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  משיבהה  
  
  

  כספית/נזיקית/ חוזית/ייצוגית: מהות התביעה
  ח" ש11,909.27: סכו התביעה האישית

  +161,648,471: יעה הייצוגיתסכו התב

  

  בקשה לאישור תובענה כייצוגית
   2006�ו"התשס, לחוק תובענות ייצוגיותבהתא

  

ה  כנגד המשיבילאשר את הגשת תובענת המבקשהמשפט הנכבד מתבקש כדלקמ� �בית

חוק תובענות : "להל� (2006�ו"תשס, בהתא לחוק תובענות ייצוגיות, כתובענה ייצוגית

  :כמפורט להל� ומ� הטעמי שלהל�, ולתת הוראות בקשר לתובענה הייצוגית, ")ייצוגיות

  ;א1התובענה אותה מבוקש לאשר כתובענה ייצוגית מצורפת לבקשה זו כנספח

  

  הצדדי

  

  בוטחו מקומות עבודת� במסגרת.נ� בני זוג המועסקי� במוסדות אקדמיי� הימבקשי�ה .1

 לפי הגדרת חוק "צרכני�"והינ� , בהמשיטוחי בריאות קבוצתיי� אצל ה בביה� וילדיה�

 .הגנת הצרכ�
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אשר , הינה חברה ציבורית העוסקת בביטוח, מ"חברת הראל חברה לביטוח בע, משיבהה .2

חברת ", "הראל"להל�  ( ולילדיה�מבקשי�העניקה שירותי ביטוח בריאות בי� היתר ל

 .�כהגדרת חוק הגנת הצרכ" עוסק"והינה , )"משיבהה" או "החברה", "הביטוח

  

 כוללת בגדריה ג� את חברת הביטוח שנודעה בעבר בש� משיבהנעיר כבר עתה כי ה .3

אשר במסגרת מהלכי� של רכישות ומיזוגי� ע� חברות ביטוח נוספות במהל+ " שלוח"

 &" הראל חברה לביטוח"השני� לבשו אלו את צורת� הנוכחית תחת החברה הציבורית 

  . דנ�משיבהה

  

  תמצית התביעה

  

וגובה מה� כפל ת את אות� מבוטחי� מספר פעמי� בביטוחי בריאות  מבטחמשיבהה .4

 .תשלו� בשל כ+ושילוש 

  

או שילוש הביטוחי� וכפל או שילוש הפרמיות /כי נוכח כפל ו,  יטענומבקשי�ה .5

 ,להודיע,  לקשירת הצרכני� באחד ממיני הביטוחי�עובר משיבהשומה על ה, והתשלומי�

או /אודות העלות כפולה ו, דות כפילויות אלולהבהיר ולגלות את עיני הצרכני� או

 שכפל וכ� על כ+, ה צור+ או טע� אמיתיי�המשולשת בה יישאו הצרכני� ללא שו� סיב

 .הפוליסות הללו אינו גורר כפל כיסוי ולא כפל פיצוי

  

או שילוש / יטענו כי אי� שו� סיבה וטע� לצרכ� סביר לקשור עצמו בכפל ומבקשי�ה .6

רק משחת את כספו של הצרכ� התמי� ואינו מוסי0 לו שו� תכלית אשר , ביטוחי� שכזה

 א+ ג� א� &או לכל הפחות כמעט ולא מוסי0 לו, ושו� תוחלת ביטוחית אמיתית שוות כס0

 .או הכיסויי�/מוסי0 לו אזי מדובר בזוטי דברי� בשוליה� של הפוליסות ו

  

ה ניתנת להבנה על ידי גילוי נאות ומפורש בצורללא הרי ש, מבקשי�יטענו ה, כ+ או כ+ .7

התקשרות שכזו ע� הצרכ� . לא יכו� ולא יתכו� חוזה ביטוח, הצרכ� התמי� וההדיוט

 &מכא� שהדמי� שנגבי� בגינו .  לאו חוזה הוא&התמי� מוטעה נעדר האינפורמציה הזו 

 .נגבי� שלא כדי� ויש להשיב�

 

על , לתחו� החוזי יוסיפו ויטענו כי עוד טר� גביית הכס0 והכנסת המבוטח מבקשי�ה .8

להרתיע בפניה� עליו , המבטחת להעמיד מפורשת את המבוטחי� אודות הכפל הביטוחי
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לוודא כי המבוטח קיבל את ההודעה על כ+ תו+ הבלטה מודגשת ומפורטת , בנפרד ובגלוי

רק התנהגות זו .  ולקבל ממנו אישור פוזיטיבי לבצע את הביטוח הנוס0של העניי� הרלוונטי

 .לב ובשקיפות& התנהגות בתו�מימוש ומיצוי של חובתתוכל להוות 

 

 וככל הנראה כעניי� של מדיניות מבקשי�לא יידעה את המיידעת את  אינה משיבההא+  .9

) או משולש( בביטוח בריאות כפול לבטח�אודות כוונתה אינה מיידעת את מבוטחיה  א0

, ות מבוטחי�וגובה מה� כספי� בעבור כפל ביטוח בלא קבלת הסכמת� המפורשת להי

 . באותו ביטוח ובאותה חברה,ושוב

  

כאשר מתגלה התרמית והמבוטח מגלה אודות כפל התשלומי� המועברי� לאותה חברה  .10

 א0 משכנעת אותו להמשי+ ולשל� בעבור מספר משיבהה, בעבור ביטוחי הבריאות

 .פוליסות ולא לבטל�

  

לפוליסה במסגרתה מעניקה המבטחת פיצוי יחיד בהתא� , ע� קרות המקרה הביטוחי .11

 . בהתא� למספר הפוליסות&פיצויי� ושיפויי�) או שילוש(ולא כפל , נתבעה

  

 . לא במשפט על חשבו� המו� רב של מבוטחי�משיבהבהתנהלות חמורה זו מתעשרת ה .12

  

  

  עובדות המקרה בהרחבה

  

  ביטוח בריאות ראשו�

 

, ת בירושלי� באוניברסיטה העברי2 מבקשתעקב העסקתה של ה, 1999בחודש מאי שנת  .13

אצל שילוח  בריאות קבוצתי וחבביט, יחד ע� ב� זוגה ושתי בנותיה�, 2 מבקשתבוטחה ה

 .)"מתנת חיי": להל� ( ".מתנת חיי�" בפוליסה שכונתה חברה לביטוח

 

 & כס+ שלמדי חודש ועד היו�  2 מבקשתבעבור כיסוי ביטוחי זה מנוכה ממשכורתה של ה .14

 משכורת בפרק י תלושראה להל�". (מתנת חיי� " תחת ניכוי אשר מכונה,ח" ש18.5

בשני� הראשונות הוכלל ניכוי ביטוח הבריאות מבחינה סמנטית בסעי0 ניכוי  (הניכויי�

 )1נספח מספר  ."ביטוח חיי�"
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  . 7,3261לחברת הראל ס+ של  בעבור ביטוח בריאות 2 מבקשתס+ הכל שילמה ה .15

  

מכתב או מסמ+ מחברת הביטוח , ח"דו ועד היו� כל 1999 לא קיבלה משנת 2 מבקשתה .16

מלבד מסמכי� אשר ביקשה לקבל בסמו+ להגשת תביעה (שילוח או חברת הביטוח הראל 

 ).זו

 

  

  ביטוח בריאות שני

 

 & בביטוח בריאות אצל חברת הביטוח שילוח1 מבקש בוטח ה1999בחודש דצמבר שנת  .17

ביטוח " : להל�(לי� בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירוש, זאת באמצעות מקו� עבודתו

 )."שילוח

 

ס+ ,  ועד היו�מדי חודש בחודשו, 1 מבקשבעבור ביטוח זה נוכה ומנוכה ממשכורתו של ה .18

 י תלושראה להל�". (ביטוח שילוח" הניכוי בתלוש המשכורת מכונה שורת. ח" ש100 & כשל

 )2נספח מספר משכורת 

  

 מתוכ�,  11,020.521+ של בריאות לחברת הראל ס בעבור ביטוח 1 מבקשס+ הכל שיל� ה .19

 . חלה התיישנותלא 1 8,400 על ס+ של

 

מכתב או מסמ+ מחברת הביטוח , ח" כל דו1 מבקש ה לא קיבל2007 ועד לשנת 1999משנת  .20

 . שילוח

  

 מכוסה בביטוח בריאות על מבקש היה ה,בעת עריכת הביטוח הנזכר בפיסקאות האחרונות .21

 .יבהמש הלא היא ה&ידי אותה חברת ביטוח עצמה 

  

 על כ+ שהביטוח אליו עתיד היה להיכנס הינו כיסוי מבקש לא העמידה את המשיבהה .22

 .חה של הפוליסה אליה נכנסה רעייתווביטוחי החופ0 לזה הקיי� לו מכ
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 אשר כמתאר לעיל נכנס לביטוח של חברת השילוח כלל לא ידע שחברה זו מבקשכי ה, יוער .23

 ".ראלה"פשטה צורה ולבשה צורה ושינתה את שמה ל

  

לכ� . א� בכלל,  ה� מבוטחי� בריאות כלל לא ידעו באיזה ביטוחמבקשי�ה, לכ+&אי .24

פיצויי� או החזרי� בעבור קבלת  בבקשה למשיבהלמעול� לא פנו במהל+ שני� אלה 

 .פרוצדורות רפואיות שעברו

 

  

  ביטוח בריאות שלישי

  

צתי של בית הספר קבומורחב בביטוח בריאות , 1 מבקש בוטח ה2008בחודש אפריל שנת   .25

בריאות . ב": להל�( 893308388פוליסה שמספרה במסגרת , הגבוה לטכנולוגיה בירושלי�

 .)"הראל

 

ג� היא ) (2 מבקשתה(זוגתו &בת, 1 מבקשה...) שוב(במסגרת פוליסה שלישית זו בוטח   .26

 חברת & משיבההפע� נרכשה פוליסה זו אצל ה!). שוב...ג� ה�(ושתי בנותיה� , ...)שוב

 ".הראל" כשהיא כבר תחת הש� ,"ראלה"

27.  

, מדי חודש בחודשו1  120&כ ס+ של 1 מבקש ה ומשל�שיל� בעבור הפוליסה השלישית .28

נספח ראה להל�  (".בריאות הראל. ב"אשר נוכו ממשכורתו תחת סעי0 ניכוי המכונה 

 )2מספר 

  

היה נדו� המכתב .  מכתב מעת חברת ביטוח הראל1 מבקש נשלח אל ה09.07.2008ביו�  .29

 :ולשונו כדלקמ�, "כיסויי� דומי�"

  

מ שמחנו לגלות "כמבוטח וותיק של הראל חברה לביטוח בע"

כי בחרת להצטר. ג לפוליסת הבריאות הקבוצתית של בית 

העובדה כי הינ1 מבוטח ה� [...] הספר הגבוה לטכנולוגיה 

מעניקה ל1 יתרונות [...] במסגרת פוליסת בריאות נוספת 

  [...]"רבי

  ) 3 מספרנספח ב כ"מצ(
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בא להטעותו ) מבקשתה,  ומעול� לא לרעייתומבקשרק ל! ודוק (מבקשמכתב זה שנשלח ל .30

ולסמא את עיניו מכפל הביטוחי� ומכפל התשלומי� המיותר הנגבה ממנו ממשפחתו על 

 .משיבהידי ה

 

מדוע מצבו מעניק לו כעת ?  למבוטח וותיק1 מבקשמהי פוליסת הבריאות מכוחה הפ+ ה .31

למיותר לציי� כי במסגרת המכתב הודתה . משיבהזאת לא ציינה ה? ונות רבי�ייתר

 מבוטח 1 מבקשת בעל די� כי היא מודעת לכ+ שהאהודבגדר מה שמהווה  משיבהה

א+ היא לא ציינה בפניו כי הוא משל� שילוש ביטוחי� , ...)ומיותרי� (בכיסויי� דומי�

 באופ� ברור ומודגש כי אי� לו צור+ 1 שמבקוודאי שלא היה במכתב זה כדי להתריע בפני ה

 . הציגה מצב זה כמצב טוב ועדי0 יותרמשיבה ה&אלא להפ+, בכל אות� הביטוחי�

 

 אל חברת הביטוח אשר אישרה לו כי הוא מבוטח 1 מבקש פנה הבמועד מאוחר יותר .32

,  איזה מ� הביטוחי� ראוי לבטלמשיבה את נציגת המבקשכאשר שאל ה. בביטוחי� דומי�

 שלא לבטל א0 אחד מהביטוחי� לאור הייתרונות המוקני� לו במצב משיבהיצה לו ההמל

 .הנוכחי

  

  חשיפת אחיזת העיניי�

 

 הגבוה לטכנולוגיה הספר&החשבו� של בית& רואת1 מבקשה אל הלפני כחודש ימי� פנת .33

,  בשמו לטובת חברת שילוח מדי חודשושאלה אותו מה פשר ההעברה הכספית שהיא עושה

 הידוע לה חברת שילוח אינה קיימת עוד והיא אינה יודעת לאיזה יעד מגיעי� שהרי ככל

 ".ביטוח שילוח"הכספי� המנוכי� בעבור 

 

 כלל לא זכר כי , שני� לא קיבל כל פניה או מסמ+ מחברת שילוח9אשר במש+ , 1 מבקש ה .34

מול   בירור1 מבקשער+ ה, לכ+&אי. הוא מבוטח בחברה ולא ידע לענות מה פשר הניכויי�

ביטוח הבריאות שבחברת שילוח התברר לו כי במסגרתו , הספר&ביתהנהלת הכספי� של 

 אשר משרדו נמצא ,סוכ� ביטוח בש� אבי מלכהידי בית הספר באמצעות &נעשה על

 .בירושלי�
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� מלכה ושאל אותו על פשר הניכוי החודשי ומיהו המוטב  הסוכ התקשר אל1 מבקשה .35

 הביטוח וכעת תסוכ� מלכה כי נעשה שינוי מבני בחברוהסביר לו האו אז . לכספי� אלה

 .  וכי הכס0 מועבר אליה,חברת הראל, משיבהחברת ביטוח שילוח היא היא ה

 

 כי יש לו כפל ביטוח 1 מבקשהודה במלוא כנותו בפני ה, הסוכ� מלכה לאחר בירור שער+  .36

 ואת בני קשמבמכסה את ה "בריאות הראל. ב"וכי לאור העובדה ש.  בחבר הראלבריאות

 טע� כל מבקשאי� ל ,"ביטוח שילוח"ה יותר מאשר משפחתו בהיק0 ביטוחי גבוה הרב

 הסוכ� .להמשי+ לצרו+ את שירותיו של הסוכ� מלכה ולהמשי+ לשל� בעבור ביטוח שילוח

 . בהוגנות להפסיק לשל� לומבקשמלכה המלי4 ל

  

 .ת העניי� מולהבכדי לברר א,  אל חברת הראל1 מבקשהתקשר ה, בעקבות שיחה זו .37

 

כי לא רק שיש לו כפל  לגלות 1 מבקשהופתע ה משיבהבשיחתו ע� נציגת שירות של ה .38

שהוא מבוטח אצלה בבריאות ביטוח נוס0 דר+  אלא ,אצל אותה מבטחתבריאות ביטוח 

 . אצל אותה המבטחתמשולשהאוניברסיטה העברית ולמעשה יש לו ביטוח בריאות 

  

בתלוש שני� מסוימות הוכנס אשר ב(" מתנת חיי�"י  כי ניכומבקשי�או אז הבינו ה .39

הועבר ג� הוא , 2 מבקשתממשכורתה של ה") ביטוח חיי� " הניכויכותרתהמשכורת תחת 

. ב"וכי ג� במסגרתו כמו במסגרת , משיבה ה&  הראל אותה חברת ביטוח לזכותה של

 .בנותיה� ושתי 2 מבקשתה, 1 מבקשה: מבוטחי� כל ארבעת בני המשפחה" בריאות הראל

 

 אירעו 2008לאור העובדה שבשנת , ראשית.  התפלאו ביותר לגלות עובדה זומבקשי�ה .40

 בעלה  ידעה כי היא מבוטחת באמצעות2 מבקשתה.  שני מקרי� ביטוחיי�2 מבקשתל

 אל חברת הראל ושוחחה 2 מבקשתי פעמי� שונות פנתה הבשת. בריאות הראל. בביטוח ב

לש� בירור המסמכי� הדרושי� ממנה לקבל  (יבהמשמספר רב של פעמי� ע� נציגי ה

 בקשר בלתי אמצעי ע� נציגי 2 מבקשתבכל אות� פעמי� בה� עמדה ה). 'הפיצוי וכד

איש מה� מעול� לא הבהיר לה כי היא מבוטחת בביטוח בריאות ג� דר+ , משיבהה

 .האוניברסיטה העברית וכי היא משלמת פעמיי� בעבור כיסוי לביטוח בריאות
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 משיבה מעול� לא קיבלה מ� ה2 משיבההדבר הוא מפליא ביותר לאור העובדה שה, שנית .41

ח שנתי או כל מכתב "ומעול� לא קיבלה ממנה דו" מתנת חיי�"את פוליסת הבריאות 

 .אחר

  

  

  סיכו� ביניי�

 

 לא ידעו כי ארבעת בני המשפחה מבוטחי� בביטוח מבקשי�ה, לסיכו� המסכת העובדתית .42

.  באותה חברת ביטוח,ה אחד מבוטח בביטוח בריאות משולשוב� משפח, בריאות כפול

וודאי , ולאור העובדה כי בעת אירוע ביטוחי נית� פיצוי רק פע� אחת, אילו היו יודעי� זאת

 . אצל אותה חברת ביטוחבאותו ביטוחשלא היו מבטחי� את עצמ� מספר פעמי� 

 

זאת מכיוו� . מי�כי הינ� מבוטחי� מספר פע ג� לא היתה כל דר+ לדעת מבקשי�ל .43

מהו משמעות הניכוי  כלל לא ידעה 2 משיבה והלחברת שילוח סבר כי משל� 1 מבקששה

וודאי שלא ידעה לאיזו חברה מועברי� " מתנת חיי�"בתלוש המשכורת תחת הכותרת 

 .כספי� אלו

  

  .לעומת זאת הייתה מודעת הייטב לעובדה זו, משיבהה .44

  

 בבקשה לבטח את משיבה או אחר אל הבכל פע� מאות� הפעמי� בה� פנה גו0 זה .45

 במערכת וכי כבר נמצאתזהות התעודת מספר  במחשביה כי משיבהראתה ה, מבקשי�ה

 . אותו אד� כבר מבוטח בביטוח בריאות באמצעותה

  

לא רק שלא פעלה לקבלת אישור פוזיטיבי מ� ,  מודעת לעובדה זומשיבהא0 על פי שהיתה ה .46

שאפילו לא פעלה לפנות אליה� וליידע� אודות אלא ,  לביצוע כפל הביטוחמבקשי�ה

 משיבה ההסתירה,  בעצמה2 מבקשתוג� כשפנתה אליה ה.  והחסרונות הגלומי� בוהמחדל

 .ממנה עובדה זו

  

 בבקשה לבטל משיבה אל ה1 מבקשכל המתואר לעיל פנה השארע כאשר לאחר , יתר על כ� .47

 . שות כ� כי לא כדאי לו לע לשכנעומשיבהה ניסתה, חלק מהביטוחי�
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לגרימת כפל ושילוש ביטוח אצל אות� , במעשה ובמחדל,  פועלת ביודעי�משיבהה .48

 . א0 על פי שאינה מפצה בעבור המקרה הביטוחי אלא רק פע� אחת, מבוטחי�

  
  

  עילות התביעה

 בכדי לקשור עסקת ביטוח בניגוד לחוק החוזי� ולחוק הגנת מבקשי� הטעתה את המשיבהה

  הצרכ�

  

אוסר על עוסק ) "חוק הגנת הצרכ�": להל� (1981&א"ק הגנת הצרכ� התשמלחו) א(2סעי0  .49

ובכללו הטעיה בנוגע למהות , לעשות דבר העלול להטעות צרכ� בכל עניי� מהותי בעסקה

 .השימוש שנית� בו והתועלת שנית� להפיק ממנו, השירות

) אות קבוצתיביטוח ברי) (ביטוח( לתקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 10בהתא� לסעי0  .50

 את אותו משיבהכאשר מבטחת ה. לא ייתכ� כפל פיצוי בביטוח בריאות, 2009 –ט "התשס

היא אינה מגלה לו כי הוא לא יקבל כפל ביטוח או כפל פיצוי וכי , אד� בביטוח כפול

 .בקרות המקרה הביטוחי הוא יכוסה פע� אחת בלבד, למרות שהוא משל� פעמיי�

 גורמת לו לכרות עימה משיבהה. גבי טיב ומהות השירותטעה הנתבע לעקב מחדל זה מו .51

 מספר פעמי�  מתו+ בלבול וחוסר מודעותלשל�, חוזי� דומי� פע� שניה ופע� שלישית

בעבור שירותי� דומי� עד זהי� באמצעות אי גילוי העובדות אשר על פי הדי� היה עליה 

מטעה , 1973 &ג"השתל) יחלק כלל( החוזי�  לחוק15בניגוד לסעי0 פועלת  משיבהה. לחשו0

 .את מבוטחיה ובכ+ גורמת לה� לשל� לה פעמיי� עבור כיסויי� חופפי�

 לפקודת 56יוער כי מעשי� אלו א0 עולי� כדי עוולת התרמית כפי שמוגדרת בסעי0  .52

 . הנזיקי�

כמוגדר בסעי0 , משיבהידי ה& התקשרו בחוזה עקב הטעיה שנעשתה עלמבקשי�מכיוו� שה .53

 משיבהעל ה) תרופות( לחוק החוזי� 10על פי הוראותיו של סעי0 , כעת,  לחוק החוזי�15

ושהיא באופ� ,  בשל כ+ו ובשל העלויות המיותרות שסבללפצות� בעבור הנזק שנגר� לה�

 . וודאי יכלה לצפות�

 יטענו כי מבקשי�הרי שה,  כי פעלה שלא ביודעי� ולא במתכוו�משיבההיה ותטע� ה .54

מדה בחובת הזהירות המושגית והקונקרטית המוטלת  התרשלה כלפיה� ולא עמשיבהה

עליה מכוח מערכת היחסי� החוזית עימ� ומכוח היותה בעלת נגישות למידע ויכולת טובה 
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 בחוסר סבירות משיבהבהתרשלותה זו נהגה ה. יותר למנוע את נזקיה� של מבוטחיה

 .קיצוני וכתוצאה מכ+ גרמה נזק לחברי הקבוצה

  

   לחוק החוזי�6עי0  פעלה בניגוד לסמשיבהה

כלל בסיסי בדיני החוזי� הוא כי חוזה נכרת בדר+ . חוזה ביטוח הינו חוזה לכל דבר ועניי� .55

ללא התקיימות תנאי . של הצעה וקיבול אשר מעיד על גמירות דעתו של המתקשר בעסקה

 .כל מימד מחייב" חוזה"לא יהיה ל, זה

 

 :קובע כדלקמ�) "חוק החוזי": להל�( 1973 &ג"השתל) חלק כללי(לחוק החוזי� ) ב(6סעי0  .56

, קביעת המציע שהעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול"

  ."אי� לה תוק.

  

 בכפל ביטוח וקשרה אות� בחוזה נוס0 בלא ששאלה מבקשי� החלה לבטח את המשיבהה .57

 ובאופ� גלוי ומפורש הא� ה� מוכני� לשל� פעמיי� בעבור כיסוי טר� המעשהאות� 

ייתכ� שחלק מזערי מ� המבוטחי� הינ� שונאי סיכו� עד כדי כ+ שיסכימו . לביטוח בריאות

 .א+ עליה� לתת לכ+ הסכמה פוזיטיבית. לשל� כפל פרמיה בעבור כיסוי שולי נוס0

 . לא התבקשו לתת ולא נתנו הסכמה כזאתמבקשי�ה

 

בלא שביקש ,  מבטחת חבר קבוצה וגובה ממנו פרמיות בעבור כ+משיבהלא ייתכ� כי ה .58

א+ ורק א� פנה ) א� בכלל(ותפסיק את הגבייה , ח עצמו פעמיי� בביטוח בריאותלבט

שלא לשל� בעבור שני  אחר מעשה ובדיעבד אליה המבוטח עצמו באופ� מפורש וביקש 

או אולי לוותר על ההסכ� הקבוצתי וללקט לעצמו , אלא לבחור אחד מה�(הביטוחי� 

 ). למקרי� אשר מעסיקי� אותו פרטיי�כיסויי�

  

שתיקה תחשב כהסכמה לצור+ כריתת .  לחוק החוזי� קובע סדר הפו+ לדברי�6סעי0  .59

שאינה מטילה על המבוטח חובה , "הצעה מזכה"חוזה הביטוח רק בתנאי שמדובר ב

הרי , מכיוו� שעל מבוטח לשל� למבטח דמי ביטוח בעבור כיסוי בביטוח בריאות. כלשהי

 משיבהוה הצעה מזכה ואסור היה על השממילא כיסוי נוס0 בביטוח בריאות אינו מהו

 בחוזה ביטוח נוס0 ולגבות מה� פרמיות נוספות בטר� נתנו הסכמה מבקשי�לקשור את ה

 .להיות קשורי� בשני ביטוחי בריאות, הסכמה בלא פג�, מדעת
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 ועל פי הוראת המפקח על  הגנת הצרכ�פי חוק&חובת הגילוי המוטלת עליה על הפרה את משיבהה

  + הפרה חובה חקוקהובכ, הביטוח

 : לחוק הגנת הצרכ� מורה כדלקמ�4סעי0  .60

  –עוסק חייב לגלות לצרכ�   )א(  .4" 

)1(   כל פג או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועי

  ;המפחיתי באופ� משמעותי מערכו של הנכס, לו

"[...]  

, 600) 1(ד "ד נ"פ, בזק החברה הישראלית לתקשורת. שלו ארד נ 2837/98א "ברע .61

באותו . בהקשר של חוק הגנת הצרכ�, תייחס בית המשפט העליו� לשאלה מהי הטעייהה

 :עני� נקבע כי

 

" ) או המוסתרי(ההטעיה נוצרת כאשר קיי פער בי� הדברי הנאמרי

האחת הטעיה במעשה על : הטעיה יכולה ללבוש שתי צורות. לבי� המציאות

, והשנייה; מציאותדר1 של מצג שווא הכולל פרטי שאינ תואמי את ה

' ש בעמ" (אי גילוי פרטי מקו שיש חובה לגלות: קרי, הטעיה במחדל

608 .(  

 

 תועלת מביטוח בריאות נוס0 100%ק  כי למבוטחי� חשוב לדעת כי לא נית� להפיאי� ספק .62

 עבור שני מוצרי� שהתועלת המופקת מה� 200%צור+ לשל� וכי אי� אותו ה� רוכשי� 

 .110%היא אולי 

 היא לא הזהירה . בשתי הצורות שהטעיה יכולה ללבושמבקשי� הטעתה את השיבהמה .63

באי משלוח פוליסות ודיווחי� , אות� אזהרה מפורשת אודות כפל הביטוח טר� עשייתו

ה תוהיא זר,  יש כיסויי� דומי�1 מבקש ול2 מבקשתשנתיי� היא לא הודיעה בדיעבד כי ל

יהיו לו על שמו ב ובשיחה הטלפונית כי טוב ש במכת כאשר הודיעה לו1 מבקשחול בעיני ה

 .ביטוחי� דומי�
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פרסו� מטעה העלול להטעות את , חוק הגנת הצרכ� ל31כי בהתא� להוראת סעי0 , לציי� .64

, ומזכה את הצרכ�, פקודת הנזיקי�הצרכ� בעניי� מהותי בעסקה מהווה ג� הוא עוולה לפי 

 .בפיצויי�, מבקשהיינו את ה

 לנזק שאותו התכוו� מבקשוההפרה גרמה ל, חוק הגנת הצרכ� נועד להג� על ציבור צרכני� .65

לפי ,  מהווי� עוולה של הפרת חובה חקוקהמשיבהעל כ� מעשי ומחדלי ה. החוק למנוע

 . לפקודת הנזיקי�63סעי0 

 

גילוי נאות למבוטח בעת ההצטרפות " ,15.05.2001 מיו� 2001/9על פי חוזר ביטוח  .66

 2002/3אשר הוחל ג� על ביטוח בריאות קבוצתי בחוזר ביטוח ("לפוליסות לביטוח בריאות

ת מובהר כי לביטוחי בריאות ישנ� מאפייני� ספציפיי� המחדדי� א, )24.03.2002מיו� 

 . ההצטרפות לביטוחבטר�הצור+ בגילוי נאות של תנאי העסקה 

 

בשלב מדובר בביטוח ארו+ טווח הדורש החלטה מושכלת מהמבוטח ש זאת מכיוו� .67

שלא , כלל כחבילה של כיסויי� שוני�&הפוליסות נמכרות בדר+ו,  החתימה על החוזה

 .ה בניה�מה שמקשה על יכולת ההשווא, ד מותאמות לצורכי הלקוח הספציפייתמ

  

גילוי נאות , ש� לעצמו המפקח על הביטוח מטרה ליצור תהלי+ מכירה שקו0, לאור זאת .68

בכדי להבטיח את יכולתו של המבוטח לבחור את , והבהרה של פרטי העסקה הביטוחית

 .הפוליסה המתאימה לצרכיו

  

 .  לא עמדה בחובת גילוי הנאות אשר הוטל עליהמשיבהלמיותר לציי� כי ה .69

  

ט העליו� כבר עמד על חשיבות חובת הגילוי המוטלת על מבטחי� כלפי בית המשפ .70

 : וחזר והדגיש זאת בפסקי די� רבי�, ציבור המבוטחי�

אי� לראות ביחסי שנוצרי בי� החברה המבטחת ללקוח "

המבטח הוא בעל כח רב כלפי  [...] יחסי חוזיי רגילי

עיתי הביטוחי נתו� המבוטח ל כי ע קרות הארוע, המבוטח

 אשר לו שיל פרמיות טבי� ותקילי�, קרובות לחסדי המבטח

לא רק שנדרש מ� הצדדי שיפעלו בגילוי לב יותר מסוגי [...] 

 אלא ג מקפידי אית בכל הנוגע לדיוק, חוזי אחרי

   [...]"ולדווקנות בניסוח הדברי וכמוב� ג בכיבוד

  )749) 2(ט "ד מ"פ, ישר' מ נ"אליהו חברה לביטוח בע 4819/92א "ע(
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 בעני� זה נקבע כי.  על חברות הביטוחחובות גילוי מוגברותהפסיקה הטילה  .71

, uberrima fideiנהוג לראות בחוזה הביטוח חוזה המחייב  "

יפעלו בגילוי לב יותר לא רק שנדרש מהצדדי ש, הווי אומר

אלא ג מקפידי את בכל הנוגע לדיוק , מסוגי חוזי אחרי

  [...]"בניסוח הדברי וכמוב� ג בכיבוד ולדווקנות 

 )630ע לח "פד, מ"מבטחי המוסד לביטוח סוציאלי של העובדי בע' רפפורט נ 1341/01ע "ע(

  

 לספק את מלוא הנתוני� הנכוני� משיבהעל ה.  יש לייש� עקרונות אלה לענייננו .72

 לא משיבה ה. למבוטח בכל הנוגע לעסקאות הביטוח אות� היא קושרת עימווהרלוונטיי�

  .עמדה בחובות אלו

  

בניגוד לחוק הגנת ,  מנצלת את חוסר נסיונו של מבוטח בכדי לקשור עסקאות כפולותמשיבהה

  הצרכ� וחוק הפיקוח

  

אוסר על ניצול , 1981 –א "התשמ) ביטוח( לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 58סעי0  .73

י לקשור עסקת ביטוח בתנאי� חוסר ניסיונו של המבוטח או השפעה בלתי הוגנת עליו בכד

 :והכל כהאי לשינא, בלתי סבירי�

,  במעשה או במחדל�לא יעשה מבטח או סוכ� ביטוח   . 58"

 דבר שיש בו משו ניצול �בעל פה או בכל דר1 אחרת , בכתב

אי , בורותו, חולשתו השכלית או הגופנית, מצוקתו של מבוטח

שפעה בלתי או הפעלת ה, ידיעתו את השפה או חוסר נסיונו

הכל כדי לקשור עסקה של ביטוח בתנאי בלתי , הוגנת עליו

  ".סבירי או כדי לקבל תמורה העולה על התמורה המקובלת

 

 לחוק זה קובע כי די� נזק שנגר� לאד� על ידי עבירה על הוראה זו הוא כדי� נזק 108 סעי0  .74

 .שמותר לתבוע עליו פיצויי� על פי דיני הנזיקי�

 

 .ניצול מסוג זה גורר א0 קנס פלילי לחוק זה קובע כי) 17)(ב (104סעי0 , לציי� .75

 

 . לחוק הגנת הצרכ� החל ג� ע� מבטחי�3בלשו� דומה נוקט ג� סעי0  .76
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 מנצלת את העובדה כי פוליסות קבוצתיות נחתמות מול נציג המייצג אנשי� משיבהה .77

&לא ג� את בתקבוצה אוכי פוליסות אלה כוללות במקרי� רבי� לא רק את חבר ה, רבי�

 .פעמיי� ושלוש, ח פע� אחתבכדי לבטח את אות� האנשי� באותו ביטו, זוגתו וילדיו

  

 מודעת הייטב לכ+ שקיימי� מצבי� רבי� בה� במסגרת ביטוחי� קולקטיביי� משיבהה .78

בעוד שזכות� לפיצוי עומדת על פע� , יבוטחו בני משפחה אותו ביטוח פעמיי� או יותר

 .אחת בלבד

 

יצירת אי� ספור , בידיה עקב הצלחתה לתאר תיאור מטעה את עסקת הביטוחהדבר עולה  .79

תו+ פוליסות בעלות אי� ספור שילובי� שוני� של כיסויי� ומת� שמות שוני� לביטוחי� 

ניצול בורות� וחוסר התמצאות� של אנשי� מ� השורה בפרטי הפרטי� של עסקאות 

הספר הגבוה לטכנולוגיה &יתשבפוליסת ב" ביטוח לתרופות מיוחדות"הא�  (הביטוח

שבפוליסת האוניברסיטה " כיסוי בגי� תרופות שאינ� כלולות בסל הבריאות"כמוהו כ

 .)רק עיו� מדוקדק של איש מקצוע יוכל לספק את התשובה? העברית

  

מקשה על מלאכת המעקב אחר , פי חוק&אי משלוח הדיווחי� השנתיי� למבוטח כנדרש על .80

 ציו� הניכוי בתלוש משכורת תחת כותרת לא .מוטב מסויי�הביטוחי� אשר נעשי� לטובת 

מקשה על כ+ עוד , ברורה אשר אינה מעידה על חברת הביטוח אליה מועברי� הכספי�

 .יותר

  

) ביטוח בריאות קבוצתי) (ביטוח( לתקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 17סעי0  .81

וטחי� בפוליסה לביטוח לכל יחיד מקבוצת המב קובע כי על מבטח לשלוח 2009 &ט"התשס

 .באופ� ובמועד שיורה, בריאות קבוצתי דוח שנתי שיכלול פרטי� שעליה� יורה המפקח

 

 15.05.2001 עוד מיו� 2001/10תקנות אלה עיגנו באופ� חוקי את אשר נקבע בחוזר ביטוח  .82

אינ� , אשר הבהיר כי פוליסות לביטוח בריאות נמכרות במרבית המקרי� לזמ� ארו+

ת וכוללות חבילה של כיסויי� שוני� ולכ+ השלכה על מורכבות המוצר והצור+ סטנדרטיו

לפיכ+ יש חשיבות לקיומו של דיווח תקופתי שיאפשר מעקב . בהגברת השקיפות למבוטח

 .אחר הפרמיות והכיסויי� הניתני� במסגרת הביטוח שברשות המבוטח
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תו+ , יחיד בביטוח קבוצתיעל מבטח להמציא לכל , 2002/3על פי חוזר המפקח על הביטוח  .83

את ) בי� בהצטרפותו לראשונה ובי� בעת חידוש(שלושי� יו� מיו� תחילת תקופת הביטוח 

 .פוליסת הביטוח ואת תמצית תנאי הביטוח

  

עד .  כנדרשמשיבה לא קיבלו מסמכי� אלה מהמבקשי�ה, כפי שפורט בהרחבה לעיל .84

 מעול� לא קיבלה כל מסמ+ 2 מבקשתה, סמו+ למועד הגשת תביעה זו במשיבהלפניית� ל

 1 מבקשוה,  לא דיווחי� תקופתיי� ולא תמצית תנאי ביטוח או פוליסה&משיבהמטע� ה

והחל לקבל ממנה דיווחי� , משיבהלא קיבל מעול� תמצית תנאי ביטוח או פוליסה מ� ה

 .2007כלשה� רק החל משנת 

  

 לחוק 39& ו12בניגוד לסעיפי� ,  פועלת בחוסר תו� לב בשלב החוזי והטרו� חוזימשיבהה

  החוזי�

  

גילוי ואמת מידה של תו� לב בסטנדרט ,  שירות המבוסס על אמו�מעניקהחברת ביטוח  .85

  :גבוה ומוגבר

מכוח עקרו� תו הלב חייב המבטח לגלות למבוטח כל תניה "

ה� בזמ� קיו העלולה לפגוע במבוטח ה� בעת המשא ומת� 

  ..."היחסי בי� המבוטח למבטח

  

   )630ע לח "פד, מ"י של העובדי בעמבטחי המוסד לביטוח סוציאל' רפפורט נ 1341/01ע "ע(

באופ� , על חברת הביטוח להתריע בפני הפרט, עוד בשלב ההצטרפות על ידי הקבוצה .86

הדבר .  באמצעותהכי עליו לבדוק א� הוא כבר מבוטח בביטוח בריאות, פוזיטיבי ויזו�

 . כאשר מתגלה הכפילות, נכו� פי כמה לשלב הזנת הנתוני� למערכת

היה . בתקווה כי המבוטחי� לא יגלו אותה בעצמ�,  בוחרת להסתיר עובדה זומשיבהא+ ה .87

ללא מאמ4 ,  לכיסה בקלותמשיבה גרפה ה&היה ולא יגלו.  אולי תשיב לה� את כספ�&ויגלו

 .סכומי כס0 אדירי� נוספי�, או סיכו� לתשלו� פרמיה נוספת

לב ומקובלת בשלב הטרו� חוזי ובשלב החוזי גרמה &הפרת החובה לנהוג בדר+ תמת .88

ממנה לעול� לא תהיה לה� תמורה , )נוספת( להתקשר בעסקה בלתי סבירה מבקשי�ל

שהרי א� ישנ� הבדלי� בי� פוליסות המורכבות למע� (השקולה לתשלו� פרמיית הסיכו� 

הרי שההבדלי� בניה� נמצאי� בשוליי� ומעטי� שונאי הסיכו� אשר , �קולקטיבי� שוני
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במקו� לרכוש ביטוח , היו מסכימי� לשל� פרמיה נוספת בעבור הבדלי� זעומי� אלה

 . את לקוחותיהמשיבהבכ+ מקפחת ה). נפרד נוס0 בעבור סיכו� ספציפי ממנו ה� חוששי�

 

 מבקשי� של ה פגעה בקניינ�משיבהה

 

מהווה פגיעה בזכות , ללא בסיס משפטי, א קניינו וגביית כספי� ביתרכספו של אד� הו .89

' מ נ"חברת משול לוינשטיי� הנדסה וקבלנות בע 1910/91) 'חמ. (א.ת. (הקניי� של הצרכ�

יש להאבק בכל החומרה בתופעה ההולכת ומתגברת ). 286) 1(ז "תשנ, עיריית ראשו� לציו�

 .מעמד� להטעיית הצרכ� ולפגיעה בו ובכספושל חברות גדולות וכוחניות המנצלות את 

  

   עשתה עושר שלא במשפט והפרה חובות אמו�משיבהה

  

באמצעת גביית סכומי� , פי זכות שבדי�& כספי� שלא עלמשיבהבנסיבות אלו בה� גבתה ה .90

 עשתה היא עושר ולא במשפט ועל כ� היא חייבת להשיב את ,נוספי� בעד אותו שירות

 .  לחוק עשיית עושר ולא במשפט1 כפי שמורה סעי0, הזכייה

א " על בסיס שלושת היסודות המצטברי� אשר נקבעו ברעמשיבהחובת ההשבה חלה על ה .91

) 4(ב"ד נ"פ, מ"פורו אביזרי ומוצרי צריכה בע' ר יבוא יצור והפצה נ.י.ש.א 6768/94

, שנית. מבקשי� של ה� התעשרה מכיסמשיבהמהבחינה העובדתית ה, ראשית: 289

, שלישית. משיבהומחדלה של הקשר סיבתי בי� ההתעשרות לפעולתה של מתקיי� 

, ההתעשרות התקבלה שלא על פי זכות שבדי�, כמפורט לעיל, מתקיי� היסוד הנורמטיבי

 .לתקנות ולהוראות המפקח על הביטוח, לחוקכיוו� שהמשיבה פעלה בניגוד מוחלט 

ית המשפט העליו� הטיל על ב.  השולטת על נתח שוק גדול,ציבורית היא חברה משיבהה .92

וודאי כאשר ישנו חוסר איזו� . על חברות מסוג זהלב והגינות מוגברי� &תו�, חובות גילוי

 .זמ� וכס0, פערי מידע, בהיבט של כוח מיקוח, מוחלט בי� התאגיד לבי� ציבור הצרכני�

של א+ אי קיו� חובת גילוי ,  במידת החסידות לנהוג בה�משיבה מה מצפי�מבקשי�אי� ה .93

פרטי� הרלוונטי� להתקשרות הידועי� לצד אחד שאי ידיעת� עלולה לפגוע בצד השני 

 . צדק וחוק, היא מנוגדת למוסר, והצגת מצגי שווא המנוגדי� למציאות למעשה
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 היא פסולה מכל וכל ויש משיבהנראה כי בעול� העסקי של ימינו התנהגות מעי� זו של ה .94

 :קבע כי בפרשת קוסוי נ. להוקיעה באופ� מפורש

הוא חל בכל מקו שבו נותני לאחד , עיקרו� האמו� הוא בעל תחולה רחבה"

  ".כוח ושליטה על זולתו

  )253) 3(ח"ד ל" פמ"בנק פויכטונגר בע' קוסוי נ 817/79א "ע(

חובת אמו� זו הופרה בבוטות על ידי .  לקוח–נית� לייש� עיקרו� זה ג� ליחסי תאגיד ציבורי 

  .משיבהה

  

  תנאי לאישור התובענה כייצוגיתהתקיימות ה

  

מבטא את עמדת המחוקק הרואה , 2006 –ו " לחוק התובענות הייצוגיות התשס1סעי0  .95

בתובענה הייצוגית מכשיר ראשו� במעלה באכיפה הפרטית של דיני� המיועדי� להג� על 

מטרת החוק היא מימוש זכות . הפרט בפני גופי� כלכליי� רבי עוצמה כדוגמת המשיבה

 .הרתעה וניהול יעיל הוג� וממצה של התביעות, אכיפת הדי�, ה לערכאותהגיש

, בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר תובענה זו כתובענה ייצוגית לפי חוק תובענות יצוגיות .96

זאת כיוו� שהתובענה ממלאת אחר כל התנאי� הדרושי� לצור+ אישורה כתובענה 

ת לידי ביטוי בחוק תובענות משרתת נאמנה את מטרות המחוקק כפי שבאוו, ייצוגית

 .ייצוגיות

 :לחוק תובענות יצוגיות קובע כי ) א(3סעי0  .97

  ..."לא תוגש תובענה יצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה"

  : לתוספת השניה מתייחס ל1 סעי0 

בקשר לעני� שבינו , כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, תביעה נגד עוסק"

  [..]". לבי� לקוח 

 :  קובע כי עוסק הוא1981 &א"הגנת הצרכ� תשמ לחוק 1סעי0   

 ".כולל יצר�, מי שמוכר נכס או נות� שירות דר1 עיסוק"

  : לתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות מתייחס ל2עי0 ס
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, בקשר לעניי�, סוכ� ביטוח או חברה מנהלת, תביעה נגד מבטח"

בות לר, שבינ לבי� לקוח, לרבות חוזה ביטוח או תקנות קופת גמל

 ."בי� א התקשרו בעסקה ובי� א לאו, מבוטח או עמית

 :לחוק תובענות יצוגיות קובע כי) א(4סעי0  .98

אלה רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית "

, )א(3אד שיש לו עילה בתביעה או בעניי� כאמור בסעי.) 1: (כמפורט להל�

שותפות לכלל החברי המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המ

  "; בש אותה קבוצה–הנמני ע קבוצת בני אד

,  בעניי� שבינה לבי� לקוח, מבטחת,הבקשה היא לאישור תובענה ייצוגית נגד עוסקת .99

על כ� נית� להגיש תובענה ייצוגית בקשר .  עילת תביעה כזוי� אוחזי�המבקש. מבוטח

 .לעניי� זה

 :בע כילחוק תובענות ייצוגיות קו) א(8סעי0  .100

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

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות ) 1(

ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת , לכלל חברי הקבוצה

  ; הקבוצה

תובענה ייצוגית היא הדר1 היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת ) 2(

  ; נסיבות העניי�ב

צג וינוהל יו חברי הקבוצה ילענינ של כלקיי יסוד סביר להניח כי ) 3(

  ; [...]בדר1 הולמת

קיי יסוד סביר להניח כי ענינ של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  ) 4(

  ". בתו לב

  .הבקשה ממלאת אחר הדרישות הקבועות בהוראה זו

  

  וכרעו לטובת הקבוצהשאלות מהותיות של עובדה ומשפט אשר י
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משותפות לכלל חברי , עילות התביעה שיש למבקש כנגד המשיבה בשל הנזק אשר נגר� לו .101

 . הקבוצה ומבוססות על אות� עובדות שהמבקש טוע� לקיומ�

לקשור מבוטחי� אצלה בביטוח בריאות נוס0 המשיבה נוהגת כעניי� של מדיניות .102

ג� . בלא שנתנו הסכמה מלאה ובלא פג� לכ+, ימהולהכניס� לכאורה לתו+ היקשרות חוזית ע

בדיעבד ולאחר מעשה אי� המשיבה מיידעת את מבוטחיה הפרטיי� אודות החסרו� שבכפל 

  .ביטוח

 בה� לא צויי� קיומו של כפל ביטוח ומשיחות הטלפו� ע� 2משיחות הטלפו� ע� המבקשת  .103

 העומדי� לזכותו אצל  בה� שוכנע המבקש שלא לבטל את שילוש ביטוחי הבריאות1המבקש 

מגלה המשיבה כי עניי� זה הוא עניי� שבשגרה וכי כמדיניות היא אינה נוקטת בכל , משיבהה

 .אמצעי בכדי למנוע את חסרו� הכיס הבלתי מוצדק ממבוטחיה

המשיבה מטעה . חוקהמשיבה מטעה את ציבור לקוחותיה בניגוד ל, כפי שפורט לעיל, בנוס0 .104

בו היא מהללת את  1 מכתבה אל המבקשמ. ת כפל הכיסוימבוטחי� בנוגע למשמעואת ה

משיבה פועלת ג� באופ� אקטיבי בכדי להשאיר  כי ה,עולה, יתרונותיה� של כיסויי� דומי�

בעוד שהתמורה אשר יקבלו , את המבוטחי� במצב בו ה� מבוטחי� אצלה פעמיי� או שלוש

 ). לא פחותא�( הכיסוי 100%לעול� לא תעבור את , בקרות המקרה הביטוחי

ראויה להתברר בתובענה ייצוגית , שנעשית באופ� אחיד כלפי ציבור של צרכני�, הטעיה כזו .105

בזק חברה הישראלית ' נ' שפירא ואח 13928/02א " בש1887/02) א"ת(א "ראה לעניי� זה ת(

  )). לא פורס�(מ "בע

וזה על פעולה כאילו שתיקה מהווה הסכמה לצור+ כריתת ח &ג� עילות התביעה האחרות .106

פעולות בניגוד לחוק , הפרת חובה חקוקה, הפרת חובת הגילוי, א0 שלא מדובר בהצעה מזכה

מעוררות שאלות שמשותפות , בחוסר תו� לב והעשרות שלא כדי�, הגנת הצרכ� וחוק הפיקוח

 . לכלל חברי הקבוצה

ת מעל לצור+ נאמר כי לפי ההלכה הפסוקה ממילא לא נדרשת זהות מוחלטת של כל השאלו .107

משותפות לחברי , העומדות במוקד הדיו�, הטעונות הכרעה ודי בכ+ שהשאלות העיקריות

 .כל דרישה אחרת תסכל את תכליתה של התובענה הייצוגית. הקבוצה

ההפרש שבי� פיצוי בגובה   &זהה ג� הוא, הסעד לו זכאי כל הנמנה על חברי הקבוצה .108

לבי� , נעשה אצל המשיבההתשלומי� ששולמו בעבור ביטוח הבריאות הראשו� אשר 

 .התשלומי� אשר שולמו בעבור ביטוחי בריאות מאוחרי� של אותו מבוטח אצל המשיבה
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 לחוק תובענות ייצוגיות קובע דרכי� שונות להתייחסות 20בא� יעלה הצור+ הרי שסעי0  .109

כ+ נית� . לאחר אישור התובענה כייצוגית, לתביעות אישיות של כל חבר מחברי הקבוצה

 .וג ג� בענייננויהיה לנה

ה� , המשפטית ושאלת הנזק עליה� מתבססת הבקשה, המערכת העובדתית, לסיכו� .110

 . וליתר חברי קבוצת התובעי�י�יסודות משותפי� למבקש

 

  סיכויי התביעה

 

 .שהשאלות המשותפות יוכרעו לטובת הקבוצה, וא0 יותר, ישנה אפשרות סבירה .111

על מסמכי� שנשלחו על ידי , בי� השאר, היא מבוססת. בקשה זו אינה מוגשת בחלל ריק .112

על תלושי המשכורת של המבקשי� ועל מכתב ו, בסמו+ להגשת התביעההמשיבה עצמה 

כי המשיבה גובה מספר תשלומי� בעבור מה� עולה באופ� ברור , 1מהמשיבה אל המבקש 

ונוהגת כ+ , כי היא התעשרה על חשבונ� של המבקשי� שלא כדי�, אותו מוצר מאותו אד�

 . כלפי לקוחותיה האחרי� כעניי� של מדיניותג�

אשר היא הסוגיה , אי� כל קושי לברר את הסוגיה העובדתית בדבר הגבייה העודפת, כ�&כמו .113

 .המרכזית המשותפת לחברי הקבוצה

 אשר , אל מול יישו� והתנהלות סותרי� מצד המשיבה,הוראות החוק המפורשותלאור  .114

ישנה אפשרות סבירה שהשאלות אשר , משכורתבתלושי העולי� בצורה גלויה ומפורשת 

 .הועלו בבקשה זו יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

  

  התובענה הייצוגית היא המתאימה לבירור המחלוקת

  

מהווה הדר+ היעילה , אי� ספק כי בענייננו ניהול ההלי+ במתכונת של תביעה ייצוגית .115

 .וההוגנת להכרעה במחלוקת

מצדיק את אישור התובענה ,  את המשיבהי� תובעי�קשבשמה המב, גודל הקבוצה, ראשית .116

 .כייצוגית
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לקוחות אלה . מספר רב ביותר של לקוחות ניזוקו ממעשי ומחדלי המשיבה כפי שתוארו .117

א+ בעוד שהפגיעה הכספית בכלל חברי הקבוצה היא . מפוזרי� בשטח כל מדינת ישראל

בפני עצמו לא יביאו לנקוט יש להניח כי הנזק שנגר� לכל אחד מהלקוחות , גדולה ביותר

בהליכי� באופ� עצמאי בשל העדר כדאיות כלכלית ובשל העדר יכולת או מוטיבציה לפתוח 

 .כחברת הראל, כה גדול ורב עוצמהבהלי+ משפטי נגד גו0 

,  התובעי�קוחותיה של המשיבה השייכי� לקבוצתיש להניח כי חלק גדול מל, זאת ועוד .118

 . כלל לא מודעי� לעניי�

  :א ברזני"� זה התבטא כבוד בית המשפט בעבעניי .119

מכשיר התובענה הייצוגית נועד להבטיח אכיפה יעילה של הנורמות "

מכל נסיו� , בעלי היתרו� הכלכלי, הקבועות בחוק ולהרתיע את העוסקי�

לנצל לרעה את תמימותו של הצרכ� את חולשות בעימות שבי� השניי� 

ל ידו נגד העוסקי� בשל ואת חוסר הכדאיות הטמונה בהגשת תביעה ע

היכולי� להיות קטני� יחסית לכל , הנזקי� הנגרמי� כתוצאה ממעשיה�

  ."צרכ� ומקור להתעשרות שלא כדי� לעוסק

בזק החברה ' יוס. ברזני נ 1977/77א "השופטת שטרסברג כה� בע' כב (

 )609) 4(ה "ד נ" פמ"הישראלית לתקשורת בע

  .וק הגנת הצרכ� ובחוק תובענות ייצוגיותברוח פסיקה זו נקבעו ג� ההסדרי� שבח  

התובענה הייצוגית היא כלי חשוב להגברת , כפי שנכתב בהצעת חוק תובענות ייצוגיות .120

ובכלל זה תביעות , האכיפה של זכויות שלגביה� התביעה הפרטנית אינה הלי+ יעיל ומעשי

ר גדול הנפגע זהו כלי חשוב לתביעת זכויות של ציבו. שסכומ� זניח לעומת עלות התביעה

 .ממעשה של גור� אחד המרכז בידו כוח רב

אי� אפשרות , למרות שזכות� של חברי הקבוצה הפוטנציאליי� ידועה בשלב הגשת הבקשה .121

ולצרפ� למסגרת של תובענה ) כיוו� שפרטיה� נמצאי� אצל המשיבה(מעשית לאתר� 

כ� . ה יתברר בנפרדולמעשה א0 אי� צור+ שהעניי� האישי של כל אחד מחברי הקבוצ, רגילה

לא נדרש בירור מעמיק ופרטני של העובדות הבסיסיות לגבי ההתקשרות בי� המשיבה לבי� 

 . כל חבר בקבוצה באופ� אישי

 מימוש &ברור שתובענה ייצוגית בפרשה דנ� תגשי� בדר+ הטובה ביותר את מטרתה, מכא� .122

מת� תרופה לציבור , זכות הגישה לערכאות של כל אחד ואחד מבי� חברי הקבוצה המיוצגת

אכיפת הדי� על המשיבה , רחב של לקוחות אשר נפגעו כתוצאה ממעשי המשיבה ומחדליה
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תו+ ניצול לרעה של המנגנו� בו היא , והרתעתה מלהמשי+ ולפעול באופ� חד צדדי ושלא כדי�

 .נוהגת

נת זוהי הדר+ ההוג. לנהל את התביעה כייצוגית, ולמעשה מ� ההכרח, בנסיבות אלה מוצדק .123

וכנראה היחידה להכריע בעני� ולהשיב לחברי הקבוצה את הכספי� שהמשיבה נטלה מה� 

 . שלא כדי�

  

   בדר+ הולמת ובתו� לבי�עניינ� של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל  בידי המבקש

  

 . הבקשה מבוססת על שאיפה כנה לאכיפת הדי� .124

 יסוד להניח כי כ+  עילת תביעה אישית נגד המשיבה וישי� הראו כי קיימת לה�המבקש .125

 .הדבר ג� בעניינ� של חברי הקבוצה

, קבוצה זהי� לאינטרסי� של כלל חברי הי� והאינטרסי� של המבקשזכויותיה�, בנוס0 .126

 .ת לייצג את עניינ� של אחרי� כמות� וכספו על מנזמנ�, וה� נכו� להשקיע ממרצ�

חומר והנתוני�  מאמצי� באיסו0 המידע ובאיתור מירב הי� המבקשוג� עד עתה השקיע .127

 את האספקטי� המשפטיי� וובדק, כלל שנית� היה לעשות בנסיבות העניי�, העובדתיי�

 . והעובדתיי� הכרוכי� בהגשת בקשה זו

ייזו� ההלי+ נעשה .  בהצלחת התביעה משות0 לכל חברי הקבוצהי�האינטרס שיש למבקש .128

מהמשיבה את סכומי על מנת לאפשר לכלל חברי הקבוצה לקבל ,  בתו� לבי�על ידי המבקש

 מטרה אישית שאינה מתיישבת ע� האינטרסי� י�אי� למבקש. הכס0 אשר שילמו לה ביתר

 ואי� כל ניגוד ענייני� בי� י�הצלחת הקבוצה היא הצלחת המבקש, של כלל חברי הקבוצה

 . לאינטרסי� של שאר חברי הקבוצהי�האינטרסי� של המבקש

כיוו� שהיא מבוססת על עובדות , ה להתקבל בתו� לב בסיכויי התביעי� מאמיני�המבקש .129

 .י� של המבקשי ג� בכ+ יש כדי לבסס את תו� ליב�מוצקות ונראה כ

  .בנסיבות אלה מוצדק לנהל את התביעה כייצוגית .130

  

  ש הנכבד"המבוקש מביהמ

  



23 

 

 כי הקבוצה בשמה מוגשת ,לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(14& ו10בהתא� לסעיפי� , לקבוע .131

 : תוגדר כדלקמ�ת התביעה הייצוגי

 במהל1 ,כל המבוטחי בחברת הראל חברה לביטוח ביותר מפוליסת ביטוח בריאות אחת

 בלא שהובהר לה  מפורשות טר החיוב הכספי ,שבע השני שקדמו להגשת בקשה זו

הוא נוס. ) או נרכש בעבור(כי ביטוח הבריאות המאוחר אשר רכשו , בעבור הביטוח הנוס.

יי לזכות ובלא שנתנו הסכמה מפורשת להיכלל בביטוח בריאות לביטוח בריאות הק

  .למרות קיומו של הביטוח הראשו�, נוס.

 ; לחילופי� בית המשפט הנכבד יתבקש לקבוע הגדרה אחרת לקבוצה  

 יהיה התובע הייצוגי י�כי המבקש, לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(א(14בהתא� לסעי0 , לקבוע .132

 ;כח המייצג&ה זו יהיה באכוחו החתו� על בקש&וכי בא

 הייצוגית ת התובענהוכי עיל, לחוק תובענות ייצוגיות) 3)(א(14בהתא� לסעי0 , לקבוע .133

 :תהיינה כמפורט בבקשה דנ� ואשר מרוכזות כדלקמ�

 15 בסעי0 לקראת כריתתו של חוזה ובעת קיומו של חוזה כאמורביצוע הטעיה   .א

בניגוד , שור עסקת ביטוח בכדי לק1973 &ג"התשל) חלק כללי(לחוק החוזי� 

התנהגות העולה לכדי עוולת ,  1981&א"לחוק הגנת הצרכ� התשמ) א(2לסעי0 

 ;]נוסח חדש[לפי פקודת הנזיקי� התרמית 

 ;1973 &ג"התשל) חלק כללי( לחוק החוזי� 6הפרת סעי0   .ב

 ובניגוד 1981&א"הפרת חובת גילוי בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכ� התשמ  .ג

 ;המהווי� הפרת חובה חקוקה, ל הביטוחלהוראות המפקח ע

בניגוד להוראות סעי0 , ניצול חוסר נסיונו של הצרכ� בכדי לקשור עסקת ביטוח  .ד

 ובניגוד 1981&א"התשמ) ביטוח( לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 58

 ; לחוק הגנת הצרכ�3להוראות סעי0 

יוב חוזי הפרת החובה לנהוג בתו� לב ובדר+ מקובלת במשא ומת� ובקיו� ח  .ה

 ; לחוק החוזי�39& ו12לפי סעיפי� 

 ;כבוד האד� וחירותו בעצ� הפגיעה בקניינו של אד�: הפרת חוק יסוד  .ו

 ;עשיית עושר ולא במשפט  .ז

 ;הפרת חובות אמו�  .ח
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 .כל עילה אחרת שעולה מ� העובדות המובאות בבקשה זו  .ט

י כל חבר וא פיצו כי הסעד ה,לחוק תובענות ייצוגיות) 4)(א(14בהתא� לסעי0 , קבועל .134

פיצוי בגובה ההפרש כלומר , בקבוצת התובעי� בגי� הנזק שנגר� לו בקשר ע� עילות התביעה

לבי� , שבי� התשלומי� ששולמו בעבור ביטוח הבריאות הראשו� אשר נעשה אצל המשיבה

, ל אותו מבוטח אצל המשיבההתשלומי� אשר שולמו בעבור ביטוחי בריאות מאוחרי� ש

ולחילופי� להורות על ; דה וריבית כחוק עד למועד התשלו� בפועלזאת בתוספת הפרשי הצמ

לחוק ) ג(20בהתא� לסעי0 , או לטובת הציבור, כולה או חלקה, סעד אחר לטובת הקבוצה

 ; תובענות ייצוגיות

אודות , להודיע לכל המבוטחי� באמצעותה בביטוחי כפל בריאות למשיבה  בצולהורות .135

ונייני� בכ+ לבטל את הביטוח בו אינ� חפצי� ולקבל החפיפה בביטוחי� ולאפשר לכל המע

 ;החזר בעבור הפרמיות אשר שילמו ביתר

א� קיי� , להורות בצו למשיבה להודיע לכל המתעניי� בביצוע ביטוח בריאות באמצעותה .136

 ;לטובתו ביטוח בריאות באמצעותה ולהבהיר לו אודות משמעות ביצוע הביטוח הנוס0

באופ�  תפורס�כי ההחלטה בבקשה זו , וק תובענות ייצוגיות לח25בהתא� לסעי0 , הורותל .137

 ; המשפט הנכבד&ידי בית&שייקבע על

בכל , את התובענה כתובענה ייצוגית,  לחוק תובענות ייצוגיות13בהתא� לסעי0 , לאשר .138

המשפט &הכל כפי שייראה בעיני בית, המשפט הנכבד יחליט עליו ביחס לבקשה&שינוי שבית

 ; חת ניהול הוג� ויעיל של התובענה הייצוגיתהנכבד ראוי לש� הבט

וזאת בהתא� להוראות ,  את הקבוצהי� המייצגי� תובע� בשל היותי�לקבוע גמול למבקש .139

 . לחוק תובענות ייצוגיות22סעי0 

 של טרחה לבא כוח�&לרבות קביעת שכר, והדיו� בבקשה ז בהוצאות האת המשיבלחייב  .140

 .  לחוק תובענות ייצוגיות23התא� לסעי0 וזאת ב,  בהיותו מייצג הקבוצהי�המבקש

  

  מבקשיהנזק ל

 :לפי החישוב הבא,  1 11,909.27 עומד על סכו� של מבקשי� הנזק הכספי של ה .141

לכל המשפחה " מתנת חיי�" נרכשה בחברת הראל פוליסת בריאות 1999במאי שנת   .א

 זו בעבור פוליסה.  ובנותיה�מבקשי�אשר כללה את ה, )7196836אשר מספרה הוא (

 . לחודש 181& כ2 מבקשתשילמה ה
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ה� פוליסות ביטוח שנרכשו , "ביטוח שילוח"ופוליסת " בריאות הראל. ב"פוליסת   .ב

 .לא היה בה� צור+&ולמעשה, במועד מאוחר יותר

על . בדיוק 1 100 מדי חודש בחודשו 1 מבקשבעבור פוליסת ביטוח שילוח שיל� ה  .ג

עד היו� , לכ+&אי. לה התיישנותהתשלומי� ששולמו בשבע השני� האחרונות לא ח

 . 8,4001 בשל תשלו� עבור ביטוח שילוח על ס+ של 1 מבקשעומד נזקו של ה

 ס+ של 2008החל מחודש אפריל שנת  מבקשבריאות הראל שיל� ה. בעבור פוליסת ב  .ד

מדי חודש  1 126.72 ס+ של 2009בשנת , )2008בשנת 1 1,098.63, היינו( 1 122.07

כ החל "סה 1 890( 1 127.21 ס+ של 2010ובשנת ) 2009שנת כ ל" סה 1,520.641(

 .כ"בסה 1 3,509.27 & ו&) ועד יו� הגשת תביעה זו2010מתחילת שנת 

בעבור ביטוחי בריאות  1 11,909.27 שילמה היחידה המשפחתית ס+ שלהכל & בס+  .ה

 .מאוחרי� אשר כבר לא היו דרושי� לה�

 . 11,909.271 א בס+ של  הוידי המבקשי�&ס+ הסעד הנתבע על, לכ+&אי .142

  

  הקבוצה והנזק לקבוצה

כי בניגוד למקרי� רבי� אחרי� בה� חר0 , נית� לומר, באשר להגדרת קבוצת התובעי� .143

הרי שבמקרה דנ� קבוצת התובעי� מוגדרת , צדקת התביעה ייתכ� קושי בהגדרת הקבוצה

 : באופ� חד וברור

במהל1 , ת ביטוח בריאות אחתכל המבוטחי בחברת הראל חברה לביטוח ביותר מפוליס

בלא שהובהר לה  מפורשות טר החיוב הכספי , שבע השני שקדמו להגשת בקשה זו

הוא ) או נרכש בעבור(כי ביטוח הבריאות המאוחר אשר רכשו , בעבור הביטוח הנוס.

נוס. לביטוח בריאות הקיי לזכות ובלא שנתנו הסכמה מפורשת להיכלל בביטוח 

  .רות קיומו של הביטוח הראשו�למ, בריאות נוס.

  ; לחילופי� בית המשפט הנכבד יתבקש לקבוע הגדרה אחרת לקבוצה

נית� להערי+ כי מלאכת זיהוי� של חברי הקבוצה יכולה להיעשות בצורה פשוטה למדי על  .144

 . עצמהמשיבהבסיס מאגרי הנתוני� אשר בידי ה

. משיבה� בשליטתה של היש לציי� כי הנתוני� לגבי מספר� של התובעי� א0 ה� מצויי .145

 לדעת את הפרטי� המדוייקי� אודות מספר לקוחותיה של מבקשי�הואיל ואי� בידי ה
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הרי שכעת הערכת הנזק מבוססת ,  אשר התקשרו עימה בהסכמי� מהסוג האמורמשיבהה

 .על הערכה זהירה בלבד

 נית�  לית� פרטי� באמצעות�משיבהיתבקש צו של בית המשפט הנכבד אשר יורה ל, ע� זאת .146

לאתר� ולהשיב לה� את הסכומי� , יהיה לקבוע את המספר המדויק של חברי הקבוצה

 .הנתבעי�

  :א0 על פי כ� את מספר� של התובעי� המרכיבי� את הקבוצה נית� לחשב באופ� הבא .147

 מאזרחי מדינת ישראל 21% 2009בשנת , על פי נתנוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  .א

 עמד בישראל 2009מספר האזרחי� בשנת .  בריאות פרטידיווחו על כ+ שיש לה� ביטוח

  . מה� יש ביטוח בריאות פרטי1,548,330&היינו ל.  איש7,373,000על 

הראל היא מבטחת הבריאות , 2009 לבורסה בשנת משיבה של החותיה"פי דו&על  .ב

  . איש628,621מבטחת , היינו. 40.6%המחזיקה בפלח שוק של , הגדולה ביותר במדינה

מבוטחי� במסגרת ביטוח ,  ממבוטחיה בענ0 הבריאות54%, חות אלה"דופי &על  .ג

 איש בישראל מבוטחי� על ידי חברת הראל בביטוח 339,455, היינו. בריאות קולקטיבי

  .קולקטיבי

כגו� , יטוח קולקטיבי הינו ביטוח הנעשה בעבור אנשי� המשתייכי� לקבוצה מסויימתב .148

בי� המשתייכי� לקולקטיבי� שוני� מוצאי� בני משפחה ר, מטבע הדברי�. מקו� עבודה

שתי עשיריות  ג� ע� .עבור הסדרי ביטוח דומי� או זהי�) ומשלמי�(עצמ� מבוטחי� 

  . איש67,891 &הרי שמדובר ב,  בביטוח כפל כפי שתואר לעילכבולי�מאות� מבוטחי� 

נזק� של חברי הקובצה יחושב באופ� אריתמטי פשוט לאחר שהמשיבה תחשו0 את ס+  .149

  .ל התשלומי� אשר שולמו על ידי כל אחד מחברי הקבוצה כאמור בשבע השני� האחרונותכ

שתי ג� א� נניח בהערכה זהירה ביותר כי נזק� הממוצע של חברי הקבוצה מהווה  .150

הרי שס+ נזקה של הקבוצה עומד על , ) 2,3811 (מבקשי� מהנזק אשר נגר� לעשיריות

161,648,4711. 

  

. משיבה� הצריכי� לתביעה זו מצויי� בשליטתה של ההנתוני� המספריי, ורכאמ .151

 י� לעצמ� על הערכה מינימליסטית ביותר ובכל מקרה שומרו את תביעת� ביססמבקשי�ה
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לאחר גילוי , את הזכות לעתור לקביעת פרטי וגודל הקבוצה כמו ג� שינוי סכומי התביעה

 .משיבההמסמכי� מטע� ה

  
  לסיכו

  

 משיבהה ש מקרה חמור של התנהלות שיטתית לפיה" זו מביאה לפני ביהמבקשהפרשת  .152

כ+ . מבטחת מספר פעמי� את אותו אד� בביטוחי בריאות אשר מרבית מרכיביה� חופפי�

, 7425989 משל� עבור ביטוח בריאות במסגרת פוליסה שמספרה 1 מבקשמצא עצמו ה

 2 מבקשתכ+ מצאה עצמה ה. 893308388 ופוליסה שמספרה 7196836פוליסה שמספרה 

 . 893308388& ו7196836משלמת עבור בפוליסה 

לא רק ,  אינה פונה למבוטח לקבלת הסכמה פוזיטיבית לביצוע כפל ביטוחמשיבהלא רק שה .153

 שלא משיבהאלא ג� כשמתגלה המחדל משכנעת ה, שאינה מיידעת אותו בדיעבד על הדבר

 . לבטל את הביטוח

מרבית . א+ לא כ� הדבר. � מתרצת זאת בכ+ שמדובר למעשה בביטוחי� שונימשיבהה .154

פוליסות ביטוח הבריאות מורכבות מביטוחי� מסוגי� שוני� המלוקטי� לתו+ הפוליסה 

 ככל הנראה לא יהיו. שו� תוצר עבודת יד אינו זהה באופ� מוחלט לתוצר אחר. בעבודת יד

אי� להסיק מכ+ כי , יחד ע� זאת. שני ארגוני� אשר יבחרו באותה פוליסות בריאות בדיוק

על החברה .  בכל מגוו� פוליסות הבריאות הקיימות בשוק להיות מבוטחלקוח יהיה מעוניי�

 קוסמטיי� ולא על ייתרונות הבדלי�ליידע אותו ולשאול הא� הוא מוכ� לשל� פעמיי� על 

 .משמעותיי�

לפיה היא מעבירה את האחריות לגילוי הכפל הביטוחי " שיטת מצליח" נוקטת בהמשיבה .155

בתקווה כי המבוטחי� לא יגלו את הכפילות וימשיכו לשל� מספר , מ�על המבוטחי� עצ

בית .  פיצוי יחיד פע� אחת בלבדמשיבהמשלמת ה, לכשמתרחש ארוע ביטוחי. פעמי�

 .המשפט יתבקש להורות כי שיטת מצליח זו לא  תצלח וכי יש למגר תופעה זאת מ� השורש

ורי� בדבר מביני� את משמעות� רק אנשי מקצוע המע,  ביטוח בריאות הינו מוצר מורכב .156

אי לכ+ ראוי לייש� את הדי� המטיל על חברות הביטוח . העמוקה של הפוליסות הנמכרות

חובות גילוי ואמו� מוגברות ולא לאפשר היקשרות בחוזה ביטוח אשר נעשית מתו+ פג� 

 .ברצונו של הפרט המתקשר
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 זקוק להגנה מפני חי�מבוטציבור ה. ה� חברות גדולות ובעלות עוצמההביטוח חברות  .157

חוק תובענות ייצוגיות הוא שנות� לציבור הלקוחות הנפגעי� . שרירות ליב� של חברות אלה

 .כלי� לרפא את נזקיה� הנובעי� מהתנהגותה של המשיבה

בהתא� לחוק תובענות , מתבקש בית המשפט לאשר את התביעה כתובענה ייצוגית, לכ+&אי .158

 .בקשהולהורות כמובקש ברישא ל, ייצוגיות

לבית משפט נכבד זה הסכמות העניינית , לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(ב(5בהתא� לסעי0  .159

 .והמקומית לדו� בתובענה זו

 .המאמת את העובדות המופיעות בה, י�בקשה זו נתמכת בתצהיר המבקש .160

נקו המועסקת 'ד אלכסנדרה בבצ"למע� הגילוי הנאות יובהר כי המבקשי� ה� הוריה של עו .161

 . מ"ה במשרדו של החד שכיר"כעו

 .מ� הדי� ומ� הצדק לאשר את הבקשה .162

  
  
  

          
    ________________________  
  ד"עו, עובדיה כה�    
  י�כח המבקש&בא    

 


