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  33 
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 5וטחים במקביל להיותם מב" כללית מושלם" היו עמיתים ב2.1.11

 6אשר עד יום " מושלם לעובד"את כלל מבוטחי וכן " כללית משלים"ב

 7 והכל בתנאי שלא הגישו ,"כללית משלים" היו עמיתים ב2.1.11

 8או מכוח " כללית משלים"פוליסת תביעה לקבלת תגמולי ביטוח מכוח 
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 14 ששולמו על ידו עבור הפוליסה  מדמי הביטוח66%בגובה פרמיות 

 15 בצירוף הפרשי וזאת,  השנים שקדמו לביטול7משך המבוטלת ב

 16  .הצמדה למדד המחירים לצרכן

  17 

 18 66% ישולם ליורשיו החזר בגובה –ן מבוטח שהלך לבית עולמו לעניי  .ג

 19 במהלך התקופה הרלבנטית ועד המדמי הביטוח ששולמו בגין הפוליס

 20הוראה דומה . יום הפטירה כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן

 21הזכות  .תחול בשינויים המחויבים גם על מבוטח שהפסיק את חברותו

 22 היורשים יוכלו להגיש בקשה . שנים7להחזר היא לתקופה של עד 

 23  .  יום מפרסום ההודעה120להחזר תוך 

  24 

 25 יום מוקד פניות 90ממועד פרסום המודעה תפעיל דקלה למשך   .ד

 26  . ם הפשרהכטלפוני לצורך מתן פרטים והסברים בנוגע להס
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 28סבור שהסדר הפשרה המוצע הוא סביר , שליווה את הדיונים, בית המשפט

 29  .   והוגן ויש לאשרו

  30 
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 1 הסכום המומלץ לשלם לתובע הייצוגי מר עמית -אשר לגמול לתובע הייצוגי   .8

 2 34' ראו עמ[ ₪ 20,000הינו בשיעור , שצורף לאחר הגשת הסדר הפשרה, גל

 3  .סכום זה הינו סביר ובית המשפט מאשרו]. 27-28שורות 

  4 

 5אמנם אינו ל " התובע הנ–אשר לגמול לתובע הייצוגי המקורי מר אורי קידן   

 6 ותרם רבות אולם הוא יזם את הגשת התביעה, מתאים לייצג את הקבוצה

 7לתובע הייצוגי המקורי מר אורי קידן ייפסק גמול בסך . להצלחת הקבוצה

50,000₪ .  8 

  9 

 10 גמולסכום ה הסכומים שנפסקו כגמול לתובעים הייצוגיים אינם עולים על  

 11  . על הצדדים בהסדר הפשרהמלץשהו

  12 

 13ח בסך "כ התובע שכר ע"פסק לבי -כ התובע הייצוגי " בתחאשר לשכר טר  .9

 14ובכפוף לכך ,  מסכומי החזרי הפרמיות שיוחזרו בפועל5%בתוספת  ₪ 250,000

 15  . שהסכום הסופי לא יעלה על הסכום המומלץ בהסדר הפשרה

  16 

 17  . 835,000₪בסך שכר טרחה מומלץ  הייצוגי כ התובע"אין הצדקה לפסוק לב

 18כ התובע "לבהמבוקש ט "התובע הייצוגי לבין שכגם היחס בין התגמול ל  

 19כ התובעים הייצוגי אינו בא "ט של ב"הטיעון ששכה. הייצוגי הוא בלתי סביר

 20  .  אינו חזות הכל–על חשבון הקבוצה 

  21 

 22  :הם כדלקמןט המומלץ "לאי פסיקת שכההטעמים 

  23 

 24  של בית המשפט בהשלמות להסדר הפשרהיתרנדרשה מעורבות   .א

 25'  בעמ14.2.11שלמות אלה פורטו בפרוטוקול מיום ה. שהוגש לאישור

 26. 32-34 ' בעמ12.7.11ובפרוטוקול מיום , 1.5.11בהחלטה מיום , 20-21

 27  . חסרלוקה ב הסדר הפשרה היה –ללא השלמות אלו 

  28 

 29כ התובע לא מילא אחר הוראת בית המשפט ולא הגיש כתב תביעה "ב  .ב

 30הגשת כתב תביעה על ה אהור.  בית המשפטצבמתוקן במועדים שק

 31הוראה נוספת . כתב תביעה מתוקן לא הוגש .2.1.11 -במתוקן ניתנה 

 32כתב תביעה מתוקן . 14.2.11על הגשת כתב תביעה מתוקן ניתנה ביום 

 33הוראה נוספת על הגשת כתב תביעה מתוקן ניתנה              . לא הוגש
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 10 מתוך 8

 1ב כתהוגש , כיום לפני מועד הדיון, 11.7.11 רק ביום .1.5.11 -ב

 2  .המתוקן התביעה 

  3 

 4גובה החזר הפרמיות שאמור על כ הנתבעות " שהגישו באומדן נתוניםב   .ג

 5את סכום הפיצוי הצפוי להיות הנתבעות העריכו , להיות משולם

 6 בתביעה .כ התובע חלק על הערכה זו"ב. ₪  מיליון 1.7-3.5 -כמשולם 

 7  . ₪  מיליון 75שהוגשה צוין כי סכום התביעה הינו 

  8 

 9ט "שכהח "ע ₪ 250,000יש הצדקה לפסוק סכום של בנסיבות אלה   

 10 בכפוף לכך שהסכום ,שיוחזר בפועל הפרמיות סכום מ5%בתוספת 

 11 . הצדדים ידי שכר הטרחה המומלץ עלשישולם לא יעלה על סכום

 12 אין צורך להיכנס למחלוקת בין באי –ט "בדרך תחשיב זה של שכה

 13  . י שאמור להיות משולםכוח הצדדים לעניין אומדן סכום הפיצו

  14 

 15 כ התובע תפקידי פיקוח על ביצוע ההסדר"זאת ועוד יש לזכור שלב  

 16ט ישולם "ואין הכרח שמלוא שכה, 12.7.11 -כפי שפורט בפרוטוקול מ

 17בעת שהחזר הפרמיות למבוטחים אמור להמשך תקופה , על אתר

 18 יום ממועד 70 –זכות המימוש למבוטחים בחיים [ממושכת יותר 

 19   ] .  ממועד פרסום המודעה120 –וליורשים , מודעהפרסום ה

  20 

 21 אישור התובענה כתובענה לפניכ התובע "בהסדר הפשרה שהגיש ב  .ד

 22כ התובע "לפסוק לב הפשרה להסדר) א(8בסעיף הומלץ , ייצוגית

 23גמול לתובע  ₪ 25,000 -מ ו"מע+  225,000₪הייצוגי  שכר טרחה בסך 

 24  . הייצוגי

  25 

 26' עמ [ אחתר התקיימה ישיבת הוכחותלאחר שהסדר הפשרה לא אוש  

 27  . ולאחריה ניתנה החלטה על אישור התובענה הייצוגית] 25 – 5

    28 

 29ד "ט עו"בהחלטה על אישור התובענה הייצוגית נפסק לתובע שכ

 30ורק לאחריה הוגש הסדר , ₪ 40,000והוצאות משפט בסך כולל של 

 31  . הפשרה שבנדון

  32 
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 10 מתוך 9

 1 על אישור ט שנפסק בהחלטה"לרבות לשכ, גם להיבטים אלה

 2 כ" בט"יש ליתן משקל בפסיקת שכ -התובענה כתובענה ייצוגית 

 3  . התובע הייצוגי

  4 

 5א "ע:  התובע הייצוגי ראוכ "בט "פסיקת שכבלעניין שיקולים נוספים 

 6  מ"איתוראן איתור ושליטה בע' נ' מ ואח"ברוזובסקי הובלות בע 7094/09

 7   . 2554, ) 4(2010 עליון -תקדין

  8 

 9  : אשר על כן הנני מורה כדלקמן   .10

  10 

 11 29.6.2011 -אני מאשר סופית את הסדר הפשרה המתוקן שהוגש ב  .א

 12  . ונותן לו תוקף פסק דין, 12.7.11 -נויים שהוכנסו בדיון מהכולל גם שי

  13 

 14דיווח לבית המשפט על הפניות לקבלת החזרי פרמיות לרבות ביצוע   .ב

 15  .  יום מיום ביצוע הפרסומים30- יבוצע אחת ל–תשלומים 

  16 

 17 ימים 7הפרסום הראשון יבוצע תוך .  בעיתונות פרסומים2יבוצעו   .ג

 18 יום ממועד מתן 30 והפרסום השני יבוצע תוך ,ממועד מתן פסק הדין

 19  . כל פרסום יבוצע בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון הארץ. פסק הדין

  20 

 21  .  מאושר בזהוהוא, ר הפשרההסד של הודעת פרסוםנוסח הוגש   

  22 

 23  . הוצאות הפרסום תחולנה על הנתבעות  

  24 

 25 ימים ממועד הפרסום 7ש תוך "כ הנתבעות ימציא לתיק ביהמ"ב  

 26  . העתק מההודעות שפורסמו בעיתונות

  27 

 28ש לממשלה "ליועמ, כ הצדדים"המזכירות תשלח העתק פסק הדין לב  .ד

 29  . יצוגיותולמנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס התובענות הי

   30 

 31  .בהעדר הצדדים, 2011 יולי 18, א" תמוז תשעז"ט,  ניתן היום

  32 
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