
 

 

 36534-01-17ת"צ  בבית המשפט המחוזי
 בפני כבוד השופטת הדס עובדיה          לוד-מרכז

  
 ארז מור 
 ב"כ גיל רון, קינן ושות', עורכי דין, ידי-על 
 ושות', ב"כ אוהד אורלנסקי, אייזנברג, מוזסון ידי-עלו 
 ב"כ אביעד סרן ושות', עורכי דין ידי-עלו 
  6209105אביב -, תל32מרחוב ויצמן  
 ;בבקשת האישור המבקש  6967673-03פקס':  6967676-30טל':  

 -נ ג ד-

 חברה לביטוח בע"מאיי .דיאיי.
 אלעד שרעבי חגית בלייברג אוידי ב"כ עוה"ד -על

 דין-גולדפרב זליגמן ושות', עורכיממשרד 
 6789141, תל אביב 98רחוב יגאל אלון מ

 ;בבקשת האישור ההמשיב                                             6089861-03: ; פקס'6089829-03טל': 

 

 לאישור הסדר פשרהבקשה 

חברה לביטוח  "( ואיי.די.אייהמבקשהצדדים לבקשה לאישור התביעה שבכותרת כתובענה ייצוגית, מר ארז מור )"

"(, מתכבדים בזאת לפנות לבית המשפט הנכבד בבקשה לאישור הצדדים"; יחד עם המבקש: "המשיבהבע"מ )"

"(, במסגרת התביעה שבכותרת והבקשה לאשרה כתובענה ייצוגית הסדר הפשרההסדר הפשרה שנחתם ביניהם )"

 ", בהתאמה(. בקשת האישור"-" והתובענה")

 .1נספח קשה כהעתק הסדר הפשרה מצורף לב

בית המשפט מתבקש  ("חוק תובענות ייצוגיות)" 2006-התשס"ו ייצוגיות תובענות לחוק 18 סעיףבהתאם להוראות 

. ליתן לו תוקף של פסק דיןולחוק תובענות ייצוגיות,  19הנכבד לאשר את הסדר הפשרה בהתאם להוראת סעיף 

 בית המשפט הנכבד: לשם כך מתבקש

( לחוק 3)א()25 סעיף להורות על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה בהתאם להוראות [א]

 ; , ובהתאם לאמור בסעיף ]ב[ להלן"(הפרסום)"בקשה זו ל 2 נספחתובענות ייצוגיות, בנוסח המצורף כ

כי האוכלוסייה )כהגדרתה להלן )ה( לחוק תובענות ייצוגיות, ולאור העובדה 25בהתאם להוראת סעיף  [ב]

מקבלי פיצוי בלבד, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות כי הפרסום האמור  15ובהסדר הפשרה( כוללת 

 ;, לפי הפרטים הרשומים במערכות המשיבהיבוצע באמצעות שליחת מסרון או הודעת דוא"ל לאוכלוסייה

ת להסכם הפשרה, ככל שיהיו חפצים להגיש לבית המשפט התנגדו יהיתוזמן האוכלוס מסגרת הפרסוםב [ג]

"( או הודעת פרישה בהתאם ההתנגדויות)ד( לחוק תובענות ייצוגיות )"18סעיף  להוראותבכך, בהתאם 

מתוך האוכלוסייה  הפורשיםמ"(. כל אחד הפרישה הודעת)ו( לחוק תובענות ייצוגיות )"18להוראת סעיף 

שלא להיכלל בה ושלא להחיל עליהם את הסכם אלה אשר יודיעו בהתאם להוראות הסכם זה על רצונם )

ימים ממועד  45כוח הצדדים, בתוך -יידרש להודיע על כך בכתב לבית המשפט, עם העתק לבאי (הפשרה

ייחשב הוא, לעניין הסכם פשרה זה, כמי שנתן את הסכמתו להכללתו  –פרסומה של ההודעה הראשונה, ולא 

כלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו אוטומטית ויתור ולהתקשרותו בהסכם פשרה זה, ובאוכלוסייה ב

)ו( לחוק תובענות ייצוגיות. מוסכם על הצדדים, כי ככל שמספר הודעות 18וסילוק, והכל כקבוע בסעיף 

בכך כדי להוות תנאי מפסיק להסכם פשרה זה, ולהביא לביטולו (, הרי שיהא שמונה) 8על הפרישה יעלה 

 ;של ההסכם לאלתר

טעמים מינויו של המבקר ותוצאות בדיקותיו מהווים ש להורות, כי בנסיבות העניין, בית המשפט יתבק [ד]

 .( לחוק תובענות ייצוגיות1)ב()19מיוחדים לאורם אין צורך במינוי בודק כאמור בסעיף 
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חלוף המועד להגשת התייחסויות להסדר הפשרה, בית המשפט הנכבד יתבקש לאשר את הסדר  לאחר [ה]

המלצת הצדדים, כמפורט להלן,  את לקבלוכן לחוק תובענות ייצוגיות,  19-ו 18הפשרה, בהתאם לסעיפים 

כמו כן בית המשפט הנכבד יתבקש  .הקבוצה"כ לב טרחה ושכר הייצוגי לתובע גמולבכל הנוגע למתן 

 להסדר הפשרה.  10.3ורות על מסירת הודעות לחברי הקבוצה אודות אישור ההסכם, בהתאם לסעיף לה

 

 :הבקשה נימוקי אלוו

 הרקע להסדר הפשרה .א

המבקש הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה לאישור תובענה ייצוגית, לפי  2017בינואר  15ביום  .1

המשיבה הפרה התחייבות כלפי לקוחות שרכשו פוליסה כי בין היתר בה נטען שחוק תובענות ייצוגיות, 

לביטוח רכב בתנאי "חדש תמורת ישן", כי לפי ההתחייבות גם הכיסוי בשנה העוקבת צריך להיות בתנאים 

אלה, וכי הפרת ההתחייבות מקנה לחברי הקבוצה שנגרם לרכבם אבדן גמור סעד, בסכום השווה להפרש 

יתה פועלת בהתאם לתנאי "חדש יסכום שהיה מתקבל אם המשיבה הבין הסכום שהם קיבלו בפועל ובין ה

   .תמורת ישן", בתוספת הפרשי הצמדה וריבית

המשיבה הכחישה את הטענות והעילות שהועלו בבקשת האישור; טענה כי לא קיימת קבוצה וכי לא  .2

לן, הרי שלחברי מתקיימים התנאים לאישור התובענה כייצוגית; וטענה כי גם לו יתקבלו טענות המבקש כו

 כמפורט בתשובת המשיבה לבקשת האישור. –. הכל הקבוצה הנטענת לא נגרם כל נזק שמצמיח זכות לסעד

 טענות המשיבה. במסגרתה טען כנגד המבקש הגיש תגובה לתשובת המשיבה  .3

"(, המבקרבהסכמת הצדדים מונה מומחה מבקר, רו"ח מוטי לייבוביץ' )"בהמלצת בית המשפט הנכבד ו .4

את חברי הקבוצה הזכאים לסעד לפי טענות המבקש, והוא ערך בדיקה, ומצא כי ככל שיתקבלו  לאתר

 ."(יהיהאוכלוסזכאים בלבד )" 15-טענות המבקש מדובר ב

יה, והצדדים יאוכלוסללצדדים לקיים הידברות על מנת להגיע להסדר בהתייחס  ץהמלי נכבדבית המשפט ה .5

  .יהילגבי מתן פיצוי לאוכלוס פעלו בהתאם להמלצה זו והגיעו להסכמות

 –מנת לחסוך בזמן ובעלויות -מטעמי יעילות וראיית טובתם וטובתו של הציבור, כמו גם על –הצדדים  .6

קיימו ביניהם הליך הידברות מחוץ לכותלי בית המשפט הנכבד בניסיון להסכים על מתווה פשרה לסיום 

"(, אשר הצדדים הסדר הפשרהפשרה זה )"המחלוקות ביניהם, בעקבותיו הגיעו הצדדים לכדי הסדר 

וזאת, מבלי שצד כלשהו הודה בטענה מטענות משנהו או בחבות כלשהי  –סבורים, כי הוא ראוי, הוגן וסביר 

 בכל הקשור, במישרין או בעקיפין, לתובענה ולבקשת האישור.

 עיקרי הסדר הפשרה .ב

 כללי 1.ב

הגיעו הצדדים, בלי שהדבר יהווה משום כי הסדר הפשרה משקף הסכמות אליהן , יצוין הדברים בפתח .7

הודאה מצד מי מהצדדים או מטעמם בטענה או דרישה כלשהי של משנהו שנטענה בכתבי הטענות שהוגשו 

 רת אחרת.גבבית המשפט הנכבד או במס מושהתקיי ניםבמסגרת בקשת האישור או בדיו
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  לקבוצה והפיצוי הקבוצה הגדרת 2.ב

אישור הם "כל מבוטחי המשיבה, אשר היו מבוטחים בתכנית "רכב שבשמם הוגשה בקשת ה הקבוצהחברי  .8

חדש תמורת ישן", וחידשו את הביטוח בתום התקופה, לאחר שהמשיבה שלחה להם הודעת דואר 

אלקטרוני בדבר חידוש הפוליסה, לפיה תנאי הכיסוי הביטוחי בפוליסה החדשה יהיו זהים לכיסוי שנרכש 

 ".ם לפני הגשת בקשה זו ועד הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורהבשנה הקודמת, וזאת החל משבע שני

חלק מחברי הקבוצה שהוגדרה בבקשת האישור סבלו מנזק של אובדן גמור ולשיטת המבקש פוצו בסכום 

". 15%נמוך מכפי שהיו זכאים לו לפי כיסוי "חדש תמורת ישן", בשל ההבדלים בינו לבין כיסוי "חדש עד 

וצה אלה הסדר פשרה זה מתייחס לחברי קבוצה אלה והם מוגדרים "חברי הקבוצה הזכאים". חברי קב

 להסדר הפשרה(.  8-ו 7)ראו סעיפים  להסדר הפשרה( 1נספח  -אותרו על ידי המבקר )ראו חוות דעת המבקר 

לחברי הקבוצה הזכאים )כהגדרתם בהסדר הסדר הפשרה קובע הוראות בנוגע לאופן ביצוע התשלום  .9

שקיבלו בפועל בגין מההפרש בין סכום הפיצוי  50%-. נקבע כי הם יהיו זכאים לסכום השווה להפשרה(

האבדן הגמור, ובין הסכום שהיו מקבלים לפי תנאי "חדש תמורת ישן", בתוספת ריבית כפי שנקבע בהסדר 

להסדר(. כן נקבעו הוראות בנוגע לאופן יידוע הזכאים אודות הפיצוי, תיאום העברת התשלום  10.1)סעיף 

  להסדר הפשרה. 10בסעיף והוראות נוספות, כמפורט 

 וגמול טרחה שכר 3.ב

לפסוק תשלום  הנכבדית המשפט ב בפני להמליץ מבקשיםהצדדים לחוק תובענות ייצוגיות  22לפי סעיף  .10

פי הסדר הפשרה -לחברי הקבוצה על הפיצוישלא על חשבון או מתוך  –שכר טרחת עורך דין וגמול למבקש 

   כדלקמן: –

למבקש יעמוד  הגמוללחוק תובענות ייצוגיות, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי  22לפי סעיף  10.1

 מסכום ההשבה למקבלי הפיצוי, בתוספת מס ערך מוסף )אם חל(.  4%על 

כוח -לחוק תובענות ייצוגיות, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי שכר טרחת באי 23לפי סעיף  10.2

 שבה למקבלי הפיצוי, בתוספת מס ערך מוסף.מסכום הה 9%הקבוצה יעמוד על 

  .(9, כהגדרתו בהסדר )סעיף ימים לאחר המועד הקובע 30יבוצע תוך  התשלום 10.3

 המומלצים בפרק זה הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין.  כי השיעורים סבוריםהצדדים  .11

 וסילוק ויתור, דין בית מעשה 4.ב

, למעט הזכאים בית דין לגבי כל אחד מחברי הקבוצה פשרה יהווה מעשההפסק הדין הנותן תוקף להסכם  .12

, ויראו את כל חברי הקבוצה המאושרת כמוותרים "(המאושרת הקבוצה חברימי שפרשו מהאוכלוסייה )"

מהעובדות המתוארות שבבקשת האישור ונוסח התובענה וכן כל עילה אחרת העולה  התביעה על כל עילות

  .)ראו סעיף ד' לבקשת האישור( תתובענה הייצוגינוסח הבבקשת האישור ו

למען הסר ספק מובהר, כי פסק הדין כאמור לעיל יהווה מיצוי סופי ומוחלט של טענות התובע המייצג  .13

וחברי הקבוצה המאושרת, ועם נתינתו יתגבש אוטומטית ביחס לכל אחד ואחד מחברי הקבוצה המאושרת 

ונוסח התובענה וכן כל עילה אחרת העולה ויתור וסילוק ביחס לכל עילות התביעה שבבקשת האישור 

  מהעובדות המתוארות בבקשת האישור ובנוסח בתובענה הייצוגית.

 

 





 

 רשימת נספחים

 

 6עמוד       הפשרההסדר   – 1נספח 

 15עמוד       תצהירים  – 2נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1נספח 

 הסדר הפשרה

 6עמוד 



 פשרה הסדר

 מור נ' איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ 36534-01-17 (מרכז)מחוזי  צ"בת

 2020 באוגוסט 6 ביום אביב בתל ונחתם שנערך

 

 

   ארז מור ן:בי
 גיל רון, קינן ושות', עורכי דיןב"כ על ידי על ידי 

 וכן על ידי ב"כ אורלנסקי, אייזנברג, מוזסון ושות', עורכי דין 
 וכן על ידי אביעד, סרן ושות', עורכי דין

 (ת)להלן: המבקש
 ;ד אחדמצ  

 
 איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ    ין:וב

ייברג ואלעד שרעבי לעוה"ד חגית באי כוחה בל ידי ע
 ממשרד גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין 

 (ההמשיב)להלן: 
 ;ד שנימצ  

 
 :דדים הגיעו לפשרה כדלקמןהצ

  

בקשה לאישור תובענה ייצוגית, לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד הגיש המבקש  2017בינואר  15וביום  :הואיל

הנטענות והסעדים  יהשעילות ,)להלן: חוק תובענות ייצוגיות( 2006-לפי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

 ;  בבקשת האישור ובתגובה לתשובה להכמפורט בה הנתבעים 

 ;כמפורט בתשובתה לבקשת האישור שהועלו בבקשת האישורוהעילות את הטענות  ההכחישוהמשיבה  והואיל:

לצדדים לקיים הידברות על מנת להגיע להסדר  צההמלי (הדס עובדיה תכבוד השופטבית המשפט המחוזי )ו והואיל: 

פעלו בהתאם להמלצה זו והגיעו והצדדים ובכלל זאת למנות מבקר מטעמם, , מחוץ לכותלי בית המשפט

  ;המפורטות בהסדר זה להסכמות

ולהביאם לאישור בית המשפט;ביניהם על הכתב והצדדים מעוניינים להעלות את התנאים שהוסכמו  והואיל: 

  

  

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן:

 הצהרות הצדדים .א

 נספחיו והצהרות הצדדים במסגרתו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא להסדר הפשרה,  .1

 כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרשנות הסכם הפשרה.  .2

הצדדים מצהירים, כי לא ידוע להם על כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותם בהסדר הפשרה  .3

 ובמועדם, כפוף לאישור בית המשפט כמובן.פיו במלואם -ולקיום חיוביהם על

הצדדים מצהירים, כי אין בהתקשרותם בהסכם פשרה זה משום הודאה מצד מי מהם או מטעמם בטענה  .4

או דרישה כלשהי של משנהו שנטענה בכתבי הטענות שהוגשו במסגרת בקשת האישור או בטענות שהועלו 

פי הסכם פשרה -לכך, מילוי ההתחייבויות עלבדיון שהתקיים בבית המשפט או במסגרת אחרת. בהתאם 

 .כהגדרתם להלן ",ענייני התביעה"שהמשיבה מודה באחריות או בטענה הקשורות בזה נעשה מבלי 
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והמבקש להלן(  םכהגדרת)הזכאים ים חברי הקבוצה הצדדים מצהירים, כי עם אישור הסדר הפשרה מוותר .5

שבבקשת האישור ונוסח  התביעה על כל עילותביניהם, כלפי המשיבה או מי מטעמה, באופן סופי ומוחלט, 

)ראו  תובענה הייצוגיתנוסח הבבקשת האישור ומהעובדות המתוארות התובענה וכן כל עילה אחרת העולה 

מוחלט את מלוא הצדדים מצהירים, כי הסכם זה ממצה באופן סופי וו .סעיף ד' לבקשת האישור(

, כלפי המשיבה או מי הזכאים חברי הקבוצהזכויותיהם וטענותיהם, ולרבות טענותיהם וזכויותיהם של 

כל טענה או דרישה או זכות האחד הזכאים  חברי הקבוצהולמטעמה, וכי לא תהיה בעתיד למי מהצדדים 

שבבקשת האישור ונוסח התובענה וכן כל עילה אחרת עילות התביעה כל על פי כלפי משנהו או מי מטעמו, 

 . והכל כמפורט בהסכם זה תובענה הייצוגיתנוסח המהעובדות המתוארות בבקשת האישור ובהעולה 

להלן: ) בכללותו ידי בית המשפט-תחולתו וכניסתו לתוקף של הסדר הפשרה תהא כפופה לאישורו על .6

לפיכך, כלפי הצדדים לאישור חלקי של הסדר הפשרה, ויובהר כי לא יהא תוקף "(. אישור הסדר הפשרה"

 הסדר הפשרה יהא בטל ומבוטל. ,ככל שלא יאושר בכללותו

 הסכמות הצדדים .ב

מבוטחי המשיבה, אשר היו מבוטחים בתכנית "רכב כל הם בקשת האישור שבשמה הוגשה  הקבוצהחברי  .7

לחה להם הודעת דואר חדש תמורת ישן", וחידשו את הביטוח בתום התקופה, לאחר שהמשיבה ש

אלקטרוני בדבר חידוש הפוליסה, לפיה תנאי הכיסוי הביטוחי בפוליסה החדשה יהיו זהים לכיסוי שנרכש 

שהיה להם טרום  כאשר בפועל החידוש כלל שינוי בתנאי הכיסוי מ"חדש תמורת ישן"בשנה הקודמת, 

 חברי"להלן: האלקטרוני הנ"ל( )" )כפי שפורט במסמכים שצורפו להודעת הדואר 15%ל"חדש עד החידוש 

סבלו מנזק של אובדן . חלק מחברי הקבוצה שהוגדרה בבקשת האישור "(החידוש תקופת"-" והקבוצה

בשל ההבדלים  ,פוצו בסכום נמוך מכפי שהיו זכאים לו לפי כיסוי "חדש תמורת ישן"לשיטת המבקש גמור ו

  ". 15%בינו לבין כיסוי "חדש עד 

נקבע כי ככל שיש זכאות לפיצוי, היא קיימת רק למי כבד ובהסכמת הצדדים בהמלצת בית המשפט הנ .8

וקיבלו פיצוי מופחת בשל ההבדלים בין מחברי הקבוצה שנגרם להם אובדן גמור בתקופת החידוש הנ"ל, 

חברי " שנכלל בחידוש )להלן: "15%כיסוי "חדש תמורת ישן" שהיה להם טרם החידוש לבין כיסוי "חדש עד 

חברי הקבוצה "(, לאתר את המבקר"להלן: מונה מומחה מבקר, רו"ח מוטי לייבוביץ' )כאים"(, והזהקבוצה 

 ,זכאים בלבד 15-ערך בדיקה, ומצא כי מדובר ב. המבקר כאמור לעילמתוך חברי הקבוצה הזכאים לפיצוי 

  להסכם פשרה זה. 1נספח כמפורט ב

המאשר את הסדר הפשרה המועד הקובע לביצוע ההסכמות שיפורטו להלן, יהיה היום שפסק הדין  .9

פי המועדים הקבועים בדין, ולא הוגשה -ניתן לערעור על-הפך חלוט ובלתיבבקשת האישור בתובענה ו

בכוונת צד להליך או אין כי של כל הצדדים התקבלה הודעה בהינתן כי , או להגשת ערעור הבקשת ארכ

 "(. המועד הקובע)לעיל ולהלן: " להגיש ערעורגורם אחר כלשהו 

  זכאיםתשלום ל .10

בניכוי לעיל,  9כאמור בסעיף  ידי המבקר-עלמבוטחים מתוך חברי הקבוצה, אשר אותרו  15הם הזכאים 

מקבלי "להלן: ))ו( לחוק תובענות ייצוגיות 18על פרישה מהקבוצה בהתאם לסעיף שיודיעו הזכאים כל מי מ

 ."(הפיצוי

שקיבלו בפועל בגין הפיצוי של ההפרש בין סכום  50%-לסכום השווה ליהיו זכאים מקבלי הפיצוי  10.1

מקבלים לפי תנאי "חדש תמורת ישן". סכומי הזכאות המלאים,  יוהסכום שה ןהאבדן הגמור, ובי

להסדר פשרה זה.  1, כפי שנרשם בנספח מבקרמהם נגזר סכום ההשבה בהסדר זה, נקבעו על ידי ה

שיעור ממוצע השווה לסכום  יתווסףלסכומים אלה לצורכי פשרה ביחס להפרשי הצמדה וריבית, 

  "(הפיצויההפרש כנזכר לעיל )" 50%-מהסכום השווה ל 1.5%של 

 .מקבלי הפיצויכל אחד מעם  ידי המשיבה בדרך שתתואם באופן פרטני-עליבוצע  התשלום 10.2
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פי הסדר הפשרה לכתובת -הפיצוי הודעה על זכותו לפיצוי עלהמשיבה תשלח לכל אחד ממקבלי  10.3

ולאחר מכן, ככל שנדרש  , ימים מהמועד הקובע 10תוך  הדוא"ל שלו כפי שרשומה אצל המשיבה

הפרטים הנוגעים לאיתורו  –שלא יאותר מקבל פיצוי . בפועל התשלוםעדכון על העברת שוב, לצורך 

ים לפעול לאיתורו. אם לא יעלה בידי המשיבה ובאי כוח כוח הקבוצה, אשר יהיו רשא-יועברו לבאי

כוח הקבוצה יהיו רשאים, בכפוף לאישור של בית -, באיממקבלי הפיצוימי הקבוצה לאתר 

  .מקבל פיצויהמשפט, לפנות למאתר מקצועי, ועלות האיתור תופחת מסכום הזכאות של אותו 

קבלתם אצל המשיבה מימי עסקים  7תוך התשלום למקבלי הפיצוי לאחר איתורם יועבר לידיהם  10.4

פרטי חשבון, צילום למשל: ) מקבלי הפיצוי פיצוי לידימאפשרים את העברת הההמסמכים של 

קורונה עקב מגפת הכפוף לעיכובים הנובעים ממגבלות כל זאת ב – "(התשלום מועד)"שיק וכיו"ב( 

 .(וכיו"בבמשיבה )תחלואה של מורשי חתימה 

מקבלי כוח הקבוצה תיעוד של ביצוע התשלום לכל אחד מ-משפט ולבאיתמסור לבית ה המשיבה 10.5

 . הפיצוי

 . לתשלום למקבלי הפיצוישקף את סך כל הסכום המשוערך יובהר כי הפיצוי מ 10.6

 

   טרחה ושכר גמול בדבר מוסכמת המלצה .ג

 גמולהלחוק תובענות ייצוגיות, לקבוע כי  22, לפי סעיף לבית המשפט המלצה מוסכמתיגישו  דדיםהצ .11

  .חל(אם ) בתוספת מס ערך מוסף, למקבלי הפיצוי ששולםסכום המ 4%יעמוד על למבקש 

לחוק תובענות ייצוגיות, לקבוע כי שכר טרחת  23יגישו לבית המשפט המלצה מוסכמת, לפי סעיף  דדיםהצ .12

 בתוספת מס ערך מוסף. ,למקבלי הפיצויששולם סכום המ 9% יעמוד עלהקבוצה ח וכ-באי

תוך  יבוצעלעיל  12-11האמור בסעיפים  התשלום ,לאישור בית המשפט הנכבד את המלצות הצדדיםבכפוף  .13

 .המועד הקובעימים לאחר  30

 מעשה בית דין, ויתור וסילוק .ד

, למעט מחברי הקבוצה הזכאיםפסק הדין הנותן תוקף להסכם פשרה זה יהווה מעשה בית דין לגבי כל אחד  .14

להלן: ) )ו( לחוק תובענות ייצוגיות18כאמור בסעיף באישור בית המשפט הנכבד  קבוצהמי שפרשו מה

העולות עילות התביעה  ל כל, ויראו את כל חברי הקבוצה המאושרת כמוותרים ע"(המאושרת הקבוצה"

  .בבקשת האישור ובתובענה הייצוגיתמהעובדות המתוארות 

מיצוי סופי ומוחלט של טענות התובע המייצג למען הסר ספק מובהר, כי פסק הדין כאמור לעיל יהווה  .15

 מחברי הקבוצה המאושרת, ועם נתינתו יתגבש אוטומטית ביחס לכל אחד ואחד חברי הקבוצה המאושרתו

שבבקשת האישור ונוסח התובענה וכן כל עילה אחרת העולה  התביעה ילותעויתור וסילוק ביחס לכל 

 .בתובענה הייצוגיתבנוסח מהעובדות המתוארות בבקשת האישור ו

את כל הוראות  הנכבד משפטידי בית ה-תחולתו וכניסתו לתוקף של הסדר זה תהא כפופה לאישורו על .16

כל הוראותיו, הסדר זה יתבטל מעיקרו והסכמות הצדדים במסגרתו  ושרו. ככל שלא יאהסכם זה בכללותו

מהצדדים כל תביעה, דרישה או תהיינה בטלות ומבוטלות כאילו לא נעשו מעולם, וזאת מבלי שתהיה למי 

 טענה בעניין זה.
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 מינוי בודק -אי .ה

הסכם פשרה זה הינו ראוי, הוגן וסביר וכי במסגרתו ניתנה  ,בכפוף לאישורומוסכם על הצדדים, כי  .17

התחשבות בעניינם של חברי הקבוצה בשקלול עם הסיכונים והסיכויים הכרוכים עבור כל אחד מהצדדים 

ההסכמה בעניין פיצוי  תום. הצדדים סבורים, כי התקשרות בהסכם הפשרה וביצועבבירור ההליך עד 

 הינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקות שבין הצדדים. מקבלי הפיצוי

הסכם הפשרה לא נדרשת מומחיות מיוחדת כלל וכלל, שכן עסקינן בהחלטה משפטית לצורך אישור  .18

וברור, כי המותב הנכבד העוסק בעניין, אינו זקוק לסיוע דעתו של בית המשפט -הנמצאת במתחם שיקול

 חיצוני לצורך כך. 

וצה ומצא כי בהמבקר בחן, בהתאם להנחיות הצדדים, את מסד הנתונים של המשיבה בהתייחס לחברי הק .19

 חברים בלבד. 15מתוכם זכאים לפיצוי 

 ת, בין היתר:אין הצדקה למנות בודק ולהכביר הוצאוכי בנסיבות אלה, סבורים הצדדים,  .20

ידי -עת קיום הוראותיו של הסכם הפשרה ניתן לפיקוח ובקרה בנקל וכפוף לבדיקות שייערכו על 20.1

 כוח המבקש; -באי

 ,משהצדדים סבורים כי הסכם הפשרה הינו ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה 20.2

 ;ובשים לב לדוח המבקר

היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקות שבין הוא הדרך הסכם הפשרה כי  משהצדדים סבורים 20.3

 הצדדים;

בהמלצת בית  מינויו של המבקר בשלב מקדמי של ההליךמצוי ההליך ולאור בו שלאור השלב  20.4

 .המשפט הנכבד

כי בנסיבות המקרה דנא לא רק שאין כל צורך במינוי בודק, אלא  הצדדיםמסכימים לאור האמור לעיל, 
שמינוי כאמור עלול לעכב את ביצוע הסכם הפשרה ולהכביר הוצאות נוספות ומיותרות, בלא שצפויה 

שאינן מינויו של בודק יגולל עלויות נכבדות ביותר הן של זמן והן של כסף כתוצאה מכך תועלת של ממש. 
, ועל כן מוסכם כי אין למנות לת האפשרית שתצמח ממינוי כאמור בנסיבות הענייןמוצדקות בשים לב לתוע

  .בודק

 שונות .ו

 לסייםושגו על בסיס רצון הדדי ההודאה בטענה כלשהי, אלא  לפי הסדר זה אינן מהוות הצדדיםהסכמות  .21

 את הענין בפשרה הוגנת.

 . המאושרת קבוצההחברי דין כלפי כל -הסכם פשרה זה, בכפוף לאישורו, מהווה מעשה בית .22

 למקבלי הפיצוייה יביצוע הסדר הפשרה, לרבות הפנאישור ושא בכל עלויות ת ההמשיבכפוף לאמור לעיל, ב .23

   ., אלא אם צוין בהסדר זה מפורשות אחרתהודעות משלוחווביצוע התשלום, 

לא יאושר ההסכם  אם, בפניו מתנהלת התובענה. בלוד מרכזהמשפט המחוזי -זה כפוף לאישור בית הסדר .24

 יחשב לבטל ומבוטל ולא יהווה ראיה בשום הליך. יתנאיו, הוא כל על פי 

, וזאת ככל שלא תתקבל החלטה הדוחה מתחייבים לא לחזור בהם מההסכם ומהבקשה לאשרו הצדדים .25

  .אישורו בשינויים(ובכלל זאת, ) כלשונו לאשר את ההסכם האת הבקש





 

 

 להסדר הפשרה 1נספח 

 נוסח מודעה לפרסום
 



 הסדר פשרההודעה על בקשה לאישור 
 )"חוק תובענות ייצוגיות"( 2006-בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

 2020באוגוסט  6לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום )ה( 25-ו( 3)א()25, )ג(18בזאת הודעה בהתאם לסעיפים  ניתנת
 , וזאת"(הפשרההסדר פשרה )"דר שה לאישור הס"( בקבית המשפט)" לודבמרכז המשפט המחוזי  הוגשה לבית

נגד  "(המבקש)" ארז מור ידי-על 2017ינואר ב 15, אשר הוגשה ביום "(התובענה)" 36534-01-17 ת"צבמסגרת 
 (."משיבהה") איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ

כלפי המשיבה הפרה התחייבות שהוגשה בטענה "( האישור בקשתה כייצוגית )"לאשר הוהבקש ההתובענ
הכיסוי בשנה העוקבת צריך להיות בתנאים  הלקוחות שרכשו פוליסה לביטוח רכב בתנאי "חדש תמורת ישן", לפי

אלה, וכי הפרת ההתחייבות מקנה לחברי הקבוצה שנגרם לרכבם אבדן גמור סעד, בסכום השווה להפרש בין 
ת בהתאם לתנאי "חדש תמורת הסכום שהם קיבלו בפועל ובין הסכום שהיה מתקבל אם המשיבה הייתה פועל

 ישן", בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. 

המשיבה הכחישה את הטענות והעילות שהועלו בבקשת האישור; טענה כי לא קיימת קבוצה וכי לא מתקיימים 
התובענה כייצוגית; וטענה כי גם לו יתקבלו טענות המבקש כולן, הרי שלחברי הקבוצה הנטענת  לאישורהתנאים 
   כמפורט בתשובת המשיבה לבקשת האישור. –כל נזק שמצמיח זכות לסעד. הכל לא נגרם 

שמונה על ידי  המומחה המבקרקביעת לפי המשיבה, אשר מבוטחים של  15 :מקבלי הפיצוי לפי הסדר הפשרה
התקיימו בהם כל התנאים הבאים במצטבר: פוליסה ביטוח הרכב , "(המבקר)" , רו"ח מוטי לייבוביץהצדדים
", אך 15%; במסגרת הצעת החידוש עודכן הכיסוי ל"חדש עד "חדש תמורת ישן"ית שלהם כללה כיסוי המקור

ושאליה צורפו מסמכי ההצעה המעודכנים, בדבר חידוש הפוליסה, שנשלחה אליהם הודעת דואר אלקטרוני ב
 נזק של אבדן גמור המקורי; נגרם לרכבם בשנת החידושיהיו זהים לכיסוי חידוש תנאי הכיסוי הביטוחי בנכתב ש

אלה ; ולמעט מכפי שהיו זכאים לו לפי כיסוי "חדש תמורת ישן"" היה נמוך 15%והפיצוי שקיבלו לפי "חדש עד 
 תקופת"-" ומקבלי הפיצוי)" )ו( לחוק תובענות ייצוגיות18שיודיעו על פרישה מהקבוצה לפי סעיף מתוכם 
 ר הפשרה.חוות דעת המומחה צורפה לבקשה לאישור הסד"(. החידוש

של ההפרש בין  %50-מקבלי הפיצוי יהיו זכאים לסכום השווה ל: פיצוי חברי הקבוצהבעניין  הסכמות הצדדים
, בתוספת שהיו מקבלים לפי תנאי "חדש תמורת ישן" הסכוםסכום הפיצוי שקיבלו בפועל בגין האבדן הגמור, ובין 

ות המלאים, מהם נגזר סכום ההשבה בהסדר זה, . סכומי הזכאבגין כל התקופה 1.5%ריבית כוללת בשיעור של 
ידי המשיבה בדרך -על יבוצעהתשלום . "(הפיצויפשרה )"הלהסדר  1בנספח מפורט נקבעו על ידי המבקר, כ

הודעה על זכותו ממקבלי הפיצוי לכל אחד  תשלחהמשיבה  שתתואם באופן פרטני עם כל אחד ממקבלי הפיצוי.
ימים מהמועד הקובע,  10הדוא"ל שלו כפי שרשומה אצל המשיבה תוך פי הסדר הפשרה לכתובת -לפיצוי על

 ולאחר מכן, ככל שנדרש שוב, לצורך עדכון על העברת התשלום בפועל. 

ימי עסקים מקבלתם אצל המשיבה של המסמכים  7התשלום למקבלי הפיצוי לאחר איתורם יועבר לידיהם תוך 
 , "(התשלום מועדהמאפשרים את העברת הפיצוי לידי מקבלי הפיצוי )למשל: פרטי חשבון, צילום שיק וכיו"ב( )"

המשיבה  ימה במשיבה וכיו"ב(.בכפוף לעיכובים הנובעים ממגבלות עקב מגפת הקורונה )תחלואה של מורשי חת
 הפיצויכוח הקבוצה תיעוד של ביצוע התשלום לכל אחד ממקבלי הפיצוי. יובהר כי -תמסור לבית המשפט ולבאי

 משקף את סך כל הסכום המשוערך לתשלום למקבלי הפיצוי.

הנותן תוקף  פסק הדיןהמשפט, בית ידי -על דר הפשרהכפוף לאישורו של הס: דין-יתור על תביעות ומעשה ביתו
, למעט רתם בהסכם הפשרה()כהגד מחברי הקבוצה הזכאיםלהסכם פשרה זה יהווה מעשה בית דין לגבי כל אחד 

 הקבוצה)" )ו( לחוק תובענות ייצוגיות18כאמור בסעיף באישור בית המשפט הנכבד  מי שפרשו מהקבוצה
ות ת התביעה העולות מהעובדעילו , ויראו את כל חברי הקבוצה המאושרת כמוותרים על כל"(המאושרת

   .המתוארות בבקשת האישור ובתובענה הייצוגית

 %9עמוד על שיכוח הקבוצה -באישכר טרחת לבית המשפט לאשר תשלום המליצו הצדדים : וגמול טרחה שכר
שולם למקבלי ימהסכום ש 4%יעמוד על שלמבקש  וגמולע"מ, שולם למקבלי הפיצוי, בתוספת מימהסכום ש
 )אם חל(.  ע"מספת מהפיצוי, בתו

)ד( לחוק תובענות ייצוגיות, כל אדם 18: בהתאם להוראות סעיף הפשרה הסדרת התנגדויות ופרישה מהגש
)עם העתק לב"כ הנמנה עם חברי הקבוצה, או אחד מהגופים המנויים בסעיף, רשאי להגיש לבית המשפט 

יין ההמלצה וכן לענ הפשרה תב להסדרעה זו, התנגדות מנומקת בכימים ממועד פרסום הוד 45הצדדים(, עד 
)ו( לחוק, כל אדם הנמנה 18בהתאם להוראות סעיף  .המוסכמת בעניין תשלום שכר טרחת עורך דין וגמול למבקש

ימים ממועד פרסום הודעה זו,  45עם חברי הקבוצה רשאי להודיע לבית המשפט )עם העתק לב"כ הצדדים(, עד 
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מי שלא  , על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.2010-ובענות ייצוגיות, התש"עלתקנות ת 7בטופס ערוך כאמור בתקנה 
יגיש הודעת התנגדות או פרישה כאמור, ייחשב כמי שנתן את הסכמתו להכללתו בחברי הקבוצה ולהתקשרותו 

)ו( לחוק 18בהסדר הפשרה, ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו אוטומטית ויתור וסילוק, והכול כקבוע בסעיף 
 ענות ייצוגיות.תוב
תל אביב, מס'  32הצדדים: את הקבוצה מייצגים משרד עורכי הדין גיל רון, קינן ושות', מרחוב ויצמן  כוח-באי

 . office@ronlaw.co.il; כתובת דאר אלקטרוני: 6967676-03טלפון: 

, עורכי דין, רחוב גולדפרב זליגמן ושות'ממשרד , לעד שרעביו"ד אוע חגית בלייברגעו"ד את המשיבה מייצגים 
 (.1386089-03; פקס': 6089829-03)טל':  6789141 , תל אביב98יגאל אלון 

הפשרה המלא עומד לעיון חברי הקבוצה, בפנקס תובענות ייצוגיות, במזכירות בית המשפט וכן  : הסדרזכות עיון
 , משיבהב"כ ה  www.ronlaw.co.il – כוח הקבוצה-באתר האינטרנט של באי

 בהודעה זו מוצגים עיקרי ההסדר. הנוסח המלא של ההסדר הוא המחייב. 

 המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.ידי בית -מודעה זו אושר עלנוסח 
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