
  בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה הודעה 
  ")החוק(להלן: "  2006-לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

  

  
  מרכזהוגשה לבית המשפט המחוזי    12.5.22מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום  ) לחוק,  3(א)(25בהתאם לסעיף  

" המשפט(להלן:  (להלן:  בית  פשרה  הסדר  לאישור  בקשה  הפשרה"")  איריס  ב")  הסדר  השופטת  כב'  פני 
ברון בע"מ    65657-09-19בת"צ    רבינוביץ  לביטוח  חברה  כלל  נ'  כהן  "  דניאל  או  המייצגהתובע  (להלן:   "

  ").  כלל"-" והמבקש"
  

הבקש  נההתובעשל    העניינ "  הלאישור   הושל  בהתאמה:  (להלן  והתובענהכייצוגית  האישור"-"  "),  בקשת 
בגין  ב חיים  ביטוח  בפוליסות  שנגבית  לפרמיה  שנתיותהמכונה  רכיב  תוספת  בו    .תת  נגבה מקום  זה  רכיב 

  ה ת גב  כלל  לטענת המבקש,  אולם גבייתו נפרסת לתשלומים על פני השנה.   ,תעריף הביטוח נקבע לשנה מראש
לדין,  רכיב תת שנתיות    המיוצגתמחברי הקבוצה   שבניגוד  ומבלי  ידוע המבוטחים  רכיב  ללא  תת  ה גביית 

בין    השנתיות בהסכם  ומכחישכופר  כלל  .הצדדיםהוסדר  בתובע  הת  הטענות  כל    האישור ובבקשת    הנאת 
עם זאת, בסופו    ן.כדי  הפעל  יאוכי ה  הכי לא נפל פגם בהתנהגות  כללכי דין כולן להידחות. עוד טוענת    הוסבור

   .של מו"מ הגיעו הצדדים להסכמות כמפורט להלן
  

  עיקרי הסכם הפשרה 
  
מבלי שמי מהם מודה בטענות משנהו או בחבות כלשהי, שבכפוף לאישורו    דרהצדדים הגיעו ביניהם להס . 1

ובתובענ האישור  בבקשת  גמר ההליכים  לידי  יביא  הפועל  אל  ולהוצאתו  המשפט  בית  ידי    האותה  על 
  ייצוגית. המבוקש לאשר כתובענ 

המעסיק  למעט פוליסות ביטוח חיים בהן  (פוליסת ביטוח חיים  כלל  שרכש מכל מבוטח    :"הקבוצה  חברי" . 2
, במסגרתה חויב  בהסכם הפשרה) הוא זה ששילם את דמי הביטוח עבור המבוטח אחת לחודש, כמפורט 

תת  רכיב  דמי ביטוח שכוללים  בהסכם הפשרה),    הכהגדרתלכלל בתקופה הרלוונטית (המבוטח לשלם  
בעים  למעט תו  ,שנתיות, מבלי שצוין בפוליסה, באופן מפורש, כי הפוליסה כוללת תוספת תת שנתיות

 ").המאושרת קבוצת התובעים(להלן: "  אשר יפרשו מהסדר הפשרה
וחלוט  90בתוך   . 3 לסופי  יהפוך  הפשרה  הסדר  את  המאשר  הדין  פסק  בו  מהמועד  "  יום  המועד  (להלן: 

בדבר קיומו של  אותם  , במסגרתו תיידע  קבוצת התובעים המאושרתחברי  תשלח מכתב לכלל  ,  ")הקובע
הפשרה,   לכך  הסדר  הפרמיה  ובהתאם  את  שילם  אשר  המאושרת  הקבוצה  מחברי  אחד  לכל  תאפשר 

במהלך כל שנה בתוספת תשלום תת שנתיות, לשנות את מתכונת תשלום   השנתית במספר תשלומים 
 . הפרמיה העתידית בפוליסה שלו לתשלום חד שנתי

השנתית בפוליסה  נת הפרמיה ו לשינוי מתכעל רצונו  לכלל  חבר מקבוצת התובעים המאושרת אשר יודיע   . 4
  27-לא יותר מל  בשווי רכיב תת השנתיות שנגבה ממנו לתקופה ש  זיכוייקבל    ,לתשלום חד שנתישלו  

" חודשים  ה (להלן:  שנתיות  תת  שילם  בהם  השינוי)  מועד  (לפני  ישולם  .  ")הזיכוי האחרונים  הזיכוי 
ייהנה ממלוא יתרת הזכות    מקבוצת התובעים המאושרתחבר  .  בהתאם לתנאי ההסדרלמבוטח   שלא 

או הסתיימה או מכל סיבה אחרת, יקבל החזר כספי עד למלוא    בוטלהבשל העובדה שהפוליסה שלו  הנ"ל  
   .הקיזוז לו הוא זכאי

פעם    ,כאמור  חבר מקבוצת התובעים המאושרת אשר יודיע על רצונו לשינוי מתכונת תשלום הפרמיה . 5
שנים ממועד בקשתו הראשונה לשנוי מתכונת התשלום, יידרש להשיב לידי כלל    4נוספת בתקופה של  

, בשים לב למשך התקופה שחלפה  להודעה זו  4פורט בסעיף  כמשקיבל  הזיכוי  של  נטו  החלק היחסי  את  
    שנים  4ממועד השינוי ועד לחלוף  

סכום שכר הטרחה    .המייצגעבור התובע  כגמול  ₪    50,000של  גמול ושכ"ט עו"ד: מומלץ לפסוק סך כולל   . 6
  ₪ בתוספת מע"מ כדין.  300,000הוא סך של  המייצגהתובע   לב"כהמומלץ 

הדין   . 7 פסק  יהווה  הפשרה,  בהסדר  התנאים  כל  של  להתקיימותם  ובכפוף  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 
טענות והעילות  המאשר את הסדר הפשרה מעשה בית דין כלפי קבוצת התובעים המאושרת, ביחס לכל ה

 . קשת האישורבתובענה ובשנטענו ב
  

  הגשת התנגדויות ופרישה מן ההסכם
  
הנמנה עם הקבוצה   . 8 בסעיף  המיוצגתכל אדם  גוף כהגדרתו  ו/או  לעיל,  כהגדרתה  רשאי  18,  (ד) לחוק, 

ברון(כב' השופטת    מרכז להגיש לבית המשפט המחוזי   רבינוביץ  ימים מיום    45), בכתב, בתוך  איריס 
וכן   ידי בית המשפט, התנגדות מנומקת להסכם הפשרה  פרסום הודעה זו, או ממועד אחר שיקבע על 

וש גמול  בעניין  המוסכמת  רשאילהמלצה  כאמור,  התנגדות  הוגשה  טרחה.    כללו  המייצג התובע    םכר 
  להגיש בתוך מועד שיקבע בית המשפט תגובה להתנגדות. 

(עם העתק לב"כ    בית המשפט ל  להודיעחבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסכם הפשרה, רשאי   . 9
יום ממועד פרסום    45(  ) לחוק(ו18כאמור בסעיף  , בתוך המועד שנקבע להגשת התנגדויות  )המייצגהתובע  

הודעת  ") כי הוא אינו מעוניין שהסכם הפשרה יחול עליו (להלן: " תקופת הבינייםמודעה זו, להלן: "
"). מי שלא יגיש את הודעת הפרישה עד לתום תקופת הביניים, יראו אותו כמי שהסכים להיכלל  הפרישה

ול את כל הפרטים הבאים: שם, תעודת  בקבוצת התובעים ולהתקשר בהסכם הפשרה. הודעת פרישה תכל
  זהות, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס (אם יש).
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במקרה בו יימסרו הודעות פרישה על ידי חברים בקבוצת התובעים   ת לבטל את ההסדרתהיה זכאי כלל .10
 .הודעות  100בכמות העולה על  

  
  עיון בהסדר הפשרה

  
המשפט    דרהס .11 בית  במזכירות  הייצוגיות,  התובענות  בפנקס  המיוצגת  הקבוצה  לעיון  עומד  הפשרה 

  בוטוןאייל , עו"ד המייצגהתובע   ב"כ וכן בתיאום מראש אצל  12:30 - ל 08:30בין השעות  מרכז המחוזי 
א'    101חברון    דרך,  שושני  אמיר"ד  עואו במשרד    ,, פארק המדע, רחובות8מנחם פלאוט  רח'  בכתובת  

 ירושלים.   
  

  שונות
  

הפשרה (על נספחיו) הוא    דרהפשרה. הנוסח המלא של הס  דרהאמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הס .12
  דר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הס  דרהמחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הס

  הפשרה. 
 מיועדת לזכר ולנקבה כאחד. לצרכי נוחיות, הודעה זו מנוסחת בלשון זכר אך היא  .13
) וזו מתפרסמת  איריס רבינוביץ ברון(כב' השופטת    מרכזתוכן המודעה אושר על ידי בית המשפט המחוזי   .14

 בהתאם להחלטתו. 
 תוקף הסכם הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.  .15
  
  

_____________         ______________      ___________           _____________  
  , עו"ד    גיא קורתני , עו"ד   עידו חיטמן     "ד עו ,  אמיר שושני     "ד עו ,  בוטון   יל אי 

  יגאל ארנון ושות'                  
  כלל ב"כ                          ב"כ התובע המייצג                

                                  
  
 


