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 _________________ת.צ.                         שלוםמשפט הבבית 

  פתח תקווהב

  

  024190936ת.ז.  שלי רווח    :תהמבקש

  אבן יהודה ,38האודם  מרח'      

  פלם- אירית דרדיקעילי מימן ו/או ע"י ב"כ עוה"ד       

  44104כפר סבא ,548ת.ד. (בית הפעמון),  20מרח' התע"ש       

  09-7652207  ; פקס':09-7652208טל':       

  -גד  -

 512304882איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ.     :המשיבה

  4910001 פתח תקווה ,535קריית מטלון, ת.ד.  ,25הסיבים  מרח'    

  

  ;)לצרכי סמכות עייית אומדן בלבד(₪  2,500,000 עדשווי התביעה הייצוגית המשוער: 

  ₪.  8.75שווי התביעה האישית: 

בהתאם לחוק תובעות ייצוגיות, בקשה לאישור תובעה כייצוגית 

  2006 -תשס"ו 

  כדלקמן: להורותבית המשפט הכבד מתבקש 

להגיש את התובעה (המוגשת בד בבד עם בקשה זו) כגד המשיבה, כתובעה  תלהתיר למבקש .1

חוק תובעות (להלן: " 2006 –ייצוגית בהתאם להוראות חוק תובעות ייצוגיות, תשס"ו 

  ").ייצוגיות

 ") כדלקמן:הקבוצה המיוצגתלהגדיר את הקבוצה בשמה מוגשת התובעה הייצוגית (להלן: " .2

בגין הפרשי הצמדה במסגרת תשלומי דמי ביטוח חויב אשר לקוח של המשיבה כל "

  ."בשבע השים שקדמו לבקשה זו דירה

) לחוק 1(ב)(4-ו) 1(א)(4התאים הקבועים בסעיפים  תשל המבקש המתקיימים בעיי לקבוע כי .3

(א) לחוק 8סעיף מתקיימים בבקשה דא כל התאים הקבועים בתובעות ייצוגיות וכי 

 תובעות ייצוגיות;

 ולחייב את המשיבה בהוצאות הפרסום;ווסחה, בבקשה זו אופן פרסום ההחלטה  לקבוע את .4
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 ;זו בקשה פתייבס המבוקשים הסעדים תליתן א .5

 .דין עורכי טרחת שכר בצירוף אד הבקשה הוצאות בתשלום המשיבה את לחייב .6

  ההקדמ  .א

כיסוי בגין זק או אובדן  המקהוח ביטמציעה ללקוחותיה  חברהה ,בין יתר פעילויותיה .7

 "). ביטוח דירהשגרם למבה דירה ו/או לתכולתה (לעיל ולהלן: "

המדויק אשר שיעורם דמי ביטוח ("פרמיות")  חברהמשלמים הלקוחות לדירה בגין ביטוח  .8

 קבע מראש.חודשים)  12לכל תקופת ביטוח (

 ).12תשלומים (עד החברה מאפשרת ללקוחותיה לפרוס את תשלום דמי הביטוח למספר  .9

פי שהתגלה למבקשת במקרה, ומבלי שעיין זה גולה בפיה, במהלך התקשרותה עם החברה כ .10

 . על תשלום דמי הביטוחהוחל מגון הצמדה כך ש ,שותה לפתע מדייות החברה

עם החברה ולא  עובר להתקשרותם , לאללקוחות החברהות לא גולה יזה במדי ייוש

 במהלכה.

ל פירוט או כך גם אין כ קיום מגון ההצמדה איו מגולה בפי לקוחות החברה.לא רק עצם  .11

 .ציון מהם תאי ההצמדה ומהן הסיבות בהן יוצמדו דמי הביטוח

ר, יוכל הלכה למעשה, רק כאשר לקוח מבקש לקבל לידיו את פירוט דמי הביטוח ששילם בעב .12

 להבחין בקיומה של הצמדה.

, מפרה ובמהלכה דה ותאיו עובר להתקשרותה עם לקוחותיהבאי גילוייה את מגון ההצמ .13

הדין עול בתום לב ובגילוי מלא, והן הדין הכללי המחייב אותה לפהן  –הדין החברה את 

קיומה  הספציפי המחייב אותה לפרט בפי לקוחותיה כל תשלום בו יחויבו, לרבות ובמיוחד

 . התאיו של הצמדה

 טהצדדים לתובעה וסמכות בית המשפ  .ב

 :תהמבקש

 בותיה יהן של שתידירות דירה עבור ביטוח עמה לצורך השל המשיבה אשר התקשר הלקוח .14

 ").תהמבקש(להלן: "

 : המשיבה

 במגוון סוגי ביטוח ובייהם ואשר רלווטי לבקשה זו "ביטוח דירה"חברה מבטחת הפועלת  .15

 )."החברהלהלן: "לעיל ו(



  24מתוך  3עמוד 

 

  סח רשם החברות ספח  מצורףהעתקא'.כ 

 סמכות בית המשפט: 

מקומית המכות סה פתח תקווהב שלוםמשפט הקמה לבית ה, החברהמעה הרשום של לוכח  .16

 זו. לדון בבקשה

 בכל הקשור לסמכות עייית: .17

  את התוים באמצעותם יתן לאמוד את גובה הזק הטען. תבשלב זה אין בידי המבקש

ומהן  ,ביטוחה דמיהצמיד את כך למשל לא ידוע למבקשת מהו המועד בו החלה החברה ל

 .וצמדו תשלומים אלוההסיבות בהן 

לדון  עיייתלפיכך ועל בסיס חישוב שמרי, המבקשת תעריך כי לבית משפט זה הסמכות ה

 בבקשה.

 רקע עובדתי  .ג

  פעילותה של החברה בתחום ביטוח דירה. 1ג.

אשר פורסם  2018כלל המידע המפורט להלן לקוח מתוך הדו"ח התקופתי של החברה לשת  .18

 :")2018דו"ח שתי לציבור (להלן: "

שגרם למבה דירה ו/או  ביטוח דירה מיועד להקות כיסוי בגין זק או אובדן .18.1

 לתכולתה.

כיסויים ו/או שירותים אחרים, כגון: אחריות ביטוח דירה יתן להרחבה כך שיכלול גם 

 שירותי תיקוי צרת וזקי מים, אחריות מעבידים לעובדי משקכלפי צדדים שלישיים, 

  ועוד.

חברות ביטוח והוא מאופיין בתחרות  13 בישראל בתחום ביטוח הדירה פועלות .18.2

 קשה. 

 .-6.5%תחה של החברה בשוק זה, כון למועד הדו"ח ה"ל, היו כ

החברה מוכרת את מוצריה בתחום ביטוח דירה בעיקר ללקוחות פרטיים ובעיקר  .18.3

 על ידי שיווק ישיר.

 .93.8%-הסתכם ב 2018שיעור חידושי פוליסות ביטוח דירה בשת 

דומה, קיימת  ומוצע על ידי החברה ומתחרותיה הימאחר והכיסוי הביטוחי ה .18.4

 רגישות גדולה אצל הלקוחות לשיעור תשלומי הביטוח ושיויים.
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בגין ביטוח דירה בלבד עמדו על  ביטוח מדמי 2018סך הכסות החברה בשת   .18.5

101,778,000 .₪ 

  תיטיים מתוך דו"ח שספח מצורף  2018העתק עמודים רלווב'.כ 

 התקשרות הצדדים. 2ג.

את בביטוח דירה לבטח עם החברה על מת המבקשת לערך התקשרה  2018-ו 2016 בשים .19

 דירות של בותיה:השתי 

   ");הדירה בעפולהעפולה (להלן: " 4שושה דמארי דירה ברח'  ,)2018( האחת

  ").הדירה בחדרהחדרה (להלן: " 13, דירה ברח' משמר הגבול )2016( והשייה

 הצדדים התהלו כך:  ממועד התקשרותם הראשוןהחל  .20

לשוחח עם ציגי המבקשת  ההג הביטוח,ת ותקופבכל פעם בה התקרב מועד סיומן של 

 .החברה ולהאריכו

הדירה הגה המבקשת לשלם באמצעות כרטיס אשראי ובפריסה  עבור ביטוחי את התשלום

 .")הביטוח דמי(לעיל ולהלן: " לתשלומים חודשיים

זו של  –התקרבו לסיומן תקופות הביטוח של שתי הדירות ה"ל  2019במהלך חודש מרץ  .21

 .30.4.2019, וזו של הדירה בעפולה ביום 31.3.2019ביום  חדרההדירה ב

ותקופות הביטוח של שתי הדירות הוארכו  ,ציגי החברה בקשת עםבהמשך לכך, התקשרה המ

  .בהתאם

 י פוליסותת עבור לשתי הדירות  ביטוח דירה העתק עדכוספח מצורף  2019שג'.כ 

עבור תקופת הביטוח האחרוה כי החברה  תבפי ציג, צייה המבקשת ה"ל שיחתה סגרתבמ .22

 ₪. 840על  הביטוח עמד דמי סך בחדרה,רה בקשר לדיו

בתשובה לכך, תיקה ציגת החברה את המבקשת וצייה, כי הסכום המדויק בו חויבה היה 

  .קבע בין הצדדיםמעל לסכום ש₪  7, קרי ₪ 840ולא  ₪ 847

בהצמדה כאשר ביקשה המבקשת לדעת מין ובע הפער, השיבה ציגת החברה כי מדובר "

  ".למדד

הביטוח יוצמדו למדד זה או אחר,  דמיכי יודגש כבר בשלב זה: מעולם לא מסר למבקשת  .23

הביטוח שסוכמו מראש עבור כל תקופת ביטוח הם אלו אשר גבו  דמיוהמבקשת סברה כי 

 .ובמדויק בפועל
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 24.4.2019שיחתה הראשוה של המבקשת עם ציגי החברה ביום . 3ג.

אשר עוצה  הביטוח לדמילגילוייה את התוספת ו"ל , בהמשך לשיחה ה24.4.2019ביום  .24

 עם ציגי החברה.שוב , התקשרה המבקשת לטעת ציגת החברה בהפרשי הצמדה

אושר  לאחר מספר תשובות מתחמקות,ו ,אשר תועדה על ידי המבקשת ,במסגרת שיחה זו

ביטוח בסכום העולה על זה שקבע בין הצדדים, וכאשר  דמיגבו ממה כי אכן  בפי המבקשת

  מקור התוספת בהפרשי הצמדה.

כאשר ציגת החברה טועת יתה הביטוח  דמייצוין ויודגש, כי ההודאה בדבר הצמדת 

בתחילה כי הצמדה קיימת רק בביטוחי חיים, לאחר מכן כי השוי עוץ בשיויי ערך הדירות, 

  ביטוח מוצמדים למדד. ה דמיורק לבסוף הודתה כי 

  להלן עיקר השיחה:

המבקשת: ... אי חידשתי אצלכם פוליסה לפי כמה ימים. הציגה אמרה לי "

היא אמרה שהתשלומים הם כאילו אחרי ש... שאלתי אותה למה גבו יותר ממה שחויב, 

  .שהתשלומים צמודים למדד, רציתי לוודא שזה כון, כי זה לא רשום בשום מקום

  . סכום ...בביטוח חיים למשכתא, כןציגה: 

  .לא ביטוח חיים, ביטוח דירההמבקשת: 

  , ביטוח חיים כן.ביטוח דירה לאציגה: 

  ל... אז למה היא אמרה לי שזה צמודהמבקשת: 

זה כן כון, כי כל שה הערך של המבה ציגה: חכי אי אסתכל ... אי אגיד לך מה, 

אז כי כל שה הערך הוא אוטומטית היה יותר שווה. הערך של המבה,  שלך גדל

  .אוטומטית גם הפרמיה קצת מתייקרת כל שה

המבקשת: לא הבתי, אבל אם אי סוגרת איתכם על פרמיה מסוימת, אז למה אתם 

, למה אתם 840אם אי סוגרת איתכם על גובים בפועל יותר? את זה אי לא מביה. 

  א ברור לי הקטע הזה.ל ?847גובים 

  . חכי רגע ראה מה היה פה ...זה לא תקיןציגה: רגע, 

המבקשת: ... אי סוגרת איתכם סכום, הסכום הזה אמור להיות משולם כאילו אותו 

  סכום ולא יותר.

ציגה: לשה זה הסכום שאת תשלמי. כל שה שהפוליסה מתחדשת, יש התייקרות 

  בכמה שקלים.
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שאלתי ...  847. בפועל גבו ממי 840סגרתי איתה בה לי ... המבקשת: את לא מקשי

אם אי עכשיו . אותה למה, היא אמרה בגלל שגבו מדד. אז אי רוצה להבין אם זה כון

  מה? אי לא מביה את זה. ומשהו? 850אז יחייבו אותי בפועל  847סגרתי איתה 

  .זה לא אמור להיות תקיןציגה: לא, 

  זאת השאלה.המבקשת: אוקיי, אז 

  .בדקתי את זה עכשיו וזה באמת צמוד מדדחכי, אי בודקת לך ... טוב,  ציגה:

  ?הסכומים צמודי מדדהמבקשת: 

  כן.ציגה: 

  ?ולמה אתם לא אומרים או לא כותבים את זה בשום מקוםהמבקשת: 

, אם תרצי, אי אעביר אותך אליה לבירור מה יהיה היא היתה צריכה להגיד לךציגה: 

  בפוליסה של החידוש.לך 

  .847, בפועל לא יסגרו 847זאת אומרת, אם עכשיו סגרתי איתה המבקשת: 

כעיקרון זה המחיר שאמור להיסגר, לפעמים יש קצת התייקרות בכמה שקלים. ציגה: 

  ".בעקבות הצמוד מדד

  ה מיום העתק תמלול השיחהספח מצורף  24.4.2019הראשוד'.כ 

 הביטוח העבר של דמי פירוט תשלומיבדיקתה של המבקשת את  .4ג.

הביטוח בהם חויבה  דמיבמסגרת השיחה ה"ל ביקשה המבקשת לקבל לידיה את פירוט כל  .25

 .עם החברה הראשון החל ממועד התקשרותהבגין שתי הדירות 

 לעיל (צורפו 2019האחרוות לשת ראשית בדקה המבקשת את מסמכי עדכון הפוליסות  .26

 הביטוח יישאו בהפרשי הצמדה. דמילא מצאה כל אזכור לכך כי ו) ג'כספח 

אשר שלח בקשר לביטוח הדירה  ,2018אף בדקה את עדכון הפוליסה הקודם לשת המבקשת 

 בחדרה, אך גם שם לא אוזכר התאי האמור.

  תספח מצורף  2018העתק עדכון פוליסת ביטוח הדירה בחדרה לשה'.כ 

, בקשר לשתי הדירות הביטוח דמי תשלומי העבר של פירוט המבקשת את בדקהלאחר מכן,  .27

 .ממצאיהולהלן 
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 הדירה בחדרה .28

אשר שלח על ידי  מסמך "אישור תשלום פרמית ביטוח" בקשר לדירה בחדרה .28.1

לאפריל  2016תקופה שבין מאי חויבה המבקשת בבהם הביטוח  דמיהחברה מפרט את 

  .")ביטוח הדירה בחדרהסיכום דמי (להלן: " (שלוש תקופות ביטוח) 2019

 למספר הביטוח דמיזה מעלה כי המבקשת הגה לפרוש את  סיכוםעיון ב .28.2

 תשלומים בכל תקופת ביטוח.

) דמי הביטוח המוסכמים 2017אפריל -2016בתקופת הביטוח הראשוה (מאי  .28.3

 ₪.  792עמדו על 

וחויבה בערך הומילי  ללא הצמדהתשלומים  12- המבקשת שילמה את הסכום האמור ב

  :₪ 792 –המדויק 

 

) דמי הביטוח המוסכמים עמדו 2018אפריל -2017בתקופת הביטוח השייה (מאי  .28.4

 ₪.  868על 

גם כאן שילמה המבקשת את הסכום האמור בתשלומים, והפעם, לראשוה, חויבה 

דמי הביטוח שגבו עמדו על  ובסך הכל, ₪ 1.17בוסף גם בגין הפרשי הצמדה בסך של 

869.17 :₪ 
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 4-הביטוח גם הופחתו ב כי כפי שעולה מהמסמך ה"ל דמי יצוין,במאמר מוסגר  .28.5

כיווית -בהצמדה דוכי ככל הראה כתוצאה מהצמדתם, ומכאן  12חודשים מתוך 

 עסקין. 

מצביע כי לקוחות החברה שילמו ביתר  בתקופת הביטוח ה"ל הביטוח דמי, סיכום אולם

  כון לשה זו.

) דמי הביטוח המוסכמים 2019אפריל -2018בתקופת הביטוח השלישית (מאי  .28.6

 ₪.  840עמדו על 

גם כאן שילמה המבקשת את הסכום האמור בתשלומים ושוב חויבה גם בגין הפרשי 

 ₪: 58.847ובסך הכל דמי הביטוח שגבו עמדו על , ₪ 7.58הצמדה בסך של 
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 2019סך הפרשי ההצמדה שגבו מהמבקשת בגין ביטוח הדירה בחדרה עד לחודש אפריל 

 ₪. 8.75 –הים אם כן 

  ספח ביטוח הדירה בחדרה מצורף  דמיהעתק סיכוםו'.כ 

 הדירה בעפולה .29

אשר שלח על ידי  מסמך "אישור תשלום פרמית ביטוח" בקשר לדירה בעפולה .29.1

מרץ -2018בתקופה שבין אפריל הביטוח בהם חויבה המבקשת  דמיהחברה מפרט את 

 .")סיכום דמי ביטוח הדירה בעפולה(להלן: " 2019

 8-ביטוח הדירה בתקופה זו ל דמיזה מעלה כי המבקשת פרשה את  עיון בסיכום .29.2

 תשלומים.

 ₪.  630בתקופת ביטוח זו דמי הביטוח המוסכמים עמדו על  .29.3

וחויבה בערך הומילי  ללא הצמדהתשלומים  8-המבקשת שילמה את הסכום האמור ב

 ₪: 630 –המדויק 
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  ספח ביטוח הדירה בעפולה מצורף  דמיהעתק סיכוםז'.כ 

ואילו בגין  ,לאור המקובץ עולה, כי בגין ביטוח דירה אחת חויבה המבקשת בהפרשי הצמדה .30

 מעה החברה מחיוב כאמור. ביטוח הדירה השייה

הוחלט בחברה  ,2017במועד מסוים, ולכל המאוחר בשת לה, כי ועמהמסמכים ה"ל עוד  .31

 .הביטוח דמימגון הצמדה על תשלומי ל יחהל

לא דמי הביטוח את של החברה להצמיד  החלטתהשיוי מדייות זו ולא למותר לציין, כי 

ברה: לא במסגרת פוליסת הביטוח האחידה לכל הלקוחות, לא לידיעת לקוחות הח והובא

ת תקופת הביטוח, ולא במסגרת הודעה ייעודית אשר מציית את החלתו של רכאהבמסגרת 

 .מגון זה ממועד מסוים

 24.4.2019של המבקשת עם ציגי החברה ביום  שייהשיחתה ה. 5ג.

הביטוח ובדיקתה ה"ל, התקשרה המבקשת שוב  דמי סיכומילאחר קבלת עוד באותו היום  .32

על מת להבין מדוע בגין ביטוח דירה אחת היה מחויבת בגין הפרשי הצמדה ובגין  עם החברה

 השייה לא.
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לסיבת ההצמדה: בתחילה טען כי מדובר  תומתחמק ותגם כאן קיבלה המבקשת תשוב

ולאחר מכן טען כי מקור ההצמדה היה בפריסת  ,בדירה המשועבדת לבק ולכן ההצמדה

  .חודשים 12תשלומי הביטוח לתקופה של 

 להלן עיקר השיחה:

. אחת בשושה דמארי בעפולה ואחת במשמר הגבול יש לי שתי פוליסותהמבקשת: ... "

איך, . באחד מהם גבו לי הצמדה ובשי לא גבו לי הצמדה 2018- בחדרה ... אי רואה שב

  למה זה באחד כן ובאחד לא?

  .כי אחד משועבד לבק ואחד לאציגה: 

פוליסה שמשועבדת היא צמודה למדד, ופוליסה שהיא לא המבקשת: רגע, אז...

  ?משועבדת, היא לא צמודה למדד

  ציגה: כן.

  המבקשת: למה, מה, למה ההבדל הזה?

  .זה צמוד למדד מול הבקציגה: כי זה מול הבק, 

  ?ולמה אתם לא אומרים לי את זההמבקשת: 

, בואי ראה אם זו תשלומים 12- וגם בלי שום קשר, כי פוליסה אחת חולקה לציגה: 

...בואי ראה. אוקיי, הפוליסה 18אותה פוליסה. רק שייה, ראה לי לפי המספר. 

 8-תשלומים, ופוליסה אחת חולקה ל 12- שהיה לך הצמדה, זה כי היא חלוקה ל

  .תשלומים זה עם צמודי מדד 12ברגע שיש תשלומים. 

ה אתם לא אומרים לי: אם ? ... למאז למה אתם לא אומרים את כל זההמבקשת: 

  תחלקי ...

  לפי, לפי שתיים. אי לא יודעת מה היה בשיחת המכירה שלךציגה: 

אז רגע, אז אם זה פוליסה , לא יהיה צמוד." 12-המבקשת: "אם תחלקי לפחות מ

  ?תשלומים, אז זה לא יהיה 8- שמשועבדת, שמחולקת ל

. ההצמד...בגלל מה שמשועבד ומה לאעזבי, כרגע עזבי את זה ציגה: זה לא, עוד פעם, 

הסיבה הרלווטית זה בגלל שיש לך, את שאלת למה אחד עם צמודי מדד ואחד בלי. אז 

  .8- תשלומים ואחת ל 12-שפוליסה אחת חולקה ל

  אז השעבוד לא רלווטי?המבקשת: 

  לא. השעבוד לא רלווטי.ציגה: 
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...  

תשלומים. אף אחד לא  12-וחילקתי לגם עכשיו עשיתי שתי פוליסות המבקשת: הה, 

  .8- או ל 7- או ל 6-אמר לי: אם תחלקי ל

  זה כמו הוראת קבע, זה לשה, זה תמיד עם הצמדה. 12ציגה: 

? לא הבתי. אי אמורה לקרוא אי אמורה לחש אי אמורה לדעת?המבקשת: 

  מחשבות, מה?

. אי, ך מכירות מתהליםאי לא יודעת אי...זה לא צמוד 8-אחו לא אומרים שציגה: 

אי מחלקת שירות. את שואלת אותי למה, למה היה הצמדה ולמה לא, אז אי עוה לך. 

  ."8ואחת  12בגלל שבאחת היה 

  ייה מיום השי תמלולהעתקספח מצורף  24.4.2019חה השח'.כ 

  של המבקשת לחברה בכתב פיותיה . 6ג.

הביטוח אכן הוצמדו למדד, ולאחר שציגי החברה צייו  דמילאחר שהובהר למבקשת כי  .33

בפיה שלל סיבות להצמדה זו (ביטוח לדירה משועבדת, פריסה לתשלומים, שיויים בערך 

, הן באמצעות אתר החברה והן באמצעות מכתב לחברה המבקשת בכתבהדירות ועוד), פתה 

 אשר שלח מטעם בא כוחה.

הביטוח (באשר  דמיבין היתר: לאיזה מדד הוצמדו רר במסגרת פיותיה ביקשה המבקשת לב .34

הביטוח), המועד בו החלה החברה להצמיד  דמימעולם לא צוין לרבות במסמך פירוט  זה תון

או מסמך שמסרו ללקוחות החברה ומצייים את דבר  הביטוח, וכן לקבל כל הודעה דמיאת 

 וסיבותיה.הצמדה, תאיה 

 תקבלה כל תשובה מהחברה.כון למועד הגשת בקשה זו לא  .35

  יית ב"כ המבקשת לחברה מצורףספח העתק פט'.כ 

 סיכום בייים. 7ג.

  לאור המקובץ עולה כדלקמן: .36

שהתקבלו הביטוח  דמילכל המאוחר החלה החברה להצמיד את  2017החל משת  .36.1

 .מהמבקשת

 הביטוח איה ברורה.  דמיהסיבה  להצמדת  .36.2
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יים בשווי הדירה, הדירה משועבדת והחברה ישם מספר גורמים לכך: שי לשיטת ציגי

 לבק, התשלום בוצע בפריסה לתשלומים ועוד.

 דמיהחברה איה מציית ולא הודיעה ללקוחותיה (וציגיה לא טעו אחרת) כי  .36.3

הביטוח יישאו הפרשי הצמדה בסיבות מסוימות והחל ממועד מסוים. דבר ההצמדה 

 ודע למבקשת כבדרך אגב בלבד ובמסגרת שיחה להארכת תקופת הביטוח.

כיווי, אלא - קיומו של מגון הצמדה דועצם קשת לטעון כגד ביצוין ויודגש: בקשה זו איה מ .37

על מת  , וזאתברה בטרם ביצעו את התשלוםכגד אי גילוי מדייות ההצמדה ללקוחות הח

   שלם את ביטוח הדירה.שיקבלו החלטה מושכלת ועצמאית כיצד ל

 הטיעון המשפטי  .ד

  חוקההצמדה על פי  מה שלאת קיו גלותחובתה של החברה ל. 1ד.

 וככל הראה המבקשת איה טועת כגד חוקיות מגון ההצמדה, קל וחומר באשרכאמור,  .38

 כיווית עסקין.-בהצמדה דו

אודות עצם קיומה המבקשת כן טועת, כי שומה היה על החברה לעדכן ולהודיע ללקוחותיה 

 וסיבותיה. , תאיהשל הצמדה

כפי שיפורט בהמשך, חובותיה של החברה לגילוי מלא ככלל, ובקשר למגון הצמדה בפרט,  .39

כי חובה בעת ווהן תקה ספציפית אשר ק ,הן הדין הכללי אליו כפופה החברה –בדין  ותקבוע

  על החברה לפרט בפי לקוחותיה כל תשלום אשר ייגבה, לרבות הפרשי הצמדה ותאיה.

  הדירה את דבר ההצמדה במסגרת פוליסת ביטוחגלות החברה מעת מל. 2ד.

במסגרת אתרה מפרסמת החברה את וסח פוליסת ביטוח הדירה מטעמה המהווה וסח אחיד  .40

 ").פוליסת הביטוחלקוחותיה (להלן: "לכלל 

  ספח העתק פוליסת הביטוח במועד הגשת בקשה זו מצורףי'.כ 

מציית החברה  –" תאים כללים לכל פרקי הפוליסה" –במסגרת פרק ה' לפוליסת הביטוח  .41

תגמולי "-וקרי גובה הכיסוי לו מתחייבת החברה,  - "סכומי הביטוח"-לכי בכל הקשור 

ם תקיים מגון הצמדה בהתאם לשיוייהתשלומים המגיעים למבוטח מהחברה, י – "הביטוח

 .מדד תשומות הבייהב, ובמקרים מסוימים במדד המחירים לצרכן
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 לפוליסת הביטוח: 37כך למשל בסעיף  .42

  הצמדת סכומי הביטוח"

סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו ישתו בהתאם לשיויים בין מדד המחירים   .א

המדד), שפורסם  –שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן  לצרכן

לאחרוה לפי תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרוה לפי קרות 

למעט סכומי הביטוח לפי פרק א' שישתו בהתאם לשיויים במדד מקרה הביטוח, 

ן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להל מחירי תשומה בבייה למגורים

מדד תשומות הבייה), שפורסם לפי תחילת תקופת הביטוח לבין מדד תשומות  –

 הבייה שפורסם לאחרוה לפי קרות מקרה הביטוח.

אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח,   .ב

וזאת שלא כתוצאה מהצמדה למדד או למדד תשומות הבייה, תהווה כל הגדלה 

סכום בסיסי וסף עליו חלים תאי ההצמדה שפורטו לעיל, והבסיס להגדלה כזאת 

יהיה המדד או מדד תשומות הביה, לפי העיין, שפורסם לאחרוה לפי מועד 

 תחילת תוקף ההגדלה."

 לפוליסת הביטוח מציית החברה כדלקמן: 38בסעיף ו

  הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח"

למבוטח בשל קרות מקרה הביטוח ישתו בהתאם תגמולי הביטוח המגיעים   .א

שפורסם לאחרוה לפי קרות מקרה הביטוח לבין המדד  לשיויים בין המדד

למעט תגמולי ביטוח לפי פרק א' שפורסם לאחרוה לפי התשלום למבוטח, 

, שפורסם לאחרוה לפי קרות שישתו בהתאם לשיויים במדד תשומות הבייה

תשומות הבייה שפורסם לאחרוה לפי התשלום  מקרה הביטוח לבין מדד

 למבוטח.

לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור שקבע לפי הגדרת "הפרשי הצמדת   .ב

חוק  –(להלן  1961- לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 1וריבית" שבסעיף 

ימים מיום מסירת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי  30פסקת ריבית), מתום 

 אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות של בית משפט לפי החוק האמור;" פולסה זו;

מופיעות בקשר  איןהוראות ברורות כגון ה"ל בכל הקשור לקיומו של מגון הצמדה  .43

 לחברה. לקוחלתשלום דמי הביטוח אותם משלם ה
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  לפוליסת הביטוח מציין כדלקמן: 46סעיף 

  תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים"  

ח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו דמי הביטו  .א

 תשלום דמי הביטוח שולמו באופן ובמועדים שיפורטו במפרט או בספח תאיי

 שיצורף לה.

לעיין פוליסה זו דמי ביטוח הם סך כל התשלומים שרשאי מבטח לגבות ממבוטח,   .ב

 הכל על פי הקוב במפרט;

המגיע מן המבוטח למבטח, יישא הסכום שבפיגור הו שללא שולם במועדו סכום כ  .ג

ריבית שתית כקבוע בחוק פסיקת ריבית בהתאם לשיויים במדד, בין המדד 

שפורסם סמוך לפי היום שקבע לתשלום ובין המדד שפורסם סמוך לפי יום 

 התשלום בפועל ..."

, "גמולי הביטוח"ת-ו" סכומי הביטוח"- הה כי כן, ולהבדיל מהוראות בעיין זה בכל הקשור ל .44

 אין כל הוראה בקשר להצמדת דמי הביטוח אותם משלמים לקוחות החברה.

שה, וכפי שיתן ללמוד מהסעיף ה"ל, רק במקרה של פיגור בתשלום רשאית החברה עלמ

 להוסיף ריבית על דמי הביטוח, וגם כאן עסקין בריבית ולא בהצמדה.

  תקופות הביטוחאת דבר ההצמדה במסגרת הארכת גלות החברה מעת מל. 3ד.

לערך כאשר בסיומה של כל תקופת  2016כמצוין לעיל, המבקשת התקשרה עם החברה משת  .45

 וספת. את הביטוח לתקופה ביטוח היה מאריכה

אשר שלחו למבקשת לאחר הארכות תקופות הביטוח ואשר צורפו לעיל  מסמכיםעיון ב

בדבר קיומו של מגון בפי לקוחות החברה כל אפשרות  ויתלא מצ זהמעלה, כי גם במועד 

  הצמדה, קל וחומר תאיו וסיבותיו.

החברה החלה להצמיד את דמי הביטוח במהלך ההתקשרות ולא הודיעה על . 4ד.

  כך

המסמכים אשר שלחו לה, הרי שבמקרה של המבקשת החלה החברה להצמיד כפי שעולה מן  .46

 לאחר מועד התקשרותם הראשון.ו 2017את דמי הביטוח במהלך שת 

תאי התשלום של דמי הביטוח, בין אם ל מדייותה בקשר ככל שהחברה החליטה לשות את

על ידי הצמדתם ובין אם כל שיוי אחר, שומה היה על החברה לשלוח הודעה ללקוחותיה על 

  מת שיוכלו לכלכל את צעדיהם בהתאם.
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  צמדה וסיבותיהאת תאי הההחברה איה מציית . 5ד.

 המפרט אתהיו מסמך קיומו של מגון הצמדה כמצוין לעיל, המסמך היחידי שמעיד על  .47

 .על פי דרישתהלמבקשת  דמי הביטוח ששלח העבר של תשלומי

הכותרת  טורחת לציין היה עמודה הושאת אתמעלה, כי כל אשר החברה ך זה עיון במסמ

  בהם חויב הלקוח. הפרשי ההצמדה, ותחתיה מפורטים "הצמדה"

אולם גם כאן מעת החברה מפירוט מהותי: אין כל אזכור לתאי ההצמדה ולסיבותיה, ולו 

פוליסת הביטוח של החברה מציית שתי אפשרויות אזכור באיזה מדד עסקין (יוזכר כי 

הצמדה למדד המחירים לצרכן או הצמדה למדד תשומות  –להצמדת סכומי ותגמולי הביטוח 

  .)הבייה

 עילות התובעה  .ה

  1981- הפיקוח על שירותים פיסיים (ביטוח), תשמ"א חוק. 1ה.

ע שר כותרתו "איסור תיאור מטעה" קוב") אחוק הפיקוחלחוק ה"ל (להלן: " 55סעיף  .48

 כדלקמן:

המוצגת לפי לקוח  מבטח או סוכן ביטוח לא יתאר תיאור מטעה עסקת ביטוחא) "(

  פלוי ולא יכלול תיאור מטעה בפרסום.

תיאור היתן בעל פה, בכתב או בדפוס, שיש בו כדי  –(ב) לעיין זה, "תיאור מטעה" 

אלה כמהותיים  םעייי; בלי לגרוע מכלליות האמור יראו להטעות בעין מהותי בעסקה

  בעסקה:

...  

, לרבות דמי הביטוח לשלם דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח) 4(

המקסימליים המותרים על פי דין ושיעור הריבית על האשראי שיתן לתשלומם, לפי 

  חישוב שתי;"

המבקשת תטען, כי החברה הפרה את הסעיף ה"ל והטעתה אותה בדבר גובה דמי הביטוח  .49

 שישולמו. 

מסמכי הארכות ההטעיה מתבטאת הן בהיעדר גילוי במסגרת פוליסת הביטוח, הן במסגרת 

  תקופות הביטוח והן במסגרת שיחותיה הטלפויות עם ציגי החברה.

ככל שהחברה מבקשת להצמיד את דמי הביטוח המשולמים לה, שומה עליה לציין זאת 

  במפורש עובר להתקשרות ולתשלום.
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תקות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי . 2ה.

  1984-תשמ"דביטוח באשראי), 

מציין " תשלום דמי הביטוחאשר כותרתו "") תקות הפיקוחלתקות ה"ל (להלן: " 2סעיף  .50

 את האפשרות כי דמי הביטוח ישולמו בתשלומים:

, ייקבע כי דמי הביטוח בחוזה ביטוח המאפשר תשלום דמי הביטוח בתשלומים"(א) 

  ישולמו באחת משתי דרכים אלה:

 ימים מתחילת הביטוח; 28תוך  –במזומן  )1(

בתשלומים חדשיים, שווים ורצופים שמספרם איו עולה על מספר חודשי הביטוח  )2(

, ובלבד שהראשון בהם משולם לא יאוחר מעשרים ואחד , לפי המוך מבייהם12או 

לפי המאוחר,  –ימים לאחר תחילת הביטוח או לאחר שהוגש למבוטח החשבון 

 ."ימים לפי תום תקופת הביטוח 21- יאוחר מ והתשלום האחרון משולם לא

 " קובע כדלקמן:דמי ביטוח באשראילתקות הפיקוח אשר כותרתו " 5סעיף  .51

מבטח המאפשר תשלום דמי הביטוח בתשלומים, ימסור למבוטח קודם לעשיית "

  :הביטוח הודעה בכתב ובה הפירוט הבא

 דמי הביטוח במזומן; )1(

, שיעורו של כל אחד מהתשלומים ומועדולרבות פירוט , דמי הביטוח בתשלומים )2(

 וציון תאי ההצמדה שיחולו על התשלומים;

 שיעור הריבית, לפי חישוב שתי, שבמחיר דמי ביטוח באשראי;" )3(

כמצוין לעיל ועל פי תקות הפיקוח, בשעה בה החברה אפשרה לשלם את דמי הביטוח  .52

רוט שיעורו של כל תשלום בתשלומים, שומה היה עליה לציין במפורש ועובר לתשלום את פי

 ".ציון תאי ההצמדה שיחולו על התשלומיםוכן "

 כמפורט לעיל, ציון אודות קיומו של מגון הצמדה, קל וחומר ציון של תאי ההצמדה

לא במסגרת פוליסת הביטוח ולא במסגרת  -למבקשת   ו, מעולם לא מסרוסיבות קיומה

  הארכותיה את תקופות הביטוח.

דמי הביטוח, אין כל  עבר של גם כאשר צויה ההצמדה במסגרת פירוט תשלומייתירה מזאת, 

  בסיס ההצמדה, המועד הקובע וכדומה. –תאיה לאזכור 
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 1973- (חלק כללי), התשל"ג חוק החוזים. 3ה.

  הפרת הסכם

בין החברה ללקוחותיה כרת הסכם אשר במסגרתו מצויים דמי הביטוח בהם יחויב כל  .53

 לקוח.

 יםידוע ותאיו גביית היתרהמקור לבשעה בה גובה החברה מעבר לסכום שקבע, וכאשר 

, הרי שבכך מפירה החברה את (גם אם עסקין בתון משתה) לחברה כבר במועד ההתקשרות

 הסכמות הצדדים.

 חוסר תום לב

על התקשרות הצדדים חל חוק החוזים המטיל על כל צד להסכם ההתקשרות לפעול בתום לב  .54

על הגילוי ה"ל להיות הן במועד  ותוך גילוי אות את כלל הפרטים המהותיים להתקשרותם.

 ההתקשרות והן במהלכה.

בהתקיימם של תאים מסוימים עלולים דמי לציין בפי לקוחותיה כי  חברהעל הובעייו: 

  הביטוח להשתות כתוצאה מהצמדה למדד.

 עם לקוחותיה: במועד ההתקשרותהחברה פועלת בחוסר תום לב  .55

החברה איה מגלה להם אודות מגון הצמדת דמי הביטוח קל וחומר שאיה מגלה מהם 

 תאי ההצמדה.

 :לקוחותיהעם  במהלך ההתקשרותהחברה פועלת בחוסר תום לב  .56

  החברה מעת מגילוי כאמור גם במועד הארכות תקופות הביטוח.

 תלחוק החוזים, ומע 39- ו 12ם בכך, החברה מפרה את חובות תום הלב הקבועות בסעיפי .57

 .ר של כלל הפרטים המהותיים בהתקשרותמגילוי מלא וברו

 הטעיה

את באשר הטעתה את לקוחותיה ולא צייה בפיהם  לחוק החוזים 15את סעיף הפרה  החברה .58

 קודם לתשלומם את דמי הביטוח. להתקשרותםכלל העובדות הרלווטיות 

ציגי  –הטעייתה של החברה גם מתבטאת במצגי ציגי החברה למבקשת כפי שצוטטו לעיל 

החברה מעלים סיבות שוות ומשוות לגביית היתר ורק לבסוף מאשרים כי בהפרשי הצמדה 

 מדובר.
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 {וסח חדש} פקודת הזיקין. 4ה.

  רשלות

בפיהם את קיומו של החברה, לכל הפחות, מתרשלת כלפי לקוחותיה כאשר איה מציית  .59

 מגון ההצמדה ותאיו.

  הפרת חובה חקוקה

 חוק הפיקוח ואת תקות הפיקוח.את בין היתר החברה מפרה באי גילוייה,  .60

 תלטובת ולהגת המבקש ור ועדאשברורות וספציפיות  ותחקוק ותבכך מפרה החברה חוב

  ולקוחות כדוגמתה.

  1979- , התשל"טחוק עשיית עושר ולא במשפט. 5ה.

 זה.חבה בהשבה מכח חוק  החברה .61

כספים אשר מקורם בהפרשי הצמדה ומבלי שהיה מגלה גובה מלקוחותיה  חברהה

 ללקוחותיה אודות קיומה ומהם תאיה.

חובתה לגילוי כאמור היה על פי חוק. בשעה בה כשלה החברה מגילוי כאמור שומה עליה 

  להשיב את הכספים אשר מקורם בהצמדה.

 המיוצגת הקבוצה הגדרת  .ו

כל לקוח של המשיבה אשר חויב בגין הפרשי הצמדה במסגרת תשלומי דמי ביטוח דירה " .62

  ."בשבע השים שקדמו לבקשה זו

 ולחברי הקבוצה תהזק אשר גרם למבקש  .ז

דמי הביטוח אותם שילמה המבקשת בתקופת  תשלומי העבר של כפי שעולה מפירוט .63

 ₪. 8.75-התקשרותה עם החברה, סך חיוביה בגין הצמדה למדד מסתכמים ב

ל ולזקה של הקבוצה המיוצגת, באשר וקודם לכ בקשר יםמדויק ת תויםין בידי המבקשא .64

  לא ידוע למבקשת מהו המועד המדויק בו החלה החברה להצמיד את דמי הביטוח.

באילו סיבות יוצמדו דמי  –תאי ההצמדה מהם עכשיו, לא ברורים למבקשת כך גם ועד 

 הביטוח, מהו בסיס ההצמדה, מהו המועד הקובע לחישוב ההצמדה ועוד.

כמו כן, וככל שאכן קיומה של הצמדה תלוי במספר התשלומים בהם בוחר לקוח לשלם את 

כמוה לפרוס את  ואשר בחר דמי הביטוח, אין בידי המבקשת כל תון אודות אחוז הלקוחות

  תשלומי דמי הביטוח.
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סך הכסות החברה מדמי ביטוח בשה זו עמד על  2018יוזכר, כי על פי הדו"ח השתי 

101,778,000 .₪ 

מסך  1%- . חיוב זה מהווה כביתר₪  7-חויבה המבקשת בכ 2018כמצוין לעיל, במהלך שת 

עסקין בגביית יתר פוטציאלית של יותר לבדה  2018מכאן, כי בשת ₪).  840דמי הביטוח (

 ₪.ממיליון 

ולוכח היקף בפרט,  הדירהרה דומיטית בשוק הביטוח ככלל וביטוחי במאחר ועסקין בח .65

ם בהפרשי רהכספים שמקוחלקם היחסי של  אםהרי שגם  ,הכסות החברה מדמי ביטוח

 מהותיים.ה היו מוך, יש להיח כי במצטבר עסקין בסכומים הצמד

 מתקיימים בבקשה הקריטריוים לאישורה כתובעה ייצוגית  .ח

 להגיש בקשה לאישור תובעה ייצוגית  תרשאי תהמבקש. 1.ח

  כללי

  (א) לחוק תובעות ייצוגיות קובע מי רשאי להגיש בקשה לאישור תובעה ייצוגית:4סעיף  .66

(א), המעוררת שאלות 3אדם שיש לו עילה בתביעה או בעיין כאמור בסעיף  )1(

מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים המים עם קבוצת בי 

  בשם אותה קבוצה." –אדם 

) לחוק תובעות ייצוגיות קובע כי די שמגיש הבקשה לאישור תובעה ייצוגית 1(ב)(4סעיף  .67

  .יראה, כי לכאורה גרם לו זק

ייצוגית לעמוד בשלושה מן המקובץ עולה, כי על המבקש להגיש בקשה לאישור תובעה  .68

 תאים מצטברים:

 ;ייצוגיות תובעות לחוק) א(3 סעיף בגדרי כסת התביעה עילת .68.1

 ;זקעל המבקש להראות כי לכאורה גרם לו  .68.2

, המשותפות לכלל חברי משפט או עובדה של מהותיות שאלותהתביעה מעוררת  .68.3

 הקבוצה.

  בהם. תשל המבקש הפורטו שלושת התאים דלעיל ועמידתלהלן י

  לחוק תובעות ייצוגיות 3סעיף  )1(

  (א) לחוק תובעות ייצוגיות קובע כדלקמן:3סעיף  .69



  24מתוך  21עמוד 

 

"לא תוגש תובעה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השייה או בעיין שקבע 

 בהוראת חוק מפורשת כי יתן להגיש בו תובעה ייצוגית;"

תוספת השייה ואשר בעייה יתן ל 2סעיף כסת בגדרי סוג תביעה המפורטת ב התביעה דא .70

  ישור תובעה ייצוגית כמפורט להלן:להגיש בקשה לא

, לרבות חוזה ביטוח או בקשר לעין, סוכן ביטוח או חברה מהלת, תביעה גד מבטח"

, לרבות מבוטח או עמית, בין אם התקשרו בעסקה שבים לבין לקוחתקון קופת גמל, 

  "ובין אם לאו.

כפי שפורט לעיל, הדירות בגין משולמים דמי הביטוח הין בבעלותן של יצוין בהקשר זה ו

גם בות המבקשת. אולם, וכפי שסעיף זה מציין, תביעה ייצוגית כגד מבטח יכולה להיות 

 . ולא רק בקשר לעיין שביו לבין "מבוטח" בקשר לעיין שביו לבין "לקוח"

  זק אישי הה כי גרם לתהרא תהמבקש )2(

 כספי ישיר כתוצאה מהצמדת דמי הביטוח.גרם זק  תמבקשבהרחבה לעיל, לכפי שפורט  .71

המקרה דא מעורר שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה  )3(

 המיוצגת

72. יות ון במדיומאחר וכלל המסמכים מטעם הלים ברורים מצידה של החברה, מאחר ועסקי

של  לקוחרה דא מעורר שאלות משותפות לכל המקהרי שהחברה מוסחים באופן אחיד, 

 חויב בגין הפרשי הצמדה.החברה אשר 

משכך, קיימת אפשרות סבירה כי הגשת התובעה כתובעה ייצוגית תוביל להכרעות בשאלות 

 מהותיות ומשותפות, הן של עובדה והן של משפט, לטובת כלל חברי הקבוצה המיוצגת. 

  בית המשפט רשאי לאשר תובעה ייצוגית זו . 2.ח

  כללי

 תובעה לאישור המבקש על בהם תאים ארבעה מפרט ייצוגיות תובעות לחוק )א(8 סעיף .73

  :תתקבל שבקשתו בכדי לעמוד ייצוגית כתובעה

תובעה זו מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה  )1(

  סבירה שהן יוכרעו בתובעה לטובת הקבוצההמיוצגת ויש אפשרות 

שאלות מאחר ועסקין במדייות ברורה של החברה, תובעה זו תעורר פורט לעיל, כמ .74

  .  חברי הקבוצה המיוצגת מהותיות של עובדה ושל משפט המשותפות לכלל
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על בית המשפט הכבד להשתכע טרם אישורו את הבקשה לאישור תובעה ייצוגית כמו כן,  .75

ולטובת  תשכתובעה ייצוגית, כי קיימת אפשרות סבירה שהמחלוקות תוכרעה לטובת המבק

  חברי הקבוצה המיוצגת.

, אשר ולחקיקה הספציפית הרלווטית לו אבית המשפט הכבד מופה לעובדות המקרה ד

וחברי הקבוצה המיוצגת, וכל  תכי ההכרעה תהא לטובת המבקש מקיימות אפשרות סבירה

  הפרות והזקים הובעים מכך. הלבירור הוא היקף  אשר יידרש

  תובעה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגת להכרעה במחלוקת בסיבות העיין )2(

תובעה ייצוגית ועדה בין היתר להבטיח ולהגביר אכיפת זכויות, במיוחד במקרים בהם הזק  .76

  הגשת תביעה אישית.האישי לכל אחד מחברי הקבוצה היו מוך יחסית ואשר איו מצדיק 

שירותים חיויים  - כן ועדה התובעה הייצוגית להבטחת איטרסים ציבוריים, בייהם  .77

 כדוגמת ביטוח.

  .על פי ההערכות ותוים, ראה כי גודל הקבוצה המיוצגת היו גדול במיוחד .78

תתקן את לא  החברהאם לא תאושר הגשת התובעה כתובעה ייצוגית, סביר להיח כי 

 ובכך ייפגע האיטרס הציבורי.דרכיה, 

  משכך, דרך התובעה הייצוגית היה הדרך היעילה וההוגת להכרעה במחלוקת דן.

  קיים יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייצוג ויוהל בדרך הולמת )3(

ייצוגית בשם בתובעה  תלשמש כתובע הראוי ההוגשה בתום לב והי תשל המבקש התביעת .79

 כלל חברי הקבוצה.

סיון בתחום הליטיגציה כגד גופים גדולים, לרבות יהים בעלי  תבקששל המ הבאי כוח

 .במיוחד בכל הקשור להגשת תובעות ייצוגיותו

80. ם של כלל חברי הקבוצה המיוצגת ייוצג וייייח כי עסיבות אלו, יש להוהל בדרך הולמת, ב

 .והן על ידי באי כוחו תהן על ידי המבקש

  קיים יסוד סביר להיח כי עיים של כלל חברי הקבוצה ייוצג ויוהל בתום לב )4(

 בתום לב.  תעל ידי המבקש זו בקשהו התובעה ובמקרה דא, הוגש .81

ואת  תלים, והכל על מת לפצות את המבקשהתובעה הוגשה מתוך רצון כן וללא מיעים פסו

  .החברהזקים שגרמו להם כתוצאה ממעשיה ומחדליה של חברי הקבוצה המיוצגת בגין ה
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וכן אין תכליתה של התובעה דא  ,בחברהשל מי מהחברות המתחרות  הציג האי תהמבקש

לקבל  החברהכל רצון לסחיטת פשרה, כי אם רצון אמיתי לסייע לכל מי שפגע מהתהלות 

 פיצוי אות אשר מגיע לו על פי דין.

כי עיים של חברי הקבוצה המיוצגת ייוצג ויוהל בתום לב ובכפיים , תטען המבקשת משכך .82

 קיות.

  סיכום וסעדים  .ט

 לדין ולהורות כדלהלן: החברהבית המשפט הכבד מתבקש בזאת לזמן את  .83

, המיוצגת להל את התביעה כייצוגית בשמם של חברי הקבוצה תלאשר למבקש .83.1

 הכל כמפורט בבקשה זאת;

ובמסמכי  ביטוחהת לציין במפורש בפוליס החברהתת צו עשה המחייב את ל .83.2

חל מגון את קיומו של מגון ההצמדה, תאיו ופירוט הסיבות בהן יו ת הביטוחהארכ

 ;דמי הביטוח זה על

בגין ואת חברי הקבוצה המיוצגת  תהחברה לפצות את המבקשלפסוק כי על  .83.3

  בקשה זו;חיובם בהפרשי הצמדה בתקופה הרלווטית ל

כאומדן לזקי חברי  בית המשפט מתבקש להורות על פיצוי בסכום אשר ייקבעלחילופין, 

יבור הקבוצה המיוצגת ו/או פיצוי גלובלי לטובת חברי הקבוצה המיוצגת ו/או לטובת הצ

  על פי חוק תובעות ייצוגיות;

 מתבקש, המיוצגת הקבוצה חברי בין שוות ישה כי יסבור המשפט שבית ככל .83.4

 הקבוצה את ולפצל ייצוגיות תובעות חוק פי על מכויותיובס שימוש לעשות בזאת

 ;קבוצות לתתי המיוצגת

 בית ידי על לכון שימצא כפי המיוצגת הקבוצה חברי לטובת אחר סעד כל לפסוק .83.5

 ;המשפט

לחוק תובעות  22גמול מיוחד בהתאם לסעיף  תלשלם למבקש החברהלחייב את  .83.6

 ייצוגיות כפי שיפסוק בית המשפט;

שכר טרחה בהתאם לסעיף  תשל המבקש החברה לשלם לעורכי דיהלחייב את  .83.7

 לחוק תובעות ייצוגיות כפי שיפסוק בית המשפט. 23
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 .תבקשה זו תמכת בתצהיר המבקש .84

  

  

                __________________ 

  , עו"דעילי מימן                   

  תב"כ המבקש      


