ביטוחי� אישיי� בביטוחי� שאינ� ביטוחי� אישיי� 

בית שבחוק פסיקת ריבית רישלא יעלה על פי שלושה מ( הריבית הקבועה בהגדרת הפרשי הצמדה ו
תחושב על תגמולי הביטוח האמורי� ועל תוספת הפרשי ההצמדה על ש, �1961א"תשכ, והצמדה

הריבית ; מהמועדי� בה� היה על המבטח לשלמ� עד תשלומ� בפועל, 28תגמולי� אלה לפי סעי� 
  . 28המיוחדת תשול� בנוס� לריבית האמורה בסעי� 

ביטוח , )רכוש(ביטוח רכב , ישיות אביטוח תאונות, �ייטוח חיב � " ביטוחי� אישיי�", ני( זהלע  
  ] לחוק חוזה הביטוחא28 סעי�[    "    .ולמעט ביטוח אחריות, דירות ותכולת(

עד תיקונו החדש של החוק היה המבקש לעשות שימוש בסמכות זאת לבדוק התקיימות� של  .53.3

 .נה לאחר התיקו�שתוכיצד ה, נבדוק כל אחד מה�, תנאי�שלושה 

  :שלוחובת תו� הלב  המבטח את הפר* ובכ, במחלוקתהתגמולי� לא היו שנויי�  :שנותר בעינו, Iתנאי  .53.4

כשביחס .  בחוסר תו� לב משוועולמצער,  פעלה במרמההמשיבה, כפי שהוכח בפרק העובדתי .53.4.1

וכ�  ;שביצעה ביחס להוצאותיהסוגי טעות ללא אות� , דאגה לגבות כדי�, להכנסותיה מפרמיות

 .בהקטנת חבותהמלבד העקביות ,  שלא באופ� עקבי"טעויות" ביצעה המשיבה

סכומי כי העבירה את בפניו  ג� שהודתההו, משיבהלחר0 העובדה שעור* די� פנה , זאת ועוד .53.4.2

די� את העור* מוטב שבשמו פנה השיבה לאותו  לאחר שוא0. בריש גלי , בחסרההצמדה

 החולי� הסיעודיי�כספי יתרת להשיב את  המשיבה עדיי� לא נאותה ;סכומי ההצמדה

 . לרבות המבקשת שפנתה וביקשה, שלא כדי�שהיא מחזיקה בידה 

 היו סכומי� שלא היו שנויי� במחלוקת סכומי ההצמדהאי� עוד מחלוקת כי , רוצה לומר .53.4.3

 . החזיקה אות� בידיה שלא בתו� לבהמשיבהו

א לחוק חוזה 28כהגדרת� בסעי0  ביטוחי� אישיי�הפוליסה שייכת לקטגוריית :  בוטל,IIתנאי  .53.5

,  ע� זאת; כבר איננו תנאי הכרחיהתיקו� תנאי זה אמנ� עקב . חיי� והכוללת ביטוחיהביטוח

 � .התנאי השלישיקיומו של ההבחנה בי� ביטוחי� אישיי� לכאלו שאינ� נותרה רלוונטית לעניי

כ� הסמכות ש, מיוחדת להטיל ריבית בית המשפט יבחר לעשות שימוש בסמכותו: סויג, IIIתנאי  .53.6

קו� החוק לגבי ביטוחי� אישיי� ניטל שיקול הדעת מבית לאחר תי. שבשיקול דעתהיא סמכות 

 .ולעניי� ביטוחי� שאינ� אישיי� נותר תנאי זה בעינו, המשפט והסמכות הפכה לחובה

ביטוח סיעודי הוא סוג של ביטוח חיי� ולכ� מדובר , וכפי שיפורט בהמש*, לטענת המבקשת .53.6.1

כי בית המשפט יעשה שימוש המקרה דנ� מצדיק לחלופי� תטע� המבקשת כי . בביטוח אישי

 .בסמכות שיקול הדעת שלו ויטיל ריבית מיוחדת על המשיבה

הא� למשיבה קיימת טענת הגנה כנה ובתו� המבח� שנקבע בפסיקה לעניי� זה הוא בחינה  .53.6.2

אלא שהמשיבה , לא רק שלא הועלתה טענת הגנה בתו� לב, במקרה דנ�. לב לאי התשלו�

אלא התעלמה , המבקשת לשל� את סכומי ההצמדהבחרה שלא להעלות כל טענה לבקשת 

 .מבח� זה פורש בעבר באופ� יחסית נוקשה. מכל מכתבי בא כוחה

, המחוקק הפגי� את חוסר שביעות רצונו מכ* שבתי המשפט לא עשו שימוש תכו0 בסמכות .53.6.3

�נפל , המבקשת תטע� כי משתוק� החוק. ולכ� הגביל את שיקול הדעת שלה�, כפי שהתכוו

הג� שהמבקשת צולחת , תה נקודת האיזו� כ* שהמבח� יפורש בצורה מקלה יותרדבר והשתנ

 .ג� את הפרשנות הנוקשה
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 להוסי, ליתרת סכומי ההצמדה, המבקשת עומדת בכל התנאי� ולפיכ1 יתבקש בית המשפט הנכבד .53.7

 .נוס, על הפרשי ההצמדה והריבית צמודה ג� ריבית מיוחדת, של תגמולי הבית ותגמולי השיפוי

 )חוק חוזה הביטוח( "ביטוח חיי�"ג פוליסות ביטוח סיעודי כסיוו .54

מקוטלג  בי� א� ביטוח סיעודי ,המבקשת זכאית לכל הסעדי� שהיא מבקשת, לעילכפי שהוכח  .54.1

, אול� לש� הסדר הטוב. "מחלה או נכות, ביטוח תאונה"ובי� א� מקוטלג כ" ביטוח חיי�"כ

 –כפי שיובהר להל� , יטוח חיי�המבקשת תטע� כי ביטוח סיעודי משתיי* להגדרת ב

; "ביטוח חיי�: "'קטגוריה א : קטגוריות שונותלשלוש מחלק את סוגי הביטוח הביטוחחוק חוזה  .54.2

ביטוח נזקי� לנכסי�  �" י�ביטוח נזק": 'קטגוריה ג; "מחלה ונכות, ביטוח תאונה: "'קטגוריה ב

; "ביטוח חיי�"', דר קטגוריה אהגדרת ביטוחי� סיעודיי� נופלת בג .ביטוח אחריות חבות לצד גו

 :באופ� הבא חוק חוזה הביטוח מגדיר מהו ביטוח חיי�

        ביטוח חיי� ביטוח חיי� ביטוח חיי� ביטוח חיי� : : : : ''''פרק בפרק בפרק בפרק ב "
   מהות הביטוחמהות הביטוחמהות הביטוחמהות הביטוח        ....41414141                

 חיי� מקרה הביטוח הוא מותו של המבוטח או של זולתו או הגיע� לגיל מסויי� או בביטוח  
 ] לחוק חוזה הביטוח41י� סע[                ". מחלה ונכות, מקרה אחר בחייה� למעט תאונה

כמצב שבו אד� אינו יכול לבצע מוגדר  ,האירוע הביטוחי בפוליסות ביטוח סיעודי, המצב הסיעודי .54.3

 .מהותי מפעולות יו� יומיות בסיסיות או שהוא זקוק להשגחה בשל תשישות נפש בכוחות עצמו חלק

ה ביטוח סיעודי שהכי� לפוליסה סופח מדרי* לקונ.  לבקשה זאת'א2נספח  כפוליסת מכבי ב"מצ �

 . לפוליסה נית� למצוא הגדרה זו38' בעמ. המפקח על הביטוח במשרד האוצר

54.4.  �מוות או ויודגש אמנ� המצב הסיעודי אינו נכלל במקרי� המובהקי� של הגדרת ביטוח החיי� כגו

 .א* אי� כל ספק כי הוא נופל בגדרו של מקרה אחר בחייו של המבוטח, הגעה לגיל מסוי�

לא ' כאשר המצב הסיעודי נופל בגדר קטגוריה ב, להגדרת ביטוח החיי� חזקה ממעטת, ע� זאת .54.5

 :בחוק חוזה הביטוח' הגדרת קטגוריה ב. 'ייכלל בהגדרת קטגוריה א

   מחלה ונכותמחלה ונכותמחלה ונכותמחלה ונכות, , , , ביטוח תאונהביטוח תאונהביטוח תאונהביטוח תאונה: : : : ''''פרק גפרק גפרק גפרק ג" 
        מהות הביטוח מהות הביטוח מהות הביטוח מהות הביטוח         . . . . 53535353                

 מחלה �  מחלהבביטוח, ה למבוטח או לזולתובביטוח תאונה מקרה הביטוח הוא תאונה שקרת  
 ] לחוק חוזה הביטוח53סעי� [                ". נכות שלקה בה�ובביטוח נכות , השחלה ב

אמנ� לעיתי� . יומיות� יו�נועד לבטח מפני קושי לבצע פעולות , לעילהמצב הסיעודי כהגדרתו  .54.6

א1 ה� עצמ� אינ� האירוע ,  מחלה או נכות ה� הסיבה לכ* שאד� נמצא במצב סיעודי,תאונה

לא יהא אד� שיוכיח כי חלה במחלה או ארעה לו תאונה או כי הוגדר כנכה , על הראיה. זכההמ

 כל עוד לא יוכיח כי בשל כ1 אינו מסוגל לבצע פעולות יו� ,זכאי להיכלל בקבוצת הסיעודיי�

 .יומיות או כי הפ1 לתשוש נפש

 בלשו� הע� ,הדורשת השגחה בתפקודו  ניכרתתאד� שחלה ירידה קוגניטיבי,  נוספתראיה .54.7

הג� שמבחינה רפואית ליקוי זקנה שכזה , ובמצב סיעודי" תשוש נפש" אותו אד� יוכר כ;"סנילי"

 .ואי� מדובר במחלה או נכות, איננו מוגדר כמחלה

סיעודי שכ� האד� שבמצב , כהגדרתה המילונית" נכות"יומיות איננו � לבצע פעולות יו�הקושי, עוד יודגש .54.8

 ":נכות"יפה ההגדרה המילונית למושג  ולש� כ* .איננו בעל מו�

  . מי שנפגע באחד או באחדי� מאיברי גופו ללא אפשרות לחזור לאיתנו, אינוליד, בעל מו�   �נכה   "
  "   .היות בעל מו�, מצבו של הנכה, אינולידיות  �נכות   

  ]2032�2033' עמ, ס"תש, שוש(�אברה� אב(, " המהדורה המשולבת�המילו( החדש "מתו+ [



� 31 �  

הסיעודי א* אי� הביטוח , נכותמחלה או , תאונה המצב הסיעודי לעיתי� הוא תולדה של ,לפיכ* .54.9

 מצב , כלומר. הוא המצב הנבדק והוא המזכה בתגמולי�– אלא מפני מצב סיעודימכסה מפניה� 

  ".ביטוח חיי�"ביטוח סיעודי הינו , אמור מעתה; ולא במקורו,  קושי בתפקוד�סיעודי נבח� בתוצאה

 בא0 טענההרי שאי� בכ* לפגוע , ג� אילו ביטוח סיעודי לא היה ביטוח חיי�,  או כ*כ*, ואול� .54.10

דר* , אלא שיש ליל* בדר* אחרת,  המבקשת במסגרת הנורמטיבית כהוא זהמהסעדי� לה� טוענת

 .לעילוכח  כפי שהשהמבקשת גומעת בהצלחה

 הוראות חוק נוספות .55

 הטעייה בניגוד לחוק הגנת הצרכ� .55.1

קובע איסור לעשות ") חוק הגנת הצרכ�: "להל�( �1981א"התשמ, ת הצרכ�חוק הגנ ל2סעי0  .55.1.1

� לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה בכל עניי�, מעשה או מחדל העשוי להטעות את הצרכ

מסירת סכומי הצמדה בחסר תו* סירוב להעניק למבוטחי� פירוט לגבי אופ� . מהותי בעסקה

אמנ� , ויודגש. בעסקה העלול להטעות את הצרכ�מהווה עניי� מהותי , חישוב סכומי ההצמדה

 .א* זוהי רשימה פתוחה, יני� מהותיי� שהמקרה על פניו לא נכלל בתוכ�הסעי0 מונה רשימת עני

55.1.2.  �ובנסיבות דנ� א0 , )לחוק הגנת הצרכ() 1)(א(23סעי� (הטעיה מהווה עבירה פלילית מסוג עוו

 הרווחי� שהמשיבה הרוויחה מכ* וגובה, נעברה בנסיבות מחמירות משו� כמות הצרכני�

 .)לחוק הגנת הצרכ() ב(א23סעי� (

, )לחוק הגנת הצרכ() א(31סעי� ] (נוסח חדש[כ� הטעייה מהווה עוולה לפי פקודת הנזיקי� �כמו .55.1.3

 ).לחוק הגנת הצרכ() 1א(31סעי� (והזכות לסעדי� נתונה לצרכ� שנפגע מהעוולה 

 קובע כי בקיו� של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג �1973ג"התשל, )חלק כללי( לחוק החוזי� 39סעי,  .55.2

 .המשיבה פעלה שלא בדר* מקובלת ושלא בתו� לבשאי� ספק . בדר* מקובלת ובתו� לב

 מתבקש בית, בנוס0 לסעדי� אלו, סגורהסעדי�  תהסעדי� המנויי� בחוק חוזה הביטוח אינ� רשימ .55.3

 . מהמעשי� המתוארי�ש" רוח בהממורתשיבהירו את , הוצאות לדוגמא על המשיבה להטילהמשפט 

  תרופותח"חוה מכח ריבית והצמדה .55.4

בשל הפרת הוראות והצמדה חוק חוזה הביטוח קובע סעד לעניי� ריבית , כפי שפורט לעיל .55.4.1

ככל שמסיבות טכניות אלו או אחרות יקבע כי אי� תוק0 להוראה . הפוליסה ללא הוכחת נזק

� :ח תרופות"חוההרי שנית� לפנות להוראה שב, זאת בעניי� דנ

        פיצויי� ללא הוכחת נזק פיצויי� ללא הוכחת נזק פיצויי� ללא הוכחת נזק פיצויי� ללא הוכחת נזק         . . . . 11111111"  
לפיצויי� בסכו� הריבית על , ללא הוכחת נזק, זכאי הנפגע, הופר חיוב לשל� סכו� כס�  )ב(

, פי חוק פסיקת ריביתבשיעור המלא ל, מיו� ההפרה ועד יו� התשלו�, התשלו� שבפיגור
  ]תרופותח "הלחו) ב(11סעי� [      "  .א� לא קבע בית המשפט שיעור אחר, �1961 א"תשכ

שכ� היא מחייבת במת� ריבית בגי� סכו� כס0 שהיה צרי* להיות , זאת יפה לענייננו הוראה .55.4.2

 .משול� למבוטח הנפגע ולא שול� מכח החוזה

ואול� הפרשי ההצמדה , הוראה זאת עוסקת רק בריבית ולא בהפרשי ההצמדה על הסכו� .55.4.3

� :ת הרגילה לפיצויי�להוכיחו ואשר נית� לתבוע מכח הזכו ה� נזק שנית

        הזכות לפיצויי� הזכות לפיצויי� הזכות לפיצויי� הזכות לפיצויי�         . 10101010    " 
הנפגע זכאי לפיצויי� בעד הנזק שנגר� לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או 

  "  .כתוצאה מסתברת של ההפרה, בעת כריתת החוזה, שהיה עליו לראותו מראש
  ] תרופותח"ה לחו10 סעי�[

 .)ח תרופות" לחוה12סעי� ( הרגיל ת סעד הפיצוית נזק אינו מוציא א ללא הוכחיצוי� כי סעד הפיצוי .55.4.4



� 32 �  

 .)]נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי( 63סעי� ( חובה חקוקה הפרתנית� לפנות לעוולת , לופי�ילח .55.5

דיני עשיית נית� לפנות ל,  שאי� הוראות החוק האחרות חלות על עוולה זאתככל, לופי�יחחילופי ל .55.6

 . )�1979 ט"שלהת, חוק עשיית עושר ולא במשפט( עושר ולא במשפט

  התיישנות�טענות לעניי� אי .56

חישובי�  ב אלא,הכרה בזכות לקבלת תגמולי�ב אי� עניינה זו לבקשההיות והתובענה הנלווית  .56.1

תקופת הרי שנראה כי לכאורה ; שלפיה� שילמה המשיבה תגמולי� שבה� הודתה בהתחייבותה

: להל( (�1958ח"תשי, ק ההתיישנותלחו) 1(5סעי� ( שבע שני�של ההתיישנות הרלוונטית לענייננו היא 

 . לחוק חוזה הביטוח31ולא תקופת ההתיישנות הנקובה בסעי0 , "))חוק ההתיישנותחוק ההתיישנותחוק ההתיישנותחוק ההתיישנות"

 ללא כל חשיבות לתקופה שבה, אי� התיישנות כלפי כל חברי הקבוצה לטענת המבקשת ,יחד ע� זאת .56.2

היו� שבו רי שה,  היא תרמית או הונאההתובענההיא כי כאשר עילת לכ* הסיבה . ארע המאורע

 .) לחוק ההתיישנות7סעי� ( נודעה התרמית או ההונאה הוא היו� שבו מתחילה תקופת ההתיישנות

 כי המשיבה ידעה על , כל העובדות מובילות בצורה די ברורה למסקנה,העובדתיכפי שנטע� בפרק  .56.3

מילוני י להחזיק בכיסה עוד וכי עשתה זאת במתכוו� ושלא בתו� לב בכד, העוולה שהיא מבצעת

החזקת כספי המבוטחי� בידיה של המשיבה בידיעה שאינ� שלה ויצירת מראית עי� ; שקלי�

 ."פר אקסלנס"הינה תרמית והונאה , כאילו כל סכומי ההצמדה במלוא� הועברו למבקשת

ואול� מרבית חברי הקבוצה ג� ברגעי� אלו , חודשי�למבקשת נודע על קיו� העוולה לפני מספר  .56.4

סביר להניח שבשל אופיי� הייחודי של חברי ,  מכ*יתרה. שנגרמה כלפיה� להלעוולא מודעי� 

 . מרבית� לא יגלו על כ*,הקבוצה ג� אילו דבר העוולה יפורס�

התיישנות שלא  לומר כי לא בוצעה תרמית או הונאה הרי שמתקיימות הנסיבות של תמציג� א�  .56.5

העובדות המהוות את עילת בגי�  לחברי הקבוצה עוההתיישנות תחל רק ביו� שבו ייוודמדעת 

מסיבות שלא היו תלויות בה� ושא0 , זאת משו� שעובדות אלו נעלמו מחברי הקבוצה. העוולה

� .) לחוק ההתיישנות8סעי� ( בזהירות סבירה לא יכולי� היו למנוע אות

הודה לפיו ,  לחוק ההתיישנות9זאת לפי סעי0 , 4/1/2010תקופת ההתיישנות תחל ביו� , למצער .56.6

תחל תקופת , בי� בתו* תקופת ההתיישנות ובי� לאחריה, בקיו� זכות התובע  בכתבנתבעה

 .ההתיישנות מיו� ההודאה

, הל�הסיעודית ד יוגב בקיו� זכותה של " הוא היו� שבו הודתה המשיבה בפני עו,�4/1/2010 המועד .56.7

שפטית שהרי השאלה המ, ל� כמוה בהכרה בקיו� זכותה של כל הקבוצהוהכרה בזכותה של ה

 .והעובדתית היא כמעט משותפת

לרבות מי שהמשיבה ,  במבוא לבקשה זווכאמור, לכ� אי� מניעה לתבוע בש� כל מי שהמשיבה .56.8

מנת ליצור מסגרת �על, ואול�.  בעברעיוולה כלפיו בצורה זהה, "אריה"כגו� חברת , מוזגה לתוכו

 בעשרי� כלפיה� העוולה תובענה זאת נכללו רק חברי הקבוצה שבוצעהבמסגרת , זמני� סבירה

 . שקדמו ליו� הגשת התביעה האחרונותשני�ה
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   ה כייצוגיתנעובהתקיימות התנאי� לאישור הת: 'הפרק 

מנת שבית המשפט יכיר בתביעה כייצוגית ויעניק למבקשי� את הסעד הכספי המבוקש על �על .57

 :  חמישה שלבי� שוני�ור בהצלחהלעבהמבקשת 

  ; המאפשר הגשת תובענה ייצוגית בעניי�התובענה   :'אשלב 

 עילת תביעה אישיתמבקשת לדהיינו  :להגשת תובענה ייצוגית הזכאי�המבקשת נמנית על   :'בשלב 

  ;שאלה משותפת מעוררת והתובענה, נזק לכאורהונגר� לה 

  ;תנאי� הדיוניי�הבקשה עומדת ב   :'גשלב 

תוכרע לטובת אפשרות סבירה שהשאלה המשותפת : תנאי� המהותיי�הבקשה עומדת ב   :' דבשל

קיי� יסוד סביר ; הדר1 היעילה וההוגנת להכרעהתובענה ייצוגית היא ; חברי הקבוצה

  ;בתו� לבו  בדר1 הולמתייוצג וינוהללהניח כי עניינ� של כלל חברי הקבוצה 

 .פגע באופ� חמור מידי לא יחוסנה הכלכלי של המשיבה   :' השלב

כל חמשת השלבי� להכרה בתובענה את  בהצלחה יתרה עוברתהמבקשת תוכיח להל� כי הבקשה  .58

  � אל היישו� התיאוריהמ� ו. כייצוגית ולהענקת הסעד הכספי המבוקש

 :)לחוק תובענות ייצוגיות) א(3סעי� ( המאפשרי� תובענה ייצוגיתבעניי� מהענייני� התובענה  :'אשלב  .59

59.1. �בתוספת השנייה או שנקבע בהוראת חוק מפורשת  רק בעניי� המפורטייצוגית  להגיש תובענה נית

  . ) לחוק תובענות ייצוגיות3סעי� ( כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

  : לחוק תובענות ייצוגיות סוגי התביעות המפורטי� בתוספת השנייהבגדרהתובענה דנ� נכללת  .59.2

לרבות חוזה ביטוח או תקנו( קופת , בקשר לעני(, וח או חברה מנהלתסוכ( ביט, תביעה נגד מבטח  .2  "
  ".בי( א� התקשרו בעסקה ובי( א� לאו, לרבות מבוטח או עמית, שבינ� לבי( לקוח, גמל

  ] לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות2סעי� [

 הטוח המנפיק חברת ביזושכ� , "מבטח"ת בגדר המינוחי� של ס נכנהכי בענייננו המשיב, אי� ספק .59.3

�, "מבוטחי�" וחברי הקבוצה המיוצגת הינ� בגדר תהמבקש, בנוס0. פוליסות ביטוח למבטחיה

 .והתובענה היא בעניי� חוזה הביטוח שביניה�

 :) לחוק תובענות ייצוגיות4סעי� (ייצוגית כתובענה   אישורלבקשהמבקשת נמנית על הזכאי�  :'בשלב  .60

 :)רישא לחוק תובענות ייצוגיות)1)(א(4סעי� ( אמור לעיל בעניי� ה עילת תביעה אישיתבעל "אד�"המבקשת  .60.1

 בגי�  שעליה לשל� למבקשתסכומי ההצמדהכאשר המשיבה חישבה את ,  לעילכמפורט .60.1.1

מועד המדד או את / ומועד המדד היסודיהיא בחרה את , תגמולי הבית ותגמולי השיפוי

� . אפילו בסטייה מהוראות הפוליסהולעיתי�, ח לה ובניגוד להוראות החוקו באופ� שנהאחרו

מלשלוח כל פירוט והסברי� לחולי� הסיעודיי� בנוגע לגובה  המשיבה נמנעה ,חמור מכ* .60.1.2

ג� כשדרשו , ובנוגע לאופ� חישוב סכומי ההצמדה, הסכו� שהועבר לרשות� כתגמולי ביטוח

 . שגיאות בחישובהכדי למנוע מהמבקשת לגלות את , וזאת, פירוט

 נמנעה מלהשיב ,והודתה בקיומה כלפי הסיעודית הל�, ה בעוולהמשיבה לאחר שנתפסהג�  .60.1.3

 �  .לשאר חברי הקבוצהאת הכספי� שמחזיקה בידיה שלא כדי

 .עילת תביעה אישית כנגד המשיבהמקימה , ת כלפי המבקשהכי התנהגות זו של המשיבברי  .60.1.4
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 :)סיפא לחוק תובענות ייצוגיות)1)(א(4סעי� ( שאלה משותפת .60.2

 שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצהרת  מעורהתובענה .60.2.1

  .המיוצגת המוצעת

 ,לא נדרשת זהות מוחלטת של כל השאלות הטעונות הכרעהההלכה הפסוקה מורה ש .60.2.2

 ולבלתי דרישה כזו תסכל את תכלית התובענה הייצוגיתשכ� . העובדתיות והמשפטיות

, וקד הדיו�אלות העיקריות העומדות במדי בכ1 שהשלפיכ* אומצה הגישה לפיה . ישימה

  .)296' בעמ, 276) 5(ד נה "פ, ד( רייכרט'  שמש נ8332/96א "רע: ראה(  לחברי הקבוצהמשותפות

השאלות העובדתיות והמשפטיות הניצבות בבסיס , בענייננו.  בתנאי זהת עומדתהמבקש .60.2.3

   .לכל חברי הקבוצה המיוצגת, שותפות הינ� מהתובענה

י  וכלל חברת לבי� המבקשבהעה חלות ביחסי� שבי� המשילבנטיות לתביהוראות הדי� הר .60.2.4

 וראות הדי� והחובות המוטלות עליה את הה הפרהומשכ* השאלה א� המשיב, הקבוצה

  .משותפת לכלל חברי הקבוצה

מועד המדד  בכ* שבחרה את י הקבוצה ביצעה המשיבה עוולה זההבגי� כל אחד מחבר .60.2.5

בניגוד לעיתי� א0 ,  שתפחית את חובותיהמניפולטיביתרה  בצוהאחרו�מועד המדד ו היסודי

 .וניגוד להוראות חוק מפורשות, חישובי סכומי ההצמדהלאופ� שהיא עצמה ביצעה את שאר 

בשל מעשיה . גת המוצעת זהה א0 הואהקבוצה המיוצאחד מחברי הסעד לו זכאי כל סוג  .60.2.6

 לתשלו� של מיוצגת ויתר חברי הקבוצה הת המבקש�י זכאה של המשיבהאו מחדלי/ו

יחד ע� פיצוי על מש* הזמ� שהחזיקה , הכספי� השייכי� לה� והמוחזקי� בידי המשיבה

  .ה� פיצוי להחזרת המצב לקדמותו וה� פיצוי עונשי, בידה המשיבה כספי� לא לה

  :בעניי� זה נקבע כי

צה עניי( עד כמה שיש לאחד מהקבו. די בכ+ שהיסוד המשות� מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות  "
אשר יבוא לאחר סיו� ,  נית( לבררו בשלב האינדיבידואלי– כגו( נזק מיוחד –שהוא מיוחד לו 
    "   ...ולאחר שנקבעה בו שאלת האחריות של הנתבעי�, השלב הקבוצתי

  ].788' בעמ, 774) 5(ד מט "פ, זילברש3'  טצת נ4556/94א "רע[      

הא� פוליסת ביטוח סיעודי היא פוליסת : השאלות הבאות,  השארבי�, תביעה זו תתבררנהב .60.2.7

מה� כללי ההצמדה הקבועי� בחוק הפיקוח על ? ביטוח חיי� כהגדרתה בחוק חוזה הביטוח

 � את המשיבהכיצד בפועל קבעה ? האחרו�מועד המדד  ומועד המדד היסודיהביטוח לעניי

 בניגוד מה דינ� של הסדרי� הקבועי� בפוליסה? האחרו�מועד המדד  ומועד המדד היסודי

הא� הפרה המשיבה ג� את הוראות ההצמדה הקבועות ? להוראות חוק פיקוח על הביטוח

? מה כללי ההצמדה הקבועי� בחוק לעניי� תשלומי שיפוי? בפוליסה שהיא עצמה הוציאה

 סכומי ההצמדהא� על המשיבה חלה חובה להעביר מיידית לחברי הקבוצה את יתרת 

�הא� ? שיבה פעלה שלא בתו� לב כלפי חברי הקבוצההא� המ? המוחזקי� בידה שלא כדי

 ?ה על המשיבה לצר0 ג� ריבית מיוחדתנוס0 על ריבית צמוד

60.2.8. � וליתר חברי הקבוצה מהווי� מרכיב תשברור כי היסודות המשותפי� למבק, הנה כי כ

 המערכת העובדתית והמשפטית עליה מבוססת הבקשה משותפת. עיקרי בהתדיינות זו

 .  הקבוצהחברי ולכל תלמבקש

 :)לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(ב(4סעי� ( נזק לכאורה .60.3

 מיסודות העילה הוא נזק והבקשה מוגשת בידי אד� די בכ* שהמבקשת תראה כי לכאורה כשאחד

  .למבקשת נגר� נזק אישי,  כפי שהוכח לעיל;ינגר� לה נזק איש
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 : להגשתהתנאי� הדיוניי�הבקשה עומדת ב :'גשלב  .61

 .)לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(5סעי� ( וצור0 לה נוסח התובענה בכתבהבקשה הוגשה  .61.1

, שהיא תלויה ועומדת, ולא עומדת תובענה ייצוגיתהמבקשת בדקה בפנקס התובענות הייצוגיות  .61.2

זהות , כול� או חלק�, אשר השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה בה

 .)לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(א(5סעי� (תעוררות בתביעה זאת או דומות בעיקר� לשאלות כאמור המ

 רישא)1)(ב(5סעי� ( לדו� בתובענה הסמכות המקומית לבית המשפט שלו והתובענה כאחד הוגשוהבקשה  .61.3

המחוזי בית המשפט נתונה הסמכות המקומית ג� ל, בהעדר הסכ� שיפוט: )לחוק תובענות ייצוגיות

וכ� זהו המקו� שנועד או שהיה מכוו� לקיו� , רת ההתחייבותזהו מקו� יצישכ� , במחוז מרכז

' בחולו� ברחשכ� למשיבה קיימי� סניפי� , ההתחייבות וכ� זהו ג� מקו� העסק של המשיבה

 . )�1984ד"התשמ, ת סדר הדי( האזרחי לתקנו)א(3תקנה ( 53האירוסי� ' ובנס ציונה ברח, 26השופטי� 

יצוגית א�  לדו� בתובענה היהסמכות הענייניתשפט שלו  לבית המהבקשה והתובענה כאחד הוגשו .61.4

 , 30,400,9503 � לפי היק0 התובענה הייצוגית הכללי .)סיפא לחוק תובענות ייצוגיות)1)(ב(5סעי� ( תאושר

לחוק בתי המשפט ) 2)(א(51סעי� (ה שאיננה בסמכותו העניינית של בית משפט השלו� נעובזוהי ת

סעי� ( ולפיכ* נמצאת בסמכותו השיורית של בית המשפט המחוזי ,)�1984ד"התשמ, ]נוסח משולב[

 .)�1984ד"התשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט ) 1(40

בדבר הגשת התובענה  ,בסמו* להגשת הבקשה ,למנהל בתי המשפטתשלח הודעה המבקשת  .61.5

 .)צוגיותלחוק תובענות יי) א(6סעי� (בצירו0 העתק מהבקשה ומנוסח התובענה לצור* רישומ� בפנקס 

 :)לחוק תובענות ייצוגיות) א(8סעי� ( לאישורה תנאי� המהותיי�הארבעת הבקשה עומדת ב :'דשלב  .62

 :)לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(8סעי� ( תוכרע לטובת חברי הקבוצהאפשרות סבירה שהשאלה המשותפת  .62.1

ובענה הת. הפרה ברורה ומפורשת של הוראות הפוליסה והוראות הדי�התובענה מבוססת על  .62.1.1

 . תאיות אשר מאששות את טענות המבקשנתמכת בר

62.1.2. �ביחס לסוג הטעות הראשונה העוולה מרבית מיסודות  של המשיבה הודתה במפורש בקיומ

וה� ד יוגב "לידי עו ה� בכתב ההודאה נעשתה. המהווי� את לב התביעה, והשלישית

הודתה , לפי הל�כי בהודאתה כ, ברי .הל� סיעודית לבפועל באמצעות השלמת התשלומי� 

  .כגו� המבקשת, הל�הסיעודית המשיבה בעוולה כלפי כל מי שמצבו זהה למצבה של 

א� לא , ברור כי קיימת אפשרות סבירה, במסכת העובדתית והמשפטית אשר פורטה דלעיל .62.1.3

 . תוכרע לטובת חברי הקבוצההתובענהש, למעלה מכ*

 :)לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(א(8סעי� (  במחלוקת בנסיבות העניי�הדר1 היעילה וההוגנת להכרעה .62.2

כי הדר* העדיפה לבירור המחלוקות , אי� ספק, בנסיבות דנ� ולאור הנסיבות המפורטות לעיל .62.2.1

  .ו הינה במסגרת של תובענה ייצוגיתבענייננ

  . גדול ופיזור� רבשניזוקו מהעוולה שביצעה כלפיה� המשיבה מספר חברי הקבוצה  .62.2.2

ואי� אפשרות מעשית לאתר� ,  ידועה בשלב הגשת הבקשהזהות� של חברי הקבוצה אינה .62.2.3

  .ולצרפ� למסגרת של תובענה רגילה

שכ� הפרת הוראות , התובענה אינה מצריכה בירור פרטני בדבר נסיבותיו של כל תובע ותובע .62.2.4

הפרה כלפי כל אחד מהווה בהכרח , ההוראות הקבועות בפוליסות קבוצתיותהחוק והפרת 

צעה יש לבצע מתרכז א* ורק לבדיקת סוגי פוליסות שהעוולה בוהבירור ש .מחברי הקבוצה

� . ובדיקת התקופות שבגינ� בוצעה העוולה,בגינת תשלו� התגמולי� בגינ
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 שבתי המשפט בכדי,  יוכרעו בהלי* אחדבהשותפות לחברי הקבוצה כנגד המשיהעילות המ .62.2.5

יגישו קבוצה שמספר חברי ההתלוי ב,  רבלא יידרשו לדו� באות� ענייני� מספר פעמי�

  . התביעות נפרדות כנגד המשיב

יסב הדבר . של ריבוי התדיינות באות� ענייני�הכרה בתובענה כייצוגית עלול לגרור מצב �אי .62.2.6

, יגרור עומס מיותר על מערכת המשפט, בכללותהעלויות מיותרות למערכת המשפט 

  .ויביא לפסיקות שונות וא0 סותרות, העמוסה בלאו הכי

בפני גופי� בייחוד . הדי� והרתעה מפני הפרתוי* הייצוגי הנה אכיפת אחת ממטרות ההל .62.2.7

התובענה המצורפת לבקשה זו . ) לחוק תובענות ייצוגיות)2(1סעי� (ח רב המרכזי� ביד� כו

 .מגשימה מטרה זו

שוויו� מובנה בי� המבוטחי� �בו קיי� אי, על אחת כמה וכמה כשמדובר בתחו� הביטוח .62.2.8

ל אות� גופי� ניצבי� חולי� סיעודיי� שאי� ביד� להבי� את שמוכקל וחומר , למבטחי�

התובענה הייצוגית במקרה דנ� מגשימה את תכלית החוק יותר . העוולה שמבוצעת כלפיה�

 :לעניי� חוזי הביטוחבבית המשפט העליו�  חשי�' מהשופט ' כבוכ* קבע  .מכל תביעה אחרת

וקטני . זו מ( הנפילי� והוא מקטני אר3: חותבכוח אי( ה� שווי כו� חברת הביטוח והמבוטח...  "  
וזו הדר+ לכריתתו של . אי( בכוח� לעמוד כנגד הנפילי�, חכמי� מחוכמי� ככל שיהיו, אר3

  "   .חוזה ביטוח
  .]303' בעמ, 281) 3(ד נ"פ, מ"סהר חברה לביטוח בע' נ ח(�אגודה שיתופית בית הכנסת רמת 3128/94א "רע[

לפיכ* מרבית .  אחד מחברי הקבוצה הוא זניח באופ� יחסיגובה הנזק האישי שנגר� לכל .62.2.9

 �מחברי הקבוצה יבחרו שלא להשקיע את המשאבי� הדורשי� בירור מדויק לגילוי הא� אכ

 מרבית� של חברי ,ג� א� ישקיעו אות�;  ומה גובה הנזק,המשיבה מבצעת כלפיה� עוולה

 .דוגמת המשיבה יחששו מלפתוח בהליכי� משפטיי� כנגד גו0 עוצמתי כהקבוצה

 : בבית המשפט העליו�כה�� רסברגשטהשופטת ' כב, עמדה על כ*

מכשיר התובענה הייצוגית נועד להבטיח אכיפה יעילה של הנורמות הקבועות בחוק ולהרתיע   "  
את , מכל ניסיו( לנצל לרעה את תמימותו של הצרכ(, בעלי היתרו( הכלכלי, את העוסקי�

 חוסר הכדאיות הטמונה בהגשת תביעה על ידו נגד חולשתו בעימות שבי( השניי� ואת
היכולי� להיות קטני� יחסית לכל צרכ( , בשל הנזקי� הנגרמי� כתוצאה ממעשיה�, העוסקי�

     " .ומקור להתעשרות שלא כדי( לעוסק
  ]598, 584) 4(ד נה"פ, מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע'  יוס� ברזני נ1977/97א "ע[    

המשיבה מודעת לעוולה היא ממשיכה להחזיק את הכספי� שהיא יודעת אי� ספק כי הג� ש .62.2.10

ד "על א0 שהודתה המשיבה בפני עו, כ*. ששייכי� לחברי הקבוצה, שלפחות חלק�, בוודאות

המשיכה להחזיק בידיה כספי� השייכי� , והבטיחה כי לא תחזור עליה,  על העוולהיוגב

 .לחברי הקבוצה

סביר להניח שלא יוביל לתיקו� ,  אחד מחברי הקבוצהברי כי הגשת תביעה בידי, לפיכ* .62.2.11

רק אז , ורק אילו כל אחד ואחד מחברי הקבוצה יתבע את המשיבה, העוולה והשבת הכספי�

 . היא תפסיק להחזיק בידה כספי� לא לה

היא לא תתברר , קיי� חשש כבד כי אילו התובענה לא תתברר בדר* של תובענה ייצוגית .62.2.12

 במסגרת תובענה ייצוגית היא הדר* היעילה וההוגנת לדו� במחלוקת לכ� ברי כי בירור. כלל

� .בנסיבות העניי

62.3. � :)לחוק תובענות ייצוגיות) 3)(א(8סעי� ( ייוצג וינוהל בדר1 הולמת חברי הקבוצה יסוד סביר להניח כי עניי

זמנ� וכספ� על , והאפוטרופוס מביעי� הסכמה מלאה להשקיע את כל מרצ�, המבקשת .62.3.1

הפיזיי� והנפשיי� , את חברי הקבוצה שיתכ� שחסרי� לה� המשאבי� הכלכליי�מנת לייצג 

 .לצור* עמידה על זכויותיה�
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באיסו0 המידע , במהל* חודשי� רבי�השקיעו מאמצי� , � מטהמיהאפוטרופוס והחתו .62.3.2

כ* הובאו בפני . ככל שנית� היה בנסיבות העניי�, ואיתור מירב החומר והנתוני� העובדתיי�

תו* ניסיו� לפשט , החישובי� המלאי� והמסובכי� שהיה על המבקשת לבצעבית המשפט 

 .ולהקל את מלאכת בית המשפט בהבנת החישובי� ועל השגיאות המכוונות שנעשו בה�

הפירוט הרב והמדויק שביצעה המבקשת מדבר בעד עצמו ומוכיח כי חברי הקבוצה ייוצגו  .62.3.3

 .ועניינ� ינוהל בדר* הולמת, בדר* הולמת

יש , ורמת ההוכחה הגבוהה על כל הראיות המוצגות,  הטענות המועלות בבקשה זאתיסודיות .62.3.4

 .ג� בה� כדי להעיד על הלימות הייצוג

62.3.5. � לא תנוהל התובענהחברי הקבוצה ולכ� אי� חשש כי  ניגוד אינטרסי� בי� המבקשת לאי

 .  הולמת*בדר

  :)לחוק תובענות ייצוגיות) 4)(א(8י� סע( ייוצג וינוהל בתו� לב חברי הקבוצה  כי עניי�יסוד סביר להניח .62.4

62.4.1.  �את העוולה שגרמה המשיבה למבקשת ולחברי הקבוצה מטרת התובענה הינה לתק

� .ולהעביר לרשות� סכומי� השייכי� לה� ושהיא מחזיקה בידיה שלא כדי

 .האינטרסי� של חברי הקבוצהמ�  השונהנדה אישית 'אי� למבקשת אג .62.4.2

. ולא פנתה ישירות לבית המשפט,  ששה אלי קרבהמבקשת הביעה את תו� ליבה בכ* שלא .62.4.3

קוד� לכ� ניסה האפוטרופוס לפנות אל המשיבה מספר פעמי� במכתבי� שפורטו וצורפו לבקשה 

 .המשיבה הביעה התעלמות מופגנת מפניותיו של האפוטרופוס בש� המבקשת, אול�. זאת

 .נהל בתו� לבולפיכ* לא מ� הנמנע כי תמשי* להת, המבקשת פעלה בכל שלב בתו� לב .62.4.4

 אשר מנצלת את חוסר הידיעה, רצונה של המבקשת הוא להביא לשינוי מדיניותה של המשיבה .62.4.5

 כאשר תו* כדי ניצול היתרו� והעצמה, ואת הקשיי� להתעמת ע� המשיבה, של ציבור מבוטחיה

 .של המשיבה היא מחזיקה בידיה שלא כדי� סכומי� השייכי� למבקשת ולחברי הקבוצה

 . ובסיכוייה הגבוהי� להתקבלהתובענהה בתו� לב ובכנות בעניינה של המבקשת מאמינ .62.4.6

 .)לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(ד(20סעי� ( באופ� חמור מידי  לא יפגעהמשיבהחוסנה הכלכלי של  :'השלב  .63

 הייצוגית התובענהת חוס� כלכלי אית� ותשלו� סכו� בעל, המשיבה חברת ביטוח גדולה ומכובדת .63.1

 �192רווח נקי כולל של כ 2009הרוויחה רק בשנת המשיבה  . הכלכליתתהואי� בו סכנה ליציב

 !!!  "מיליו�

 ; לבקשה זאת'ו3נספח  כ,8/3/2010 מיו�  של המשיבה2009חות הכספיי� לשנת "דו ב106�107' ב עמ"מצ �

 . 192,332,0003 עמד על 2009 נית� לראות כי ס* הרווח הכולל של המשיבה בשנת 107' בעמ

 �26.9% מנתח השוק של ביטוחי מחלות ואשפוז באר5 וב�19.3% ב�9/2009 יקה נכו� להמשיבה החז .63.2

 .מנתח השוק של ביטוחי� סיעודיי�

 . בהתאמה'ה�3 ו'ד3נספחי� כ, 8/3/2010 של המשיבה מיו� 2009חות הכספיי� לשנת " בדו�46 ו34' ב עמ"מצ �

, יתבעו בגי� העוולהלא ול� שכ� רוב� המוחלט לע, התובענה תביא לתועלת אדירה לחברי הקבוצה .63.3

 . בעברעוול שהמשיבה הודתה ברובומוכח ועוול ,  עוול ברורכלפיה�בוצע וזאת למרות ש

לציבור הנזקק לשירותי המשיבה או , לא יגר� נזק חמור מידי למשיבה, הואיל וכ* וכיוצא בזאת .63.4

ת הצפויה מכ* לעומת התועל, כתוצאה מפגיעה ביציבותו הכלכלית של המשיבה, לציבור בכללותו

 .)לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(ד(20סעי� (לחברי הקבוצה או לציבור 

64. � . להכרה בתובענה כייצוגית ולהענקת הסעד הכספי המבוקשהשלבי�הבקשה עומדת בכל , הנה כי כ
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   דבראחרית הסעדי� ו: 'ופרק 

 .כול� או חלק�,  לסעדי� שלהל�,המבקשתל זה ובכל, חברי הקבוצהזכאי� , לאור כל האמור לעיל .65

66.  �  : כדלקמ�להורותבית המשפט הנכבד מתבקש , אשר על כ

כתובענה ייצוגית בש� חברי תוכר , י המבקשת בתיק זה נגד המשיבה"תובענה אשר הוגשה ע הכי .66.1

 .וזאת בהתא� להוראות חוק תובענות ייצוגיות, הקבוצה בבקשה זו

מועדי הצמדה  הקובעות י� תוק0 להוראות בפוליסות המשיבהאלית� סעד הצהרתי הקובע כי  .66.2

ולראות בתנאי התקנות כמחליפי� את תנאי הפוליסה , המנוגדי� לתקנות תנאי כללי הצמדה

 ומחייבי� את ולראות בהוראות התקנות כאילו מלכתחילה נקבעו בפוליסה, הסותרי� את התקנות

 .פוליסת מכביובייחוד לגבי , כ* ככלל. המשיבה

הורות למשיבה לחשב מחדש את כל סכומי ההצמדה שהיה עליה לשל� בעשרי� שני� שקדמו ל .66.3

ואול� . ה� לגבי תגמולי בית וה� לגבי תשלומי שיפוי, ליו� הגשת בקשה זאת לחולי� הסיעודיי�

לפי הוראות החוק , שהמועדי� לפיה� תבוצע ההצמדה ייוחסו לתקופה המתאימה, בפע� זאת

  . ככל שה� תואמות את החוקפוליסהולמצער לפי הוראות ה

 . באופ� שהוגדר בבקשה זאת או ככל שיראה צודק ונכו� לבית המשפט הנכבדחברי הקבוצהלהגדיר את  .66.4

כי בשאר סוגי הביטוחי�  ,ובית המשפט הנכבדלהורות למשיבה להצהיר ולהתחייב בפני המבקשת  .66.5

להורות  זאת לקבוע הא� ובהתא� להצהרה;  המשיבה לא מבצעת עוולה זו,שאינ� סיעודיי�

בגדר חברי ולהכליל� , למשיבה לחשב מחדש את כל סכומי ההצמדה כאמור לעיל ג� לגביה�

 .הקבוצה

 להעביר לחברי הקבוצה את יתרת סכומי ההצמדה השייכי� לחברי הקבוצה למשיבה תלהורו .66.6

 .ומוחזקי� בידה שלא כדי�,  וכמוגדר בבקשה זוכאמור

 מהיו� שהועבר תשלו� התגמולי� ללא יתרת �תגמולי הביטוח לכל שיעור שהועבר מלהוסי0  .66.7

 "ריבית צמודה"ו" הפרשי הצמדה "�סכומי ההצמדה ועד למועד השלמת התשלו� בפועל 

  . בחוק חוזה הביטוחכמשמעותה" מיוחדתריבית "ובנוס0 , כמשמעות� בחוק ריבית והצמדה

 . הוצאות לדוגמא� בנוס0 לכל סעד המשיבהלהשית על  .66.8

, מתו* שווי הסעד שיינת� או הסכו� שייפסק, שייקבע בית המשפט הנכבד,  כי חלק מסוי�לקבוע .66.9

,  ישול� למבקשת,או מכל סכו� בו תחויב המשיבה/הסעד שייפסק ו משווי 7% �ושלא יפחת מ

 לחוק תובענות 22סעי� ( ולחייב את המשיבה בתשלו� הסכו� האמור; כגמול מיוחד לתובע הייצוגי

 .)ייצוגיות

 משווי 15% �הדי� המייצגי� את המבקשת בשיעור שלא יפחת מ� טרחת� של עורכישכרוע את לקב .66.10

  את המשיבהולחייב; מ כחוק"בתוספת מע, או מכל סכו� בו תחויב המשיבה/הסעד שייפסק ו

 .) לחוק תובענות ייצוגיות23סעי� ( בתשלו� הסכו� האמור

 .  לשל� למבקשת את מלוא הוצאות המשפטהמשיבהלחייב את  .66.11

66.12. � .לית� כל סעד אחר שבית המשפט ימצא לנכו� ולמתאי� בנסיבות העניי

 . התובענהנוסח ומצור0 לה ,עוז�מר שלו� הר, בקשה זו נתמכת בתצהירו של האפוטרופוס .67
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 . זולבקשהמ� הדי� ומ� הצדק להיעתר  .68

____________________    ____________________  

  ד"עו, זעו�יואב הר   ד"עו, טל�עד� דרוקמ�

  44764. ר.מ     46821. ר.מ

  כ המבקשת"ב

  

  2010 לחודש אפריל �18 ביו� הנער1
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   לבקשההנספחי� רשימת

  ;15/3/2009למבקשת מיו� צו אפוטרופסות    – 1נספח 

  :לחברי קופת חולי�של המשיבה  ביטוח סיעודי קבוצתיותת ופוליס  – 2נספח 

  ;2006 טוח סיעודי של המפקח על הביטוחמדרי1 לקונה בי � והנספח לה מכבי פוליסת –' א2נספח   

  ; פוליסת לאומית– 'ב2נספח   

  : של המשיבהחות הכספיי�"הדו   – 3נספח 

  ;מספר המבוטחי� בפוליסת מכבי: 93' עמ, 2008חות "דו  – 'א3נספח   

  ;הכנסותיה של המשיבה מפוליסת מכבי: 42�43' עמ, 2009חות "דו  – 'ב3ספח נ  

  ;הוצאות המשיבה בגי� תגמולי ביטוח: 172' מע, 2009חות "דו  – 'ג3נספח   

  ; ביטוחי המחלות והאשפוזנתח המשיבה בשוק: 34' עמ, 2009חות "דו  – 'ד3נספח   

  ; המשיבה בשוק ביטוחי הסיעודחת נ:46' עמ, 2009חות "דו  – 'ה3נספח   

  ;רווחי המשיבה: 106�107' עמ, 2009חות "דו   – 'ו3נספח   

  ;המשיבהפרמיות  לרבות 2008�2010שמכבי גבתה מהמבקשת בשני� חיוביי� חודשיי�    – 4נספח 

  ;3/8/2009לתגמולי ביטוח של המבקשת מחברת הביטוח מיו� מכתב אישור התביעה    – 5נספח 

  : בפועלגובה תשלומי התגמולי� המוצמדי�להוכחת , תדפיסי חשבו� הבנק של המבקשת   – 6נספח 

  ;2009 פירוט תגמולי – 'א6נספח   

  ;2010 פירוט תגמולי – 'ב6נספח   

  : של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהחישובי סכומי הצמדה   – 7נספח 

  ; בהתאמה23 עד 1 תחשיבי� – 'גכ7 עד 'א7נספחי�   

  : בו אושפזה המבקשתקבלות המוסד הסיעודי  – 8נספח 

  ; בהתאמה3/2010 עד 11/2009 קבלות בעבור חודשי� – 'ה8 עד 'א8נספחי�   

  ;4/8/2009 של האפוטרופוס למשיבה מיו� דרישת תיקו� סכומי הצמדהמכתב   – 9נספח 

  ;19/11/2009 של האפוטרופוס למשיבה מיו�  הוספת סכומי הצמדהדרישתמכתב  – 10נספח 

  ;3/12/2009 מיו� למשיבהשל האפוטרופוס  דרישת פירוט ההצמדהמכתב  – 11נספח 

  ;23/12/2009 למשיבה מיו� תזכורת לדרישת הפירוטמכתב  – 12נספח 

  ;12/11/2009 למשיבה מיו� ד יוגב"של עו דרישת תיקו� ההצמדהמכתב  – 13נספח 

  .4/1/2010  מיו�המשיבה מודה בעוולהד יוגב בו "מכתב של המשיבה לעו – 14נספח 


