
 

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק דין בתובענה 
 ייצוגית

 יפו-תל אביבבבית המשפט המחוזי  35232-09-18בת"צ    
 

מובא בזה "(, החוק" -)להלן  2006-( לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו4)א()25בהתאם לסעיף 

בית " -)להלן  יפו-אביב בתלית המשפט המחוזי בניתן ב 18.2.2021ביום לידיעת הציבור כי 

צ פסק דין המאשר הסדר פשרה שהושג בת" עידית ברקוביץ'ידי כב' השופטת על , "(המשפט

הסדר " "פסק הדין" -)להלן בהתאמה  פנחס ואח' נ' כלל חברה לביטוח בע"מ 35232-09-18

 יםהתובע" -)להלן  יעקב פנחס; מר עומר רביב וגב' אורנה רביב"(, בין מר הובענהת"-ו "פשרה

 "(. כלל" -מ )להלן כלל חברה לביטוח בע""( ובין יםהמייצג

באופן חד  כלל, כי בפוליסות ביטוח חיים, שינתה המייצגים עניינה של התובענה בטענת התובעים

 כללבכיסויים הביטוחיים הקיימים בפוליסה.  סכום הביטוחצדדי את תנאי הפוליסה על ידי הקטנת 

יחד עם זאת, מבלי שמי מהצדדים וטוענת כי פעלה כדין.  המייצגים חולקת על כל טענות התובעים

מודה בטענות הצד האחר, הם קיימו ביניהם משא ומתן בסיומו הגיעו להסכמות המגולמות בהסדר 

 כמפורט בתמצית להלן. שאושר בפסק הדין, פשרה,

 : שאושר בפסק הדין עיקרי הסדר הפשרה

שבעקבות בקרת הנתונים שבוצעה ובשל כך שלא נגבתה  כללכל מבוטח של  - החברי קבוצ .1

 ח סכום הביטוממנו תוספת מקצועית לדמי הביטוח בשל עיסוקו המקצועי, הופחת בפוליסה שלו 

אליו  כללבחר לאחר פניית או  "(חברי קבוצה א'בכיסויים הביטוחיים הרלבנטיים לכך )להלן: "

בכיסויים סכום הביטוח ה יותר, על מנת שלא יופחת בפוליסה שלו לשלם דמי ביטוח בסכום גבו

 . "(חברי קבוצה ב'הביטוחיים הרלבנטיים לכך )להלן: "

 פסק שבו מהמועדימים  120 בתוך :השבת המצב לקדמותו בפוליסות של מבוטחים פעילים .2

השבה  כלל תבצע, "(הקובע המועד)להלן: " לחלוט יהפוך הפשרה הסדר את המאשר הדין

 הכל', ב -ו' א קבוצות לחברינשוא הסדר הפשרה פוליסות יחס למלאה של המצב לקדמותו ב

 . הפשרה בהסדר כמפורט

 – התשלומים לחברי הקבוצה הזכאים .3

לחברי קבוצה ב' את מלוא ההפרש בין דמי כלל , תשלם הקובעיום מהמועד  180בתוך  .א

החל ממועד הגדלת דמי הביטוח בעקבות בקרת הנתונים ועד  -שולמו בפועל הביטוח ש

אילולא בוצעו שהיו נגבים לבין דמי הביטוח  -למועד השבת כיסוי הביטוחי לקדמותו 

 . הפשרה בהסדר כמפורטוהכל , השינויים בעקבות בקרת הנתונים

 )להם או ליורשיהם ו/אולחברי קבוצה א' כלל , תשלם הקובעיום מהמועד  180בתוך  .ב

שבמהלך התקופה בה הופחת הכיסוי הביטוחי, קרה להם מקרה ביטוחי  - למוטביהם(

את מלוא ההפרש בין תגמולי הביטוח שקיבלו לבין  –והם קיבלו תגמולי ביטוח מופחתים 

 . הפשרה בהסדר כמפורטוהכל , התגמולים שהיו מקבלים אילולא הוקטן הכיסוי הביטוחי
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בית המשפט אישר את הסכמת הצדדים  :םכוח-יולבא ים המייצגיםגמול ושכר טרחה לתובע .4

)שניהם  התובעים המייצגיםלכל אחד מ 1%וגמול בשיעור  15%שכר טרחה בשיעור לפסוק 

בתוספת מע"מ( וזאת מהערך הכלכלי העתידי של הסדר הפשרה ומהסכומים שישולמו בהתאם 

  ן., בהתאם ללוח זמנים ותנאים שנקבעו בפסק הדילהסדר הפשרה 13לסעיף 

המאושר בנוסחו המלא וכן פסק הדין הפשרה דר סה :עיון בהסדר הפשרה ובפסק הדין .5

, במזכירות בית המשפט המחוזי בפנקס התובענות הייצוגיותעומדים להורדה ועיון הציבור 

 ים.המייצג יםב"כ התובע משרדתיאום מראש בב , וכן12:30-8:30בין השעות יפו -בתל אביב

  נוסח המודעה אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.  .6

 

 עו"דנוהר הדר ,  עידו חיטמן, עו"ד      ליאור קן דרור, עו"ד  עידו שטיינר, עו"ד
                      

 באי כח המשיבה                          באי כח התובעים המייצגים                     

 

 


