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 פסק דין 
 

,  ייצוגיות  תובענות   חוק  לפי(  פשרהה  הסדר  לאישור  הבקשה  –  להלן)  פשרה   הסדר  לאישור  בקשה

 (.ייצוגיות תובענות  חוק – להלן) 2006  - ו"תשס

–  להלן)  מ"בע  לביטוח   חברה  הראל  –  המשיבה  נגד  ייצוגית  תובענה  לאישור  בקשה  הגיש  המבקש

  מועד   שבין  התקופה  בגין  הצמדה   שי הפר  ללא  בריאות  ביטוח  תגמולי  משלמת  שהיא ,  בטענה(  הראל

  חוזה   חוקל  28  סעיף  להוראת  בניגוד,  זאת.  הביטוח  תגמולי  תשלום  מועד  לבין  הביטוח  מקרה  קרות

 (. האישור בקשת – להלן)  1981 –, תשמ"א ביטוח

  הראל '  נ   שילה  13-05-27796  צ"ת  במסגרת  ייצוגית  תובענה  לאישור  קודם  הליך   התנהל  הראל  נגד

  הביטוח   ענפי  בכל  (וריבית)  הצמדה  הפרשי  בתוספת  ביטוח  תגמולי  לשלם  החובה  הפרת  של  בטענות 

  של   קיומה  בדבר  בטענה  הראל  כפרה  שילה  בעניין  אישורה  לבקשת   בתשובה(.  שילה  עניין  –  להלן )

  מקרים   היו,  תקלה  בשל  כי ,  הוסיפה  אולם.  הביטוח  ענפי  בכלל  הצמדה  הפרשי   תשלום  אי   של  תופעה 

  שתיקנה ,  הראל  הוסיפה   עוד.  בריאות  ביטוחי  בענף  ביטוח  תגמולי  על   הצמדה  הפרשי  שילמה   לא  בהם

 .התקלה את
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  בעל   הודאת  משום  שילה  בעניין  הראל  של  בתשובתה  לראות  יש  ,דנא  האישור  בבקשת  המבקש  לטענת

  התקלה , התיקון בדבר וטענותיה  שילה עניין במסגרת 2014 מיוני הראל של  הודאתה  חרף, בנוסף. דין

.  לדין   בניגודו  הצמדה  הפרשי  ללא  ביטוח  תגמולי  הראל  שילמה  שנתיים  בחלוף  גם.  נמשכה

  ידי   על  הנטענת  שהתקלה ,  נטען  בגדרה  דנא  רהאישו   בקשת  הוגשה   נמשכה  שהתקלה   ,משהסתבר

  תוך,  התקלה  תוקנה  לא  במהלכן,  2015  -  2011  השנים  בין   הפחות   ולכל   רבות  שנים  מזה  קיימת   הראל

  פיצוי   התבקש  בהתאם.  הצמדה  הפרשי  ללא  ביטוח   תגמולי  שולמו  להם  הקבוצה  לחברי  נזקים  הסבת

 .  התקלה תקופת כל במהלך  שולמו שלא  ,ההצמדה  הפרשי  מלוא בגין

  כדי   עולה,  הביטוח  תגמולי  לצד  הצמדה  הפרשי   תשלום  באי   הראל  התנהלות,  המבקש  לטענת

 . במשפט ולא עושר  ועשיית חקוקה  חובה  הפרת, חוזה הפרת,  רשלנות

  את   להסדיר  במטרה  ומתן  משא  הצדדים  ניהלו  זאת  חלף.  האישור  לבקשת  תשובה  הגישה  לא  הראל

  מטענות   באיזו  להודות   מבלי,  פשרה  להסדר  הגיעוו  טיהמשפ  ההליך  במיצוי  צורך  ללא  המחלוקת

 .הצדדים

  עמדתה   את  הראל  הציגה  במסגרתו,  פשרה  הסדר  לאישור  בקשה  הצדדים  הגישו  27.3.2017  ביום

  המבוטח   דרש  בהם   במקרים  נעשתה  הצמדה  תשלום  אי  של  שהתקלה ,  וטענה  האישור  בקשת גבי  ל

  כנגד   שהוציא   , רפואית  הוצאה  בגין  ליסהבפו  הקבוע  הביטוח  סכום  מתקרת  הנמוך  בסכום  שיפוי 

.  התקלה  התעוררה  בהן  אחר  מסוג  פוליסות  על   לדעת   יסוד   לה  ואין  לה  ידוע   ולא  קבלה/חשבונית

 . התיישנה התובענה   2013 מאי ועד  2010 מאי שמחודש התקופה שלגבי, הראל  טענה בנוסף

 :הצדדים בין שהושגו  ההסכמות עיקרי להלן

  –  להלן )   16.5.2013  ליום  ועד  16.5.2010  שבין   התקופה  שלגבי  כך   יחול  הפשרה  הסדר

  ריבית   בתוספת  ההצמדה  מהפרשי  70%  של  בגובה  תשלום  הראל  תשלם(  הראשונה  התקופה

 לגבי.   זו  לתקופה  ביחס  ההתיישנות  טענת  של  לקיומה  לב  בשים  וזאת  –  בגין התקופה  כדין

(  השנייה   התקופה  –  להלן )  הפשרה  הסכם  חתימת  למועד  ועד  17.5.2013  שמיום  התקופה

 . כדין ריבית בתוספת  ההצמדה מהפרשי 100% של  בגובה תשלום הראל תשלם

  בענף   ראלהמ  ביטוח  תגמולי   יקבל  או/ו  שקיבל  מי   כל   הינו   קבוצה  חבר :  הקבוצה  הגדרת

  בתקופה (  רפואיות  הוצאות  לכיסוי  בריאות  ביטוח  פוליסת  במסגרת )  הבריאות  ביטוחי

 . כדין הצמדה הפרשי הביטוח  לתגמולי  שצורפו לימב השנייה בתקופה או הראשונה

  בגין   לשלם  שעליה  ההצמדה  הפרשי  סך,  לפיה  ראשונית  הערכה  מסרה  הראל:  בודק  מינוי

  הסכום   לבדיקת   הראל  שתערוך  שהתחשיבים,  הוסכם.  ₪  מיליון  4-3  בין  ינוע  התקופות  שתי

 .  הראל ידי על  ישולם הבודק  שכר(. במקצועו ח"רו)  בודק ידי  על ייבחנו ,  המדויק

  הפשרה   סכום  מהו  ולקבוע  הראל  שתמסור  והנתונים  התחשיבים  את  לבחון  יתבקש  הבודק

.  השנייה  התקופה  לגבי  והן  הראשונה   התקופה  לגבי  הן  הקבוצה  לחברי  לשלם   הראל  שעל

  אלא ,  מבוטח  לכל  פרטני  באופן  תחושב  לא  הבודק  שיקבע  הפשרה  לסכום  שתתווסף  הריבית

 .  ימים 45 תוך,  בדיקתו ממצאי על  דוח ימסור הבודק. מהתקופות  אחת כל לגבי  ממוצע  באופן
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  הדין   פסק  של  הפיכתו  ממועד  ימים  30  בחלוף:  לציבור  כתרומה  הפשרה  סכום  העברת

  וחלוקת   לניהול  לקרן   הפשרה  סכום  את  תעביר   הראל,  לחלוט  הפשרה  הסדר   את   המאשר

  וחלוקת  לניהול  הקרן   –  להלן )  ייצוגיות   תובענות   חוקל  א 27  לסעיף  בהתאם  שהוקמה  כספים

,  העניין  בנסיבות   מתאפשר  שהדבר  ככל ,  הציבור  בריאת   לתחום  ייועדו  הכספים (.  כספים

,  כתרומה  שניתן  יבור הצ  לטובת  כפיצוי  תוצג   לקרן  התשלום   העברת.  הקרן  לנהלי  ובהתאם

  שהתרומה   מבלי ,  ייצוגית  בתובענה  פשרה  הסדר  במסגרת,  הקבוצה  ובשם  הקבוצה  מטעם

 .  הראל  של  פילנטרופי  כמעשה תוצג

  לאחר   המשפט  בית  ידי  על  וייקבע  כוחו  באי  טרחת   ושכר  למבקש  הגמול:  טרחה  ושכר  גמול

  לסכום   בנוסף   הראל  די י  על   ישולמו  הטרחה   ושכר  הגמול .  בעניין  הצדדים  טענות   את  שישמע

כספים  לקרן   שיועבר   הפשרה וחלוקת   משכר   70%  וכן  שהגמול  ממליצים  הצדדים.  לניהול 

  בית   הכרעת  מיום  או   המשפט   בית   ידי  על   ההסדר   אישור   מיום  ימים  45  בתוך  ישולמו  הטרחה

  ניהול   על   אישור  למתן  בכפוף,  מבניהם  המאוחר   פי  על,  הטרחה  ושכר   הגמול  בעניין  המשפט

  מועד   ימים  30  בתוך  תשולם  הטרחה  משכר  30%  יתרת .  במקור  מס  ניכוי  על  ואישור  ספרים

 .כספים  וחלוקת  לניהול לקרן  הפשרה סכום העברת בדבר  המשפט לבית הודעה הגשת

  לאור  הוסכמה  כתרומה   הפשרה  סכום  שהעברת,  הצדדים  טענו  הפשרה  הסדר  לאישור  בבקשה

  עשויים   ההצמדה  הפרשי  בגין  קבוצה  חבר  כל  איזכ  יהיה  להם   הספציפיים  שהסכומים  ,הראל  הצהרת

  שמבוטחים   העבר  ניסיון   לאור;  הקבוצה  מחברי  מבוטל   לא  חלק  לגבי  יחסי  באופן  נמוכים   להיות

  לכל   ביחס  ההצמדה  הפרשי  בתשלום  הרב  השוני  לאור;  נמוכים  סכומים  בגין  שיקים  פודים  אינם

  לחברי   הכספים  של  פרטנית   בהבהש  הכרוכות  הנכבדות  בעלויות   ובהתחשב  הקבוצה  מחברי  אחד

 .  הקבוצה

  משמעותי   לא  להיות  שעשוי  האישי   הפשרה  סכום   את  האחד  מהצד  מעמידים  אם ,  הצדדים  לטענת 

  4-3  של   סכום  מהרמת  שתצמח   המרובה  התועלת  את   השני  ומהצד  הקבוצה  מחברי  מבוטל  לא  לחלק

  חברי   לאיתור  נגנוןמ  בהפעלת  הכרוכה  הכבדה  העלות  את  וכן  ציבורית  למטרה  כתרומה  ₪  מיליון

  סכום   העברת  על   להורות  וראוי  שמוצדק  ,המסקנה  מתקבלת,  פרטנית  השבה  ולביצוע  הקבוצה

,  כן  ועל  מכיסה  היוצא  הכולל  הפיצוי   סכום  את  מקטינה  אינה   הראל.  הציבור  לטובת  כסעד  הפשרה

  יב להש  שעליה  הסכומים   את  מכיסה  ומוציאה  מפצה  הראל  כאשר,  ההרתעה  אלמנט  בעייננו  מתקיים

 .  לציבור

  הוגשו   לא .  הפשרה  הסדר  בדבר  בעיתונים   מודעה  פורסמה   9.4.2017  מיום   להחלטה  בהתאם

 . התנגדויות

 לממשלה  המשפטי היועץ מטעם ראשונית עמדה

  ניתנה  הפשרה  הסדר גבי  ל  ראשוניתה  ועמדת.  לממשלה  המשפטי  ליועץ   נשלח   הפשרה  הסדר  נוסח 

 : כדלהלן ,הערות מספר להעיר   שמצאה ,12.6.2017 מיום כוחו בא מטעם בהודעה 

  הסדר  לאישור  הבקשה   במסגרת  הצדדים  הגדירו   אותם  לנושאים  הבודק  עבודת  את  לצמצם  אין

  לסכום,  היתר  בין,  ולהתייחס  בהראל  התקלה  תוקנה  אכן  האם  ,לבחון  צריך  הבודק  דוח.  פשרה
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  הקבוצה   חברי  את   לאתר  הראל  של  יכולתה;  בודד  קבוצה  לחבר  הצפוי  הפיצוי   וטווח  הכולל  הפיצוי

  פיצוי כאשר רק.  תרומה במתן ולא  הקבוצה  לחברי אישי פיצוי היא  המלך דרך. אישי באופן ולפצותם

,  לפיכך.  הציבור  לטובת  או  הקבוצה  לטובת  אחר   בסעד  לבחור  יש,  מעשי  אינו  הקבוצה  לחברי  כספי

  מהם   לבחון   ליכולת;  הקבוצה  חברי   את  לאתר  ליכולת,  היתר  בין,  יתייחס  הבודק   שדוח   חשיבות  יש

  להעריך   יוכל  הנכבד  המשפט   שבית   מנת   על ,  וזאת  הקבוצה  מחבר   אחד   לכל  המגיעים  ההשבה   סכומי 

 .  העניין  בנסיבות הראויה  ההשבה  דרך מהי

  חבר   לכל   המגיעים   הסכומים,  ההשבה  סכום  בדבר   הערכה  יכלול   אשר  הבודק   דוח  שיתקבל   לאחר

  לקוחות  לעומת   הראל של לקוחות  שעודם וצההקב חברי מספר בדבר הערכה  וכן  פרטני באופן  קבוצה

 .  הראוי  ההשבה  אופן את לקבוע  יהיה ניתן, עבר

לחברי    בפועל  פיצויה  לבין  הטרחה  שכר  גובה  בין  הקושר  מנגנון  הוא  הרצוי  הטרחה  שכר  מנגנון

 . הקבוצה

  לאחר   הראשונית   עמדתה  על  להוסיף  לה  לאפשר  וביקשה  הוסיפה  לממשלה  המשפטי  היועץ  כ"ב

 . מטעמו דוח ויוגש  הבודק  בדיקת שתושלם

  לממשלה המשפטי היועץ לעמדת הצדדים תגובת תמצית

  בשל,  אלא  הקבוצה  חברי  באיתור  קשייםמ  נובעת  אינה,  פרטנית  השבה  חלף   תרומה  למתן   הסיבה

  בנסיבות   הוגנת   ואינה  מעשית  אינה  פרטנית  השבה.  פרטנית  בהשבה  הכרוכות  הכבדות   העלויות 

  יחסי   באופן  נמוכים  להיות   עשויים  נפרד  באופן  קבוצה  חברי   םזכאי  להם  ם שהסכומי  כיוון,  העניין

  בסכום   הרב  השוני  ולאור  נמוכים  סכומים  בגין  שיקים  פודים  אינם  שמבוטחים  ,מעלה  העבר  וניסיון

  מיליון  4-3  של  בסך   משמעותי  בסכום  פיצוי  מתן.  נפרד  באופן  הקבוצה  מחברי  אחד  לכל  להשיב  שיש

,  הקבוצה  לחברי  פרטנית  השבה  מאשר  יותר  משמעותית  תועלת  להניב   יכול   תרומה  של   בדרך  ₪

  את   הן  משיגה  כזו   תרומה .  הציבור  בריאות  של   לתחום  התרומה  את  לייעד  מבוקש  כאשר  במיוחד 

 .  הדין הפרת  מפני ההרתעה אפקט  את והן   לציבור הולם  פיצוי  מתן של התכלית

  של   נכונותה  בבסיס  עומדת,  רטניפ  תשלום  יבוצע  לא  לפיה  שההסכמה,  הראל  ציינה  זה  בהקשר

  לניהול   לקרן  הכספים  העברת  באמצעות  ההשבה  ביצוע  יאושר   שלא  ככל.  הפשרה  בהסדר  להתקשר

 . הפשרה הסדר את לבטל זכותה על  לעמוד  עשויה היא , כספים וחלוקת

  לתועלת   כספית  השבה  לבין  הקבוצה  לחברי  כספית  השבה  בין  הבדל  אין  ,הטרחה  ושכר  הגמול  לעניין

  מחויבת   הראל.  לציבור  ההולם  הסעד  מתן  ואפקט   ההרתעה  אפקט  מושגים  המקרים  בשני.  ורהציב

 .  המוסכמים ההשבה  סכומי מלוא את לתרום

 הבודק דוח

  הורה  המשפט  בית.  כבודק  רצאבי  אהוד  ח " רו  של  מינויו  על  המשפט  בית  הורה  31.7.2017  ביום

 .  המשפטי  היועץ להערות תייחס לה זה  ובכלל הפשרה  הסדר  של ומהותו טיבו את לבחון  בודקל
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  בשתי   שולמו  שלא  ההצמדה   הפרשי  וסכום  תוקנה   ראל הב  שהתקלה ,  העלו  הבודק   דוח  ממצאי

 . ₪ מיליון 4.36 -ב 1.10.2017 ליום  עד כדין ריבית ובתוספתלערך  ₪ מיליון 4.17 -ב נאמד התקופות

  עבור   70%)    סכמתהמו   לחלוקה  בהתאם  התקופות  בשתי  הפיצוי  תוחלת  את  המשקלל  הפשרה  סכום

 .₪ מיליון  3.43 -ב נאמד (  השנייה התקופה  עבור  100%-ו  הראשונה התקופה

  של   בנזק  מדובר  המקרים  של  המכריע  שברוב,  נמצא  קבוצה  חבר  כל  ברמת  הנזק   התפלגות  מבדיקת

  מבוטל   לא  בסכום  הוא  הנזק  בהם  מועטים  מקרים   קיימים  אך,  מבוטח  לכל  בלבד  בודדים  שקלים

 . ויותר  ₪ 200-ל להגיע שיכול

  איתורם   שמאפשר  מה,  הראל  של  לקוחות  עודם  הקבוצה  מחברי  80%-שכ  הבודק  מדוח  עולה  עוד

 . הקבוצה  לחברי ישירות הפשרה  סכום של פרטנית  והשבה

  ההשבה  שסכום  ,קבוצה  לחברי  פרטנית  השבה  לבצע  ניאותה  הראל,  להמלצתו  שבהתאםציין,    הבודק

  מנגנון   באמצעות  הקבוצה  חבר  לאיתור  תפעל  הראל.  עלהומ  ₪  50  של  סך   על  יעמוד  זכאים  הם  לו

  לחבר ישירה    השבה  ותבצע  האוכלוסין  למרשם  פניה  גם  ,הצורך  במידת  ,הכולל  ויסודי   מקיף  איתור

  סביר  רף   הוא  פרטנית  השבה  לצורך   שנקבע  ₪  50  של  המינימום   שרף  ,עולה   הבודק  מדוח.  הקבוצה

 . הפשרה  מסכום כמחצית ,מהווה אלה  קבוצה לחברי שההשבה, לכך לב בשים

  הוא ,  ₪  50  של  מינימום   לרף  בהתאם  הפרטנית  ההשבה  לצד  הפשרה  שהסדר  ,הן  הבודק  דוח  מסקנות

 .   וסביר  הוגן הסדר

 הפשרה  להסדר לממשלה  המשפטי היועץ התנגדות

של עמד  הוגשה  הבודק   דוח  קבלת  לאחר נוספת    להסדר המתנגדת    ,לממשלה  המשפטי   היועץ  ה 

 : להלן  האמורים ומהטעמים  15.4.2018 מיום כוחו באת מטעם  ודעהבה  שעולה כפי, הפשרה

  מקום  ואין  נמוך  הקבוצה  לחברי  פרטנית  השבה  ביצוע  לצורך(  ₪  50)  מינימום  כרף  שנקבע  הסכום

  ההשבה  שסכום,  מהטעם  רק   קבוצה  לחברי  פרטנית   השבה  חלף  כתרומה  הפשרה  סכום  את  להעביר 

  חברי   אחר  להתחקות  מעשי  זה  אין  בהם  למקרים   מיועד  לציבור  תרומה  של  סעד.  נמוך  הפרטני

  אל   סבירה  אינה  העלות  שבהם  מקרים  למעט)  אחר  או  כזה  בקושי  כרוך  הדבר  כאשר  ולא  הקבוצה

 (. הנזק  שווי מול

  פרטנית  השבה  לבצע  יש.  הכללי  לציבור  ולא  הקבוצה  לחברי  השייכים  תשלומים  הם  ההצמדה  הפרשי

-כ"ש  ,מעלה  הבודק  דוח.  נמוך  בסכום   מדובר  אם   אף  , בהראל  מבוטחים   שעודם   קבוצה   חברי   לכלל

  גבוהה   יכולת  שלהראל  כך  על  מעיד  זה  נתון.  כיום  הראל  של  לקוחות  עודם   הקבוצה  מחברי  80%

  דורשים   שלא  באמצעים  התשלום  את  תעביר  שהראל  ראוי."  המיוצגת  הקבוצה  חברי  מרבית  לאיתור

  החזר ,  עתידיים  תשלומים  חשבון  על  הלקוח  של  חשבונו  זיכוי  כגון,  הקבוצה  מחברי  נוספות  פעולות

  בידיה   שיש  ככל)   בנקאית  העברה  באמצעות,  אחרת  יכולת  אין  שבהם  במקרים  או  אשראי  בכרטיס

  של   מיותרת   טרחה  למנוע  מנת   על   זאת .  מתאימה  נלווית  הודעה   מתן   תוך(,  הנדרשים  הפרטים  את

  על ,  בפועל  הפיצוי  מימוש  חוזיא  את  למקסם  מנת  ועל  להם  המגיע  הפיצוי  קבלת  לצורך  הקבוצה  חברי

 .  הקבוצה חברי ידי
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  הקבוצה  חברי  איתור  בו  מקום  מדי  גבוה  ₪  50  של  בגובה  המינימום  רף,  עבר  למבוטחי  הנוגע  בכל

  בידי   שאין  ככל.  סבירות  בלתי  ועלויות  סבירים  בלתי  מאמצים  עשיית  הראל   על  מטיל  ואינו  מעשי

  הקבוצה   חברי  של   בנק  חשבון  פרטי  ולאתר  לנסות  לפעול   יש  תשלום  אמצעי   בדבר   פרטים  הראל

 .כתובתם  איתור  לצורך האוכלוסין למרשם לפנות הצורך  ובמידת

ו   ככל   או  לאתרם  מעשי  זה  שאין  קבוצה   חברי  שקיימים,  יימצא  ההסדר  ביצוע   שלאחר  ככלרק 

  לניהול   לקרן  הכספים  יתרת  העברת  על  להורות  מקום  יש,  נפדו  שלא  סכומים  הראל  בידי  שיוותרו

 .כספים וקתוחל

  הקבוצה  לחברי   שיועבר  סכום  כל עבור   יותר  גבוה טרחה   שכר יפסק כי , לקבוע יש  הטרחה  שכר לעניין 

  ליצור   מנת  על,  וזאת  לתרומה  שיועבר  היתרה  סכום  עבור  יותר  נמוך  בסכום  טרחה  ושכר  בפועל

 .  הקבוצה חברי  ידי  על שייגבה  הסכום להשאת  לולפע לצדדים תמריץ

  על ,  וזאת  הפשרה  הסדר  ביצוע  לאחר   עד   יידחה  הטרחה  שכר   של  הארי   החלק  םשתשלו  , מוצע  כן   כמו

 . כיאות, הפשרה  הסדר מימוש על  לפקח הקבוצה מייצגי  את לתמרץ מנת

 לממשלה המשפטי היועץ להתנגדות הצדדים תשובת

  המהווה   בתרומה  להסתפק  הראל  ניאותה,  והמלצותיו  הבודק   שערך  הבדיקות   תוצאות  בעקבות

  לכל   ביחס  הקבוצה  לחברי  פרטנית  בהשבה  להשיב  השנייה  המחצית  ואת  הפשרה  מסכום  מחצית

 .  ₪ 50 על עולה ההשבה סכום בו מקרה

  תביעות   392,393  -מ   פחות  לא   בגין   סכומים  של  פרטנית   השבה   לבצע   לממשלה  המשפטי  היועץ   בקשת

  זניחים   סכומים  מול  אל .  ₪  10-מ   נמוך  ההשבה  סכום ,  תביעות  310,642  -ל  שביחס  ,מכך  מתעלמת 

  ככל   הראל  על  שתושתנה  האדירות  בתשומות  להתחשב  חובה(,  בודד  קבוצה  חבר  של  בהיבט)  אלה

  הקבוצה   לחברי  שתצמח  –  הזעומה   ובתועלת   המקרים   לכל  ביחס   פרטנית   השבה   לבצע   עליה   שיהיה 

  באמצעות   השבה;  הקבוצה  חברי  איתור  שכוללות  רבות  בעלויות  כרוכה  פרטנית  השבה .  זו  מהשבה

  האוכלוסין   למרשם  פניה;  קבוצה  חברי  איתור  למען  טלפוניות  פניות;  המחאה   או  קאיתבנ  העברה

  עשוי   ידו   על   המוצע  הפעולות  סדר   שאימוץ  ,מכך   מתעלם   לממשלה   המשפטי  היועץ.  וכהנה  נההכ  ועוד 

  עשויה ,  ההשבה  ובביצוע  הקבוצה   חבר  באיתור  הכספית  ההשקעה ,  רבים  שבמקרים  לכך   להוביל

  המציאות ,  ממילא  ואשר  לקבל  עשוי  שהוא  הזעום  הפרטנית  ההשבה  סכום  לע  מונים  עשרות  לעלות

 . לקבלו מנת  על רבים מאמצים יעשה  שלא, מלמדים הישר והשכל

  להשבה   פרטנית  השבה   בין   לממשלה  המשפטי  היועץ  שמציע  בחנההשה,  וטען  הוסיף  המייצג  המבקש

  מדיניות   משקפת   ואינה  ייצוגיות   תובענות  חוק  להוראות  מנוגדת ,  בדין  בסיס  חסרת  תרומה  של  בדרך

  לפעול "  לצדדים  תמריץ "  מייצרת  אינה   לממשלה  המשפטי   היועץ  שמציע  בחנה הה.  והגיונית  סבירה

 .  שליליים, הפוכים תמריצים אם כי, בפועל הקבוצה לחברי שישולם הסכום להשאת

  ישירות   הכספים   את   להעביר  מעשי  קושי   שקיים  או   הקבוצה   חברי  את  לאתר  קושי   קיים   בו  מקום

  לתובע "  תמריץ  לייצר"  לנסות  היגיון  כל  אין,  לתרומה  הסכום  העברת  המצדיק  באופן  הקבוצה  לחברי

http://www.nevo.co.il/law/74020
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  המייצג  התובע  לחובת  לזקוף,  היגיון כל ואין  זו בדרך יינתן לא שהפיצוי להתעקש  כוחו  ולבאי המייצג 

 . העניין בנסיבות",  והנכון הצודק" להסדר יעושהג, העובדה את  כוחו ובאי

  של   המוטיבציה  את  משמעותית  בצורה  תגדיל  הלממשל  המשפטי  היועץ  שמציע  בחנההה ,  בנוסף

  , לכך  להוביל   לנסות(,  מכיסם  משולם  הטרחה  ושכר   הגמול   שסכום ,  בכלל  ייצוגיים   ונתבעים)   הראל

 . והצודק הנכון   הפתרון זה אין וב מקום גם פרטנית  בהשבה ולא תרומה דרך  על יינתן שהפיצוי

  מפסק   ימים  45  תוך   משולמים   הטרחה  ושכר  מהגמול  70%,  לפיה  שהפרופורציה,  המבקש  טען   עוד

  סבירה ,  הפשרה  הסדר  ביצוע  השלמת  על  ההודעה  לאחר  ימים  30  תשולםשכר הטרחה    ויתרת  הדין

 .  ייצוגיות  בתובענות ונהוגה

 המתוקן הפשרה הסדר לאישור הבקשה

  כ "ב .  לממשלה  המשפטי   היועץ  כ"ב   והערות  הצדדים  עמדות  והובהרו  נדונו   1.7.2018   וםמי  בדיון

  פרטי   של  קיומם  הוא  פרטנית  להשבה  שהבסיס,  כך  על   ועמדה   הוסיפה  לממשלה  המשפטי   היועץ

 .  מינימום רף ולא לאתרם והיכולת הקבוצה חברי

כתרומה    ברמוע  כאשר  יותר  גדולה  משמעותית   שהתועלת   ,כך  על   עמדו  הצדדים  כ"ב גדול  סכום 

 .  קבוצה לחבר ₪ 5 של פרטנית השבה  מאשרלציבור, 

  קבוצה   לחברי   ₪  50  -מ  נמוכים  בסכומים   גם   פרטנית  השבה  לבצע  הראל  ניאותה  הדיון   במסגרת

 . ביטוחפוליסת   אצלה המנהלים פעילים

  טנית פר  השבה  ביצוע   לצורך   הנדרשות  הפעולות  את  הראל   פירטה  30.7.2018  מיום  משלים  בתצהיר

  משאבים   והשקעת  אדם  כוח  הפעלת  ממנה  דורשות  אלה  שפעולות,  וציינה  פעילים  שאינם  למבוטחים

  של   בהשבה  מדובר  כאשר  בפרט,  הפרטנית  ההשבה  שווי  על  אף  עולים  רבות  שלעתים,  מבוטלים  לא

 .נמוכים  סכומים

  מוריםהא  השינויים  נקבעו  במסגרתו  מתוקן  פשרה  הסדר  לאישור  בקשה  הוגשה  3.8.2018  ביום

 : להלן

 והתרומה  ההשבה

  מהפרשי   100%  -ו  הראשונה  התקופה  בגין  ההצמדה  הפרשי  מסך  70%  של  השבה  תבצע  הראל

 . הבודק לדוח   בהתאם, השנייה התקופה  בגין ההצמדה

 

  הראל  תפעל, לחלוט  הפשרה הסדר  את המאשר  הדין  פסק  של  הפיכתו ממועד  ימים 90 בחלוף 

 : כדלהלן

  באופן   תפעל  הראל,  ומעלה  ₪  50  על  יעמוד  הקבוצה  רלחב  ההשבה  סכום  בו   מקרה  בכל .א

 :הבא
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  ההשבה    סכום,  המבוטח  של   הבנק   חשבון  פרטי   הראל  אצל  קיימים   בהם   במקרים .1

 .  שלו לחשבון ישירות  יועבר

  כחלק   זיכוי  יתבצע,  פעילה  פוליסה   למבוטח   אך,  כאמור  פרטים  להראל  ואין   במידה .2

 .  בפוליסה השוטפת  מההתחשבנות

  למבוטח   תשלח  הראל,  לעיל  האמורות  מהדרכים  אחת  באף  פעולל  ניתן  שלא  ככל .3

 .  שלה המחשוב במערכות המופיעה  לכתובת  המחאה

  הטלפון   מספר  הראל  של  ברשותה  יהיה  בהם  במקרים,  תיפדה  לא  שההמחאה  ככל .4

  מעודכנת   כתובת  קבלת  לצורך   טלפונית  אליו  לפנות  ניסיון  ייערך,  המבוטח  של

 .  ההמחאה  למשלוח

  למרשם   תפנה   היא ,  טלפונית  המבוטח   את   תאתר  לא  אלהר  בהם  במקרים .5

 .  זו לכתובת  ההמחאה את  ותשלח,  העדכנית כתובתו קבלת לצורך האוכלוסין

  לניהול  לקרן  יועברו  לעיל  הפעולות   כל  ביצוע  לאחר  תיפדנה  שלא  ההמחאות  סכומי .6

 .כספים וחלוקת

 : הבא  ופןבא  תפעלהראל , ₪ 50 -מ נמוך יהיה  למבוטח  ההשבה  סכום בו מקרה בכל .ב

  של   הבנק  חשבון   פרטי  הראל  אצל   וקיימים  פעיל   במבוטח  מדובר   בהם   במקרים .1

  המבוטח   לחשבון  ישירות  יועבר  ההשבה  סכום,  תשלום  אמצעי  פרטי  או  המבוטח 

 . שלו הביטוח בפוליסת זיכוי שיתבצע או שלו התשלום אמצעי  באמצעות או

  אמצעי   פרטי/וטחהמב  של  הבנק   חשבון  פרטי  הראל  אצל  קיימים  לא  בהם  במקרים .2

  הראל   ידי  על  ייתרמו  הכספים,  הראל  אצל  פעילה  פוליסה  אין  ולמבוטח  תשלום

  שהדבר   ככל,  הציבור  בריאות  לתחום  ייועדו  הכספים.  כספים   וחלוקת  לניהול  לקרן

  לטובת  כפיצוי  תוצג  התרומה.  הקרן  לנהלי  ובהתאם  העניין  בנסיבות  מתאפשר

  פשרה  הסדר  במסגרת,  הקבוצה  ובשם  הקבוצה  מטעם,  כתרומה  שניתן  הציבור

 .  הראל של פילנטרופי  כמעשה תוצג שהתרומה מבלי , ייצוגית בתובענה

 

 

 

 

 דיון

  המשפטי   היועץ  כ" ב   ובהערות  הצדדים  טענות   כתבי   ביתר ,  תיקוניו  על  הפשרה  בהסדר  שעיינתי  לאחר

 .  הפשרה הסדר  אישור על להורות  שיש, סבורני להן ובתגובות  לממשלה

  הן ,  הקבוצה  חברי  של  בעניינם  בהתחשב  וסביר  הוגן,  ראויגבש בסופו של דבר,  שהת  הפשרה  הסדר

   . יישומו לצורך בו שנקבעו המנגנונים ליתר באשר והן  הקבוצה  לחברי  ההשבה ביצוע לאופן באשר
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  התקופה  בגין  הקבוצה  לחברי  למיםומש  להיום  אמורים  שהיו   מהסכומים  70%  מהווה  הפשרה   סכום

  מהסכומים   100%  -ו  הראשונה  לתקופה  בנוגע  העולה  ההתיישנות   לטענת  לב  בשים  וזאת  הראשונה

 . השנייה  התקופה בגין הקבוצה לחברי משולמים תלהיו היה שאמורים

  לאחר  ,זאת.  הבודק  ידי  על  ואושרו  נבחנו  ואשר  הראל  שהציגה  נתונים  בסיס  על  נקבע  הפשרה  סכום

   .קבוצה  חבר כל  של הפרטנית ההשבה  סכום של פרטנית  בדיקה

  ככל   ,הקבוצה  לחברי  פרטנית  השבה  לבצע  הראל  ניאותה  הפשרה  להסדר   התיקונים  במסגרת

  ואין   עוד  לקוחותיה  שאינם  ,קבוצה  חברי  לאיתור   פעולות  תבצע  ואף  ברשותה מצויים    שפרטיהם

  עליהם   והעלויות   הקשיים   חרף  זאת.  ₪  50  על   עולה  להם   ההשבה  סכום  ואשר   פרטיהם   את  בידה

 . הקבוצה חברי למרבית מתייחסת כאמור פרטנית  השבה. ובדיון  נותהטע   בכתבי הראל עמדה

  והיועץ  הצדדים  במעמד  נדונו  וטענותיהם  הטרחה  ושכר  הגמול  לעניין  בכתב  טיעונים  הגישו  הצדדים

 . לממשלה  המשפטי

  טרחה   ושכר   הפשרה  מסכום  4%   של  סך  על  יעלה   שלא  בסכום   גמול   למבקש  לפסוק  יש  , הראל  לטענת 

  בנסיבות ,  לטענתה.  כדין  מ"מע  בתוספת,  הפשרה  מסכום  8%  של  סך  על  יעלה   שלא  בסכום  כוחו  לבאי

  המבקש:  הנמוך  הצד  על   טרחה   ושכר   גמול  פסיקת  המחייבים  משקל  כבדי   טעמים  קיימים  העניין 

  בקשת   בהגשת  מתמצית   וטרחתם  האישור  בקשת   בהגשת   אמיתי   סיכון  עצמם   על  נטלו  לא  כוחו   ובא

  משאבים   השקעת  הצריכה  לא  שהכנתה,  ועובדתית  משפטית  ינהמבח  פשוטה  בקשה  שהיא,  האישור

  הבקשה ;  תקלה  של  קיומה  בדבר  שילה  בעניין  הראל  של  הודאתה  נוכח  , היתר  בין  ,זאת.  דופן  יוצאת

  לבקשת   הראל  תגובת  הוגשה  בטרם,  בהליך  מאוד  מוקדם  בשלב  הוגשה  פשרה  הסדר  לאישור

  שיעור  ועל   ההליך  בניהול   רבים   משאבים   להשקיע   נדרשו  לא   כוחו   ובאי  המבקש,  לפיכך.  האישור

 . זאת לשקף הטרחה ושכר  הגמול

.  הפשרה   מסכום  7%  על  של  סך  על  למבקש  הגמול  את  להעמיד  שיש  ,טוענים  כוחו  ובאי  המבקש

  לתועלת   לייחס   יש   הנוספים   2.5%  -ו  העבר  בגין   לתועלת  לייחס   יש   זה  שיעור  מתוך  4.5%  כאשר

  המשקפים  5%  של  סך  על  הגמול  את  להעמיד  יש  ,לחלופין.  ראלה  של  התנהלותה  שינוי  בגין  העתידית

 . העבר בגין הפיצוי  משווי 200%  של כמכפלה העתידית ההסדרה ובגין העבר  בגין ההטבה   היקף את

  מסכום   מ"מע  בתוספת  28%  של  סך  על  הטרחה  שכר  את  להעמיד  שיש  ,טוענים  כוחו  ובאי  המבקש

  לייחס   יש  הנוספים  10%  -ו  העבר   בגין   ועלתלת  לייחס  יש  זה  שיעור  מתוך  18%כאשר,  הפשרה

  של   סך  על  הטרחה  שכר  את  להעמיד   יש  ,לחלופין.  הראל  של  התנהלותה  שינוי   בגין  העתידית   לתועלת

  משווי   200%  של  כמכפלה  העתידית   ההסדרה  ובגין  העבר  בגין  ההטבה   היקף  את   המשקפים  20%

 . העבר בגין הפיצוי

האישורב  להגשת  הודות,  כוחו  ובאי   המבקש  לטענת    מהפרשי   100%  של  מלא   פיצוי  ניתן  קשת 

  בגין   שולמו  שלא  ההצמדה  מהפרשי  70%  של  פיצוי  וכן  השנייה  התקופה  בגין  שולמו  שלא  ההצמדה

  הצמדה   הפרשי  תשלום   אי  המשך  שמונעת   ,עתידית  הסדרה  בוצעה,  בנוסף.  הראשונה  התקופה

  בהראל   התקלה,  ההצמדה  הפרשי  של  השבה  מתבצעת  הייתה   לא   האישור  בקשת  הגשת   ללא.  בעתיד

 . הצמדה הפרשי לשלם שלא מוסיפה  הייתה וזו ממשיכה הייתה
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;  העתידית  התועלת  בגין  והן  העבר  על  הפיצוי  בגין  הקבוצה   לחברי  לתועלת  לב   בשים,  אלה  בנסיבות

  ייגרעו  ולא  הציבור  שיקבל  לפיצוי  בנוסף  משולמים  והגמול  הטרחה  שכר  כספי  שכל  ,לכך  לב  בשים

  זו   מטרה   להשיג  כדי  ייצוגיות  תובענות  בשתי  המבקש  כ"ב   ידי  על  שהושקעה  לטרחה  ב ל  בשים;  ממנו

  מקום   יש,  נוספות  ביטוח  וחברות  הראל'  לחב  ההרתעה  אפקט  בהשגת  הציבורית  לחשיבות  לב  ובשים

 .  גבוה בשיעור פיצוי זה  בתיק לפסוק

  המבוקש   הסעד  שסכום  בחשבון  להביא  יש  (5()א)23  לסעיף   שבהתאם,  כוחו  ובא  המבקש  טוענים  עוד

  לחברי   ישירות  אם   בין,  ההשבה  לסכום  שווה  כמעט,  ₪  מיליון  4-כ  הוערך  אשר ,  האישור  בבקשת

 .כספים וחלוקת לניהול לקרן כתרומה אם ובין   הקבוצה

  ( ב)22  סעיף.  ייצוגיות  תובענות  חוקב  קבועים  טרחה  שכר  ושכר  גמול  לפסיקת   המנחים  העקרונות

 : כדלהלן מורה, הגמול  בקביעת העוסק,  ייצוגיות  תובענות חוקל

 : אלה בשיקולים,  השאר בין, המשפט בית יתחשב גמולה שיעור בקביעת ( ב)"

 בהגשת   עצמו  על  שנטל  והסיכון  המייצג  התובע  שטרח  הטרחה(  1)
  הוא  בתובענה  המבוקש  הסעד  אם  בפרט,  ובניהולה  הייצוגית  התובענה

 ;הצהרתי סעד

 ;הקבוצה לחברי הייצוגית התובענה שהביאה התועלת( 2)

 " .הייצוגית ההתובענ של הציבורית החשיבות מידת( 3)

   - כי  וקובע  ממשיך,  ייצוגיות תובענות חוקל (ב)23 סעיף

  יתחשב (,  א )  קטן  סעיף  לפי  מייצג   כוח   בא  של  הטרחה  שכר  שיעור  בקביעת ( ב)"
 : אלה בשיקולים ,השאר בין, המשפט בית

 ;הקבוצה לחברי הייצוגית התובענה שהביאה התועלת( 1)

  על   שנטל  והסיכון  המייצג  הכוח  בא  שטרח   הטרחה,  ההליך  מורכבות(  2)
  לשם   שהוציא   ההוצאות  וכן,  ובניהולה  הייצוגית  התובענה  בהגשת  עצמו

 ;כך

 ;הייצוגית התובענה של הציבורית החשיבות מידת( 3)

 ;ההליך את  המייצג הכוח  בא ניהל שבו האופן( 4)

 שפסק   הסעדים  לבין  לאישור  בבקשה  הנתבעים  הסעדים  שבין  הפער(  5)
 ".הייצוגית בתובענה המשפט בית

  לנסיבותיו   בהתאם  יישקלו   ואחרים  אלה  ושיקולים   שיקולים  של  ממצה  ברשימה  מדובר  אין

 .להכרעה המובא העניין של הספציפיות

  בית קבע  (  עניין רייכרט  –, להלן  23.5.2012)מיום    רייכרט נ'    עזבון המנוח משה שמש   2046/10ע"א  ב

  שכר   שקביעת,  המשפט  בית  קבע  זה  בכלל.  הטרחה  שכר  שיעור  לקביעת  מנחים  כללים  המשפט

  סתייםשה   בהליך  הטרחה   שכר  ששיעור,  כך  ההליך   תוצאות  מדרוג  לפי  להיעשות  צריכה  הטרחה

http://www.nevo.co.il/law/74020/23.a.5
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74020/22.b
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/law/74020/23.b
http://www.nevo.co.il/law/74020
http://www.nevo.co.il/case/5673845
http://www.nevo.co.il/case/5673845
http://www.nevo.co.il/case/5673845
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  של   בדרך   שהסתיים  בהליך  הטרחה   שכר  משיעור   גבוה   יהא  המייצגת   הקבוצה  לטובת   דין  בפסק

  כאלו ,  פשרה  הסדרי  של   שונים  סוגים  בין   להבחין   יש  , פשרה  בהסדר   שמדובר   וככל  פשרה  הסדר

  לאשר   ההחלטה  שהתקבלה  לאחר   מיד ,  האישור  בבקשת   הדיון   בשלב  הצדדים  מגיעים  אליהם 

 .  ההליך  של ו סופ לקראת  או הבקשה

  את   לאמץ  יש,  כספי   בסעד  שעניינן  ייצוגיות  שבתובענות  ,הוא  , כללטרחה  ושכר  גמול  קביעת  לצורך

  האחוזים   שיעור.  לקבוצה  בפועל  שיינתן  הפיצוי   מהיקף  כשיעור  ייפסקו  אשר  האחוזים   שיטת

  הליךה  הסתיים  בו  מהאופן;  ההליך  של  הספציפיות  מנסיבותיו   יושפע  טרחה   ושכר  כגמול  שייפסקו

  זה   במובן,  מדורג  בשיעור  ייקבע  הטרחה  שכר,  בנוסף.  בפועל  הקבוצה  לטובת   שנגבה  סכום  ומגובה

 .  קטן הטרחה שכר אחוז, גדל  הזכייה שסכום שככל

  הליכי   במסגרת,  למשל  כך.  הטרחה  שכר  שיעור  לקביעת  החלופות  על  עמד  רייכרט  בעניין  המשפט  בית

  בשיעור   טרחה  שכר   ייפסק  ₪  מיליון  עד   בתובענות,  לפיה  הצעה  עלתה  ייצוגיות  תובענות  חוק   חקיקת

  למיליון   שמעל  הסכום   מתוך  15%  ועוד  ₪  300,000  בסך  טרחה   שכר  ייפסק  ₪  מיליון  ומעל  30%  של

  בטיפול   טרחה  לשכר   מקסימאלי  תעריף)  הדין  עורכי  לשכת  יבכלל ראות  ל  ניתן  אחרת  חלופה .  ₪

  עבור   הטרחה  ששכר  הקובעים,  1977-ז"התשל(,  דרכים  תאונות  לנפגעי  פיצויים  חוק  לפי   בתובענות

  של   שיעור  על  הטרחה  שכר  יעמוד  בפשרה  ההליך  הסתיים  אם,  אולם.  13%  על  יעמוד  בתובענה  טיפול

 . 8%  של שיעור  על  הטרחה שכר יעמוד   תובענה הגשת  לאל ההליך  הסתיים בהם במקרים ואילו,  11%

  הגמול   את  להעמיד  שיש,  סבורני  רייכרט  בעניין  שהותוו  המנחים  ולכללים  השונות  לחלופות  לב  בשים

 .הפשרה מסכום 12.5% על  כוחו לבאי  הטרחה   שכר ואת הפשרה מסכום 3%  על למבקש

  קבוצה   חברי  למעט  ,הקבוצה  לחברי  ובובר  יושב  אשר  ₪  מיליון  3.43-כ  של  סך  על  עומד  הפשרה  סכום

.  ידה  על  יאותרו  שלא  ,קבוצה  חבריכן  ו  פעילה  פוליסה  להם  ואין  הראל  אצל  קיימים  לא  שפרטיהם

.  כתרומה  כספים  וחלוקת  לניהול  לקרן  הראל  ידי  על  יועברו  קבוצה  חברי  אותם  של  ההשבה  כספי

  לנהלי   ובהתאם,  העניין  בותבנסי  מתאפשר  שהדבר  ככל,  הציבור  בריאות  לתחום   ייועדו  הכספים 

 .  האישור  בבקשת המבוקש  הסעד של מלא כמעט  פיצוי  מהווה  הפשרה  סכום. הקרן

  ובאי   המבקש  מתייחסים   אליה  לעתיד  התועלת.  עתידית  הסדרהלגבי    בטענות  ממש  אין ,  זאת  עם

  ין וא  לה  ידוע  ולא בעבר  מסוימים  במקרים נעשתה  התקלה, לפיה הראל  טענת לאור ברורה  אינה כוחו 

  הבודק   דעת  חוות  ממצאי  לאור  וכן  התקלה  התעוררה   בהן  אחר  מסוג  פוליסות  על  לדעת  יסוד  לה

 .תוקנה  התקלה כי קבעו אשר

 ת הראל.  תשוב להגשת  קודם עוד, האישור בקשת  הגשת לאחר סמוך  הושג  הפשרה הסדר, בנוסף

  את   ,היתר  בין   , המשקף  באופן   המבקש  כוח  באי  של  טרחתם   עבור  ניתן   הטרחה   ששכר  וככל  כן   כמו

  הפשרה   שהסדר  בחשבון   להביא  יש,  הקבוצה  עם  ביותר  המיטבי  הפשרה  הסדר  השגתב  טרחתם

,  בפועל  גביה   הומהו  לקרן  כספים  העברת,  אמנם.  הקבוצה  לחברי   פרטנית  השבה  ללכ   לא  המקורי 

ן  אינו מעשי, בי ככל שהדבר  פיצוי חברי הקבוצה, כולם או חלקם, ל כחלופה  להיעשות צריכה זו אולם

אחרת מסיבה  ובין  סבירה  בעלות  התשלום  את  ולבצע  לזהותם  ניתן  שלא    שהמבקש ,  נראה.  משום 

  עמדו   לא   בודק   למינוי   הבקשה   במסגרת .  הקבוצה  חברי  את   לאתר  האפשרות  את   בדקו  לא  כוחו  ובאי 
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  בדיקה .  הקבוצה  חברי  את  לאתר  האפשרות  בדבר  בדיקה  יבצע  שהבודק,  כך  על  כוחו  ובאי  המבקש

 . והיא שהביאה לתיקון הסכם הפשרה לממשלה המשפטי   יועץלאור הערות ב"כ ה נעשתה כאמור

 : כדלהלן מורה אני, לעיל  האמור כל לאור

 . דין פסק  של תוקף הפשרה להסדר בזאת  ניתן

  בענף   מהראל   ביטוח   תגמולי   יקבל  או /ו  שקיבל  מי  כל  ואה   קבוצה  חבר:  הקבוצה  הגדרת .א

  בתקופה (  רפואיות  הוצאות  לכיסוי  יאותבר   ביטוח  פוליסת  במסגרת )  הבריאות  ביטוחי

 .  כדין הצמדה הפרשי הביטוח  לתגמולי  שצורפו מבלי השנייה בתקופה או הראשונה

  ההשבה   מתן  אופן  את  המפרט,  הפשרה   הסדר  ביצוע  בדבר  מסכם  דוח  יגישו  הצדדים .ב

  שהועברו   הכספים  יתרת   את  וכן  איתורם  לצורך  שבוצעו  והפעולות  הקבוצה   לחברי  הפרטנית

 .  מהיום  שנה בתוך, כספים  וחלוקת  לניהול לקרן

 תשלם  המשיבה.  מהיום  ימים  45  בתוך ,  ₪  102,900  של  בסך  גמול  למבקש  תשלם  המשיבה .ג

  אישור  למתן  כפוף תוספת מע"מ כדין ובב ₪ 428,750  של בסך  טרחה שכר, המבקש כוח  לבאי

  ימים   45  בתוך  ישולמו  הטרחה  משכר  70%.  במקור  מס  ניכוי  על   ואישור  ספרים  ניהול  על

 .המסכם  הדוח הגשת  מיום ימים  30 בתוך ישולמו  הטרחה משכר  הנותרים  30%. מהיום

,  גיותייצו  תובענות  חוקל  (4()א)25  סעיף  להוראות  בהתאם  לציבור  הודעה  פרסםת  ההמשיב .ד

 . מהיום ימים 7 תוך המשפט  בית לאישור  שיוגש בנוסח

  אישור   מיום   ימים  7  תוך",  גלובס "ו "  הארץ "  בעיתונים  ההמשיב  ידי  על  תפורסם  ההודעה .ה

 . המשפט  בית ידי  על  ההודעה

כמפורט  התובענה  לעילות  וביחס  התובעים   לקבוצת  ביחס  דין  בית  מעשה  יוצר  הדין  פסק .ו  ,

 . בפרק ו' לבקשת האישור
5129371 

    , בהעדר הצדדים. 2018נובמבר,  18י' כסלו, תשע"ט, ניתן היום, 54678313
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