בבית המשפט המחוזי
מרכז  -לוד
בעניין:

ת"צ 66215-11-15
בפני כב' השופטת הדס עובדיה
 .1יהלום עמירה ,ת.ז302808530 .
 .2שמואל לוי ,ת.ז024208936 .
באמצעות ב"כ מושקוביץ  -סטיס ,עורכי דין
ובאמצעות עוה"ד מאירה זוהר ושות'
שכתובתם לצורך הליך זה:
רחוב אחד העם ) 9מגדל שלום( ,תל אביב 6525101
טל' ;03-7444771 :פקס'03-7444772 :

המבקשים

נגד-איילון חברה לביטוח בע"מ ,מספר תאגיד 52004216
על ידי ב"כ עוה"ד רחל לויתן ו/או פגי שרון ו/או תמי
גרינברג ו/או מעיין עטרי טובים ואח'
מרח' יגאל אלון  ,57תל אביב 6789116
טל' ; 03-6886768 :פקס'03-6886769 :

המשיבה

בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית
המבקשים והמשיבה מתכבדים בזאת להודיע לבית המשפט הנכבד כי נחתם ביניהם הסכם פשרה ,המצורף
לבקשה זו כנספח ") 1הסכם הפשרה"( ,לשם סילוק סופי ומוחלט של ההליך כנגד המשיבה.
בהתאם לסעיף  18לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו") 2006-חוק תובענות ייצוגיות"( ,מתבקש בית המשפט
הנכבד להורות לצדדים לפעול בהתאם לפרוצדורה הקבועה בחוק לשם אישור הסכם פשרה ,כדלקמן:
א.

פרסום המודעה הראשונה לציבור בדבר הגשת הבקשה לאישור הסכם פשרה ,אשר תכלול את פרטי הסכם
הפשרה ,את האפשרות להגשת התנגדויות ובקשות שלא להיכלל בקבוצה המיוצגת ,בעיתון "ישראל היום"
וכן באתר האינטרנט של מועדון "חבר" במסגרתו יצוין קיומו של הסכם הפשרה עם קישור לאתר המשיבה
שם תפורסם ההודעה המלאה.
נוסח מוצע של המודעה הראשונה מצורף ומסומן כנספח .2

ב.

משלוח העתק של בקשה זו ושל הבקשה לאישור תובענה כייצוגית )"בקשת האישור"( ליועץ המשפטי
לממשלה ,לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון ולמנהל בתי המשפט.

ג.

בהתאם לסעיף )18ד( לחוק ,לקבוע כי הגשת התנגדויות להסכם הפשרה תעשה תוך  45יום מיום פרסום
המודעה הראשונה לציבור ,בדבר הגשת הבקשה לאישור הסכם הפשרה.

ד.

בחלוף המועד להגשת התנגדויות )לרבות מטעם היועץ המשפטי לממשלה( ,מתבקש בית המשפט הנכבד ,על
פי סמכותו לפי סעיף  19לחוק ,לאשר את הסכם הפשרה ,ליתן לו תוקף של פסק דין ולקבוע גמול לתובע
המייצג ושכר טרחה לבאי כוחו בהתחשב בהמלצת הצדדים בעניין זה.

ה.

לאחר מתן פסק דין ,מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על פרסום המודעה השנייה לציבור בדבר אישור
הסכם הפשרה ,באמצעות פרסום באתר האינטרנט של "חבר" שם יופיע קישור לאתר המשיבה.
נוסח מוצע של המודעה השנייה מצורף ומסומן כנספח .3

2
בהתאם להסכמות הצדדים ,המשיבה תישא בכל הוצאות פרסום ההודעות כנדרש בחוק ו/או הנדרש לפי הוראת
בית המשפט הנכבד ,וכל הוצאה אחרת הכרוכה באישור ההסכם ופרסומו.
ככל שבית המשפט הנכבד יבקש לקבל מבאי כוח הצדדים הבהרות בנוגע להסכם הפשרה ,מבוקש בזאת לקבוע
מועד לקיום דיון אשר ייועד לשם כך.
בקשה זו נתמכת בתצהיריהם של הצדדים ובאי כוח הצדדים )נספח  ,(4בהתאם לסעיף )18ב( לחוק ותקנה )12ב(
לתקנות תובענות ייצוגיות ,התשס"ע .2010 -

ואלו נימוקי הבקשה:
I

רקע

.1

ביום  30.11.2015הגישו המבקשים לבית המשפט הנכבד תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית,
הלוא היא הבקשה שבכותרת )להלן בהתאמה" :התובענה" ו" -בקשת האישור"(;

.2

בבסיס בקשת האישור עומדת הטענה לפיה המשיבה הפרה חובות גילוי שונות ,ובכלל זה הוראות דין
ברורות ומפורשות ,בקשר עם חריג/סייג הכלול בפוליסת "ביטוח תאונות אישיות לעמיתי חבר" של
המשיבה ,אשר הופקה עבור עמיתי המועדון הצרכני "חבר משרתי קבע והגמלאים בע"מ" )להלן:
"הפוליסה"( ,לפיו במקרה של תאונת עבודה או תאונה שהתרחשה תוך כדי או עקב השירות הצבאי של
משרת הקבע או תאונת דרכים ,לא יהיו זכאים חברי הקבוצה לכיסוי הביטוחי הנקוב בכל אחד מפרקי
הכיסויים בפוליסה ,אלא לכיסוי ביטוחי נמוך הרבה יותר ) 30%מהפיצוי בלבד( )להלן" :הסעיף
שבמחלוקת"( .עוד נטען במסגרת בקשת האישור ,בין היתר ,כי בשל הפרותיה הנטענות של המשיבה אין
היא רשאית להסתמך על הסעיף שבמחלוקת.

.3

ביום  30.5.2016הגישה המשיבה תשובה לבקשת האישור )להלן" :התשובה לבקשת האישור" או
"תשובת המשיבה"( במסגרתה טענה ,בין היתר ,כי הסעיף שבמחלוקת הינו סעיף שהתבקש על ידי נציגי
ארגון "חבר" אשר פעלו עבור ולטובת עמיתי "חבר" במסגרת מכרז לקבלת הצעות ביטוח; כי בחירת
"חבר" ויועץ הביטוח שלה בסכומי ביטוח מופחתים כאמור בסעיף שבמחלוקת נעשתה על מנת להוזיל את
הפרמיה ומתוך הבנה שאלו סוגי תאונות אשר מתקבל בגינם פיצוי מגורם אחר; כי הסעיף שבמחלוקת
מפורט באופן ברור ומודגש בפוליסה אשר נשלחה לכל המבוטחים ואשר הגילוי הנאות מהודק אליה; כי
בנסיבות אלה המשיבה לא הטעתה את המבוטחים ולא הפרה את חובת הגילוי כלפיהם; כי אין המדובר
בסייג לפוליסה אשר יש לפרטו בגילוי הנאות; כי אין קשר סיבתי בין ההטעיה הנטענת )המוכחשת( לבין
נזק כלשהו באשר המדובר במוצר אטרקטיבי מבחינת התנאים והמחיר; כי בכל הנוגע לתאונות דרכים
ותאונות במהלך השירות הצבאי ,מדובר בהטבה משמעותית ביחס לפוליסה הקודמת שכן לפני כן,
עניינים אלו היו מוחרגים לחלוטין מהפוליסה .עוד נטען על ידי המשיבה ,כי תביעת התובעים אינה ראויה
להידון כתביעה ייצוגית בעיקר בשל הנסיבות הפרטניות של כל התקשרות ביטוחית.

.4

ביום  15.9.2016הגישו המבקשים תשובה מטעמם לתשובת המשיבה )להלן" :התשובה לתשובה"(,
במסגרתה חזרו המבקשים על טענותיהם בבקשת האישור והשיבו לטענותיה של המשיבה ,כאשר הם
טענו ,בין היתר ,כי אין מחלוקת עובדתית בין הצדדים אלא מחלוקת משפטית בלבד באשר לטיב הגילוי
שנעשה על ידי המשיבה בנוגע לסעיף שבמחלוקת; כי עניין לנו במקרה מובהק של אי גילוי משום
שקיימות בענייננו הוראות דין מפורשות בנוגע לאופן גילוי הסעיף שבמחלוקת אשר הופרו על ידי
המשיבה; כי עניין לנו במקרה מובהק של אי גילוי גם בשים לב לכך שאי הגילוי בענייננו נוגע לליבה של

3
עסקת הביטוח – היקף הכיסוי הביטוחי לו יהיה זכאי המבוטח עם קרות מקרה ביטוח; כי עניין לנו
במקרה מובהק של אי גילוי גם משום שלא מדובר בענייננו בסתם עוד סייג או חריג לכיסוי הביטוחי ,אלא
בסעיף המסייג את חבות המבטח עם קרות הסיכונים הכי שכיחים בפוליסה מסוג תאונות אישיות
)תאונות עבודה ותאונות דרכים(; וכי עניין לנו במקרה מובהק של אי גילוי גם משום שהסעיף שבמחלוקת
מחריג את הסיכונים השכיחים ביותר בפוליסה מסוג תאונות אישיות באופן דרמטי ביותר ,היות והוא
מפחית ב ,70% -את היקף הכיסוי הביטוחי לו יהיו זכאים המבוטחים עם התממשות אותם סיכונים
שכיחים.
.5

ביום  29.9.2016נערכה ישיבת קדם משפט בתיק שבכותרת בפני בית המשפט הנכבד ,אשר בסיומה המליץ
בית המשפט הנכבד לצדדים לנסות ולפתור את המחלוקות בדרך של גישור.

.6

ביום  20.11.2016הודיעו הצדדים כי בהתאם להמלצת בית המשפט הנכבד הם הסכימו לפנות להליך של
גישור בפני כבוד השופטת )בדימוס( הילה גרסטל.

.7

ביום  ,10.8.2017במסגרת הליך הגישור ,מונה על ידי המגשרת )בהסכמת הצדדים( בודק לבחינת היקף
הקבוצה וכן תתי קבוצות שונות בתוך הקבוצה ,וזאת על מנת שהמגשרת תוכל לשקול את הסיכונים
והסיכויים בתיק ולהעריך את משקלן של טענות שונות שהועלו על ידי הצדדים בתיק.

.8

הבודק ,מר אבי אייכלר ,אשר קיבל גישה חופשית למערכות המשיבה לצורך ביצוע בדיקותיו ,ערך
בדיקות מדגמיות נרחבות במערכות המשיבה לפי שיקול דעתו ,ועל פי פרמטרים אשר נקבעו על ידו ,וכן
ערך בדיקות נרחבות נוספות כפי שנדרש על ידי המגשרת ובאי כוח המבקשים לצורך הערכת הסיכונים
והסיכויים בתיק בכלל ולצורך בחינת משקלן של טענות שונות שהעלו הצדדים במסגרת ההליך בפרט.

.9

עם סיום בדיקותיו העביר הבודק למגשרת את ממצאיו ,ובכלל זה:
.9.1

את שעור המקרים ,מתוך כלל התביעות המוגשות על פי הפוליסה ,אשר הסעיף שבמחלוקת
רלוונטי לגביהן.

.9.2

את החלוקה בין סוגי התביעות השונות :תאונות דרכים ,תאונות תוך כדי או עקב השירות הצבאי
)אשר קודם לכן הוחרגו לחלוטין מכיסוי ובמסגרת הפוליסה ניתן בגינם כיסוי מופחת( ותאונות
עבודה.

.9.3

את שיעור המקרים בהם היה המבוטח מיוצג על ידי עו"ד ו/או נוהל בגינו מו"מ לפשרה אשר
הביא לחתימת הסכם פשרה.

.9.4

את שיעור המקרים בהם המדובר בנזק כתוצאה משימוש בטרקטורון )אשר מוחרג לחלוטין
מפוליסות תאונות אישיות סטנדרטיות הקיימות בשוק(.

.9.5

את גובהה של תביעה ממוצעת.

הצגת ממצאי הבודק אפשרה לצדדים להעריך את היקפה של הקבוצה ותתי הקבוצות וזאת ,על מנת
להעריך את הסיכון הטמון בתיק ,היה והבקשה הייצוגית תתקבל.
בשל העובדה שמדובר בנתונים חסויים וסודיים ,תמצית ממצאי הבודק מטעם המגשרת מוגשת בזאת
לבית המשפט הנכבד במעטפה סגורה והיא מסומנת כנספח  5לבקשה.
.10

לאחר קבלת ממצאי הבודק בידי המגשרת והצגתם לצדדים ,ניהלו הצדדים באמצעות המגשרת משא
ומתן ארוך ומורכב אשר כלל מספר רב של ישיבות ושיחות משותפות ופרטניות עם המגשרת.

4
.11

בסופו של יום ,הועלתה על ידי המגשרת הצעת פשרה סופית לסיום ההליך בדרך של פשרה.

.12

לאחר שהצדדים שקלו את הסיכונים והסיכויים הכרוכים בניהול הליך משפטי בתיק זה ,הם הגיעו
להסכם הפשרה מושא בקשה זו .הצדדים סבורים כי סיום ההליך בהסכם פשרה הוא הדרך היעילה
וההוגנת להכרעה בנסיבות העניין ,והצדדים מצויים בדעה כי הסכם הפשרה מאזן כראוי בין האינטרסים,
הסיכויים והסיכונים של כל אחד מן הצדדים .עוד סבורים הצדדים ,כי גלומה בו תועלת רבה מאד לחברי
הקבוצה ומעבר לכך ,כפי שיפורט להלן.

.13

להלן יפורטו עיקרי הסכם הפשרה שגובש בין הצדדים.

II

עיקרי הסכם הפשרה

.IIא .כללי
.14

הצדדים ניאותו ,מתוך רצון טוב ולפנים משורת הדין ,ומבלי שכל צד יודה באיזו מהטענות שנטענו על ידי
הצד האחר ,לפעול כאמור בהסכם הפשרה שעיקריו יפורטו להלן ,והכל בכפוף לכך שהסכם זה יאושר על
ידי בית המשפט ,כמפורט בהסכם הפשרה.

.IIב .הגדרת הקבוצה
.15

חברי הקבוצה מחולקים לשתי תתי קבוצות כדלקמן:
.15.1

תת הקבוצה הראשונה )"קבוצת המבוטחים"( :כל מי שהיה מבוטח בפוליסת הביטוח
הקולקטיבי "תאונות אישיות לעמיתי חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ" שהונפקה על ידי
המשיבה החל מחודש אפריל  2011ועד מועד משלוח מכתב הגילוי כהגדרתו להלן.

.15.2

תת הקבוצה השניה )"קבוצת הניזוקים"( :כל מי שהיה מבוטח בפוליסת הביטוח הקולקטיבי
"תאונות אישיות לעמיתי חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ" שהונפקה על ידי המשיבה ,אשר
אירע לו מקרה ביטוח במהלך התקופה שתחילתה ביום  1.12.2012וסיומה ביום ) 4.12.2018מועד
משלוח מכתב הגילוי כהגדרתו להלן( בגינו עשתה המשיבה שימוש בסעיף שבמחלוקת על מנת
לשלם תגמולי ביטוח בסכום מופחת ואשר תגמולי הביטוח ששולמו לו הינם בסכום העולה על
.₪ 10,000
תת הקבוצה הראשונה ותת הקבוצה השניה ביחד יכונו להלן" :הקבוצה".

.IIג .הסכמות הצדדים
.16

במסגרת הסכם הפשרה התחייבה המשיבה להעניק למבוטחיה וכן לקבוצת הניזוקים פיצויים והטבות
כספיות בשווי כולל של ) ₪ 6,680,000כולל נשיאה בשכ"ט וגמול של המבקשים ובאי כוחם( )להלן:
"סכום הפיצוי"( בחלוקה כדלקמן:
.16.1

תוספת לתביעות העבר הגדולות )להלן" :הפיצוי לקבוצת הניזוקים"( –
.16.1.1

במסגרת הסכם הפשרה התחייבה איילון לפצות את חברי תת הקבוצה השניה
)קבוצת הניזוקים( בסך כולל של .₪ 2,741050

.16.1.2

לצורך כך הוסכם ,כי איילון תערוך בעצמה ועל חשבונה בדיקה במערכותיה לצורך
איתור חברי קבוצת הניזוקים מתוך כלל מבוטחיה אשר אירע להם מקרה ביטוח.
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.16.1.3

סכום הפיצוי לקבוצת הניזוקים ) (₪ 2,741,050יחולק בין כל חברי קבוצת
הניזוקים באופן פרופורציונלי לסכום התביעה שאושרה להם.

.16.1.4

סכום הפיצוי לקבוצת הניזוקים ישולם על ידי המשיבה בתוך שלושה חודשים
מהמועד הקובע.

.16.1.5

על פי הצהרת איילון ,כפי שאומתה על ידי הבודק ,לא ניתן לאתר בקלות את כל
אותם מבוטחים אשר אירע להם מקרה ביטוח ושולמו להם תגמולי ביטוח
מופחתים בהסתמך על הסעיף שבמחלוקת .בכלל זה מובהר ,כי לא ניתן לבצע
איתור כאמור באמצעות המערכת המיחשובית של איילון.
משכך ,על מנת לבחון ולאתר את התביעות שבהן בוצעה הפחתה כאמור ,על איילון
לפתוח כל תיק ותיק ולבחון באופן פרטני את מסמכיו.
היות שפתיחת כל תיק ותיק ובחינתו בנפרד כרוכה בעלויות תיפעול משמעותיות,
כאשר בתיקים "קטנים" )היינו תיקים בהם שולמו תגמולי ביטוח בשיעורים שאינם
גבוהים( ,עלויות אלה יכולות אף לעלות על התשלום הנוסף לאותו מבוטח על פי
הסכם הפשרה ,הסכימו הצדדים כי מתוך כלל מבוטחי המשיבה שאירע להם מקרה
ביטוח יפוצו אך ורק אותם מבוטחים אשר אירע להם מקרה ביטוח בגינו שילמה לו
המשיבה תגמולי ביטוח בסכום העולה על ₪ 10,000
הצדדים סבורים כי החרגת התיקים "הקטנים" היא מוצדקת היות שההטבה
במסגרתם )לו היתה ניתנת( איננה בסכום משמעותי המצדיק את עלויות הבדיקה
והאיתור .זאת ,בניגוד למצב הדברים בנוגע לקבוצת הניזוקים )ניזוקים אשר שולם
להם מעל  ,(₪ 10,000אשר הפיצוי שיינתן לכל חבריה יהא בסכום משמעותי העולה
כמובן על עלויות הבדיקה.
הסכמה זו אף תביא כמובן לפיצוי משמעותי יותר לכל ניזוק מבין קבוצת הניזוקים
שיקבל פיצוי בהתאם להסדר זה ,וגם מטעם זה סבורים הצדדים כי מדובר בפתרון
מתאים יותר.
חודש וחצי ביטוח חינם )להלן" :הפיצוי לקבוצת המבוטחים"( –

.16.1.6

בנוסף לפיצוי לקבוצת הניזוקים ,המשיבה מתחייבת להעניק הטבה בפרמיות לכל
בית אב מבוטח שיהיה מבוטח במועד מתן ההטבה בביטוח תאונות אישיות של
"חבר" בסך כולל שלא יפחת מ.₪ 2,260,000 -

.16.1.7

במסגרת ההטבה האמורה יינתן לכל בית אב כאמור חודש וחצי חינם בביטוח רובד
הבסיס ,כאשר המשיבה לא תגבה פרמיה חודשית עבור חודש וחצי של ביטוח בתוך
תקופת הביטוח לגביה התקשרו הצדדים.

.16.1.8
.16.2

הטבת הפרמיות תינתן בתוך  60יום מהמועד הקובע והמשיבה תודיע למבוטחים
בהודעת טקסט ) (SMSאודות מתן ההטבה.

יתרת סכום הפיצוי הנקוב בסעיף  16לעיל תשמש לתשלום שכר טרחת עורכי דין ולגמול עבור
המבקשים ,כמפורט בפרק  IVלהלן.
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.17

בנוסף לסכום הפיצוי ,התחייבה המשיבה במסגרת הסכם הפשרה לנקוט בשורה של צעדים בקשר עם
גילויו של הסעיף שבמחלוקת כדלקמן:
.17.1.1

ביום  4.12.2018שיגרה המשיבה לכלל המבוטחים בפוליסת תאונות אישיות "חבר"
הודעה במסגרתה הופנו המבוטחים באופן ספציפי וממוקד לתנאי הפוליסה ,לרבות
לעניין הסעיף שבמחלוקת ,באופן שלמבוטחי המשיבה גולה באופן יזום ובמפורש כי
במקרה של תאונת עבודה או תאונה שהתרחשה תוך כדי או עקב השירות הצבאי
של משרת הקבע או תאונת דרכים ,יהיו זכאים חברי הקבוצה ל 30% -בלבד
מסכומי הביטוח המצוינים בכל אחד מפרקי הפוליסה )להלן" :מכתב הגילוי"(.

העתק מנוסח ההודעה שנשלחה למבוטחי המשיבה ,מצורף ומסומן כנספח .6
.17.1.2

זאת ,בנוסף לפרסום הקיים כבר באתר האינטרנט של "חבר" לפיו במקרה של
תאונת עבודה או תאונה שהתרחשה תוך כדי או עקב השירות הצבאי של משרת
הקבע או תאונת דרכים ,יהיו זכאים חברי הקבוצה ל 30% -בלבד מסכומי הביטוח.

.17.1.3

בנוגע למבוטחים עתידיים של המשיבה אשר ירכשו את הפוליסה במהלך התקופה
שתחילתה במועד הקובע ,התחייבה המשיבה בהסכם הפשרה לצרף למסמכי
הפוליסה דף נפרד נוסף ,במסגרתו יופנו המבוטחים באופן ספציפי וממוקד לסעיף
שבמחלוקת ,תוך שיובהר במפורש במסגרת הדף הנפרד כי במקרה של תאונת
עבודה או תאונה שהתרחשה תוך כדי או עקב השירות הצבאי של משרת הקבע או
תאונת דרכים ,יהיו זכאים חברי הקבוצה ל 30% -בלבד מסכומי הביטוח המצוינים
בכל אחד מפרקי הפוליסה.

.17.1.4

עוד התחייבה המשיבה במסגרת הסכם הפשרה ,כי לאחר המועד הקובע היא תנחה
את נציגי המכירות מטעמה לגלות למבוטחים במסגרת שיחות המכירה של
הפוליסה באופן מפורש את קיומו של הסעיף שבמחלוקת ומשמעותו.

.17.1.5

הצדדים מסכימים כי מכתב הגילוי ,הפרסום באתר "חבר" והגילוי שיינתן
למבוטחים העתידיים הן באמצעות הדף הנפרד שיצרף למסמכי הפוליסה והן
באמצעות הגילוי שיעשה במהלך תהליך הרכישה ,מהווים פתרונות מספקים כלפי
העתיד לעניין חובת הגילוי של המשיבה בקשר עם הסעיף שבמחלוקת.
תיקון הגילוי המפורט לעיל מהווה למעשה מענה מיטבי הצופה פני עתיד לכל טענות
המבקשים בדבר הפרת חובת הגילוי של המשיבה כפי שנטענו בבקשת האישור,
באופן שלגישת המבקשים גם בכל הנוגע לתקופת העתיד ,הגשימה הבקשה את
ייעודה במלואה.

.17.1.6

בשים לב ,בין היתר ,לכך שהתחייבויותיה של המשיבה בנוגע לגילוי הסעיף
שבמחלוקת משנה את התנהלותה של המשיבה בעתיד ובשים לב למהות
ההתחייבויות אותן נטלה על עצמה המשיבה בכל הנוגע לגילוי הסעיף שבמחלוקת,
אין באפשרותם של הצדדים לכמת את שוויון הכלכלי של התחייבויות אלה ,אולם
הצדדים מסכימים כי התחייבויות אלה מגלמות הטבה נוספת בעלת שווי כלכלי
משמעותי .בשים לב לתיקון הנרחב של אופן גילויו של הסעיף שבמחלוקת )באופן
הנותן מענה מושלם לכל טענות המבקשים( ,ובשים לב לכך שהפוליסה תהא תקפה

7
לכל הפחות עד למרץ  ,2020כאשר לבעל הפוליסה קיימת אף אופציה להאריכה
בתקופה נוספת של  24חודשים כך שהפוליסה תהא תקפה עד למרץ  ,2022סבורים
הצדדים כי התחייבויות המשיבה בנוגע לחובת הגילוי הן בעלות שווי כלכלי
משמעותי ביותר.
.18

ביצוע הסכם הפשרה ,על כל הכרוך בו ,ייעשה על ידי המשיבה ועל חשבונה.

.19

עוד הוסכם ,כי הסכם הפשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה ,תביעה ,או טענה של מי מחברי
הקבוצה )למעט מי שהודיע על פרישה מהקבוצה( בגין ו/או בקשר לתובענה ו/או לבקשת האישור.

.20

מבלי לגרוע מהאמור ,בחלוף תקופת הפרישה מהקבוצה )כהגדרתה בהסדר הפשרה( ,ובכפוף לכך שהסכם
הפשרה לא בוטל כדין עד לאותו מועד על ידי מי מהצדדים ,יהווה אישור בית המשפט ופסק הדין מעשה
בית דין כלפי התובע המייצג ,וכל חברי הקבוצה שלא נתנו הודעת פרישה כדין.

III

ההסדר ראוי ,הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה; וסיום ההליך
בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכריע במחלוקת בנסיבות העניין

.21

הגם שכל אחד מהצדדים להליך זה מאמין בצדקתו ועומד על טענותיו ,ברי כי ניהול ההליך בשלמותו,
לרבות אישור התובענה כייצוגיות וניהול ההליך המשפטי לגופו ,לרבות הליכי ערעור ,עלול להתארך
מספר שנים ,ואין ודאות שהתובענה תאושר כתובענה ייצוגית; וגם אם תאושר כתובענה ייצוגיות  -אין
ודאות כי תתקבל.

.22

הצדדים סבורים ,כי הסדר הפשרה הינו הפתרון היעיל ,הראוי וההוגן לסיום המחלוקות ביניהם ,בין
היתר מן הטעמים שיפורטו להלן.

.23

ראשית ,לאור טענות המשיבה בנוגע לכך שאין המדובר בסעיף אשר המשיבה בחרה לכלול בפוליסה אלא
למשיבה הוצג נוסח פוליסה אשר התבקש על ידי "חבר" ויועץ הביטוח מטעמה והמשיבה התבקשה ליתן
הצעת מחיר להיקף הכיסוי שהתבקש ,בנוגע לאופן גילויו של הסעיף שבמחלוקת )ובפרט לאור הטענה כי
הסעיף שבמחלוקת גולה במסגרת הפוליסה( ,כמו גם לאור טענות המשיבה בנוגע לשאלת הקשר הסיבתי
)ובכלל זה הטענות לפיהן מדובר במוצר אטרקטיבי וכי הסעיף שבמחלוקת מהווה הטבה ביחס לפוליסה
שקדמה לזו שהופקה באפריל  2011אשר במסגרתה כלל לא ניתן כיסוי לתאונת דרכים ולתאונה תוך כדי
או עקב השירות הצבאי( ,וכמו גם לאור טענות המשיבה בנוגע להתאמת ההליך להתברר כייצוגי ,בין
היתר ,בשים לב לכך שבבסיס בקשת האישור עומדות טענות בדבר הטעיה ואי גילוי ,אשר לכאורה
מצריכות בירור פרטני ביחס לכל אחד מחברי הקבוצה ,הרי שקיימת אפשרות שבקשת האישור תידחה.
הסדר הפשרה כולל ,אפוא ,קניית סיכונים על ידי כל אחד מהצדדים .בהתחשב בכך ,ובהתחשב בתועלת
שמביא ההסדר לחברי הקבוצה הזכאים להטבה ,הרי שמדובר בהסדר ראוי והוגן.

.24

שנית ,ההסדר המוצע מעניק הטבות משמעותיות הן לכלל מבוטחי המשיבה בדמות הנחה עתידית
בפרמיה ,והן למבוטחי המשיבה אשר ניזוקו ושולמו להם תגמולי ביטוח בשיעור מופחת בהסתמך על
הסעיף שבמחלוקת ,בדמות תוספת תגמולי ביטוח אשר תשולם להם במסגרת הסכם הפשרה.
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.25

שלישית ,ייחוד הפיצוי לקבוצת הניזוקים שקיבלה תגמולי ביטוח בסכום העולה על  ₪ 10,000בלבד,
יביא לכך כי סכום הפיצוי שיקבל כל אחד מחברי קבוצת הניזוקים יהא גדול ומשמעותי ביותר ,באופן
שייתן סעד הולם וראוי )ואף הרבה למעלה מכך( לחברי קבוצה אלה .ייחוד הפיצוי לקבוצה זו אף יחסוך
בעלויות תיפעול משמעותיות באופן אשר מגדיל את סך הפיצוי לקבוצת הניזוקים.

.26

רביעית ,מתן ההטבה בפרמיה לכל בית אב שיהיה מבוטח במועד מתן ההטבה תעניק סעד לקבוצה גדולה
ביותר של מבוטחים והיא מהווה סעד הולם ביותר לטענת ההטעיה הן של קבוצת המבוטחים אשר אירע
להם מקרה ביטוח והן לקבוצה אשר לא אירע לה מקרה ביטוח.

.27

חמישית ,ההסדר המוצע מסדיר את אופן הגילוי בעתיד של הסעיף שבמחלוקת הן כלפי מבוטחיה
הקיימים של המשיבה והן כלפי מבוטחיה העתידיים ,באופן שגם בהיבט זה הגשימה בקשת האישור את
ייעודה באופן מלא.

.28

הסדר הפשרה מספק מענה ראוי והוגן לטענות שבבסיס בקשת האישור ,וגלומה בו תועלת משמעותית
לחברי הקבוצה .הסכם זה גם תואם לדעת הצדדים את מערך הסיכונים והסיכויים ביחס לקבלת הטענות
שבבסיס התובענה הייצוגית ולאור השלב בו הושגה הפשרה ,טרם הכרעה בבקשת האישור.

.29

על רקע כל האמור לעיל ,הצדדים סבורים כי ההסדר שגובש ביניהם הוא יעיל והוגן ,וכי גלומה בו
תועלת רבה לחברי הקבוצה .כאמור ,החלופה להסדר הפשרה היא קיומו של הליך משפטי ארוך ויקר,
שתוצאתו אינה ידועה למי מהצדדים.

.30

עמד על כך בית המשפט באשרו הסדר פשרה בתובענה ייצוגית )חרף התנגדות היועץ המשפטי לממשלה(
1
בת"א )מחוזי ת"א(  1646/04זומר נ' גדיש קרנות נאמנות בע"מ:
"הפשרה היא הסכם ליישוב סכסוך אשר נעשה ,בין היתר ,מתוך מודעות לאי
ודאות משפטית או עובדתית ואשר יש בה ויתורים הדדיים .משום כך אי הודאות,
לה טוען היועמ"ש ,מהווה ,לטעמי ,את אחד השיקולים להגיע להסדר פשרה,
אשר יש בו חשיבות רבה לצדדים ,למערכת המשפטית ולציבור כולו".

.31

ראו גם :רע"א  7817/99אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ נ' קופת חולים מכבי:

2

"הפשרה הוגדרה בפסיקת בית-משפט זה כ'הסכם ליישוב סכסוך בין שני
צדדים בתנאים אותם הצדדים רואים כהוגנים ,אשר נעשה מתוך מודעות לאי
וודאות עובדתית או משפטית ,ואשר יש בו ויתורים הדדיים של כל אחד מן
הצדדים על חלק מטענותיהם' ....למוסד הפשרה נודעת חשיבות רבה הן לצדדים
לסכסוך ,הן למערכת המשפטית ,הן לציבור בכללותו."....
.32

משכך ,לא יכולה להיות מחלוקת כי סיום ההליכים בתיק זה בדרך של פשרה ,כמפורט לעיל ,הינו הדרך
הראויה והנכונה לפתרון המחלוקות שבין הצדדים.

IV

המלצה מוסכמת לעניין שיעור גמול ושכר טרחה

.33

על פי הוראות סעיף )18ז()ב( לחוק ,רשאים הצדדים להגיש לבית המשפט המלצה מוסכמת לעניין תשלום
גמול למבקש ושכר טרחה לבאי-כוחו ,לרבות שיעורו ותנאיו.

.34

כאמור ,סכום הפיצוי שתשלם המשיבה לחברי הקבוצה )אשר מתוכו ישולם גם שכר הטרחה והגמול
למבקשים( עומד על סך של .₪ 6,680,000

 1ת.א) .ת"א(  1646/04זומר יובל נגד גדיש קרנות נאמנות בע"מ ,תק-מח  ,5341 (4)2006בסעיף  17לפסק הדין )") (2006עניין זומר"(.
 2רע"א  7817/99אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ נ' קופת חולים מכבי ,פ"ד נז ).(2003) 60 ,49 (3
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בנוסף לסכום הפיצוי כאמור ,התחייבה המשיבה במסגרת הסכם הפשרה לנקוט גם בשורה של צעדים
כלפי העתיד בנוגע לגילויו של הסעיף שבמחלוקת למבוטחיה הקיימים והעתידיים.
כפי שהובהר לעיל ,בשים לב ,בין היתר ,לכך שהתחייבויותיה של המשיבה בנוגע לגילוי הסעיף
שבמחלוקת משנה את התנהלותה של המשיבה בעתיד ובשים לב למהות ההתחייבויות אותן נטלה על
עצמה המשיבה בכל הנוגע לגילוי הסעיף שבמחלוקת ,אין באפשרותם של הצדדים לכמת את שוויון
הכלכלי של התחייבויות אלה ,אולם בשים לב לתיקון הנרחב של אופן גילויו של הסעיף שבמחלוקת
)באופן הנותן מענה מושלם לכל טענות המבקשים( ,ובשים לב לכך שהפוליסה תהא תקפה לכל הפחות עד
למרץ  ,2020כאשר לבעל הפוליסה קיימת אף אופציה להאריכה בתקופה נוספת של  24חודשים כך
שהפוליסה תהא תקפה עד למרץ  ,2022סבורים הצדדים כי התחייבויות המשיבה בנוגע לחובת הגילוי הן
בעלות שווי כלכלי משמעותי ביותר.
הצדדים הסכימו כי לאור התחייבויות המשיבה בנוגע לגילוי הסעיף שבמחלוקת ייגזרו הגמול למבקשים
ושכר טרחת עורכי הדין מסכום המהווה  125%מסכום הפיצוי ) ,(₪ 8,350,000היינו כי יראו את שווי
ההטבה הכולל המגולם בהסכם הפשרה כעומד על ) ₪ 8,350,000להלן" :השווי הכולל של הסכם
הפשרה"(.

.36

בהתאם לכך ,המלצת הצדדים המוסכמת לעניין גמול למבקשים ושכר טרחה לבאי כוחם ,וכן מע"מ החל
בגינם ,אשר ישולמו מתוך סכום הפיצוי לקבוצה ) 6,680,000ש"ח( היא כדלקמן:
.36.1

סכום בסך  130,000ש"ח ישולם למבקש  1כגמול סופי שיועבר אליו באמצעות באי כוחו .המדובר
בגמול המהווה כ 1.55% -מהשווי הכולל של הסכם הפשרה.

.36.2

סכום בסך  130,000ש"ח ישולם למבקש  2כגמול סופי שיועבר אליו באמצעות באי כוחו .המדובר
בגמול המהווה כ 1.55% -מהשווי הכולל של הסכם הפשרה.

.36.3

סכום בסך  1,175,000ש"ח ישולם לבאי כוח המבקשים כשכר טרחה ,בהתאם לחלוקתם
הפנימית ,כנגד המצאת חשבונית מס ואישור ניהול ספרים כדין .המדובר בשכ"ט המהווה כ-
 14%מהשווי הכולל של הסכם הפשרה.

.36.4

לגמול ולשכ"ט יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין.

.37

הגמול ושכ"ט ישולמו למבקשים ולבא כוח המייצגים תוך  30ימים מהמועד הקובע.

.38

יוער ,כי הסכמות הצדדים לעניין הגמול למבקשים ושכר הטרחה לבאי כוחם הושגו בהתאם להמלצת
המגשרת.

.39

בסעיפים  23-22לחוק תובענות ייצוגיות ובהלכה הפסוקה נקבעו הקריטריונים בהם יש להתחשב בקביעת
שיעור שכר הטרחה והגמול .בין השאר נקבע כי יש להתחשב בטרחה שטרחו התובע הייצוגי ובא כוחו
ובסיכון שלקחו על עצמם בניהול התביעה; בתועלת שהביאה התובענה הייצוגית לקבוצה; בחשיבות
שבניהול התביעה הייצוגית ובאופן ניהול ההליך על ידי המבקשים ובאי כוחם.

.40

בפסיקה נקבע לעניין זה ,כי על בית המשפט לשקול שיקולים הנוגעים לתמריצים להגשת התובענה
הייצוגית ולרצון למנוע הגשת תביעות סרק ,כאשר אחד מהשיקולים הנבחנים הנו האם התביעה הגשימה
את האינטרסים של הקבוצה ושל הציבור בכללותו ,והביאה לפתרון הוגן ,יעיל ומהיר לחברי הקבוצה.

10
.41

בענייננו ,סבורים הצדדים כי ישנה הצדקה לפסיקת גמול ושכר טרחה כאמור לעיל ,לאור כל השיקולים
שהתוו בדין ,הואיל ובקשת האישור הביאה תועלת רבה לחברי הקבוצה הן לגבי תקופת העבר והן לגבי
תקופת העתיד ,באופן שבקשת האישור הגשימה את תכליתה.

.42

בכל הנוגע לתקופת העבר ,הסכם הפשרה כולל כאמור הטבה משמעותית בשווי כספי של ,₪ 6,680,000
אשר פרטיה תוארו לעיל .ודוק ,המדובר בתרופה לציבור גדול אשר ניתן להניח ,בקרבה לוודאות ,שלא
היה פונה לערכאות משפטיות ולא היה מקבל את הסעד לולא הליך זה ,ואשר היה נדרש לנהל הליכים
משפטיים ארוכים ומסובכים.

.43

באשר לתקופת העתיד ,בקשת האישור הביאה לריפוי מלא של הליקויים הנטענים על ידי המבקשים,
הבאים לידי ביטוי בשורה של צעדים בקשר עם גילויו בעתיד של הסעיף שבמחלוקת ,ובהתאם לפסיקה,
שינוי התנהלות הנתבע ביחס לעתיד שהושגה עקב ניהול הליך ייצוגי ,הינה הטבה משמעותית ,שיש
לעודדה ,ושבוודאי יש להביאה בחשבון בעת פסיקת גמול ושכר טרחה.3

.44

הסכומים המומלצים מוצדקים גם לאור הטרחה הרבה )מאד( שטרחו באי כוח המבקשים בעבור חברי
הקבוצה המיוצגת ,בין השאר ,בהכנת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ,בהכנת תשובה לתשובת
המשיבה במסגרתה ניתן מענה לטענות רבות ביותר שהעלתה המשיבה ,בהכנה ובהתייצבות לישיבת קדם
משפט ,ובניהול הליך גישור ארוך ומסובך ,בגיבוש הסכם הפשרה ועוד.

.45

הסכומים המומלצים מוצדקים גם לאור הסיכון בו נשאו המבקשים ובאי כוחם בהגשת התביעה והבקשה
לאישור ,בשים לב ,בין היתר ,לחשיפת המבקשים לכך שייפסקו כנגדם סכומי הוצאות ניכרים לו הייתה
נדחית בקשתם ולחשיפת באי כוח המבקשים לכך שאם הבקשה הייתה נדחית ,הם לא היו זוכים לשכר
טרחה בגין ההשקעה הרבה שהשקיעו בייצוג הקבוצה המיוצגת.

.46

גם האופן שבו ניהלו המבקשים ובאי כוחם את ההליך מצדיקים את שיעור הגמול ושכר הטרחה
המומלצים ,וזאת גם )אך לא רק( נוכח החיסכון בזמן שיפוטי וברצון להציג בפני חברי הקבוצה הטבה
בלוח זמנים מיטבי .בפני המבקשים ובאי כוחם עמדו שתי ברירות :האחת – הדרך בה בחרו; והאחרת –
קיומם של הליכים משפטיים ארוכים ומורכבים .הצורך לחסוך בזמן שיפוטי והשיקול להקנות לציבור
הטבה מהירה ובלוחות זמנים קצרים ,הובילו את באי כוח המבקשים לנהוג בדרך הקצרה והיעילה.
קיימת סבירות לא מבוטלת לכך שגם אילו היו המבקשים מצליחים בסופו של יום בתביעתם )ואין כל
ערובה לכך( ,לאחר שנים רבות של ניהול הליכים משפטיים ,ההטבה שהייתה נפסקת לא הייתה עולה על
זו הניתנת במסגרת הסדר הפשרה.
האינטרס הציבורי מחייב לעודד דרך זו ,וגם בכך יש כדי להצדיק את הגמול למבקשים ושכר טרחת באי
כוחם.

.47

ההמלצה גובשה כמובן גם בהתאם לפסקי-דין שאושרו על ידי בתי המשפט בתחום התובענות הייצוגיות.

.48

לבסוף ,סכומי שכר הטרחה מוצדקים גם בשים לב לעובדה כי באי כוח המבקשים נחלקים למעשה לשני
משרדים שונים :משרד עורכי הדין "מושקוביץ-סטיס" ומשרד עורכי הדין "מאירה זוהר" .המדובר בשני
משרדים נפרדים ,המהווים כל אחד בפני עצמו יחידה כלכלית עצמאית ומובחנת.

 3ת"צ  42526-03-12אינטרדייט בע"מ נ' פלאפון תקשורת בע"מ )פורסם בנבו.(16.6.2014 ,
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לפיכך ,הצדדים סבורים כי סכומי שכר הטרחה והגמול שפורטו לעיל מבטאים נכונה את הגמול והשכר
הראויים תוך איזון מכלול השיקולים הרלוונטיים.

V

בקשה לפטור ממינוי בודק

.50

הצדדים סבורים כי במקרה הנדון לא נדרש מינוי בודק חיצוני ,וזאת מכמה טעמים.

.51

ראשית ,מכיוון שהמשמעות הכלכלית של הסכם פשרה זה נבדקה זה מכבר על ידי בודק אובייקטיבי אשר
מונה לשם כך על ידי המגשרת .הבודק מטעם המגשרת קיבל גישה חופשית למערכות המחשב של
המשיבה ולכל הנתונים שנדרשו על ידו .עיקר ממצאי הבודק מטעם המגשרת מפורטים במסמך המוגש
לבית המשפט הנכבד במעטפה סגורה.

.52

שנית ועיקר ,מכיוון שככל שקיימת מומחיות כלשהי הנדרשת לבדיקת ההסכם ,הרי זו מומחיותו של בית
המשפט הנכבד ,בבחינת הסיכויים והסיכונים הכרוכים בניהול ההליך ,ובהוגנות וסבירות הסכם הפשרה
על רקע סיכויים וסיכונים אלו.

.53

ושלישית ,על פניו ברור כי הסכם הפשרה הוא ראוי והוגן ,והוא מקנה הוא מקנה זכויות רבות לא רק
לחברי הקבוצה אלא גם למבוטחים עתידיים.

.54

בנסיבות אלו סבורים הצדדים ,כי אין לבודק יתרון יחסי כלשהו על פני שיקול דעתו של בית המשפט
הנכבד ,אשר יופעל במקרה זה ממילא .במקרה שלפנינו ,מינוי בודק עלול לגרום לסרבול הדיון בבקשה
ולעיכובו ,ואף להשית עלויות מיותרות.

.55

ראו לעניין זה למשל את דברי השופט הנכבד בנימיני בבש"א )ת"א(  14898/04שכטר אליעזר נ' כרמל-
אגוד למשכנתאות והשקעות בע"מ:4
"בחינת הצורך במינוי בודק כרוכה בבחינת היותו של הסדר הפשרה ראוי,
הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה .שיקולים אלו חייב בית
המשפט להביא בחשבון על פי סעיף )19א( לחוק ו)19 -ג() (2לחוק .שקלתי
עניין זה ,והגעתי למסקנה כי במקרה זה אין צורך במינוי בודק ,אשר יעכב
את ביצוע הסדר הפשרה ,ויביא להוצאות נוספות ,בלא שצפויה כתוצאה
מכך תועלת של ממש".

.56

כך עולה גם מפסיקת בית המשפט בת"א  4745-08-07גלבוע נ' ערוצי זהב )לא פורסם(:5
"הגעתי למסקנה כי אין צורך במקרה דנן במינוי בודק אשר יעכב את ביצוע
הסדר הפשרה ויגרום להוצאות נוספות לצדדים והתועלת בו מוטלת בספק
מן הטעם שהסדר הפשרה הוא הוגן וראוי".

.57

לא אחת מינויו של בודק עלול לגרום לעיכוב מיותר בקידום הפשרה ולהכברת עלויות כבדות על הצדדים,
שלא לצורך .כך פסקה כב' השופטת ע' ברון בעניין ארגס:6
"מינויו של בודק על ידי בית משפט מגלגל על הצדדים עלויות נכבדות ביותר
הן של זמן והן של כסף – באופן שלא בכל מקרה התועלת הצומחת מן המינוי
עולה על העלות שלו .במילים אחרות ,ישנם מקרים שבהם העלויות הכרוכות
במינוי בודק עלולות לטרפד הוצאה לפועל של הסדרי פשרה ראויים ,יעילים
ורצויים הן עבור קבוצת התובעים והן עבור הציבור בכללותו; ומצאתי כי
המקרה דנן הוא אחד מאותם מקרים".

 4בש"א )מחוזי ת"א(  14898/04שכטר נ' כרמל-אגוד למשכנתאות והשקעות בע"מ ,תק-מח .(2007) 2481 ,2477 (3)2007
 5וראו עוד :עניין זומר; ת"א  1574/07ברמי נ' תעשיות "פילטונה" בע"מ ,תק–מח .(2008) 5498 (1)2008
 6בש"א )מחוזי ת"א(  3058/07ארגס נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית )פורסם בנבו.(13.09.2009 ,
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העתק מתצהיריהם של הצדדים ובאי כוח הצדדים.
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נספח 1

העתק מהסכם הפשרה

2

Dummy Text

הסדר פשרה במסגרת גישור
במסגרת ת.צ) .מחוזי מרכז  -לוד(  66215-11-15יהלום עמירה ואח' נ' איילון חב' לביטוח בע"מ
אשר נערך ונחתם בתל אביב ,ביום  11בחודש מרץ 2019
בעניין :

 .1יהלום עמירה ,ת.ז302808530 .
 .2שמואל לוי ,ת.ז024208936 .
באמצעות ב"כ מושקוביץ-סטיס ,עורכי דין
ובאמצעות עוה"ד מאירה זוהר ושות'
שכתובתם לצורך הליך זה:
רח' אחד העם ) 9מגדל השלום( ,תל אביב 6525101
טל' ;03-7444771 :פקס'03-7444772 :
המבקשים
 נ ג ד -איילון חברה לביטוח בע"מ ,מספר תאגיד 52004216
על ידי ב"כ עוה"ד רחל לויתן ו/או פגי שרון ו/או תמי גרינברג ואח'
מרח' יגאל אלון  ,57תל אביב 6789116
טל' ;03-6886768 :פקס'03-6886769 :
המשיבה

הואיל :וביום  30בנובמבר  2015הגישו המבקשים לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז-לוד תובענה
ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית ,במסגרת ת.צ) 66215-11-15 .להלן בהתאמה" :התובענה" ו-
"בקשת האישור"(;
והואיל :ועיקר עניינן של התובענה ובקשת האישור בטענה לפיה המשיבה הפרה חובות גילוי
שונות ,ובכלל זה הוראות דין ברורות ומפורשות ,בקשר עם חריג/סייג הכלול בפוליסת "ביטוח
תאונות אישיות לעמיתי חבר" של המשיבה ,אשר הופקה עבור עמיתי המועדון הצרכני "חבר
משרתי קבע והגמלאים בע"מ" )להלן" :הפוליסה"( ,לפיו במקרה של תאונת עבודה או תאונה
שהתרחשה תוך כדי או עקב השירות הצבאי של משרת הקבע או תאונת דרכים ,לא יהיו זכאים
חברי הקבוצה לכיסוי הביטוחי הנקוב בכל אחד מפרקי הכיסויים בפוליסה ,אלא לכיסוי ביטוחי
נמוך הרבה יותר ) 30%מהפיצוי בלבד( )להלן" :הסעיף שבמחלוקת"(;
והואיל :ולטענת המבקשים ,בין היתר ,בשל הפרותיה של המשיבה אין היא רשאית להסתמך על
הסעיף שבמחלוקת;
והואיל :והמשיבה הגישה תשובה לבקשת האישור ובמסגרתה טענה ,בין היתר ,את הטענות
העיקריות הבאות :הסעיף שבמחלוקת מפורט באופן ברור ומודגש בפוליסה אשר נשלחה לכל
המבוטחים ואשר הגילוי הנאות מהודק אליה; בנסיבות אלו טענה המשיבה כי היא לא הטעתה
את המבוטחים ולא הפרה את חובת הגילוי כלפיהם; כי אין המדובר בסייג לפוליסה אשר יש
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לפרטו בגילוי הנאות; כי אין קשר סיבתי בין ההטעיה הנטענת )המוכחשת( לבין נזק כלשהו באשר
המדובר במוצר אטרקטיבי מבחינת התנאים והמחיר; כי בכל הנוגע לתאונות דרכים ותאונות
במהלך השירות הצבאי ,מדובר בהטבה משמעותית ביחס לפוליסה הקודמת שכן לפני כן ,עניינים
אלו היו מוחרגים לחלוטין מהפוליסה .בנוסף ,בניגוד לנטען בבקשה הייצוגית ,הסעיף שבמחלוקת
לא הוסף לפוליסה על ידי המשיבה אלא המשיבה תימחרה את הביטוח בהסתמך על טיוטת
פוליסה שהוגשה לידיה .סכומי הביטוח המופחתים כאמור בסעיף שבמחלוקת הוצעו על מנת
להוזיל את הפרמיה ומתוך הבנה שאלו סוגי תאונות אשר מתקבל בגינם פיצוי מגורם אחר; עוד
נטען על ידי המשיבה ,כי תביעת המבקשים אינה ראויה להידון כתביעה ייצוגית בעיקר בשל
הנסיבות הפרטניות של כל התקשרות ביטוחית;
והואיל :ולאחר שהוגשה תשובתה של המשיבה לבקשה לאישור ,הגישו המבקשים תשובה
לתשובתה של המשיבה )להלן" :התשובה לתשובה"( ,במסגרתה חזרו המבקשים על טענותיהם
בבקשת האישור והשיבו לטענותיה של המשיבה .עיקרי טענותיהם של המבקשים בתשובה
לתשובת המשיבה היו כדלקמן :אין מחלוקת עובדתית בין הצדדים אלא מחלוקת משפטית בלבד
באשר לטיב הגילוי שנעשה על ידי המשיבה בנוגע לסעיף שבמחלוקת; עניין לנו במקרה מובהק של
אי גילוי משום שקיימות בענייננו הוראות דין מפורשות בנוגע לאופן גילוי הסעיף שבמחלוקת אשר
הופרו על ידי המשיבה; עניין לנו במקרה מובהק של אי גילוי גם בשים לב לכך שאי הגילוי בענייננו
נוגע לליבה של עסקת הביטוח – היקף הכיסוי הביטוחי לו יהיה זכאי המבוטח עם קרות מקרה
ביטוח; עניין לנו במקרה מובהק של אי גילוי גם משום שלא מדובר בענייננו בסתם עוד סייג או
חריג לכיסוי הביטוחי ,אלא בסעיף המסייג את חבות המבטח עם קרות הסיכונים הכי שכיחים
בפוליסה מסוג תאונות אישיות )תאונות עבודה ותאונות דרכים(; עניין לנו במקרה מובהק של אי
גילוי גם משום שהסעיף שבמחלוקת מחריג את הסיכונים השכיחים ביותר בפוליסה מסוג תאונות
אישיות באופן דרמטי ביותר ,היות והוא מפחית ב ,70% -את היקף הכיסוי הביטוחי לו יהיו
זכאים המבוטחים עם התממשות אותם סיכונים שכיחים;
והואיל :והצדדים חלוקים בדעתם ואינם מקבלים זה את טענתו של משנהו ,כמפורט לעיל;
והואיל :וביום  29.9.2016נערכה ישיבת קדם משפט בתיק שבכותרת בפני בית המשפט הנכבד,
אשר בסיומה המליץ בית המשפט הנכבד לצדדים לנסות ולפתור את המחלוקות בדרך של גישור;
והואיל :ובהמלצת בית המשפט הנכבד ,התקיים בתיק הליך גישור ממושך ומורכב בפני כבוד
השופטת הנשיאה בדימוס הילה גרסטל )להלן" :המגשרת"(.
והואיל :ובמסגרת הליך הגישור מונה ביום  10.8.17על ידי המגשרת ובהסכמת הצדדים ,בודק
לבחינת היקף הקבוצה ,מבחינה כמותית וכספית ולבחינת תתי קבוצות שונות אשר התבקשו על
ידי המגשרת ,על מנת שהמגשרת תוכל לשקול את הסיכונים והסיכויים בתיק ולצורך הערכת
משקלן של טענות שונות שהועלו על ידי הצדדים בתיק;
והואיל :והבודק ,מר אבי אייכלר ,ערך בדיקות מדגמיות נרחבות במערכות המשיבה לפי שיקול
דעתו ועל פי פרמטרים אשר נקבעו על ידו ובסופם כימת את גובה ההפחתה המוערך שביצעה
המשיבה בתקופה הרלבנטית לבקשת האישור ,וכן ערך בדיקות נרחבות נוספות כפי שנדרש על ידי
המגשרת ובאי כוח המבקשים לצורך הערכת הסיכונים והסיכויים בתיק בכלל ,ולצורך בחינת
משקלן של טענות שונות שהעלו הצדדים במסגרת ההליך;
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והואיל :ולאחר קבלת ממצאי הבודק והצגתם לצדדים ,ניהלו הצדדים באמצעות המגשרת ,משא
ומתן ארוך ומורכב במטרה להגיע להסדר אשר ייתר את ניהולו של הליך זה;
והואיל :ולאחר קיום מספר רב של ישיבות ושיחות משותפות ופרטניות עם המגשרת ,הועלתה על
ידי המגשרת הצעת פשרה סופית;
והואיל :וברצון הצדדים להביא לסיום המחלוקת ובמגמה לייתר ניהולם של הליכים משפטיים
ממושכים וסבוכים הכרוכים בהוצאות כבדות וחיסכון בזמן שיפוטי ,הסכימו הצדדים לקבל את
הצעתה הסופית של המגשרת והגיעו הצדדים להסדר פשרה זה;
והואיל :ולצורך הסדר זה מסכימים הצדדים ,כי בבקשה מועלות ,לכאורה ,שאלות מהותיות של
עובדה או משפט המשותפות לכלל יחידי הקבוצה ,וכי סיום ההליך בהסדר פשרה זה הוא הדרך
היעילה וההוגנת להכרעה בו בנסיבות העניין;
והואיל :והצדדים מצויים בדעה כי הסדר הפשרה מאזן כראוי בין האינטרסים ,הסיכויים
והסיכונים של כל אחד מן הצדדים .עוד סבורים הצדדים ,כי גלומה בו תועלת רבה מאד לחברי
הקבוצה ומעבר לכך ,כפי שיפורט להלן;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1המבוא ונספחי ההסדר:
 .1.1המבוא והנספחים להסדר זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו .חלוקת הסדר זה לסעיפים
ומתן הכותרות לסעיפים נעשו לשם הנוחות בלבד ,ולא תהא להם כל משמעות בפרשנות
ההסדר.
 .1.2נספחי ההסדר הם כדלקמן:
 .1.2.1נספח  – 1נוסח הבקשה לאישור הסדר הפשרה שתוגש לבית המשפט;
 .1.2.2נספח  – 2נוסח ההודעה לציבור לפי סעיף )25א() (3לחוק )להלן" :ההודעה
הראשונה"(;
 .1.2.3נספח  – 3נוסח ההודעה לציבור לפי סעיף )25א() (4לחוק )להלן" :ההודעה
השנייה"(.
 .2מונחים והגדרות:
לצרכי הסדר זה ,תהא לכל אחד מהמונחים המפורטים להלן המשמעות הנקובה לצדו:
" .2.1החוק" – חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו;2006-
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" .2.2בית המשפט" – בית המשפט הדן בבקשת האישור ,הוא בית המשפט המחוזי מחוז
המרכז  -לוד;
" .2.3הבקשה לאישור הסדר הפשרה" או "הבקשה" – הבקשה לאישור הסדר זה ,אשר
מצורפת כנספח  1להסדר זה;
" .2.4המבוטחים" – כל מי שהיה מבוטח בפוליסת הביטוח הקולקטיבי "תאונות אישיות
לעמיתי חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ" שהונפקה על ידי המשיבה החל מחודש
אפריל  2011ועד מועד משלוח מכתב הגילוי כהגדרתו להלן.
" .2.5קבוצת הניזוקים" – המבוטחים ,כהגדרתם לעיל ,אשר אירע להם מקרה ביטוח החל
מיום  1.12.12ועד משלוח מכתב הגילוי כהגדרתו להלן.
" .2.6המועד הקובע" – המועד שבו יהפוך פסק הדין המאשר הסדר זה לחלוט;
" .2.7מכתב הגילוי" –מכתב אשר ביום  4.12.2018שיגרה המשיבה לכלל המבוטחים בפוליסת
תאונות אישיות "חבר" במסגרתו הופנו המבוטחים באופן ספציפי וממוקד לתנאי
הפוליסה לרבות לעניין הסעיף שבמחלוקת.
 .3הצהרות הצדדים:
.3.1

הצדדים מצהירים כי אין בהסכמתם להסדר זה משום הסכמה ו/או הודאה ו/או ויתור
מצד מי מהם על טענה מטענותיו ו/או דרישה כלשהי של משנהו ,וכי הסכמתם להסדר
זה ניתנת אך ורק במגמה לייתר ניהולם של הליכים משפטיים ממושכים וסבוכים
הכרוכים בהוצאות כבדות ולחסוך בזמן שיפוטי.

.3.2

הסדר זה מגלם וממצה את מכלול המצגים וההסכמות המפורטים והמשתמעים אשר
הושגו בין הצדדים עובר לחתימתו .צד להסדר לא יישמע בטענה בדבר מצג או הסכמה
כאמור אשר לא באו לידי ביטוי מפורש בהסדר זה.

.3.3

הסדר זה מותנה באישורו של בית המשפט הנכבד .ככל שבית המשפט לא יאשר את
ההסדר כמכלול ,ניתן יהא ההסדר לביטול על-ידי מי מהצדדים .בוטל ההסדר ,לא יהיה
לו עוד כל תוקף כלפי הצדדים ,הוא ונספחיו יוצאו מתיק בית המשפט ,לא ניתן יהיה
לעשות בהם שימוש במסגרת הליך זה או כל הליך אחר שהוא ,והצדדים יהיו רשאים
להעלות את טענותיהם במסגרת בקשת האישור.

.3.4

הצדדים מצהירים כי אין כל מניעה חוקית ,חוזית ו/או אחרת ,להתקשרותם בהסדר
זה ,ולקיום חיוביהם על פיו במלואם ובמועדם ,הכל בכפוף לאישור בית המשפט
המוסמך.
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 .4ההטבות למבוטחים ולקבוצת הניזוקים:
מבלי להודות באיזו מבין טענות המבקשים ,לפנים משורת הדין ולסילוק סופי ומוחלט של כל
טענות חברי הקבוצה ,תעניק המשיבה לקבוצת המבוטחים ולקבוצת הניזוקים פיצויים והטבות
כספיות בשווי כולל של ) ₪ 6,680,000כולל נשיאה בשכ"ט וגמול למבקשים ובאי כוחם( בחלוקה
כדלקמן:
.4.1

תוספת לתביעות העבר הגדולות )להלן" :הפיצוי לקבוצת הניזוקים"( – איילון תפצה
את קבוצת הניזוקים בסך כולל של .₪ 2,741,050
לצורך כך ,תבדוק איילון את תביעות קבוצת הניזוקים בהן שולם למבוטח יותר מ-
 ₪ 10,000ואם מדובר בתביעה שבה נעשה שימוש בסעיף שבמחלוקת ,המבוטח יקבל
פיצוי נוסף .סכום הפיצוי לקבוצת הניזוקים ) (₪ 2,741,050יחולק בין כל חברי קבוצת
הניזוקים אשר להם שולם יותר מ ₪ 10,000 -באופן פרופורציונלי לסכום התביעה
שאושרה להם .התשלום יתבצע בתוך שלושה חודשים מהמועד הקובע.
על פי הצהרת איילון ,כפי שאומתה על ידי הבודק ,אין במחשבי איילון אינדיקציה
מיחשובית לקיומה של הפחתת הפיצוי על פי הסעיף שבמחלוקת .משכך ,על מנת לבחון
ולאתר את התביעות שבהן בוצעה הפחתה כאמור ,יש לפתוח כל תיק ותיק ולבחון את
מסמכיו.
פתיחת כל תיק ותיק כרוכה בעלויות תיפעול משמעותיות ,אשר בתיקים שאינם
גבוהים ,יכולה לעלות על התשלום הנוסף למבוטח על פי הסדר הפשרה .בנסיבות אלו,
הסכימו הצדדים כי הבדיקה תיערך בנוגע לתביעות בהן שולם למבוטח יותר מ10,000 -
.₪
בנוסף ,לגבי התביעות הקטנות ההטבה איננה בסכום משמעותי המצדיק את עלויות
הבדיקה והאיתור בעוד שבתביעות הגדולות מ ₪ 10,000 -מדובר כבר בהטבה שיש בה
ערך כספי משמעותי העולה על עלויות הבדיקה.

.4.2

חודש וחצי ביטוח חינם – בנוסף לפיצוי לקבוצת הניזוקים ,המשיבה מתחייבת להעניק
הטבה בפרמיות לכל בית אב מבוטח שיהיה מבוטח במועד מתן ההטבה בביטוח
תאונות אישיות של "חבר" בסך כולל של  .₪ 2,260,000ההטבה תהיה חודש וחצי חינם
בביטוח רובד הבסיס ,כאשר המשיבה לא תגבה פרמיה חודשית עבור חודש וחצי של
ביטוח בתוך תקופת הביטוח לגביה התקשרו הצדדים .ההטבה תינתן בתוך  60יום
מהמועד הקובע.
המשיבה תודיע למבוטחים בהודעת טקסט ) (SMSאודות מתן ההטבה.

 .4.3יתרת סכום הפשרה תשמש לתשלום שכר טרחת עורכי דין ולגמול עבור המבקשים
כמפורט בסעיף  8להלן.
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 .4.4הצדדים מסכימים כי ביום  4.12.2018שיגרה המשיבה לכלל המבוטחים בפוליסת
תאונות אישיות "חבר" את מכתב הגילוי באופן שלמבוטחי המשיבה גולה באופן יזום
ובמפורש כי במקרה של תאונת עבודה או תאונה שהתרחשה תוך כדי או עקב השירות
הצבאי של משרת הקבע או תאונת דרכים ,יהיו זכאים חברי הקבוצה ל 30% -בלבד
מסכומי הביטוח המצוינים בכל אחד מפרקי הפוליסה.
זאת ,בנוסף לפרסום הקיים כבר באתר האינטרנט של "חבר" לפיו במקרה של תאונת
עבודה או תאונה שהתרחשה תוך כדי או עקב השירות הצבאי של משרת הקבע או תאונת
דרכים ,יהיו זכאים חברי הקבוצה ל 30% -בלבד מסכומי הביטוח.
בנוגע למבוטחים עתידיים של המשיבה אשר ירכשו את הפוליסה במהלך התקופה
שתחילתה במועד הקובע ,מתחייבת המשיבה לצרף למסמכי הפוליסה דף נפרד נוסף,
בנוסח מכתב הגילוי ,במסגרתו יופנו המבוטחים באופן ספציפי וממוקד לסעיף
שבמחלוקת ,תוך שיובהר במפורש במסגרת הדף הנפרד כי במקרה של תאונת עבודה או
תאונה שהתרחשה תוך כדי או עקב השירות הצבאי של משרת הקבע או תאונת דרכים,
יהיו זכאים חברי הקבוצה ל 30% -בלבד מסכומי הביטוח המצוינים בכל אחד מפרקי
הפוליסה.
כן מתחייבת המשיבה להנחות ,לאחר המועד הקובע ,את נציגי המכירות מטעמה ,לגלות
למבוטחים במסגרת שיחות המכירה של הפוליסה ,באופן מפורש את קיומו של הסעיף
שבמחלוקת ומשמעותו.
הצדדים מסכימים כי מכתב הגילוי ,הפרסום באתר "חבר" והגילוי שיינתן למבוטחים
העתידיים הן באמצעות הדף הנפרד שיצורף למסמכי הפוליסה והן באמצעות הגילוי
שיעשה במהלך תהליך הרכישה ,מהווים פתרונות מספקים לצרכי הפשרה לעניין חובת
הגילוי של המשיבה בקשר עם הסעיף שבמחלוקת ,הן בנוגע למבוטחיה הקיימים והן
בנוגע למבוטחיה העתידיים.
תיקון הגילוי המפורט לעיל מהווה למעשה מענה מיטבי ,הצופה פני עתיד לכל טענות
המבקשים בדבר הפרת חובת הגילוי של המשיבה כפי שנטענו בבקשת האישור ,באופן
שלגישת המבקשים גם בכל הנוגע לתקופת העתיד ,הגשימה הבקשה את ייעודה במלואה.
בשים לב ,בין היתר ,לכך שהתחייבויותיה של המשיבה בנוגע לגילוי הסעיף שבמחלוקת
משנה את התנהלותה של המשיבה בעתיד ובשים לב למהות ההתחייבויות אותן נטלה על
עצמה המשיבה בכל הנוגע לגילוי הסעיף שבמחלוקת ,אין באפשרותם של הצדדים לכמת
את שוויון הכלכלי של התחייבויות אלו ,אולם הצדדים מסכימים כי התחייבויות אלו
מגלמות הטבה נוספת בעלת שווי כלכלי משמעותי .בשים לב לתיקון הנרחב של אופן
גילויו של הסעיף שבמחלוקת )באופן הנותן מענה מושלם לכל טענות המבקשים( ,ובשים
לב לכך שהפוליסה תהא תקפה לכל הפחות עד למרץ  ,2020כאשר לבעל הפוליסה קיימת
אף אופציה להאריכה בתקופה נוספת של  24חודשים כך שהפוליסה תהא תקפה עד למרץ
 ,2022סבורים הצדדים כי התחייבויות המשיבה בנוגע לחובת הגילוי בהסדר זה הן בעלות
שווי כלכלי משמעותי ביותר.
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 .4.5ביצוע הסדר זה על כל הכרוך בו ייעשה על ידי המשיבה ועל חשבונה.
.4.6

למשיבה תעמוד זכות קיזוז כלפי חבר קבוצה שחייב חוב פרמיה למשיבה .במקרה זה
תישלח לחבר הקבוצה הודעה שהוא היה זכאי להטבה ובוצע קיזוז.

 .5אישור ההסדר על ידי בית המשפט הנכבד:
.5.1

בתוך  7ימים ממועד חתימת הסדר זה ,יגישו הצדדים לבית המשפט הנכבד את הבקשה
לאישור ההסדר )נספח  ,(1על פיה מודיעים הצדדים לבית המשפט אודות כריתתו של
הסדר זה ,ומבקשים כדלהלן:
 .5.1.1כי בית המשפט הנכבד יורה על פרסום ההודעה הראשונה )נספח  (2לחברי
הקבוצה בעיתון "ישראל היום" וכן באתר האינטרנט של מועדון "חבר"
במסגרתו יצוין קיומו של הסדר הפשרה עם קישור לאתר המשיבה שם
תפורסם ההודעה המלאה.
 .5.1.2כי במסגרת ההודעה הראשונה ,יוזמנו חברי הקבוצה ,החפצים בכך ,להגיש
לבית המשפט ,בצירוף העתק לב"כ הצדדים ,התנגדות להסדר הפשרה כאמור
בסעיף )18ד( לחוק ,או בקשה לפרוש מהקבוצה כאמור בסעיף )18ו( לחוק,
וזאת בתוך  45ימים מיום פרסומה )או בתוך מועד אחר שיקבע בית המשפט
הנכבד(.
 .5.1.3כי בית המשפט הנכבד יורה על משלוח העתק מהבקשה לאישור ההסדר
ומבקשת האישור ,ליועץ המשפטי לממשלה ,לממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחסכון ולמנהל בתי המשפט ,כאמור בהוראות סעיף )18ג( לחוק ותקנות )12ד(
ו 16-לתקנות.
 .5.1.4כי בית המשפט הנכבד יקבע ,כי בנסיבות העניין מתייתר הצורך במינוי בודק,
כאמור בסעיף )19ב() (1לחוק ,זאת מן הטעמים שיפורטו בבקשה לאישור
הסדר הפשרה ,אשר עיקרם העובדה כי לצורך הערכת היקף הקבוצה בשמה
הוגשה בקשת האישור ,מונה על ידי המגשרת בודק אשר בחן באופן מקיף
ונרחב את מסד הנתונים ממנו נגזרים חברי הקבוצה וכן בדיקות אחרות אשר
התבקשו על ידי המגשרת.
 .5.1.5כי בכפוף לאמור לעיל ,יאשר בית המשפט הנכבד את התובענה מושא בקשת
האישור כייצוגית ,וזאת אך ורק לצורך ובכפוף לאישור ההסדר כהסדר פשרה
בתובענה הייצוגית ,וייתן תוקף להסדר זה כפסק דין בתובענה הייצוגית
)להלן" :פסק הדין"( ,כאשר במקביל יורה בית המשפט על פרסום הודעה
שניה לציבור בנוסח המצורף כנספח  ,3כאמור בסעיף )25א() (4לחוק תובענות
ייצוגיות.
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 .5.1.6כי בית המשפט יורה שפרסום אודות פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה,
לכשיינתן ,ייעשה באמצעות פרסום באתר האינטרנט של "חבר" שם יופיע
קישור לאתר המשיבה.
 .5.1.7כי בית המשפט הנכבד יקבל את המלצת הצדדים ,כמפורט בסעיף  8להלן ,בכל
הנוגע למתן גמול למבקשים ושכר טרחה לבא כוחם.
.5.2

אם יסבור בית המשפט ,כי יש צורך לתקן את הגדרת הקבוצה בבקשת האישור כך
שתתאים להגדרת הקבוצה בהסדר זה ,תהווה הסכמת הצדדים על פי הסדר פשרה זה
בבחינת בקשה מוסכמת לתיקון בקשת האישור כנדרש.

.5.3

עם אישורו של הסדר הפשרה ,המבקשים יהיו התובעים הייצוגיים בתובענה הייצוגית
וב"כ המבקשים יהיה ב"כ המייצג בתובענה הייצוגית.

.5.4

הסדר פשרה זה לא יחול על חבר קבוצה שמסר הודעת פרישה ,בהתאם לאמור
בסעיפים  11או )18ו( לחוק תובענות ייצוגיות.

.5.5

פרסום ההודעות מושא הסדר זה וכל הוצאה אחרת הנוגעת ליישום ההסדר יבוצע על
ידי המשיבה ועל חשבונה.

 .6החרגה מחברי הקבוצה:
.6.1

הסדר זה לא יחול על כל חבר קבוצה שבית המשפט התיר לו לפרוש מהקבוצה בהתאם
לאמור בסעיף )18ו( לחוק.

.6.2

כל בקשת פרישה על פי הסדר זה וסעיף )18ו( לחוק ,תשלח על ידי המעוניין בה בכתב
למזכירות בית המשפט הנכבד ,בתוך המועד שנקבע להגשת התנגדויות ,כאמור לעיל,
עם העתק ,שיישלח בדואר רשום ,לב"כ המשיבה.

.6.3

היה ובמהלך התקופה שנקבעה להתנגדויות יפרשו מההסדר  15חברי קבוצה או יותר,
רשאית המשיבה )אך לא חייבת( להודיע למבקשים בכתב על ביטולו ויחול האמור
בסעיף  10.2להלן.

.6.4

מי מקבוצת הניזוקים אשר הגיש תביעה פרטנית או יגיש תביעה כאמור במהלך
התקופה שנקבעה להתנגדויות ,יראו אותו כפורש.

 .7מעשה בית דין ,ויתור וסילוק:
.7.1

עם אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד יתגבש מעשה בית דין כלפי
המבוטחים לרבות קבוצת הניזוקים )למעט כל מי שבית המשפט התיר לו לפרוש
מהקבוצה( ו/או מי מטעמם בכל עניין הקשור בבקשת האישור ,כך שלמבוטחים
ולקבוצת הניזוקים ו/או למי מטעמם לא תעמוד עוד כלפי המשיבה ו/או כלפי מי
מטעמה ו/או כלפי מאן דהוא כל עילה וסעד ,כמו גם כל טענה ,זכות ,דרישה או תביעה
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בעילות ובטענות שנכללו במסגרת בקשת האישור.
 .8המלצה מוסכמת בדבר תשלום גמול למבקשים ושכר טרחה לבאי כוח מייצגים:
לעניין גמול למבקשים ושכר טרחה לבאי כוחם ,בהתאם להמלצת המגשרת ,הוסכם על-ידי
הצדדים ,בכפוף לאישורו של בית המשפט ,כדלקמן:
.8.1

סכום בסך  130,000ש"ח ישולם למבקש  1כגמול סופי שיועבר אליו באמצעות באי
כוחו.

.8.2

סכום בסך  130,000ש"ח ישולם למבקש  2כגמול סופי שיועבר אליו באמצעות באי
כוחו.

.8.3

סכום בסך  1,175,000ש"ח ישולם לבאי כוח המבקשים כשכר טרחה ,בהתאם
לחלוקתם הפנימית ,כנגד המצאת חשבונית מס ואישור ניהול ספרים כדין.

.8.4

לגמול ולשכ"ט יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין.

.8.5

הגמול ושכ"ט ישולמו למבקשים ולבא כוח המייצגים תוך  30ימים מהמועד הקובע.

.8.6

ההמלצה לעניין גמול למבקשים ושכר הטרחה לבאי כוחם ,נקבעה ,כאמור ,בסיוע
המגשרת ובמסגרתה נלקחו בחשבון ,בין היתר ,השיקולים הבאים:
 .8.6.1הושגה התכלית העיקרית של הבקשה לאישור ,נוכח מתן הפיצוי כמפורט לעיל
והתחייבויותיה של המשיבה בכל הנוגע לגילוי הסעיף שבמחלוקת אשר מהווה שינוי
עתידי בהתנהלותה של המשיבה;
 .8.6.2הטרחה הרבה שטרחו המבקשים ובאי כוחם בהגשת הבקשה לאישור ובניהולה;
 .8.6.3נכונות המבקשים ובאי כוחם להביא את המחלוקות לכדי סיום בצורה יעילה
ומהירה;
.8.6.4העובדה כי ההסדר טומן בחובו תרומה משמעותית ביותר לטובת הציבור;
.8.6.5הסיכון בו נשאו המבקשים בהגשת התביעה והבקשה לאישור ,בשים לב ,בין היתר,
לחשיפת המבקשים לכך שייפסקו כנגדם סכומי הוצאות ניכרים לו הייתה נדחית
בקשתם;
.8.6.6ההמלצה גובשה בהתאם לפסקי-דין שאושרו על ידי בתי המשפט בתחום התובענות
הייצוגיות.
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 .9התחייבות משותפת של שני הצדדים:
.9.1

הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב ,ככל יכולתם ,על מנת להסיר כל התנגדות ו/או
הסתייגות להסדר זה על כל מרכיביו ,כך שההסדר יאושר בידי בית המשפט .בכלל זה
מתחייבים הצדדים לפנות אל בית המשפט בפנייה משותפת מפורטת ומנומקת
המצביעה על היותו של הסדר זה ראוי ,הוגן ומשרת את כלל הציבור שאליו מתייחס
ההסדר.

.9.2

הצדדים מתחייבים לחתום על כל המסמכים ,האישורים ,הטפסים וההודעות ,ככל
שיידרש ,ושיהיה מועיל לצורך אישור ההסדר וביצוען של הוראות ההסדר.

.9.3

המבקשים ,באי כוח המייצגים וכל מי מטעמם יהיו רשאים ליזום באופן סביר הודעה
לעיתונות או פניה אחרת לכלי התקשורת בנוגע להסדר הפשרה ותוצאות בקשת
האישור.

.9.4

המבקשים ובאי כוחם מתחייבים שלא להיות מעורבים בכל תביעה משפטית פרטנית
ו/או דרישה למשיבה בעילה הנוגעת לסעיף שבמחלוקת במסגרת פוליסת ביטוח
תאונות אישיות לעמיתי "חבר".

.9.5

המבקשים ובאי כוחם מתחייבים שלא לפעול להחרגתם או החרגת חברים אחרים
מהקבוצה.

.9.6

סעיפים  9.5 – 9.4לא יחולו על ההליכים התלויים ועומדים/דרישות בהם מטפלת עו"ד
מאירה זוהר במועד חתימת הסדר זה.

 .10שונות:
 .10.1הסדר זה על נספחיו ,הוראותיו ,תנאיו וסייגיו ,הוא מכלול שלם של מצגים והסכמות,
וככזה מהווה מקשה אחת שחלקיה אינם ניתנים להפרדה.
 .10.2למען הסר ספק ,אם בית המשפט הנכבד יימנע מלאשר הוראה כלשהי מהוראות הסדר
זה או שיקבע כי היא חסרת תוקף או בלתי אכיפה ,או שיצמצם או שישנה את הגדרת
חברי הקבוצה ,יהיה כל אחד מהצדדים זכאי לבטל את ההסדר.
 .10.3בוטל ההסדר ,על-פי הוראותיו ,הוא יהיה בטל על נספחיו מדעיקרא ) (Voidוחסר
תוקף משפטי ,כאילו לא נחתם מלכתחילה ,והאמור בו וכל מה שקשור להליך המשא
ומתן לחתימתו או לאישורו על ידי בית המשפט ייחשבו לכל דבר ועניין כאילו לא נערכו
מעולם ,ולא ישמשו כראיה ולא בדרך אחרת ,בין היתר ,בהתאם להוראות סעיף )19ז(
לחוק ,ולא ייזקפו לחובת או לטובת מי מן הצדדים ,והכל מבלי שתהיה למי מהצדדים
כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
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נספח 2

העתק מנוסח מוצע של
ההודעה הראשונה
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הודעה על הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו2006-
ת.צ )מחוזי מרכז(  66215-11-15יהלום עמירה ואח' נ' איילון חברה לביטוח בע"מ
ביום  30.11.15הוגשה בקשת האישור בענייננו שבבסיסה הטענה לפיה איילון חברה לביטוח בע"מ )להלן:
"איילון"( לא גילתה על פי דרישות הדין את דבר קיומו של סעיף הכלול בפוליסת ביטוח תאונות אישיות אשר
הוצאה לחברי מועדון חבר ,לפיו במקרה של תאונת עבודה או תאונה שהתרחשה תוך כדי או עקב השירות הצבאי
של משרת הקבע או תאונת דרכים ,הכיסוי הביטוחי לו יהיו זכאים חברי הקבוצה יעמוד על  30%מהפיצוי.
הגדרת קבוצת התובעים המיוצגים  -כל מי שהיה מבוטח בפוליסת הביטוח הקולקטיבי "תאונות אישיות לעמיתי
חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ" שהונפקה על ידי איילון החל מחודש אפריל  2011ועד ליום .4.12.18
עיקרי הפשרה  -המשיבה התחייבה להעניק פיצויים והטבות כמפורט להלן:





לטובת התובעים המיוצגים להם אירע מקרה ביטוח החל מיום  1.12.12ועד ליום  4.12.18ואשר שולמו להם
תגמולי ביטוח בסכום העולה על  ₪ 10,000יועמד לחלוקה סך כולל של  .₪ 2,741,050סכום זה יחולק בין כל
הזכאים באופן פרופורציונלי לסכום התביעה שאושרה להם.
בנוסף ,המשיבה תעניק לכל בית אב שיהיה מבוטח במועד מתן ההטבה ,חודש וחצי חינם בביטוח רובד
הבסיס .שווי ההטבה לא יפחת מ.₪ 2,260,000 -
בנוסף לסכום הפיצוי ,התחייבה איילון במסגרת הסכם הפשרה לנקוט בצעדים בקשר עם גילויו של הסעיף
שבמחלוקת וזאת ,בנוסף למכתב שנשלח ביום  4.12.18לכל עמיתי חבר ואשר במסגרתו הופנתה תשומת הלב
לסעיף.

עם אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד ,יתגבש מעשה בית – דין כלפי כל חברי קבוצת התובעים
המיוצגים )למעט כל מי שבית המשפט התיר לו לפרוש מהקבוצה(.
גמול ושכר טרחה  -המלצת הצדדים המוסכמת לעניין גמול לתובעים הייצוגיים ושכר טרחה לבאי-כוחם היא ,כי
איילון תשלם גמול בסך  ₪ 130,000לכל אחד מהתובעים המיוצגים ושכ"ט של  ₪ 1,175,000לשני משרדי עוה"ד
המייצגים יחד .לסכומים הנ"ל יתווסף מע"מ.
פרישה מהקבוצה  -כל אדם הנמנה עם הקבוצה המוגדרת לעיל ,יראה כמי שהסכים להגשתה כתובענה ייצוגית
בשמו ,אלא אם כן הודיע לבית המשפט על רצונו שלא להיכלל בקבוצה ,בתוך  45ימים מיום פרסומה של הודעה
זו .ההודעה תימסר בכתב למזכירות בית המשפט המחוזי מרכז בלוד בת"צ  66215-11-15עם העתק לב"כ הצדדים
)פקס .(03-7444772 ,03-6886769 :בהודעת הפרישה יש לציין שם ,מס' תעודת זהות ,כתובת ,טלפון נייד ,מספר
פקס )ככל שיש( וכתובת דואר אלקטרוני.
כללי  -הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין תוכן מודעה זו ובין האמור
בהסכם הפשרה ,יראו את האמור בהסכם הפשרה כגובר .הסכם הפשרה המלא עומד לעיון חברי הקבוצה אצל
ב"כ המבקשים ,עו"ד יניב סטיס בתיאום מראש בטל'.03-7444771 :
תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט ,והיא מתפרסמת על פי החלטתו .תוקף הסכם הפשרה מותנה בקבלת
אישור בית המשפט.
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נספח 3

העתק מנוסח מוצע של
ההודעה השניה
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הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית
בהתאם לסעיף )25א() (4לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו ,2006-מובא בזאת לידיעת הציבור כי בפסק דינו ,מיום
__________ )להלן" :פסק הדין"( ,בית המשפט המחוזי מרכז-לוד )להלן" :בית המשפט"( אישר ונתן תוקף של פסק דין
להסדר הפשרה אשר נחתם בין הצדדים במסגרת ת"צ  66215-11-15עמירה ואח' איילון חברה לביטוח בע"מ.
כללי
.1

ביום  30.11.15הוגשה בקשת האישור בענייננו שבבסיסה הטענה לפיה איילון חברה לביטוח בע"מ )להלן:
"איילון"( הפרה חובות גילוי שונות ,ובכלל זה הוראות דין ברורות ומפורשות ,בקשר עם חריג/סייג הכלול בפוליסת
"ביטוח תאונות אישיות לעמיתי חבר" של המשיבה ,אשר הופקה עבור עמיתי המועדון הצרכני "חבר משרתי קבע
והגמלאים בע"מ" )להלן" :הפוליסה"( ,לפיו במקרה של תאונת עבודה או תאונה שהתרחשה תוך כדי או עקב
השירות הצבאי של משרת הקבע או תאונת דרכים ,לא יהיו זכאים חברי הקבוצה לכיסוי הביטוחי הנקוב בכל אחד
מפרקי הכיסויים בפוליסה ,אלא לכיסוי ביטוחי נמוך הרבה יותר ) 30%מהפיצוי בלבד( )להלן" :הסעיף
שבמחלוקת"( .עוד נטען במסגרת בקשת האישור ,בין היתר ,כי בשל הפרותיה הנטענות של המשיבה אין היא
רשאית להסתמך על הסעיף שבמחלוקת.

.2

המשיבה דחתה את טענות המבקשים וטענה ,בין היתר ,כי הסעיף שבמחלוקת הינו סעיף שהתבקש על ידי נציגי
ארגון "חבר" אשר פעלו עבור ולטובת עמיתי "חבר" במסגרת מכרז לקבלת הצעות ביטוח; כי בחירת "חבר" ויועץ
הביטוח שלה בסכומי ביטוח מופחתים כאמור בסעיף שבמחלוקת נעשתה על מנת להוזיל את הפרמיה ומתוך הבנה
שאלו סוגי תאונות אשר מתקבל בגינם פיצוי מגורם אחר; כי הסעיף שבמחלוקת מפורט באופן ברור ומודגש
בפוליסה אשר נשלחה לכל המבוטחים ואשר הגילוי הנאות מהודק אליה; כי בנסיבות אלה המשיבה לא הטעתה
את המבוטחים ולא הפרה את חובת הגילוי כלפיהם; כי אין המדובר בסייג לפוליסה אשר יש לפרטו בגילוי הנאות;
כי אין קשר סיבתי בין ההטעיה הנטענת )המוכחשת( לבין נזק כלשהו באשר המדובר במוצר אטרקטיבי מבחינת
התנאים והמחיר; כי בכל הנוגע לתאונות דרכים ותאונות במהלך השירות הצבאי ,מדובר בהטבה משמעותית ביחס
לפוליסה הקודמת שכן לפני כן ,עניינים אלו היו מוחרגים לחלוטין מהפוליסה .עוד נטען על ידי המשיבה ,כי תביעת
התובעים אינה ראויה להידון כתביעה ייצוגית בעיקר בשל הנסיבות הפרטניות של כל התקשרות ביטוחית.

.3

על אף האמור לעיל ,העדיפו הצדדים על מנת לחסוך בזמן שיפוטי ומתוך רצון להיטיב עם חברי הקבוצה ,לגבש
ביניהם הסדר פשרה ,מבלי שמי מן הצדדים מודה בטענות האחר.

תמצית הסדר הפשרה
.4

הסדר הפשרה יחול על כל מי שהיה מבוטח בפוליסת הביטוח הקולקטיבי "תאונות אישיות לעמיתי חבר משרתי
הקבע והגמלאים בע"מ" שהונפקה על ידי איילון החל מחודש אפריל  2011ועד ליום .4.12.18

.5

המשיבה התחייבה להעניק פיצויים והטבות כמפורט להלן) :א( לטובת התובעים המיוצגים להם אירע מקרה
ביטוח החל מיום  1.12.12ועד ליום  4.12.18ואשר שולמו להם תגמולי ביטוח בסכום העולה על  ₪ 10,000יועמד
לחלוקה סך כולל של  .₪ 2,741,050סכום זה יחולק בין כל הזכאים באופן פרופורציונלי לסכום התביעה שאושרה
להם; )ב( בנוסף ,המשיבה תעניק לכל בית אב שיהיה מבוטח במועד מתן ההטבה ,חודש וחצי חינם בביטוח רובד
הבסיס .שווי ההטבה לא יפחת מ) ;₪ 2,260,000 -ג( בנוסף לסכום הפיצוי ,התחייבה איילון במסגרת הסכם
הפשרה לנקוט בצעדים בקשר עם גילויו של הסעיף שבמחלוקת וזאת ,בנוסף למכתב שנשלח ביום  4.12.18לכל
עמיתי חבר ואשר במסגרתו הופנתה תשומת הלב לסעיף.

.6

אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט מהווה מעשה בית-דין בעניינים מושא התובענה ובקשת האישור כלפי כל
כל חברי קבוצת התובעים המיוצגים )למעט כל מי שבית המשפט התיר לו לפרוש מהקבוצה(.

.7

להסדר הפשרה הוגשו /לא הוגשו התנגדויות לפי סעיף )18ד( לחוק תובענות ייצוגיות והתקבלו /לא התקבלו בקשות
ליציאה מהקבוצה לפי סעיף )18ו( לחוק תובענות ייצוגיות.

.8

בית המשפט החליט בנסיבות המקרה למנות /שלא למנות בודק כמפורט בסעיף __ לפסק הדין.

.9

המשיבה תשלם גמול למבקשים ושכר טרחה לבאי הכוח המייצגים כמפורט בסעיף __ לפסק הדין.

.10

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה .הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של
סתירה בין האמור בהודעה זו לבין האמור בנוסח הסדר הפשרה המלא )כפי שהוגש לאישור בית המשפט( ,יגברו
הוראות הסדר הפשרה המלא.

.11

כל אדם המבקש לעיין בנוסח הסדר הפשרה המלא ,רשאי לפנות בדואר אלקטרוני למשרד ב"כ המבקשת לכתובת:
 ,office@mshlaw.co.ilאו באמצעות טלפון .03-7444771

.12

נוסח הודעה זו מתפרסם באישורו של בית המשפט ,ובהתאם להנחיותיו.
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נספח 4

העתק מתצהיריהם של הצדדים
ובאי כוח הצדדים
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נספח 5

העתק מתמצית ממצאי הבודק
מטעם המגשרת –
מוגש במעטפה סגורה
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נספח 6

העתק מנוסח ההודעה שנשלחה
למבוטחי המשיבה
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אוקטובר 2018

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לעמיתי "חבר"
מבוטח יקר,
הובאה לידיעתנו על-ידי מספר עמיתים טענה לפיה ,אין מודעות לסעיף בפוליסה הקובע סכומי ביטוח מופחתים
במקרים של תאונת עבודה ,תאונה שאירעה במהלך שירות צבאי פעיל או תאונת דרכים )בעבר סעיף  19.1וכיום
סעיף.(16
אנו סבורים שהסעיף מופיע בפוליסה באופן ברור ומודגש.
יחד עם זאת ולמען הסר ספק ,להלן נוסח הסעיף )עמ'  11בפוליסה לביטוח תאונות אישיות קבוצתית
לעמיתי "חבר"(:

לשירותכם,
אגף בריאות,
1-800-35-2001
www.ayalon-ins.co.il
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