
 
 אישור תובענה כייצוגיתהודעה בדבר 

 טנה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ  15-05-54603ת"צ בעניין 

בדבר החלטתו של כבוד  2006-, תשס"ולחוק תובענות ייצוגיות )1(א)(25ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 
טנה  54603-05-15ת"צ ב 22.5.2019בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופטת גילה כנפי שטייניץ) מיום 

החלטת במסגרתה אושר ניהול ההליך שבנדון כתובענה ייצוגית ("), "כלל"( נ' כלל חברה לביטוח בע"מ
  ").האישור

הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה  הגדרת הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגיות ("הקבוצה"):
" הגמלאים(" "נתיב" דרום ומרכז חברי עמותת גמלאי קרן פנסיההייצוגית תכלול את כל מוטביהם של 

ועד  1.5.2013שנכרת בין כלל ובין העמותה ביום הביטוח הקבוצתי  חוזההמבוטחים ב ו"העמותה")
) ועד למועד סיום תקופת הביטוח הקבועה בחוזה 1.5.2014שנפטרו מיום ביטול חוזה הביטוח (30.4.2016
 ).     30.4.2016הביטוח (

 ;רולנד טנהרון  זהות התובע המייצג:

-04טל':  354004חיפה,  20/1אלמוג מרח' האני טנוס ו/או ניזאר טנוס ואח' עוה"ד  בא כוח המייצגים:
 ;04-6801900; פקס: 8880860

 1981-הפרת הוראות חוק חוזה הביטוח, תשמ"א עילות התובענה בגינן מאושרת הגשת תובענה ייצוגית:
 ;, הפרת הוראות הפוליסה, רשלנות1999-קבוצתי), תשנ"גותקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים 

את הוראות הדין וחוזה הביטוח כאשר  הפרה כלל אםה משפט המשותפות לקבוצה:עובדה או שאלות של 
לא המציאה לגמלאים העתקים מחוזה הביטוח ודף פרטי הביטוח עם כריתת חוזה הביטוח והאם הפרה 

הודעות פרטניות בעניין ביטול פוליסת הביטוח. וכן, האם  את הוראות הדין עת לא המציאה לגמלאים
הפרה העמותה את החובות המוטלות עליה בכך שהתקשרה בחוזה ביטוח מבלי לערוך בירור מוקדם בדבר 
היקף הרשאתה, ובכך שלא דיווחה לגמלאים על החוב המצטבר בתשלום דמי הפרמיה ועל ביטולה 

 המסתמן של הפוליסה; 

 ;תשלום תגמולי ביטוח לחברי הקבוצה הסעדים הנתבעים:

הנוסח המלא של החלטת האישור הוא המחייב, ובכל מקרה של סתירה בין האמור בהחלטת  כללי:
האישור לבין האמור במודעה זו, יגבר האמור בהחלטת האישור. נוסח מלא של החלטת האישור עומד לעיון 

 מייצג.כ ההמשפט ובמשרד ב" חברי הקבוצה במזכירות בית
 

 



 تمثیلیة دعوى بالموافقة على  عالمإ
 تاني ضد كالل شركة للتأمین م.ض. 54603-05-15وضوع دعوى تمثیلیة في م

 
المركزیة  محكمةالقرار شأن ب 2006-عام ة، تمثیلی) من قانون الدعاوى ال1(أ) ( 25 تقدیم إخطار وفقًا لمادة موجب ھذایتم ب

ني تا  15-05-54603دعوى تمثیلیة في  22.5.2019 من یوم) سشتاینیتجیال كانفي القاضي حضرة القدس (الموقرة في 
كدعوى ھا الموافقة على إدارة اإلجراء المذكور اطار ، والتي تم في")كاللضد كالل شركة للتأمین م.ض. (فیما یلي: "

 ").قرار الموافقة(" تمثیلیة
 

: سوف تشمل المجموعة التي سیتم إجراء موعة")("المج ة باسمھاالتمثیلیتعریف المجموعة التي سیتم إدارة الدعوى 
 "المتقاعدین"(اعضاء جمعیة متقاعدي صندوق التقاعد "ناتیف" الجنوب والمركز  مستفیديمیع باسمھا ج تمثیلیةالدعوى ال

وحتى  1.5.2013جماعیة التي عقدت بین كالل والجمعیة في تاریخ  بموجب اتفاقیة تأمین ین، المؤمن)"الجمعیة"-و
) وحتى تاریخ انتھاء فترة التأمین المنصوص علیھا 1.5.2014التأمین ( اتفاقیةمن تاریخ إلغاء  واتوف ن، والذی30.4.2016

 ).30.4.2016التأمین ( اتفاقیةفي 
 

 ؛ينا: رون روالند تھویة المدعي الممثل

-04ھاتف:  354004، حیفا 20/1لموج أمن شارع  آخرینالمحامي ھاني طنوس و/ أو نزار طنوس و: وكیل الممثلین
 ;6801900-04فاكس: ؛ 8880860

،  1981-عامالتأمین، اتفاقیة : خرق ألحكام قانون تمثیلیة دعوىتقدیم موافقة على بسببھا الأسباب اإلجراء الذي تمت 
  إھمال ؛، وبولیضة، خرق أحكام ال 1999-عام، (التأمین الجماعي على الحیاة)ین اإلشراف على أعمال التأمأنظمة و

تزود  دما لمالتأمین عن اتفاقیةأحكام القانون وخالفت كالل : ھل لمجموعةقانون المشتركة لأسئلة تتعلق بالوقائع أو ال
أحكام القانون عند عدم  وھل خالفتلتأمین ا اتفاقیةالتأمین وصفحة تفاصیل التأمین عند إبرام  اتفاقیةالمتقاعدین بنسخ من 

االلتزامات المفروضة علیھا  الجمعیة، ھل انتھكت وكذلكللمتقاعدین فیما یتعلق بإلغاء بولیصة التأمین.  فردیةرسائل  ارسال
 تراكم المالدین عن  المتقاعدینلم تبلغ ، وبالتالي بشأن نطاق تفویضھا فحص مسبقتأمین دون إجراء  اتفاقیةعن طریق إبرام 

 ؛بولیصةلل متوقعواإللغاء الل التأمین مقابل بد

 دفع استحقاقات التأمین ألعضاء المجموعة؛: الطلبات في الدعوى

في ھذا  حددفي قرار الموافقة وما ھو م حددتناقض بین ما ھو محال ، وفي ملزمھو اللقرار الموافقة  الكامل نص: العام
المحكمة وفي  سكرتاریةأعضاء المجموعة في  طالعالكامل لقرار الموافقة متاح النص . الوفقةقرار الم تغلباإلعالن ، ی

 ممثل.مكتب المحامي ال
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