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 בקשת רשות ערעור מטעם היועץ המשפטי לממשלה                        

היועץ המשפטי לממשלה מתכבד להגיש בזאת בקשת רשות ערעור נגד החלטתו של בית המשפט המחוזי )מרכז( 

פריגו נ'  'פלג ואח 22182-10-11בעניין ת"צ  השופטת שטמר( ')כב 28.5.2020מיום "( קמא משפטה בית)להלן: "

על כן, בקשת  1.6.2020.1ביום )אזרחי( מחוז מרכז הומצאה כדין לפרקליטות  ההחלטה  .ישראל סוכנויות בע"מ

 2מוגשת במועד. זו רשות ערעור

בנוגע לסוגיית "מימון מנגנון הפיצוי" לכל הפחות  ייאמר כבר בפתח הדברים, כי היועץ המשפטי לממשלה סבור, כי 

, טענות היועץ המשפטי לממשלה מוגשות במסגרת . למען הזהירותעומדת לו זכות ערעור)שתובהר ותפורט להלן( 

שבית . היועץ המשפטי לממשלה יבקש, בקשת רשות ערעור, ובמועד הקבוע בדין להגשת בקשת רשות ערעור

, וידון 1984-תשמ"דה ,א לתקנות סדר הדין האזרחי410בתקנה  הקבועכבד יעשה שימוש בסמכות ההמשפט הנ

 
 .א'ההחלטה מצ"ב ומסומנת  1
. הגם שאין מדובר בהמצאה כדין, ייאמר, שאף 31.5.2020"נט המשפט" ביום -למען הדיוק ושלמות התמונה יצוין, כי ההחלטה נצפתה ב 2

 סבור כן(, בקשת רשות ערעור זו מוגשת במועד. לממשלה המשפטי היועץאם מועד זה ייחשב כמועד הקובע לעניין )ואין 
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כמובן, הטענות בעניין זה יפורטו  ., לאור קיומה של זכות ערעורבבקשת רשות הערעור בעניין זה, כבכתב ערעור

 וינומקו להלן.

רשות ערעור   "(המבקשליועץ המשפטי לממשלה )להלן גם: "לאור כל האמור להלן, יתבקש בית המשפט הנכבד לתת  

לקבל את הערעור ולבטל את יסבור שנדרשת רשות ערעור(, לדון בבקשה כבערעור, הנכבד )ככל שבית המשפט 

 ושא הבקשה.נ, החלטתו של בית המשפט המחוזי

, שמימון מנגנון הפיצויים ותפעולו במסגרת הסדר הפשרה בתביעה הייצוגית להורותת המשפט הנכבד מתבקש בי

)להלן:  7 על המשיבהש יוותר כפי שנקבע בפסק הדין שאישר את הסדר הפשרה בתובענה, באופן שבנדון

הפשרה מסכום הפיצויים שיועד בהסדר  שלא ייגרע דבר  , באופן ת המנגנוןיולשאת במימון מלוא עלו  "(המשיבה"

בהתאם לפסק דינו  כאמור, זאת, .שהסכום בשלמותו יגיע לחברי הקבוצהוכך  לתשלום לחברי הקבוצה המיוצגת

שאישר את   29.11.2018( מיום  כשופט בית המשפט המחוזי  ,תוארו אזכ,  של בית משפט קמא )כב' השופט גרוסקופף

 המצויים בבסיס ובהתאם לעקרונות הדבריםף מון כדלהלן; כך גם לגוהסדר הפשרה וקבע מסמרות בסוגיית המי

 .להלן שיפורטו , כפידיני תובענות ייצוגיות

שלא פנו לוועדת הפיצויים במועד  ,שיש לאפשר לחברי הקבוצה המיוצגתעוד מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע, 

בקשת פיצויים בהתאם להוראות ההסדר, וזאת עד מועד  כעת להגיששנקבע בפסק הדין שאישר את ההסדר, 

לוועדה,  פיצויסמוכה למועד האחרון שנקבע להגשת בקשות הבתקופה ש. כך, היות שיקבע בית המשפט הנכבד

שת במקרים רבים את הג שמנעו)במנגנון הוועדה ובעניינים נוספים(,  כשליםו קשיים משמעותייםהתעוררו 

  .הבקשות במועד

 

 דבר פתח  .א

השלכות משמעותיות על זכויותיהם של , בעלות סוגיות חשובותעוסקת בשתי  הנכבד,החלטת בית משפט קמא  .1

בסוגיות עקרוניות בעלות מעבר לכך, מדובר  .ותובענה הייצוגית שלפנינמסגרת החברי הקבוצה המיוצגת ב

 משמעותיתהשאלות התעוררו בשלב היישום של הסדר פשרה בתובענה ייצוגית    על הליכים נוספים.  השלכות רוחב

 שאושרה על ידי בית המשפט המחוזי )מרכז(, כדלהלן.

  .וששגה בית משפט קמא הנכבד בהכרעתו בשאלות אל ,בכל הכבוד היועץ המשפטי לממשלה סבור, .2

מנגנון תשלום הפיצויים בהסדרי פשרה בתובענות עלויות תפעול את על מי ראוי להטיל , היא השאלה הראשונה .3

על חברי הקבוצה תוך נגיסה בסכום הפיצויים או  )המשיבה בענייננו( על הנתבעת – ייצוגיות בכלל ובענייננו

 שיקבלו.

על הנתבעת לשאת בעלויות הכרוכות במנגנון תשלום פיצויים בתובענות לגישת היועץ המשפטי לממשלה, ככלל, 

על הקבוצה המיוצגת, תוך נגיסה בסכום הפיצויים שתקבל הקבוצה. זאת,   וואין מקום להשית עלויות אל  ,ייצוגיות

, כאשר מעבר לעמדה הכללית כך בכלל וכך גם בעניין שלפנינו. לעקרונות יסוד בדיני תובענות ייצוגיותבהתאם 

ולא היה מקום או  שר את הסדר הפשרההדבר נקבע מפורשות עוד בפסק הדין שאיוהעקרונית שבנדון, כאן, 

הסכם ש  אף ביתר שאת, שעה  ,. כךתיו של פסק הדיןאפשרות, מהבחינה הדיונית והמהותית כאחד, לסטות מקביעו

 דין. כנדרש בלהתנגדויות חברי הקבוצה  לא פורסם )שיפורט להלן( חדשמימון הה

מפרה את האיזון הקבוצה, גם  תקבלתוך נגיסה בסכום הפיצויים ש על הקבוצה המיוצגתמנגנון השתת עלויות ה

)בנסיבות העניין(   וך שנקבע סכום פיצויים נמוך  בפסק דינו שאישר את הסדר הפשרה, תשערך בית המשפט    העדין

 קבוצה, למטרת כיסוי עלויות המנגנון.שיינתנו ל מקום להפחתה נוספת בפיצוייםשאין לחברי הקבוצה. וודאי 
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, כשאישר את הסכמת המשיבה ובא הכוח המייצג, שהמשיבה תעביר סכום של שגה בית משפט קמא הנכבדן,  על כ

המשיבה לא המנגנון, סכום זה לא יספיק להוצאות למימון מנגנון הפיצויים, תוך הסכמה שאם  ש"חמיליון  3.5

על ידי הפחתת   שככל שיהיו הוצאות נוספות, הן ימומנוהפועל היוצא של הסכמה זו היא,  שכ,  עלויות נוספותתישא ב

 דרלגישת היועץ המשפטי לממשלה יש להורות על דחיית הס. כאמור, סכום הפיצויים שיינתן לחברי הקבוצה

  .זה חדש

לפנות לוועדת הפיצויים לשם אם יש מקום לאפשר לחברי קבוצה נוספים  ה  שלפנינו היא השאלה,  שנייהשאלה הה .4

לוועדה בבקשת  , גם אם לא פנולהם בהתאם להסדר הפשרה יםהמגיע יםהפיצוי תלקבל שבדין מימוש זכותם

)במיוחד בתקופה הסמוכה   קשיים משמעותיים, וזאת לנוכח  סדרהת הבמועד שנקבע בפסק הדין שאישר א  פיצוי,

על ידי  לחברי הקבוצה וסיוע ואי מתן מענה, הפיצוייםועדת  מנגנוןב( ת פיצוילהגשת בקששנקבע למועד האחרון 

הקשה מאוד על באופן ש . זאת,להוראות פסק הדין שאישר את ההסדרבא כוח המייצג כפי שנדרש היה בהתאם 

; או שמא יש לשלול את על איסוף החומר הרלבנטי לצורך הפנייה לוועדה  במועד, והקשה גםהגשת בקשות הפיצוי  

מעשה בית דין נגדם, וזאת בכדי  שיחולהאפשרות של חברי קבוצה נוספים לפנות לוועדת הפיצויים כיום, ואף 

 כבר פנו לוועדה.להביא להגדלת סכומי הפיצויים שיינתנו לחברי הקבוצה ש

 לא יהיה זה הוגן ,וובהתחשב בנסיבות אלהחריגות שנוצרו  סבור היועץ המשפטי לממשלה, שבנסיבותבעניין זה 

משינוי הרכב התרופה מבלי שהמשיבה יידעה וסבלו    ת המשיבהושנפגעו מעווללחסום את דרכם של חברי הקבוצה  

 )ותוך שיעמוד מעשה בית דין נגדם(. הדין נקבע בפסקבמועד שאותם בכך, וזאת רק מהטעם, שהם לא פנו לוועדה 

)להלן:   2006-התשס"ו  ,חוק תובענות ייצוגיותגם אינה מתיישבת עם תכליות    וחסימת חברי הקבוצה בנסיבות אל

)עד מועד סביר שייקבע בית המשפט  כעת בבקשות פיצויים יש לאפשר להם לפנות לוועדה  לפיכך, .("החוק"

הנכבד(, וביתר שאת, כשהוועדה ממילא עדיין דנה בבקשות שהוגשו אליה. היועץ המשפטי לממשלה סבור, 

שיקבל כל חבר קבוצה שיימצא זכאי  ,הפחתה מסוימת בסכום הפיצוייםעובדה שפתיחת השערים תגרור שה

תוך החלת   ,והותרתם ללא כל סעד  של חברי קבוצה אחרים  ותיהם שבדיןאינה מצדיקה את קיפוח זכוי  ,לפיצויים

 ".פתיחת השערים"שגה בית משפט קמא הנכבד גם בכך, ששלל את על כן,  מעשה בית דין נגדם.

ששמירת האינטרסים של חברי הקבוצה המיוצגת בתביעה הייצוגית , ויטען המשפטי לממשלה יבהירהיועץ  .5

 ;(גוף  נזקית האלטרוקסין, שגרם לחלקם   יידוע המטופלים בשינוי בהרכב תרופשעניינה באי  )  המשמעותית שלפנינו

, התערבות של ערכאת הערעור כולם מצדיקיםוהאינטרס הציבורי,  ,שימור תכלית ההרתעה מפני הפרת הדין

 בהחלטתו של בית משפט קמא הנכבד.

 על חשיבות מעורבותו של היועץ המשפטי לממשלה בעניינים הנדונים.  עצמוהנכבד עמד בגם בית משפט קמא 

עמדת היועץ המשפטי לממשלה חיונית במצב הנוכחי: בשלב זה של הדיון, לאחר הסכם פשרה שקבל תוקף של "

פסק דין, האינטרסים של התובעים ובאי כוחם ושל הנתבעת דומים... לפנינו בעיית נציג מובנית, שקוראת 

 3להחלטה(.  15)סעיף    "...בת הקבוצה, בנפרד מנימוקי הצדדים. הקבוצה אינה מיוצגת בשום אופן אחרלבחינת טו

שעסקה גם היא, בדומה  4ישראלי הרשמת )כתוארה אז( בנמלך( בעניין 'ראו גם בהחלטת בית משפט זה )כב

 , וקבעה:בתובענה ייצוגית ליישום הסדר פשרהבמחלוקת שנגעה  ,לענייננו

כי בשים לב לתכליות העומדות ביסוד ההוראות המסדירות את  ה...עם היועץ למשפטי לממשל הצדק"

התייצבותו בהליך של  תובענה ייצוגית אזי העובדה שהערעור דנן אינו נסב על ההחלטה בדבר אישור הסדר 

 
מיוצגת על ידי היועץ המשפטי המחלוקת העיקרית בין הקבוצה )שלעניין זה  : "2.1.2020מיום    הנכבד  בהחלטת בית משפט קמאראו גם    3

 .." )כל ההדגשות במסמך זה הוספו ואינן במקור(.לבין הנתבעת היא בשאלה. לממשלה(
 (. 18.11.2013 ,פורסם בנבו) מכבי שרותי בריאות נ' ישראלי 2727/13ע"א  4
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בה לצרפו כצד הפשרה... כי אם על ההחלטה שניתנה לעניין יישומו של הסדר הפשרה אין בה כדי לשנות מן החו

 ...."להליך הערעור

את התערבות ערכאת הערעור  שטובת הקבוצה המיוצגת מצדיקההיועץ המשפטי לממשלה סבור, בענייננו,  

הסדרי פשרה במסגרת לו המחוקק  התפקיד שהקנההיועץ המשפטי לממשלה,  גישתלבהחלטת בית משפט קמא. 

שבה מתעוררת בעיית ,  בוצה וייצוגם כראוי בסיטואציה זוחברי הקובהגנה על האינטרסים של  בתובענות ייצוגיות  

 .י זהערעורהליך הגשת דורש , )כאשר הצדדים להליך אינם מעומתים ביניהם( הנציג באופן מובהק

היועץ המשפטי לממשלה בקצרה את השתלשלות ההליכים עד כה, ולאחר מכן יפרט וינמק את עמדתו  יפרטכעת  .6

 החלטת בית משפט קמא הנכבד.ואת השגותיו על 

 

 תמצית ההליכים שהתנהלו עד כה  .ב

של הרכיב  ושינוי הרכב בגין )ונתבעות נוספות( נגד המשיבה )שאוחדו( תוייצוגי תובענותמספר  והוגש 2011בשנת  .7

, מבלי ליידע בכך את המטופלים. התרופה שימשה באותה 2011הבלתי פעיל בתרופה המכונה "אלטרוקסין" בשנת  

 5הסובלים מתת פעילות של בלוטת התריס. אלף חולים 330-ב לטיפולעת 

נגד   התובענה כייצוגיתניהול  לאשר את    ' השופט גרוסקופף(בכמרכז )  החליט בית המשפט המחוזי  ,17.5.2015  ביום .8

הטעיה צרכנית... בכך שהנתבעת לא דאגה ליידע את חברי בגין "לניהול כייצוגית התובענה אושרה  6.המשיבה

להחלטה המאשרת(. הסעדים שאושרו  145)סעיף  ..."הקבוצה... בדבר הצורך בביצוע ניטור באמצעות בדיקת דם

  7בהחלטה המאשרת היו פיצוי בגין כאב וסבל ופגיעה באוטונומיה )שם(.

נוהל הליך  ,ה(. בהמלצת בית משפט ז4192/15המשיבה הגישה בקשת רשות ערעור נגד ההחלטה המאשרת )רע"א  .9

בהתאם להחלטת  8בקשה לאישור הסדר פשרה. הנשיא )בדימוס( גרוניס, בסיומו הגישו הצדדים 'פני כבלגישור 

 (, הבקשה לאישור הסדר הפשרה הועברה לבית המשפט המחוזי.21.11.2017)החלטה מיום העליון ת המשפט בי

 ש"ח 41,752,500עמד על סך מרבי של קבוצה הוסכם לשלם ל, סך הפיצויים שהפשרה המוצע בהתאם להסדר

 מה שכונה "סכום השקעה בתיקון לעתיד" בורלקופות החולים ע הוסכם לשלם ש"חמיליון  5.2וסכום נוסף של 

 .("תרומה לציבור")

בין  ,ההתנגדות נסבה .(ד')מצ"ב ומסומנת  היועץ המשפטי לממשלה הגיש את התנגדותו לאישור הסדר הפשרה .10

השופט  'ולאור הערותיו של כבת זו, . בהמשך להתנגדומנגנון ועדת הפיצויעל ו סכום הפיצויים שהוסכםעל  ,היתר

. (ה' כנספח)מצ"ב  לאישור בית המשפט המחוזי הסדר פשרה מתוקן 12.8.2018ביום  גרוסקופף הגישו הצדדים

 כולן. , אם כי לא את היועץ המשפטי לממשלה בהתנגדותחלק מהערות ההסדר המתוקן אימץ 

  .(ו')מצ"ב ומסומנת    התנגדות גם להסדר הפשרה המתוקןהיועץ המשפטי לממשלה הגיש  לאחר בחינת הדברים,   .11

-)תוך ביטול ה ש"ח 45,768,900ל שלחברי הקבוצה ישולם סכום ש ,יצוין, שבמסגרת ההסדר המתוקן הוסכם

, בהתחשב בהחלטה נמוך בנסיבות הענייןשלה טען, בין היתר, שסכום זה היועץ המשפטי לממ. ("תרומה לציבור"

לא שהקבוצה    )שאושרה בהחלטה המאשרת(,  ובסיכויי ההליך לרבות בסוגיית עילת הפגיעה באוטונומיההמאשרת  

יצוין בהקשר זה, שבהתאם להוראות ההסדר, זכאים לפיצויים רק חברי  בגינה בהסדר. נפרד פיצויכל קיבלה 

 
יצוין, כי הוקמה ועדת בדיקה במשרד הבריאות והדו"ח פורסם לציבור. ראו:  5

https://www.ies.org.il/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A0%
D7%95%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9

A1%D7%99%D7%9F.pdf8%D7%95%D7%A7%D7%C_%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A . 
 נדחו. –בקשות האישור נגד קופות החולים  6
 להחלטה המאשרת(. 139-143, 127יצוין, שחלק מחברי הקבוצה סבלו מתופעות לוואי המאפיינות יציאה מאיזון )סעיפים  7
 .ג' כנספחהסדר הפשרה מצ"ב ב'. הבקשה לאישור ההסדר מצ"ב ומסומנת  8

https://www.ies.org.il/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F.pdf
https://www.ies.org.il/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F.pdf
https://www.ies.org.il/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F.pdf
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להסדר  32)סעיף  ליקבוצה שסבלו מתופעות לוואי כתוצאה משינוי הרכב התרופה, או יצאו מאיזון הורמונא

 . המתוקן(

ץ המשפטי לממשלה , שאחת מהערות היוע(נוגע במישרין להליך זה)והדבר  היועץ המשפטי לממשלה צייןיעוד  .12

שהמשיבה  ,(להסדר )ב(9)בסעיף  המקורי נגעה להסכמת הצדדים בהסדר הפשרה המקורי דרבהתנגדותו להס

ככל שעלות הקמת ותפעול : "תפעול מנגנון הפיצוי, כאשרכתשלום עבור הקמת ו ש"ח 452,000תשלם סך של עד 

 ". ₪, תגרע העלות הנוספת מתוך סכום הפיצוי לחברי הקבוצה 452,000מנגנון הפיצוי... תעלה על הסכום של 

)ראו בסעיפים   שאין מקום לאשר הסכמה זו  בין היתר,  היועץ המשפטי לממשלה טען בהתנגדותו להסדר המקורי,

 . )ב( להסדר המתוקן(8סעיף  ) גם בהסדר הפשרה המתוקן הצדדים הותירו הסכמה זו על כנה  להתנגדות(.  171,  140

שנכונותו לשקול את אישור ההסדר המתוקן  (,ז')נספח  ניתנה החלטת כב' השופט גרוסקופף 23.8.2018ביום  .13

להסדרי  , כפי שמקובל ביחסתושת במלואה על פריגועלות ביצוע הסדר הפשרה כי " ,מותנית, בין היתר בכך

ית המשפט המחוזי הוסיף והבהיר בהמשיבה בעניין,  מטעםלאחר הגשת בקשה  .פשרה בתובענות ייצוגיות"

, כך שסכום הפיצוי שסוכם...  תושת במלואה על פריגולות מנגנון הפיצוי  ע: "(ח')נספח    2.9.2018בהחלטתו מיום  

  ...."יעמוד במלואו בוודאות לטובת פיצוי חברי הקבוצה

כי היא מסכימה לכל התיקונים המפורטים : ")ההודעה מצורפת כנספח ל"ג( הודיעה המשיבה ,6.9.2018ביום 

וזאת בהתאם להבהרה מטעם בית המשפט בהחלטה...  2018באוגוסט  23בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

על פריגו סוכנויות כאשר העלות תהיה בנוסף   תושת במלואהעלות מנגנון הפיצוי...    ,לפיה  2018לספטמבר    2מיום  

 . לסכום הפיצוי לחברי הקבוצה..."

 9.אישור הסדר הפשרה המתוקןמצא בית המשפט המחוזי )כב' השופט גרוסקופף( להורות על  ,201829.11.ביום  .14

לפסק הדין נקבע:  16בסעיף ן הפיצויים. מימון מנגנויית התייחס בית המשפט המחוזי לסוגבפסק הדין שב ו

₪ תשולם  2,00045 -כל עלות נוספת של מנגנון הפיצוי, מעל לבהתאם לתיקונים המוסכמים הריני להורות כי "

 ".על ידי פריגו סוכנויות ולא תופחת מסכום הפיצוי הכולל, באופן שסכום הפיצוי הכולל יהיה סופי  וקבוע

"למען הסר ספק, מובהר בזאת שוב כי בהתאם בחתימת פסק הדין חזר בית המשפט והדגיש:  65וכן, בסעיף 

 ...."על הנתבעת תושת במלואהלתיקונים המוסכמים, עלות ביצוע הסדר הפשרה 

 

 סוגיית מימון המנגנון  נוגע לב – המתוקן הפשרה  לאחר אישור הסדר   ההליכים שנוהלו .ג

על  , הפיצויים מנגנוןהמשך מימון להורות על  '(י)נספח  וח המייצגהוגשה בקשה מטעם בא הכ 20198.12.ביום  .15

 45-בהסדר המתוקן בסך של כ )כלומר, שסכום הפיצויים שנקבע לחברי הקבוצהשיינתן חשבון סכום הפיצויים 

מיליון   2.1באותה עת כבר הוצא סך של  שיופחת וישמש בחלקו למימון המנגנון(. הבקשה נומקה בכך,   ש"חמיליון  

אומדן יתרת הוצאות המנגנון  ,כאשר בהתאם להודעת הנאמן שצורפה לבקשה המנגנון, לשם מימון ש"ח

לטענת בא הכוח המייצג, בהסדר הפשרה ובפסק הדין נקבע שהעלות שתושת .  ש"חמיליון    4  -המשוערות עמד על כ

  .בלבד  ש"ח  מיליון  2.3-אחוזים מהסכום שישולם לחברי הקבוצה, כלומר ל  5על המשיבה מוגבלת לסכום מרבי של  

שבקשה זו מנוגדת  ,והסביר (י"א)נספח  הגיש היועץ המשפטי לממשלה את התנגדותו לבקשה זו 1.1.2020ביום  .16

 , כמו גם לעקרונות יסוד בדיני תובענות ייצוגיות.ולהחלטות נוספות להוראות המפורשות של פסק הדין

 נאמר, כי  . בסיומו של הדיון ניתנה החלטה שבה(י"במצ"ב כנספח  )הפרוטוקול    התקיים דיון בעניין  2.1.2020ביום   .17

כי "לצד האפשרות לקבל מימון ביניים   תו,"ניתן לראות בפסק הדין פנים לכאן ולכאן". בית המשפט הציע בהחלט

 
 '.טפסק הדין מצורף כנספח  9
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מן הסכום המופקד לטובת פיצוי חברי הקבוצה, אני סבורה שיש מקום לקבל מימון ביניים נוסף של הנתבעת". 

"אין מדובר אלא במימון ביניים וכמובן שההכרעה בשאלה מניין יבואו הכספים תגבר בסופו בהחלטה הודגש כי 

כן נקבע בהחלטה, שבינתיים, ובכדי שהוועדה תוכל להמשיך  של יום וניתן יהיה להשיב כל סכום שישולם...".

המופקד לצורך   ₪ מתוך הפקדון 150,000יעמיד הנאמן לרשות פעילות הוועדה סכום של בשלב זה בפעילותה, "

 ".פיצוי חברי הקבוצה

המשיבה ש (,י"ג מצ"ב כנספח) חדש בקשה לאישור הסכם הגישו בא הכוח המייצג והמשיבה 16.2.2020ביום  .18

תנאי מתלה, שייקבע בהחלטה קיום  ות המנגנון, וזאת בכפוף ללמימון הוצא  ש"חמיליון    3.5של  תשלם סכום נוסף  

לא תידרש לכל תשלום נוסף... ללא " והמשיבה "תמורה סופית ומוחלטתשתשלם המשיבה הוא "סכום  החלוטה ש

כב' השופט )בדימוס( ארבל(, כב' ) שופט הועדהמטעם  (י"ד)נספח  בהמשך הוגשו הודעות 10...."יוצא מהכלל

 (השופטת )בדימוס( אוהד )שהסכימה להחליף את שופט הוועדה בתפקידו אם בית המשפט יורה על פתיחת השערים

עדה בסכום האמור, מבלי להזדקק ושהם יסיימו את הטיפול בבקשות שהוגשו לו עולה לכאורה, מהן ,והנאמן

 למימון נוסף.

. בסוף הדיון ניתנה (ט"ומצ"ב כנספח )הפרוטוקול  התקיים דיון נוסף בבית המשפט בעניין זה 25.2.2020ביום  .19

בודת המשפט ביקש לקבל נתונים מסוימים על עבית . "השאלות שהוצגו שאלות כבדות הן"החלטה שקבעה: 

מתוך הפיקדון שנועד החלטתו. עוד נקבע בהחלטה, כי יועבר תשלום ביניים נוסף, "הוועדה עד כה, טרם שייתן 

 וזאת לשם תפעול המנגנון עד מתן החלטת בית המשפט בעניין. ש"ח 225,000בסכום של  לפיצוי חברי הקבוצה",

טענות היועץ  חודדובעמדה  (.ט"ז)נספח  דה נוספת מטעם היועץ המשפטי לממשלההוגשה עמ 24.5.2020ביום  .20

ן שאישר את , בהתאם לפסק הדישכל עלויות המנגנון צריכות להיות מוטלות על המשיבההמשפטי לממשלה, 

בהתאם לעקרונות יסוד בדיני תובענות ייצוגיות. עוד הוטעם, שבכל מקרה, לא ניתן לאשר את ו הפשרה סדרה

 הסדר הפשרה המתוקןבשינוי מובהק של לציבור, שהרי מדובר  החדש הסדרההסכמת הצדדים ללא פרסום 

המתוקן שאושר   הפשרה  שסכום הפיצויים שנקבע בהסדר  ,שאושר בשעתו. כן נטען, שהטענות מתחזקות לנוכח כך

 ., לשם מימון מנגנון הפיצוייםשאין הצדקה להפחיתו עודבוודאי ובנסיבות העניין  היה סכום נמוך

 

 הפיצויים  מנגנוןבסוגיית מימון הנכבד של בית משפט קמא  הכרעתו .ד

)סעיף   "השאלות שהוצגו שאלות כבדות הן"ציין כי:  החלטתו של בית משפט קמא הנכבד, שניתנה    28.5.2020ביום   .21

השופט גרוסקופף( שאישר את  'קביעותיו של פסק הדין )של כבפרשנות שאלת ל ההחלטה נדרשת (.להחלטה 16

עליה מבוקשת רשות להחלטה  25-24. וכך נקבע בסעיפים גיית המימוןבנוגע לסו הפשרה המתוקן בשעתו, סדרה

  :הערעור

ושניתנו טרם פסק הדין יכולה להטות את הכף לטובת קריאת פסק הדין ביחד עם ההחלטות שנסקרו לעיל "

ר על פסק הדין והוא חלוט. מסקנה אפשרית זו שלה... ראוי לציין כי איש לא ערעפרשנות היועץ המשפטי לממ

  ...."מתחזקת לאור סעיפים אחרים בפסק הדין הקובעים מפורשות כי עלות המנגנון תושת על הנתבעת

למשיבה טענה "סבירה" שלו סברה שאין גבול לעלות המנגנון שתצטרך לשאת בו מנגד, נאמר בהחלטה שיש 

להחלטה(. עוד צוין,   26"הייתה מקימה את המנגנון בעצמה, ובעיקר הייתה מפקחת על הוצאת הכספים בו" )סעיף  

לכך שהתחייבויות הנתבעת בקשר  ( לימדה על הסכמתם2020כי התנהלות הצדדים )לפחות עד חודש ינואר "

 
 ושא החלטתו של בית משפט קמא שלפנינו. נבקשה זו היא הבקשה  10
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 פנה בית המשפטה ,להחלטה(. בהקשר זה 27)סעיף מן הסכום שישולם לקבוצה"  5%-לעלות המנגנון תוגבל ל

לכך, שעל פי הסכמות  להודעות שונות שהגיש בא הכוח המייצג, שמהן עולה הסכמה ,(להחלטה 28)בסעיף  הנכבד

  11ים מסכום הפיצויים לקבוצה.אחוז 5, עלויות המנגנון שהושתו על המשיבה מוגבלות לסכום מרבי של הצדדים

התנהלות הצדדים לאחר מתן פסק הדין מלמדת שפרשנות : ", בעניין זהגיע למסקנה הבאההבית משפט קמא 

 (.37להחלטה, שורה  10" )עמוד פריגו אינה משוללת בסיס

פריגו לשאת יתכן כי קריאה נכונה בפסק הדין תחייב את להחלטה: "... 34בע בית משפט קמא, בסעיף וסיף וקה .22

בכל הוצאות המימון של מנגנון הפיצוי בתביעה זו... על רקע זה אבחן את הסכם המימון שלפיו פריגו תישא 

מיליון ₪ לכיסוי עלות מימון מנגנון הפיצוי בתביעה זו ובלבד שלא תחויב בכל תשלום  3.5בתשלום נוסף של 

 ".נוסף

 'הוועדה )הנאמן(, וכב שבוןחאה וועדה, רוות שופט האת הודע קמא הנכבד רט בית משפטיפלהחלטה  35בסעיף 

השופטת )בדימוס( נגה אוהד )שהסכימה להחליף את השופט ארבל בניהול הוועדה במידה ובית המשפט יורה על 

פתיחת השערים(, שמהם עולה לפי קביעת בית משפט קמא, שלשם סיום הטיפול בכל בקשות הפיצויים שכבר 

שאין מניעה מלאשר  קמא קבע,בית משפט לאור כך,  .ש"חמיליון  3.5הוגשו לוועדה, יהיה די בסכום הנוסף של 

 וכך  להחלטה(.  37)סעיף  את הסכם המימון, לרבות התנאי שהמשיבה לא תישא בכל עלות נוספת למימון המנגנון  

 : בסופו של דברנקבע, 

מיליון ₪. השיקול  3.5-"החלטתי לאשר את הסכם  המימון המגביל את תוספת הסכום שיהא על פריגו לשלם ל

לטובת הקבוצה ולמימוש פסק הדין בהקדם האפשרי. מתן במה נוספת למחלוקת בדבר העיקרי בהחלטתי נוגע 

עדיף לאפשר את הפיצוי הקיים בפרק פרשנות פסק הדין עלול להביא לעיכוב משמעותי במימוש פסק הדין... 

)בדימוס( ארבל, רו"ח סיבה נוספת היא כמובן התחייבויות השופט  .  זמן קצר יותר, מאשר שייקוב הדין את ההר

סער, ומכתב הכוונות של השופטת )בדימוס( אהד: הסכום הנוסף יכסה את ההוצאות הנוספות, עד תום הטיפול 

 להחלטה(. 39סעיף ) "בפיצוי לחברי הקבוצה

 

 הפיצויים  מנגנוןעץ המשפטי לממשלה בסוגיית מימון עמדת היו .ה

 בהכרעתו שבנדון. בית משפט קמא הנכבדששגה  ,כאמור לעיל, היועץ המשפטי לממשלה סבור .23

 :עיקריים שלושה אדניםעמדה זו של היועץ המשפטי לממשלה מבוססת על  .24

לא יספיק למימון מנגנון  ש"חמיליון  3.5 המימון שתעביר כעת המשיבה בסך שלשבמידה לפיה הסכמת הצדדים ) .א

להסדר הפשרה  מנוגדת ברורותשאושרה בהחלטה שלפנינו,  המשיבה לא תישא בכל עלות נוספת(, הפיצויים,

, ולהחלטות נוספות לקביעות הנחרצות של פסק הדין שאישר את ההסדר להסכמות הצדדים, המתוקן שאושר,

 שניתנו.

מפר את האיזון   ,י הקבוצהעל חבר  )ככל שסכום המימון הנוכחי לא יספיק(  גם לגוף הדברים, השתת מימון המנגנון .ב

סכום . גם כך, סכום הפיצויים שנקבע בהסדר המתוקן היה  את הסדר הפשרה המתוקן  שאישר  בפסק הדין  שנקבע

בשל כך הדגיש בית המשפט נראה, שובין היתר מטעם זה היועץ המשפטי לממשלה התנגד להסדר המתוקן(, ו)    נמוך

 הפיצויים שנקבע, סכום. הפחתה אפשרית בבסכום סופי וקבוע שלא ישתנההמחוזי לאורך פסק הדין שמדובר 

תוך השתת עלויות המנגנון על חברי הקבוצה מביאה לכך שהסדר הפשרה המתוקן אינו "ראוי הוגן וסביר בהתחשב 

 
( עולה מפורשות שגישת בא הכוח 11.2.2019פנה )שם( גם לכך, שבהודעה אחרת שהגיש בא הכוח המייצג )מיום העם זאת, בית המשפט  11

 .תת על המשיבהשעלות מנגנון הפיצוי במלואה צריכה להיות מושהמייצג הייתה, 
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 . שמצא בשעתו לאשר את ההסדר ת המשפט המחוזיגישתו של ביגם לבענינם של חברי הקבוצה", וזאת 

לשאת בעלויות מימון מנגנון הפיצויים. בהתאם לעקרונות היסוד של דיני תובענות   תצטרךשהקבוצה    ,אין הצדקה .ג

הוא שצריך לשאת בעלויות )המשיבה בענייננו(  המעוול כלפי חברי הקבוצהייצוגיות, ככלל וכך גם בענייננו, 

 .המנגנון

 ., והבהרות נוספותופרט עתה טענות אליהיועץ המשפטי לממשלה 

 

 הסכמת הצדדים והחלטת בית משפט קמא עומדות בסתירה לפסק הדין. 1ה

בסוגיית מימון פסק הדין  רט לעיל את החלטות בית המשפט המחוזי ואת קביעותיפהיועץ המשפטי לממשלה   .25

שעל המשיבה לשאת בכל עלויות מימון המנגנון אינן מותירות ספק ומורות באופן חד משמעי,    והמנגנון. קביעות אל

 .לא ישתנה ויהיה קבועבאופן שסכום הפיצויים שנקבע בהסדר המתוקן ובפסק הדין לקבוצה,  ,ו אשר יהיויהי

)ב(( כי מימון המנגנון על ידי המשיבה יהיה מצומצם לסכום 8בסעיף אכן, בהסדר הפשרה המתוקן, נקבע תחילה ) .26

ככל ; ""בכל מקרה פריגו סוכנויות לא תשלם כל תשלום נוסף עבור עלות המנגנון"וכן נאמר שם:    ש"ח  452,000של  

 ."ע העלות הנוספת מתוך סכום הפיצויעל הסכום... תגר שעלות הקמת ותפעול מנגנון הפיצוי... תעלה

  :( לחוק(1)ד()19)בהתאם להוראות סעיף  , וקבעלא ראה לאשר סעיף זהאלא, שבית המשפט המחוזי 

נכונותי לשקול מתן אישור להסדר הפשרה מותנית בהסכמה לביצוע התיקונים המפורטים להלן... עלות ביצוע "

 12(.23.8.2018)החלטה מיום  "הסדר הפשרה תושת במלואה על פריגו

כי פריגו סוכנויות תישא בכל עלות המנגנון " ת המשפט שיבהיר האם כוונת הדברים הינה:המשיבה ביקשה מבי

)ב( להסכם הפשרה המתוקן חלף ההסדר הנוכחי ולפיו היא נושאת רק בסכום של 8בתנאים הנקובים בסעיף 

, העניין את והבהירבית המשפט שב  (., מצ"ב כנספח ל"ג28.8.2018)בקשה מיום  "מתוך הסכום הכולל 452,000

 : 2.9.2018בהחלטתו מיום 

יעמוד במלואו בוודאות ₪(  45,768,900, כך שסכום הפיצוי שסוכם )תושת במלואה על פריגועלות מנגנון הפיצוי "

 ."יעמוד בעינו   ,)ב( להסכם הפשרה, ככל שאינו עומד בסתירה לכך8. יתר הקבוע בסעיף  לטובת פיצוי חברי הקבוצה

 : )ההודעה מצ"ב כנספח ל"ד( הודיעה המשיבה 6.9.2018ביום 

וזאת בהתאם  2018באוגוסט  23כי היא מסכימה לכל התיקונים המפורטים בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום "

עלות מנגנון הפיצוי, בהתאם להוראות  ,לפיה 2018 לספטמבר 2להבהרה מטעם בית המשפט בהחלטה... מיום 

וסף לסכום הפיצוי על פריגו סוכנויות כאשר העלות תהיה בנ תושת במלואה )ב( להסדר הפשרה המתוקן8סעיף 

 ."ש"ח 45,768,900לחברי הקבוצה בסך של 

פעמים בפסק , תוך שהודגש כמה  אישור הסדר הפשרה המתוקןעל    קמא הנכבדהורה בית המשפט    ,29.11.2018ביום  

  13.באופן שסכום הפיצוי הכולל יהיה סופי וקבוע"הדין )כמצוטט לעיל(, שכל עלות המנגנון תושת על המשיבה, "

. לא ברור כיצד ניתן לטעון לפרשנות בכל עלויות המנגנוןעל המשיבה לשאת    –  ברורים וחד משמעייםהרי שהדברים   .27

 אחרת לקביעות הנחרצות של פסק הדין.

 בעניין זה. ההחלטה שלפנינו ונימוקי קביעותלו יתייחס לטענות המשיבים לממשלה המשפטיהיועץ  .28

 (:י"במצ"ב כנספח , לפרוטוקול 1411 ודהמשיבה את עמדתה בעניין )עמ חכאת הבהירה ב ,2.1.2020בדיון מיום 

 אחוז מהתשלום בפועל... 5ההסכמה היתה מאוד ברורה... כך כתוב בהסכם ובפסק הדין תישא במנגנון עד גובה "

 
השופט גרוסקופף לכהן בבית כבוד והתיק יועבר לשופט אחר )עקב מינוי ההסדר לא יאושר בהחלטה הובהר, שללא הסכמת הצדדים,  12

 המשפט העליון(.
 ( שם. 7)68, 65, 34לפסק הדין. ראו גם בסעיפים  16סעיף  13
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ההסכמה היחידה י.ש.(, -)אלף 452-בית המשפט פנה ושאל אם פריגו מוכנה לשאת בעלויות המנגנון מעבר ל

  אחוז זו ההסכמה...   5עד גובה    שניתנה ובית המשפט הסכים לה... התיקון המוסכם שפריגו תישא בעלות המנגנון

 ."...ימה... לתת קארט בלאנש למנגנון שאין לה שליטה עליופריגו לא מוכנה ולא הייתה מוכנה ולא הייתה מסכ

היא הסכימה אמנם )בניגוד להוראות ההסדר המתוקן המקורי( לשאת בעלויות המנגנון  ,כלומר, לטענת המשיבה 

אחוזים מסכום הפיצויים שיינתן  5, אולם היא לא הסכימה לשאת בסכום העולה על ש"חאלף  452מעל הסכום של 

 (.ש"חמיליון  3.2לחברי הקבוצה )כלומר בפועל 

, שאינה מתיישבת עם השתלשלות הדברים ועם ההוראות שיש לדחות טענה זוהיועץ המשפטי לממשלה סבור,  .29

 הברורות והנחרצות של פסק הדין ושל החלטות בית משפט קמא הנכבד.

)ב( להסדר המתוקן )שכאמור 8כעת במלואו את סעיף  היועץ המשפטי לממשלה  צטט  ילשם הבהרת הדברים לאשורם  

 תוקן לאחר מכן בהסכמת הצדדים ובהתאם להוראות בית המשפט(:

, כמפורט להלן ₪ כולל מע"מ שישולם כתשלום עבור עלויות הקמת ותפעול מנגנון הפיצוי 452,000סכום של עד "
 452,000עלה על הסכום של  בהסכם זה. מובהר כי ככל שעלות הקמת ותפעול מנגנון הפיצוי )להלן: "עלות המנגנון"( ת

ש"ח תגרע העלות הנוספת מתוך סכום הפיצוי לחברי הקבוצה. יובהר כי בכל מקרה פריגו סוכנויות לא תשלם כל 
תשלום נוסף עבור עלות המנגנון או בכלל וכי עלות המנגנון לא תעלה על חמישה אחוזים מגובה הסכום שישולם 

ון המפורט להלן. ככל שיוותר סכום עודף מתוך הסכום שהוקצה עבור בפועל כפיצוי לחברי הקבוצה, בהתאם למנגנ
 עלות המנגנון, יתרת הסכום תועבר כפיצוי לחברי הקבוצה." 

של  לסכום אינה מוגבלת, כך שחבותה במימון המנגנון שונו בהסכמת המשיבהכפי שפורט לעיל, הוראות סעיף זה 

אחוזים  5שהמשיבה טוענת, שההגבלה של חבות המימון עד סכום מרבי של . על כך אין חולק. אלא, ש"ח 452,000

 מסכום הפיצויים נותרה על כנה.

 קמא הנכבד. ראו בהחלטת בית המשפט היועץ המשפטי לממשלה סבור, כאמור, שטענה זו אינה יכולה לעמוד .30

 )שניתנה בהמשך לבקשת הבהרה של המשיבה(: 2.9.2018מיום 

יעמוד במלואו בוודאות ₪(  45,768,900, כך שסכום הפיצוי שסוכם )תושת במלואה על פריגועלות מנגנון הפיצוי "

 ".יעמוד בעינו  ככל שאינו עומד בסתירה לכך)ב( להסכם הפשרה,  8. יתר הקבוע בסעיף  לטובת פיצוי חברי הקבוצה

בעינם אך ורק  ואחוזים( יעמד 5)ב( להסדר )בין היתר לגבי ההגבלה של 8שהוראות סעיף  ,הרי, שנקבע מפורשות

להוראת בית משפט קמא לפיה "עלות מנגנון הפיצוי תושת במלואה על פריגו, כך  ",ככל שאינו עומד בסתירה"

עלויות ש  ,שטענת המשיבה,  ספק  איןשסכום הפיצוי שסוכם... יעמוד במלואו בוודאות לטובת פיצוי חברי הקבוצה".  

 עומדת בסתירה  ,על חשבון סכום הפיצויים  הקבוצהים מסכום הפיצויים יושתו על  המנגנון החורגות מחמישה אחוז

היועץ   .נןאינן עומדות על כ)ב( בעניין זה  8פסק הדין, וממילא בהתאם להחלטת בית המשפט, הוראות סעיף  להוראות  

היא מסכימה ש 6.9.2018ט, הודיעה המשיבה ביום להחלטה זו של בית המשפבהמשך זכיר, שהמשפטי לממשלה י

  )ב( להסדר.8הוראות סעיף לתיקון 

 פסק הדין סותרות את טענת המשיבה: כאמור, גם קביעות .31

₪ תשולם על ידי פריגו סוכנויות ולא תופחת   452,000  -כל עלות נוספת של מנגנון הפיצוי, מעל להריני להורות כי  "

לפסק הדין(. לפי טענות המשיבה   16)סעיף    "פיצוי הכולל, באופן שסכום הפיצוי הכולל יהיה סופי  וקבועמסכום ה

סכום הפיצוי לקבוצה לא יהיה סופי וקבוע, ולא כל עלות המנגנון תשולם על ידי המשיבה. הרי, שטענות המשיבה 

 ( לפסק הדין.7)68, 65 ,34 , עם קביעות פסק הדין. וראו גם בסעיפיםלא יכולות להתיישב בשום דרך

 א יכולות לסייע למשיבה. וכך נקבע שם:לפסק הדין ל 17גם הוראות סעיף  .32

כי עלות מנגנון הפיצוי ותפעולו לא תעלה  בין הצדדים הוסכם, והסכמה זו קיבלה את הסכמתו של שופט הוועדה"
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 ."()ב( להסדר הפשרה המתוקן8מגובה הסכום שישולם בפועל כפיצוי לחברי הקבוצה )סעיף  5%בכל מקרה על 

מהתקרה יחרגו אם י הקבוצה את עלויות המנגנון להשית על חבר כוונת הדבריםאין בניגוד לטענות המשיבה, 

הסמוך לפסק הדין(  16בסעיף ובין היתר, ) פעמים בפסק הדיןארבע והרי נאמר הפיצויים, אחוזים מ 5של הנטענת 

ההסדר  וכי סכום הפיצויים שיקבלו חברי הקבוצה בהתאם להוראות על המשיבה ןבמלואשעלויות המנגנון יושתו 

שעלויות המימון לא יחרגו  לעגן את הסכמת שופט הוועדה, לפסק הדין 17סעיף כוונת  14".סופי וקבוע"יהיה 

ר בין הסכמת שופט הוועדה(, בכדי לשמור על יחס סבי  בפסק הדין  מחמישה אחוזים מסכום הפיצויים )ועל כן צוינה

בפסק הדין( )וגם אין קביעה מפורשת או משתמעת שכזו  לקבוע כוונהלא הייתה ון. נגסכום הפיצויים לעלויות המנ

, (מהתקרה של חמישה אחוזים מסכום הפיצויים  ים )ואכן בפועל, הוצאות המנגנון כבר חרגושאם הסכמה זו לא תקו

בכל מקרה המשיבה תישא בכל עלויות : היפוכו של דברבפסק הדין נקבע הרי שהעלות העודפת תושת על הקבוצה. 

  .ןהמנגנו

 .יש לדחות אותו על הסףשניתן בהליך וממילא  עומד בסתירה לפסק הדין החלוט החדש הסכם המימוןהרי, ש .33

לאחר שניתן פסק הדין   )החתום על הסכם המימון( טען בעבר,שגם בא הכוח המייצג עצמו    ,לציין  לא יהיה זה מיותר .34

  15שעל המשיבה לשאת בכל עלויות המנגנון. ובהתאם לקביעותיו,

קריאת פסק הדין ביחד עם ההחלטות שנסקרו לעיל "כי:  ו שלפנינושפט קמא קבע בהחלטתבית מ אמור, גםכ .35

להחלטה(;  24)סעיף  "...ושניתנו טרם פסק הדין יכולה להטות את הכף לטובת פרשנות היועץ המשפטי לממשלה

"  הדין תחייב את פריגו לשאת בכל הוצאות המימון של מנגנון הפיצוי בתביעה זויתכן כי קריאה נכונה בפסק "

 , שם(.34)סעיף 

היועץ המשפטי לממשלה סבור, שיש לדחות חרף האמור, ראה בית משפט קמא הנכבד לאשר את הסכם המימון. 

 , שלא מצדיקים את אישור הסכם המימון.את נימוקיו של בית משפט קמא בנדון

בפי פריגו טענה סבירה שלפיה לו סברה שאין גבול לעלות המנגנון שתצטרך לשאת בו, " קמא ציין: המשפטבית  .36

היתה מקימה את המנגנון בעצמה ובעיקר היתה מפקחת על הוצאת הכספים בו ולא מאפשרת את התנהלות הוועדה 

  יתייחס לנימוק זה.(. היועץ המשפטי לממשלה 26)סעיף  "עד כה

 והמשיבה הסכימה, לא יכולה להצדיק סטיה מההוראות המפורשות של פסק הדין החלוטבוודאי  הטענה, ראשית

 .לאישור ההסדרתנאי  , הסכמה שהייתה  ת המנגנוןיושהיא תישא בכל עלו  להסדר,  כאמור לתיקוניו של בית המשפט

כל חבר קבוצה בזכאות    ההכרעהלא היה מאשר הסדר פשרה שבו המשיבה שולטת על    משפטהאין ספק שבית    ,שנית

הציעו ועדת פיצוי בראשות גורם הצדדים , ולא בכדי בנסיבות ה בכך בעיה של ניגוד ענייניםיתשהרי הי ,פיצוייםל

 גות וכדומההכולל שימועים, הש כשמדובר בהליך מעין שיפוטי ,כך במיוחד 16אובייקטיבי שהוא שופט בדימוס.

אף הדורש בחינה אובייקטיבית, וכשמדובר בהליך מורכב של פיצויים בגין אי גילוי של שינוי בהרכב תרופה, שגרם 

  .לנזקי גוף

 לבית המשפט ובמידת הצורך להגיש בקשה  הוועדהשים את ליבה לאופן ניהול איש לא מנע מהמשיבה ל ,שלישית

  17פעילות הוועדה.בהצעות ייעול ל

 
ככל )ב( להסדר המתוקן יעמדו על כנן, רק 8( נקבע מפורשות שהוראות סעיף 2.9.2018כאמור, גם בהחלטה שקדמה לפסק הדין )מיום  14

 להוראה שהמשיבה תישא במלוא עלויות המנגנון. שלא יעמדו בסתירה
תושת במלואה על פריגו. כך שסכום הפיצוי שסוכם עלות מנגנון הפיצוי (: "י"ז)נספח  11.2.2019ראו בהודעת בא הכוח המייצג מיום  15

יש פנים , בא הכוח המייצג לא הציג עמדה נחרצת, אלא טען: "2.1.2020. ביום יעמוד במלואו לטובת פיצוי חברי הקבוצה" 45,768,900
, בדברי 27-25, שורות  1427  וד, עמ(י"ח  מצ"ב כנספח)הפרוטוקול    27.1.2020(. כן ראו בדיון מיום  24-23, שורות  1409  וד" )עמלכאן או לכאן

אחוז, אבל בית  5לפסק הדין, אומר שפריגו צריכה לשאת. נכון שהיה הסכם  65"אני סבור שפסק הדין מדבר, סעיף  בא הכוח המייצג:
 .משפט קבע. אם יפתחו השערים, אני אעמוד על כך שפריגו תשלם"

 דע רפואי או אחר בנוגע לחברי הקבוצה, למשיבה.לפסק הדין שקבע, כי לא יועבר כל מי 33ראו גם בסעיף  16
"ככל שלמי מהצדדים הצעה ראויה לקיצוץ עלויות לפרוטוקול(:  1420 וד)עמ 0022.1.2ראו בעניין זה גם בהחלטת בית המשפט מיום  17
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בהתנגדותו להסדר הפשרה )המקורי והמתוקן( על הבעיות הרבות במנגנון היועץ המשפטי לממשלה עמד , רביעית

ועל , על חברי הקבוצה לקבל את הפיצויים המגיעים להםשיקשה  , על הסרבול הרב שבוהפיצויים שהציע ההסדר

מבוסס על ההצעה ה מנגנון פיצויים חלופיהציע לאור כך  היועץ המשפטי לממשלה 18.העלויות הכרוכות בו

 משלא ראתה המשיבה לאמץ את הצעות היועץ המשפטי 19.והמקצועית של משרד הבריאות הפותר בעיות אל

אין לה להלין אלא על ועמדה על קיום המנגנון של ועדת הפיצויים, הרי שגם מבחינה זו,  ומשרד הבריאות לממשלה

 .עצמה

התנהלות הצדדים... לימדה על הסכמתם נוסף שמציין בית משפט קמא בעניין הסכם המימון שלפנינו הוא "נימוק  .37

 .להחלטה( 27)סעיף  "מן הסכום שישולם לקבוצה 5%-לכך שהתחייבויות הנתבעת בקשר לעלות המנגנון תוגבל ל

פריגו אינה משוללת  התנהלות הצדדים לאחר מתן פסק הדין מלמדת שפרשנותבית משפט קמא הסיק מכך: "

 להחלטה(. 37, שורה 10)עמוד  "בסיס

 .היועץ המשפטי לממשלה סבור, שיש לדחות, בכל הכבוד, נימוק זה

שעל המשיבה הוטל  ,ברורותקבע שאישר את ההסדר )כמו גם ההחלטות שקדמו לו(  החלוט פסק הדיןמשעה, ש

בוודאי לא יכולה לגרוע מכך או להביא לשינוי אישור ההסדר  אחריהתנהלות הצדדים  לשאת בכל עלויות המימון,

לאור , הן בסיטואציה מובהקת שבה מתעוררת בעיית הנציגעל אחת כמה וכמה, כשמדובר  20.בקביעות פסק הדין

, באופן ספציפי בענייננוהצדדים אינם מעומתים ביניהם, והן    במסגרתו    יישום הסדר פשרהשל    כך שמדובר, בהקשר

שמיטיב עם המשיבה, פוגע בזכויות  הסדר פשרההגישו לבית משפט קמא  המשיבה ובא הכוח המייצג כאחד

של חברי     אינטרסיםאת ה  ומייצג  ורק היועץ המשפטי לממשלה ייצג  הקבוצה וגורע מזכויותיה בהתאם לפסק הדין,

פגיעה להצדיק ואינן יכולות בעניין זה  שקלמאין על כן, בוודאי שלהסכמת המשיבה ובא הכוח המייצג   21.צההקבו

 .הדין החלוט שאישר את ההסדרכפי שנקבעו בפסק  בזכויות הקבוצה

קיימת אפשרות במקרים חריגים, לשנות מהוראות הסדר פשרה  שגם אםהיועץ המשפטי לממשלה יוסיף ויעיר,  .38

הצדדים שהיות    ענייננו,ל, הדבר אינו רלבנטי  אור נסיבות חדשות שנוצרובתובענה ייצוגית שאושר בפסק דין חלוט, ל

אחיזה בפסק הדין(, וגם לטענותיהם אין  ,פרשנות פסק הדין וכאמוראלא רק טענו במישור לא טענו דבר בעניין זה )

הדבר יהיה כרוך שבוודאי  החלטת בית משפט קמא שלפנינו מתמקדת בהיבט הפרשני של פסק הדין. כך גם, מהטעם,  

מתן אפשרות לחברי הקבוצה , לרבות בעמידה בתנאים שנקובים בחוק לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

ויגרע  טרם שיאושר לחוק( 18התאם להוראות סעיף )ב לתיקון ההסדר לפרוש מהקבוצה או להגיש התנגדות

את הוראות ההסדר לפי אמות   בחינה קפדנית של בית המשפטכן תידרש  , ומזכויותיהם על פי ההסדר הקודם שאושר

 ., ובמיוחד מתוך בחינה של האינטרסים של חברי הקבוצהלחוק 19-18המידה והשיקולים המפורטים בסעיפים 

 .להתבטלהנכבד בית משפט קמא  דין החלטת, וגם בשל כך, לא נעשה בענייננו הדבר

עלויות המימון על  הצדקה להשתתכל לגוף הדברים, אין  בנוסף, היועץ המשפטי לממשלה ידגיש, שבענייננו, .39

והסכם המימון שלפנינו אינו ראוי לאישור בהתאם לשיקולים הקבועים בחוק ובפסיקה בנוגע לאישור  ,הקבוצה

פסק הדין שאישר את ההסדר המתוקן, שערך מפר את האיזון גם  הסדר הפשרהות. הסדרי פשרה בתובענות ייצוגי

 

  .ימים..." 15הוועדה תוך שימור עבודתה בקצב שהוצג ע"י שופט הוועדה, הוא מוזמן להציע הצעה מתאימה תוך 
 להתנגדות להסדר המתוקן. 37-45להתנגדות להסדר המקורי; סעיפים  224, 167-197ראו בסעיפים  18
 להתנגדות להסדר המתוקן. 46-51ראו בסעיפים  19
, וגם הוא טען בשעתו שעל המשיבה לשאת עמדת בא הכוח המייצג לא הייתה עקבית, 34למעלה מהנדרש יוער, שכאמור לעיל בסעיף  20

 העלויות.בכל 
 .וז לבקשה 5עמד על כך בית משפט קמא עצמו. ראו לעיל, בסעיף  21
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משלה יפרט בקצרה נימוקים , גם לשיטת פסק הדין. היועץ המשפטי למוהופך את ההסדר לכזה שאינו ראוי לאישור

 אלה.

 

 . הסכם המימון מפר את האיזון שנקבע בפסק הדין והופך את הסדר הפשרה ללא ראוי לאישור2ה

וץ בסכום הפיצויים שנקבע היועץ המשפטי לממשלה להסדר הפשרה המתוקן היה נעאחד הנימוקים להתנגדות  .40

שסכום זה אינו מהווה "סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין", בנסיבות שבהן  . הטענה הייתה,(ש"ח 45,768,900)

ואושרו הסעדים של פיצוי בגין כאב וסבל ובגין פגיעה  גית אושרה בהחלטה מפורטת ומנומקתהתובענה הייצו

בע נטען, שסכום הפיצויים שנק .בגין פגיעה באוטונומיה נפרד פיצוירכיב , ואילו ההסדר אינו כולל באוטונומיה

מטופלים(, והפער   331,191בהסדר אינו מבטא באופן מספק את סיכויי התובענה. כך גם לנוכח גודל הקבוצה )המונה  

שעולה כדי אחוז  ,לכל חבר קבוצה( לסכום שנקבע בפשרה ש"ח 18,000העצום בין הסכום שנתבע בבקשת האישור )

 22אחד בלבד מהסכום שנתבע.

 , נקבע את הסדר הפשרה המתוקן, בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה.אמנם, בית משפט קמא מצא לאשר  .41

מדובר בפיצוי בשיעור משמעותי ולכן גם אם קיים סיכוי שמיצוי התובענה היה מניב לקבוצה סכום גבוה יותר ש

פשרה כי הסדר ה  ,לפסק הדין(. כן נקבע  24הדבר אינו מצדיק את העלויות הגבוהות בניהול התובענה עד תומה )עמוד  

על קביעת סכום פיצוי כולל... המשקף על פי הערכת המגשר והצדדים את הסעד הראוי שיש לפסוק נגד מבוסס "

מהווה תגובה הולמת (, וסכום זה, לגישת בית המשפט, "26-25 ודים)עמ "הנתבעת תוך שקלול מכלול הנסיבות...

 )שם(.  "לפריגו סוכנויות, בשים לב לסיכויי התביעה להפרות המיוחסות

על רקע הטענות והספקות שעלו בנוגע לדיות וסבירות סכום הפיצויים שנקבע, ראה בית המשפט מכל מקום, דומה, ש

", שלא יופחת על ידי עלויות סופי וקבוע, שסכום הפיצויים שנקבע צריך להיות סכום "דגיש לאורך פסק הדיןלה

נמצא על  ש"חמיליון  45-(. הסכום שנקבע בסך של כ34)ז(, 68, 65לפסק הדין, וכן בסעיפים  16המנגנון )ראו בסעיף 

בהנחה שזה באמת יהיה הסכום הסופי שתקבל ידי בית המשפט כסכום סביר במכלול הנסיבות, אולם, זאת, 

 . הקבוצה

כפי  אינו סכום סופי וקבועשסכום הפיצויים שנקבע לחברי הקבוצה  ,סכם המימון שלפנינו, שמשמעותועל כן, ה .42

פסק הדין, אלא עשויות להיות מופחתות ממנו עלויות מימון )ככל שהסכום שהסכימה המשיבה להעביר שנקבע ב

, והופך את מפר את האיזון שנקבע בפסק הדין(,  למימון כל הוצאות המנגנון  לא יספיק  ש"חמיליון    3.5כעת בסך של  

שסכום כ ,במיוחד, והדין שאישר את ההסדרגם לגישת פסק  שאינו ראוי לאישורכזה הסדר הפשרה המתוקן ל

 .על הרף הנמוךהינו הפיצויים שנקבע 

-חברי הקבוצה שפנו לוועדה )שביניהם צריך להתחלק הסכום של כ  מספרשבהתחשב ב ,לנוכח כךהטענה מתחדדת,   .43

נמוכים הקבוצה עומדים על סכומים  תקבלשהוקצה לפיצויים(, סכומי הפיצויים המשוערים ש ש"חמיליון  54

מהסכומים המרביים שנקבעו בהסדר הפשרה ובפסק הדין. הסכום המרבי במדרגה  הגבוהה שנקבע  משמעותית

 3000יעלה על  על סך שלא לפסק הדין( יעמוד לפי ההערכות כעת, כנראה,  23-24)ראו בסעיפים  ש"ח 9500לסך של 

אני סבורה כי הפיצוי הצפוי כעת הוא על הצד "להחלטה שלפנינו(. וכפי שנאמר בהחלטה )שם(    32)ראו בסעיף   ש"ח

להפחתה נוספת בסכומי הפיצויים בדמות השתת עלויות המנגנון על  שאין הצדקה. גם לאור כך, בוודאי "הנמוך

  חברי הקבוצה.  

 
 להתנגדות להסדר המתוקן. 16-36ראו בהרחבה בסעיפים  22
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הקבוצה בהתאם לעקרונות יסוד בדיני תובענות חברי  . אין מקום להשית את עלויות המנגנון על  3ה

 ייצוגיות 

היה  הסדרשדין הגם אם היינו בוחנים את הסכם המימון באופן "נקי", הרי שעוד סבור היועץ המשפטי לממשלה,  .44

 .תעקרונות יסוד בדיני תובענות ייצוגיו, וזאת לאור לדחייה לגוף הדברים

על נתבע בתובענה ייצוגית שעוול כלפי חברי הקבוצה לשאת בעלויות עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא, שככלל,   .45

שנפגעים  ,אין זה סביר , ואין להשית עלויות אלה על חברי הקבוצה.הביצוע של תשלום הפיצויים לחברי הקבוצה

מעוולות הנתבע יצטרכו לשאת בעלויות הכרוכות בתשלום הפיצויים, ובדרך של הקטנת הפיצויים שיגיעו אליהם 

)בהליך לגופו או בהסדר זכותם של חברי הקבוצה לקבל לרשותם את מלוא הפיצויים שנפסקו להם בסופו של יום. 

לשאת בכל העלויות פשרה(. כשם שהנתבע שעוול כלפי חברי הקבוצה נושא בעלות הפיצויים עצמם, כך הוא גם צריך  

 .הנלוות הכרוכות בכך

את ההסדר המתוקן  לפסק דינו שאישר 65וסקופף בסעיף זו גם הפרקטיקה הנוהגת. כפי שציין כב' השופט גר .46

הסדר הפשרה תושת במלואה על הנתבעת, כפי שמקובל ביחס להסדרי פשרה בתובענות עלות ביצוע "בענייננו: 

  23."ייצוגיות

שבמקרה שבו נקבע שעל הנתבע לפצות את חברי  ,2010-תש"ע ה ,לתקנות תובענות ייצוגיות)ב( 13 כן ראו בסעיף .47

בידיו נתונים עדכניים על מענם של )בין במסגרת פסק דין ובין במסגרת הסדר פשרה( ואין כספי הקבוצה בפיצוי 

שהנתבע הוא שיישא בתשלום   מהסעיף,  ", כאשר ברוריפנה למרשם האוכלוסין לצורך אימות מענםחברי הקבוצה, "

שאחד השיקולים לפיהם על בית המשפט לבחון  ,קובע( לחוק 1)ג()20כך גם סעיף  24.למרשם האוכלוסין הכרוך בכך

האם ראוי להורות על פיצוי כספי אישי בתובענה ייצוגית או להורות על סעד אחר לטובת הקבוצה, נוגע לשאלה האם 

 שהנתבע הוא שיישא בעלות ביצוע התשלום. ,הסעיף, כאשר ברור מ"לבצע את התשלום בעלות סבירהניתן "

, ולשאת בתשלום לשאת בתוצאות התנהלותהשעוולה כלפי חברי הקבוצה  ,על המשיבה – כך בכלל וכך גם בענייננו .48

לרבות במימון מלא של המנגנון לתשלום הפיצויים.   ,על כל הכרוך בכך הפיצויים שנקבעו לטובת הקבוצה המיוצגת,

 ו בסופו של יום. יקבל, תוך פגיעה בסכום הפיצויים שואין כל הצדקה שחברי הקבוצה הם שיצטרכו לממן עלויות אל

ראוי הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי אינו " החדש שהסכם המימון ,אין ספקלאור כל האמור, על כן,  .49

ולהורות בית משפט קמא הנכבד  החלטתלבטל  סבור, שישה היועץ המשפטי לממשלגם מטעם זה,  .25"הקבוצה

 .על דחיית הסכם המימון

 להחלטה: 39ההחלטה במישור זה של טובת הקבוצה. כך נאמר בסעיף זה המקום להתייחס לנימוקי  .50

מיליון ₪. השיקול  3.5-החלטתי לאשר את הסכם המימון המגביל את תוספת הסכום שיהא על פריגו לשלם ל"

העיקרי בהחלטתי נוגע לטובת הקבוצה ולמימוש פסק הדין בהקדם האפשרי. מתן במה נוספת למחלוקת בדבר 

לאחר שהפיצוי יצא מרשות הנתבעת מטרת מעותי במימוש פסק הדין...  הדין עלול להביא לעיכוב משפרשנות פסק  

... עדיף לאפשר את הפיצוי הקיים בפרק זמן קצר שהוקםפסק הדין היא פיצוי הנפגעים וזו גם מטרת המנגנון 

 ".יותר מאשר שייקוב הדין את ההר

, וזו גם מטרת המנגנון. עוד מסכים דין היא פיצוי הנפגעיםשמטרת פסק ה המשפטי לממשלה כמובן מסכים, היועץ

 
)פורסם בנבו,  26, בסעיף משה לוין נגד חברת פרטנר תקשורת בע"מ 10-07-50063ת"צ : למשלכך גם במקרים רבים נוספים. ראו,  23

ד"ר צבי ברק נ'  11-09-26140"צ ת (;17.5.2016)פורסם בנבו,  23, בסעיף לירון טל נ' סלקום ישראל בע"מ 14-06-26858"צ ת (;23.5.2012
 (.27.6.2016)פורסם בנבו,  36, בסעיף סלקום ישראל בע"מ

 יצוין, שמדובר באגרה בסכום מופחת. 24
)א( לחוק, הדורש זאת בנוגע לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, וכל שכן כשמדובר כאן בהסכם הגורע מזכויות חברי 19ראו סעיף  25

 הקבוצה שכבר נקבעו בהוראות ההסדר המתוקן שאושר בפסק דין חלוט.
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שדווקא שיקולים  הוא סבור בכל הכבוד,ש ,נוגע לטובת הקבוצה. אלאי היועץ המשפטי לממשלה, שהשיקול העיקר

, ומביא לפגיעה והפחתה פוגע בטובת הקבוצה, שהרי הסכם זה הסכם המימון דחייתחשובים אלה מחייבים את 

 בסכום שיוותר בסופו של יום למטרה העיקרית של ההליך והיא פיצוי הנפגעים.אפשרית 

לפיה על המשיבה לשאת בכל עלויות המנגנון תביא שהפסיקה המתחייבת , אינו סבורהיועץ המשפטי לממשלה גם 

לעיכוב משמעותי במימוש פסק הדין. ממילא, בית משפט קמא הורה בהחלטתו על מימון ביניים לטובת המשך פעולת 

להחלטה(, תוך שבהמשך המשיבה תשיב את הסכומים לקופת  40ועדת הפיצויים, מקופת הפיצויים )ראו בסעיף 

שכך ראוי יתן להורות למשיבה לשלם את מימון הביניים הנדרש עד הכרעת הליך זה, ודומה  נהפיצויים. לחילופין,  

המתוקן, והיות וגם אם בסופו של יום בקשת   הפשרה  הסדרת הברורות של פסק הדין שאישר את  לאור הקביעו  ,יותר

  למימון המנגנון. ש"חמיליון  3.5רשות ערעור זו לא תתקבל, ממילא המשיבה צפויה להעביר סך של 

 שהסכום בסך  ,שופט הוועדה והנאמן מהן עולה לכאורהיועץ המשפטי לממשלה להתחייבויות , יתייחס הולבסוף .51

מימון המנגנון צפוי להספיק. בית משפט קמא מציין עניין זה כסיבה שהמשיבה הסכימה לשלם ל ש"חיון מיל 3.5

אישור שם  טי לממשלה אינו סבור שדי בכך להיועץ המשפ  .להחלטה(  39נוספת לאישור הסכם המימון )ראו בסעיף  

 .ההסכם

וטובת הקבוצה, גם אם לא בטוח במאת   המנוגד להוראות פסק הדין החלוט  דר פשרההסאין מקום לאישור    ,ראשית

 האחוזים שהדבר יבוא לכדי מימוש.
( שהוגדר כתנאי 5להסכם" )בסעיף "תנאי מתלה בהסכם המימון  שהמשיבה הקפידה לקבועשנית, העובדה היא, 

, והוא: "קבלת אישור בית המשפט... בפסק דין או החלטה חלוטים, במסגרתו הסדר הפשרהלכניסתו לתוקף של 

זה במלואו, ויובהר כי התמורה המועברת על ידי פריגו... הינה תמורה סופית ומוחלטת וכי פריגו  הסדריאושר 

 נוסף...".סוכנויות לא תידרש לכל  תשלום 

מה ראתה לגדר יספיק לכיסוי עלויות המנגנון,  ש"חמיליון  3.5אם באמת המשיבה סמוכה ובטוחה שהסכום של 

 ,קיימת אפשרות שהמימון האמור לא יספיק, ושהדברים אינם ברוריםאין זאת אלא, ? , ולקבוע תנאי מתלהעצמה

 בהחלט עשויה להיות מעשיתאינה תאורטית, אלא  על כן, ההכרעה בסוגיית מימון המנגנון 26להוצאות המנגנון.

המשיבה תישא בכל עלויות המנגנון, בהתאם ולקבוצה בפסק הדין לא ייפגע,    שסכום הפיצויים שנקבע  ,נדרש לוודאו

 .לפסק הדין

 י מהעלויות שהוערכו על ידי הצדדים. באופן משמעות חרגו כבר כעתשעלויות המנגנון עוד ראוי לציין בהקשר זה, 

סכום של בהסדר הפשרה המקורי והמתוקן )טרם שתוקן בהתאם לדרישת בית המשפט( הוקצה למימון המנגנון    ,כך

בפועל, כידוע,  27ויות המנגנון יהיו נמוכות יותר.תוך שהצדדים אף התייחסו לאפשרות שעל, בלבד ש"חאלף  452

)לא כולל שכר  ש"חמיליון  4-לסכום הקרוב לעלות המנגנון עד עתה )וטרם שהסתיימה עבודת הוועדה( כבר הגיעה 

לא ניתן לקבוע בוודאות ש דומה, על בסיס הניסיון שהצטבר,על כן, . (ש"חמיליון  1טרחת הנאמן בעלות נוספת של 

 . בהכרח לכל עלויות המנגנון, עד סיום עבודת הוועדהשהמימון המוצע יספיק 

לקבל את בקשת רשות הערעור : לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד  סיכום הדברים בסוגיית המימון .52

על המשיבה   ,תחת זאת  .לדחייה  –  דין הסכם המימוןלהורות כי  והערעור גופו, לבטל את החלטת בית משפט קמא ו

 .לשאת בכל עלויות מימון מנגנון הפיצויים

 
העבודה הנוכחי אנו צפויים לסיים את כל  "בקצבלהודעה:  5(, בסעיף י"ט)מסומנת  14.6.2020עוד ראו בהודעת שופט הוועדה מיום  26

 ".שלא יקרו ארועים בלתי צפוייםההחלטות... עד סוף אוגוסט. כל זאת בתקווה 
 )ב( להסדר המתוקן נקבע, שבמקרה כזה יתרת הסכום תועבר כפיצוי לחברי הקבוצה.8בסעיף  27
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 סוגיית פתיחת השערים  .ו

אלא,  19.3.2019.28בהתאם להוראות פסק הדין, המועד האחרון להגשת בקשת פיצוי לוועדה היה קבוע ליום  .53

השופט   'על כן, כב  בקליטת בקשות הפיצוי ובטיפול בהן על ידי הוועדה.  קשיים ממשייםהתעוררו  ,  זהשבסמוך למועד  

  :)כלומר, לאחר המועד האחרון שנקבע כאמור( 27.3.2019גרוסקופף נתן החלטה ביום 

ולהתייחס במסגרתה גם הודעת עדכון נוספת,  3.4.19ועדת הפיצוי ובא הכוח המייצג מתבקשים למסור עד ליום "

  ...".קושי בשלב מסוים להעברת בקשות פיצוי לוועדה בשל עומס הפניותלשאלה האם נוצר 

 :(כ')מסומנת  4.4.2019פורטו בהודעת היועץ המשפטי לממשלה מיום  הקשיים שנוצרו

בקשתם של חברי קבוצה אשר ביקשו להגיש בקשה לפיצוי סמוך למועד האחרון להגשת בקשות לפיצוי, "

התקבלה מאחר שתיבת הדואר היתה מלאה, ולמעשה נחסמה/קרסה. חברי קבוצה באמצעות דואר אלקטרוני, לא  

אשר ביקשו להגיש בקשה לפיצוי סמוך למועד האחרון להגשת הצעות, באמצעות דואר אלקטרוני, לא קיבלו 

אישור בדבר הגשה, סמוך להגשה, ולו אישור אוטומטי. בתוך כך, כשהוגשו בקשות תוך טעות בהקלדת כתובת 

נמנעה למעשה ממגיש הבקשה האפשרות לעמוד על טעות כתיב זו, ולתקנה במועד. לפיכך מגישי   הדוא"ל,

הבקשות לא יכלו לוודא שבקשתם אכן התקבלה/הוגשה עובר למועד האחרון להגשת בקשות, וככל שארעה תקלה 

מחברי  בהגשה, נמנעה מהם האפשרות לפעול לתיקונה, ולהגשת במועד.  לנוכח ההיקף הרחב של הפניות

הקבוצה, קבלת התיעוד הרפואי וכל מסמך אחר מקופות החולים, ארכה זמן, באופן אשר מנע הגשת בקשות לפיצוי 

 ."במועד

יסייעו ...  שכר הטרחה הנדיב שנפסק לבא הכוח המייצג... מניח כי בא הכוח המייצג"לפסק הדין נקבע:    62בסעיף   .54

"חבר קבוצה אשר יתקל בבעיה בקשר לביצוע נקבע:  66בסעיף . ..."לחברי הקבוצה במימוש זכויותיהם על פיו

הסדר הפשרה יהיה זכאי לפנות אליו והוא יטפל בפנייתו, בעצמו או באמצעות עורכי הדין האחרים המייצגים את 

  29"....הקבוצה, מבלי שחבר הקבוצה יידרש לשלם שכר טרחה או כל תשלום אחר בגין הטיפול

: 4.4.2019כפי שציין היועץ המשפטי לממשלה בהודעה הנ"ל מיום  .ררו קשיים ממשייםשגם בעניין זה, התעואלא,  .55

נמצא כי סמוך למועד האחרון להגשת הבקשות לא ניתן היה ליצור קשר טלפוני במספר אשר פורסם, ובכלל זה "

  ."הסדר הפשרהות של חברי קבוצה אשר נתקלו בבעיה בקשר לביצוע יג את בא כוח המייצג לטיפול בפנילהש

 התובעים באי כוחמאחד  ,עובדיה כהן יןדרך העצם המנגנון שנקבע( ראו בדבריו של עובעוד על הקשיים )גם  .56

הנגישות והזמינות לשופט בדימוס ארבל לא הייתה כל כך :"...1426 וד, עמ27.1.2020המייצגים, בדיון מיום 

בניגוד למה שנאמר פה בחודש את המבוטחים ללכת לשחזר מסמכים,  משיקולים זריםקיימת... אנחנו הכרחנו 

מצ"ב )הפרוטוקול  ...".. ההכבדה נוצרה בחטא, אם אפשר לתקן אותה מה טובנובמבר עדיין לא היה טופס באתר

 (.י"חכנספח 

שיאריך את המועד להגשת מבית המשפט, היועץ המשפטי לממשלה , ביקש האמורים, בהתחשב בקשיים על כן .57

בנסיבות שיום מהמועד בו תודיע ועדת הפיצויים כי שבה לפעילות תקינה. זאת, היות  60עד תום  בקשות פיצוי

שנוצרו מתעוררות שאלות בדבר "סיכול האפשרות של חברי הקבוצה להגשת הבקשות לפיצוי עד המועד האחרון 

 שנקבע". 

קיים בית המשפט דיון בעניין זה. בהחלטה שניתנה בסוף הדיון ציין בית המשפט את "השאלה  ,14.4.2019ביום  .58

וגם בבקשות הפרטניות שהתקבלו בבית המשפט, נוגעת המהותית שהועלתה על ידי נציגת היועץ המשפטי לממשלה  

 
 להחלטה שלפנינו. 5לפסק הדין ובסעיף  19ראו בסעיף  28
( לפסק הדין, שם נקבע נוסח ההודעה לפרסום אישור ההסדר שבה פורטו מספרי הטלפון, הפקס' והדוא"ל של בא 18) 68ראו גם בסעיף  29

 המייצג, כאשר כל חבר קבוצה שייתקל בבעיה יהיה זכאי לפנות אליו ופנייתו תטופל ללא תמורה.התובע כוח 
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 לאותם אנשים שלא הספיקו להגיש בקשה לוועדה לטענת היועץ ולטענתם משום העדר זמינות...".

ובקשתו לא נתקבלה הוא רשאי להגיש את בקשתו  19.3.2019מי שהגיש בקשה לפני : "עוד נקבע באותה החלטה

הנסיבות שבהן הגיש את הבקשה הקודמת. הוועדה תבחן אם הוגשה בקשה ומדוע לא מחדש, ועליו להבהיר את 

  30...".נתקבלה. רק אם הוועדה תמצא לנכון לקבל את ההסבר, היא תדון באותה פניה

 התקיים דיון נוסף. בסוף הדיון ניתנה החלטה, שקבעה, בין היתר:  ,29.5.2019ביום  .59

; 19.3.19ועד    4.3.2019, בעיקר לאחר שהוגשו אלפי פניות במועד שבין  לקשיים שהתגלו בעבודת הוועדהבשים לב  "

בשים לב לכך שהתוספת המשמעותית של הפניות דורשת היערכות מוגדלת של הוועדה...מתעורר הצורך לבחון  

 (. כ"גמצ"ב כנספח )הפרוטוקול  "רות להארכת מועד להגשת בקשות נוספות לוועדהאפש

 :שם היועץ המשפטי לממשלה, אלא קבע תבית המשפט לא ראה באותה עת להכריע בבקש

מששקלתי כל זאת ובראש ובראשונה את האפשרות שקיימים נפגעים נוספים שלא הספיקו לפנות לוועדה בשל "

הידועים, סברתי שראוי לבחון ראשית את כל הפניות שכבר הגיעו לוועדה... לאחר שיתברר... מספר הכשלים 

הזכאים ושיעורי הזכאות... העלויות שיהיה צורך לשאת בהן... ניתן יהיה לשקול שקילה רצינית את פתיחת 

 ."האפשרות להגיש בקשות נוספות

עמד על הוא הגיש היועץ המשפטי לממשלה עמדה מפורטת נוספת שבה  24.5.2020לאחר התדיינויות נוספות, ביום  .60

 .(ט"ז)העמדה מסומנת  המועד להגשת בקשות פיצוי לוועדה בקשתו להאריך את

 

 הכרעת בית משפט קמא בסוגיית פתיחת השערים . 1ו

נקבע,  לוועדה.לאפשר הגשת בקשות פיצוי נוספות דחה בית משפט קמא את הבקשה ושא ההליך דנן, נבהחלטה  .61

שהגם שההודעות על הסדר הפשרה נמסרו לחברי הקבוצה על ידי קופות החולים כשבועיים לפני המועד האחרון, 

הייתה להסדר תהודה תקשורתית משמעותית, וגם בפרק הזמן של השבועיים "ניתן היה להתארגן בו ולהגיש את 

צויים ששוערו בפסק הדין כבר פחתו לאור המספר הגדול צוין, שסכומי הפי(. עוד  32לוועדת הפיצוי" )סעיף    התביעה

הפיצוי הצפוי כעת הוא על הצד ללא פתיחת השערים "בבקשות פיצויים לוועדה, וגם    מהצפוי של חברי קבוצה שפנו

 בית המשפט:  הכריע)שם(. לאור זאת,  "הנמוך וכמובן עם פתיחת השערים הוא צפוי להתכווץ עוד

מביא למסקנה שבמצב שנוצר טובת הקבוצה דורשת שלא לפתוח את השערים...   הנימוקים...שילובם של שני "

זהו מחיר סביר שעל הקבוצה לשלם על מנת להביא את   -גם אם יישאר מהם מי שלא הספיק לפנות לוועדה במועד

ם הנושא לסיום באופן משביע רצון... יש להתחשב בזכותם של חברי הקבוצה הנוספים לקבל פיצוי, אך גם בזכות

 .(33)סעיף  "של אלו שפנו במועד לקבל פיצוי ראוי והולם

 

 עמדת היועץ המשפטי לממשלה בסוגיית פתיחת השערים . 2ו

 בהכרעתו שבנדון. ששגה בית משפט קמא הנכבדהיועץ המשפטי לממשלה סבור,  .62

בתקופה הסמוכה למועד האחרון שנקבע להגשת בקשות הפיצויים ופורטו לעיל,  הקשיים המשמעותיים שנוצרו .63

  הקשו מאוד על הגשת בקשות הפיצויים במועד שנקבע.

מיום  (כ"ד)נספח  בסמוך למועד האחרון, תיבת הדוא"ל של הוועדה קרסה. כך, במכתבו של שופט הוועדה .64

 
הודעות דוא"ל של חברי קבוצה שטענו שהם  3200. יצוין, כי בהמשך לכך, שופט הוועדה עדכן, שהתקבלו כ"א מצ"ב כנספחהפרוטוקול  30

 (.כ"ב)הודעת השופט מסומנת  "בשל התמלאות תיבת המייל בימי ההגשה האחרונים"ניסו לפנות לוועדה במועד ובקשותיהם לא נקלטו 
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שחסימת תיבת  ,צייןשופט הוועדה  31."...ת המיילכמות המיילים העצומה הביאה לסתימת תיב...": 21.3.2019

אסמכתאות  משפטי לממשלה הגישהשעה", אולם באת כוח היועץ ה-"חצי שעה-פרק זמן של כלהדוא"ל התקיימה 

, ובסמוך למועד האחרון להגשת בקשות פיצוי ארוך יותרמשך פרק זמן לשהחסימה מנעה הגשת בקשות  ,ראותהמ

על חסימה ידועה, יש לציין שבאופן כללי, ועדת הפיצויים ומערכת המחשוב שלה  ומעבר לאסמכתאות אל  32.לוועדה

בעוד לאמיתו של דבר היה צורך להיערך מראש למספר הרבה יותר גדול של  33פונים בלבד, 4000נערכו לפניות של 

לפסק   69יש להטעים בעניין זה, שבסעיף    ., ומכאן התקלות שנגרמוחברי קבוצה  20,000-פונים, ובפועל פנו לוועדה כ

אותם בדבר הסדר הפשרה והאפשרות   יזומה וישירה לחברי הקבוצה ויעדכנושקופות החולים יפנו בפניה    ,הדין נקבע

, היה על הוועדה לצפות למספר משמעותי של חברי מטופלים 331,191הקבוצה כוללת להגיש בקשת פיצוי, ושעה ש

 רק חברי קבוצה שהיו להם תופעות לוואי המזכות בפיצויים(. קבוצה שיפנה )וגם אם יפנו

לא ניתן היה ליצור קשר עם בא הכוח המייצג,  גם בפרק הזמן הסמוך למועד האחרון,כפי שהוצג לבית המשפט,  .65

לפסק הדין שהורו על מתן סיוע על ידי בא הכוח המייצג לחברי הקבוצה   68,  66,  62להוראות סעיפים    בסתירהוזאת  

 34ת הפיצויים.ובהגשת בקש

מטפל על  רופא תיעוד רפואי מזמן אמת, או אישורלפסק הדין נקבע, שאל בקשת הפיצוי צריך לצרף  20בסעיף  .66

אינה  2011בנוגע לדברים שהתרחשו בשנת  2019ואי בשנת מובן שהשגת תיעוד רפ התקיימותן של תופעות הלוואי.

בפרק הזמן שהיה   ההיקף הרחב של פניות חברי הקבוצהכך גם לנוכח   35דבר פשוט ואורכת מטבע הדברים פרק זמן.

גם משך הזמן שארכה המשימה של קבלת החולים ולרופאים פרטיים.   לבתיוך למועד האחרון, לקופות החולים,  סמ

 הרפואי כאמור, הקשה מאוד על הגשת בקשות הפיצויים במועד.התיעוד 

שהתירה לחברי קבוצה שניסו לפנות במועד ובקשתם לא  14.4.2019יובהר, שהחלטת בית משפט קמא הנכבד מיום  .67

שרק אם הוועדה תמצא לקבל  ,. ראשית, בהחלטה זו נקבעלא נותנת מענה מספק, לוועדה התקבלה, לפנות מחדש

שופט הוועדה פירש את ההחלטה כדורשת מחברי הקבוצה להוכיח שהם שלחו  יה. שנית,יתדון בפנאת ההסבר היא 

שניסו לשלוח (, בעוד שלחברי קבוצה כ"ב, נספח קבלו )ראו בהודעת שופט הוועדהאת הבקשות במועד והם לא הת

רי קבוצה רבים שבשל קריסת שקיימים חב. שלישית, יש להניח,  בידם  הוכחה כזו  בהכרח  אין  תביעת פיצויים במועד,

רביעית, ההחלטה לא נותנת מענה  .ביודעם שהפניה אינה אפשרית כלל לא ניסו לפנות של הוועדה תיבת הדוא"ל

מחמת אי מתן מענה על ידי בא הכוח המייצג )כפי שנדרש בפסק  ,לחברי קבוצה שלא הגישו את בקשותיהם במועד

 פואי במועד על ידי קופות החולים ובתי החולים.הדין(, ומחמת אי קבלת החומר הר

לכל חבר קבוצה שלא  שיש להורות על "פתיחת השערים" ולאפשר ,, סבור היועץ המשפטי לממשלהובנסיבות אל .68

 עד מועד סביר שיקבע בית המשפט הנכבד. ,הגיש בקשת פיצויים לוועדה, לפנות כעת

יש לאפשר זאת, לכל חבר קבוצה, שהקשיים שפורטו לעיל מנעו ממנו את הגשת הבקשה  ולכל הפחותלחילופין,  .69

 במועד.

 
שחברי קבוצה רבים פנו כמה פעמים, היות ולא נשלח להם אישור על ההגשה. יצוין שכפי הנראה, חסימת תיבת הדוא"ל נבעה גם מכך  31

, כ"טראו גם בהודעת עו"ד איתן פלג )אחד מבאי הכוח המייצגים(, נספח  (.כ"ה)נספח  20.3.2019ראו במכתבו של שופט הוועדה מיום 
( כי "מרבית ל')נספח  13.2.2019 בהודעתו מיום הבקשה לפיצוי". וכןעל "עיכוב משמעותי בקבלת האישור בדבר הגשת  5.2.2019מיום 

הנפגעים אשר הגישו לוועדת הפיצוי בקשות באמצעות המייל לא קיבלו אישור מהוועדה בדבר הגשת התביעה...". עקב היעדר אישור, היו 
היועץ המשפטי לממשלה מיום לעמדת  107חברי קבוצה שטעו בכתובת המייל ולא יכלו לדעת שפנייתם לא הגיעה ליעדה. ראו בסעיף 

24.5.2020 . 
 .כ"והאסמכתאות מסומנות  32
. וכן "4000"המערכת נבנתה ל, בדברי שופט הוועדה: 5, שורה 1432(, עמוד ט"ו מצ"ב כנספח) 25.2.2020ראו בפרוטוקול הדיון מיום  33

 (.26, שורה 1435)עמוד  יקים"ת 4000"נבנה שם מנגנון למופת לאור חן )אחד מבאי כוח המייצגים(:  יןדרך בדברי עו
)חלקם הוגשו לבית המשפט על ידי חברי הקבוצה עצמם וחלקם הוגשו על ידי באת כוח ל"א  מצ"ב כמה תלונות של חברי הקבוצה, נספח    34

 היועץ המשפטי לממשלה(.
 יה מורכב.מערכות המידע הרלבנטיות היו ממוחשבות באופן חלקי, ולכן שחזור המידע ה 2011יש לזכור, שבשנת  35
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בין סוגיה זו של פתיחת השערים, לסוגיית מימון המנגנון  הבדל יסודיהיועץ המשפטי לממשלה יטעים, שקיים  .70

ולעקרונות דיני תובענות  סוגיה מהותית שנוגעת לליבת הסדר הפשרהשנדונה לעיל. סוגיית מימון המנגנון היא 

בשורשה ובתכליתה של שיקבלו חברי הקבוצה העומדים כמובן  ומשפיעה ישירות על סכומי הפיצוייםייצוגיות, 

הכל כמפורט לעיל בהרחבה. לכן אין כל הצדקה בנסיבות העניין לסטות מקביעותיו  36.יצוגית שבנדוןהתובענה הי

ואין כל מקום לגרוע מזכויות חברי הקבוצה שנקבעו בפסק הדין שאישר  הברורות של פסק הדין החלוט בעניין זה

 הן מהבחינה הדיונית, הן מבחינה המהותית והן לגוף הדברים.  . כך,, כמפורט לעילאת הסדר הפשרה

שאלת המועד שבו רשאים חברי הקבוצה לפנות לוועדת הפיצויים אמנם נכללת בהסדר הפשרה ובפסק   ,לעומת זאת

. בפועל למועד מימושןחברי הקבוצה, אלא רק מדובר בסוגיה פחות מהותית שלא נוגעת לעצם זכויות  הדין, אולם

סמכות   37.לבית המשפט סמכות טבועה להאריך מועדים שנקבעו בפסק דין שנתונהגם באופן כללי נקבע בפסיקה,  

וכאשר אי הארכת   ליטת המאחרמנסיבות שאינן בשזו תופעל במיוחד במקרים שבהם אי ביצוע פסק הדין במועד נבע  

קיימת הצדקה כמפורט לעיל, ועל כן  בכך בדיוק מדובר בענייננו 38.ברור לאי צדקהמועד לביצוע פסק הדין תגרום 

 .מלאה בנסיבות העניין לפתיחת השערים המבוקשת

לפסק הדין נקבע שחבר  22. בסעיף זה מכבר בפועל, שגם מועדים נוספים שנקבעו בפסק הדין הוארכון, ראוי לציי .71

ימים ממועד קבלת בקשת הפיצוי  7תוך בפני הוועדה, יקבל זימון לשימוע לקבוצה שיבקש קיום שימוע בעל פה 

לפסק הדין קובע, שכל חבר קבוצה שלא ביקש שימוע יקבל את החלטת הוועדה בתום  25במשרד הוועדה; סעיף 

יום ממועד סיום הליכי השימוע. הליכי  30תוך בוע יקבל את ההכרעה מועד הגשת בקשות הפיצוי. מי שביקש שימ

 39.הוועדה לא עמדה במועדים אלה, כולםיום ממועד פרסום המודעה השנייה.  180-השימוע יסתיימו לא יאוחר מ

 40.ההחלטותשהרי טרם ניתנו כל  ,מובן, שגם הודעת הנאמן בדבר תוצאות הליך בחינת בקשות הפיצוי טרם הוגשה

כך גם, כמובן, בנוגע להודעה על העברת הפיצוי לחברי הקבוצה הזכאים )שהייתה אמורה להיות מוגשת עד ליום 

15.12.2019 .) 

עם חברי הקבוצה שלא הגישו את בקשות הפיצוי במועד, בנסיבות  רק, שההקפדה תהיה  שיש טעם לפגם בכךדומה,  

 . יצוגית הייתה לפצות אותםשתכלית התובענה היהחריגות שנוצרו, ושעה 

לנימוק  כדי להצדיק את "סגירת השערים". בנוגע המוקים שצוינו בהחלטהיועץ המשפטי לממשלה סבור, שאין בני .72

כפי שהוסבר, בנסיבות החריגות שנוצרו (, 32וי" )סעיף "שניתן היה להתארגן... ולהגיש את התביעה לוועדת הפיצ

ם, שהתובענה הייצוגית , ולא יהיה זה הוגן לחסום את השער בפני חברי קבוצה רביבקשיים רביםהדבר היה כרוך 

 ".מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין, בין היתר: "היא  ונזכיר שתכלית התובענה הייצוגית  לתת להם סעד.נועדה  

, שפתיחת השערים צפויה להביא להפחתת סכום הפיצויים שיקבל כל חבר קבוצה שנייש לדחות גם את הנימוק ה .73

היועץ המשפטי לממשלה סבור, שאין מקום לקפח את זכויותיהם של חברי הקבוצה שיימצא כזכאי לפיצויים. 

סכומי הפיצויים  צמצם את הפחתתולהותירם ללא כל סעד, בכדי ל )בנסיבות שנוצרו( שלא הספיקו לפנות במועד

הדיון שם נסב על  41.גניסבעניין של חברי הקבוצה שכבר פנו. ראו והשוו להחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים 

שלא  מסוים לפיצוי חברי הקבוצה,מוגבל הסדר פשרה שקבע מתווה של "כל הקודם זוכה", כלומר שיוקצה סכום 

 
 להחלטה שלפנינו. 39ראו בעניין זה גם בסעיף  36
 ,שקולניק נ' זכאי 230/87(; ע"א 1974) 89( 2פ"ד כח) שחר נ' מחלב 22/73(; ד"נ 1973) 449( 2פ"ד כז ) ,שחר נ' מחלב 597/72ראו: ע"א  37

 (. 14.1.2007, פורסם בנבו) גרמיזא נ' עדס  7476/06(; רע"א 1992) 279( 3פ"ד מו)
 , שם. גרמיזא; פסק דין 285-286 ודים, בעמשם, שקולניקראו בפסק דין  38
בקשות פיצויים שטרם טופלו, וכי ההערכה   4000-( נאמר, שנותרו עוד כי"טמטעם שופט הוועדה )נספח    14.6.2020יצוין, כי בהודעה מיום    39

 היא שכל ההחלטות יינתנו עד חודש אוגוסט הקרוב.
 .30.7.2019דין הודעה זו הייתה צריכה להיות מוגשת עד ליום לפסק ה 73בהתאם לסעיף  40
 .כ"ז(. ההחלטה מסומנת כנספח 21.8.2019)לא פורסם, גניס נ' רונלייט דיגיטל בע"מ  )ירושלים( 16-02-4753ת"צ  41
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וחבר קבוצה שיפנה לאחר מכן לא יהיה זכאי לכל סעד. היועץ   יחולק בין כל חברי הקבוצה, אלא עד שהסכום ימוצה,

, מכמה טעמים ובכללם שאין הצדקה לכך שתישלל מחבר קבוצה הגיש את התנגדותו להסדרהמשפטי לממשלה 

 המחוזי בירושלים  זכותו שבדין לקבל סעד רק מהטעם שחברי קבוצה אחרים קדמו לו. ואכן, בהחלטת בית המשפט

 .42"...רה שהקשיים שבהסדר הפשרה אינם מאפשרים אישורונראה לכאו"נקבע: 

נקודה זו  .חברי הקבוצהחל מעשה בית דין כנגד עוד יחדד היועץ המשפטי לממשלה, שבהתאם להוראות ההסדר  .74

החלת  סעד ותוךת במועד, בנסיבות שנוצרו, ללא מחזקת את הקושי שבהותרת חברי הקבוצה שלא הספיקו לפנו

אינו יכול להצדיק פנו לוועדה, פיצויים שיקבלו חברי הקבוצה שסכום ה מעשה בית דין כנגדם. הרצון להגדיל את

 .זאת

בדבר  בית משפט קמא, שהנחיית משרד הבריאות לקופות החולים ס היועץ המשפטי לממשלה להערתעוד יתייח .75

כשהמועד האחרון להגשת בקשת פיצוי לוועדה ) 24.2.2019יידוע חברי הקבוצה על הסדר הפשרה נשלחה רק ביום 

( ועל כך שחלק מקופות החולים לא הבהירו לחברי הקבוצה שהזכאות לפיצויים לא עומדת 19.3.2019נקבע ליום 

  43ות.לכל מי שנטל את התרופה, אלא רק למי שסבל מתופעות לוואי מסוימ

שעה שעמדת קופות  ,צה, הרי שקשה לקבוע מסמרותבנוגע לתוכן ההודעה ששלחו קופות החולים לחברי הקבו .76

. קשה להסיק מסקנות ממכתב בודד כזה או אחר שהוגש נטלו חלק בדיונים בעניין זהם לא נשמעה והם לא החולי

ות החולים שכן הפנו להוראות הסדר הוגשו גם הודעות של קופקמא הנכבד לבית המשפט  לבית המשפט בעניין.

 להן שבפניית משרד הבריאות לקופות החולים, הובהר ,ראוי לצייןעוד   44הפשרה ופסק הדין ולבא הכוח המייצג.

כי עליהן לפנות אל חברי הקבוצה ולעדכן אותם בדבר זכאותם "להגשת בקשה לפיצוי בהתאם למפורט  ,היטב

)הנחיית משרד הבריאות  להנחיות מפורטות באתר של משרד בא הכוח המייצגבהסדר הפשרה", ותוך הפנייה גם 

בניסוח המכתב לחברי   מחדל כלשהו של קופת חולים כלשהי ככל שהתרחש  שאין לזקוף  ,. ברי(כ"חלקופות מסומנת  

, כל שכן  .פסק הדיןל  69סעיף  בהתאם להוראות   שהנחה את קופות החולים כראוי, לחובת משרד הבריאות  הקבוצה

 שלא פנו במועד שנקבע, ולהותירם ללא כל סעד כשידיהם על ראשם. ,שאין לזקוף זאת לחובת חברי הקבוצה

ין דיונים שהתקיימו בעני מספרלקופות החולים, הרי שהפנייה נעשתה אחרי  פניית משרד הבריאותבנוגע למועד  .77

הדבר דרש תיאום עם מספר רב של גורמים , וכאשר לשם גיבוש נוסח הפנייה וטיבה, בהתאם להוראות פסק הדין

 .מקצועיים, לרבות גורמי הנהלה בכירים, במשרדי הממשלה הרלבנטיים לעניין

על הקשיים שנוצרו בסמוך למועד האחרון להגשת   השפעה משמעותית  הלא נראה שלמועד הפנייה הייתמכל מקום, 

ת החולים לחברי הקבוצה ובקשות הפיצויים כמפורט לעיל, שהרי כפי שציין בית משפט קמא, גם לפני הפניה של קופ

בסמוך למועד האחרון בכל  לפנותהייתה תהודה תקשורתית משמעותית להסדר הפשרה; שהרי דרכם של אנשים 

על הוועדה ובא הכוח המייצג היה שוהיות  ;2011משנדרש היה להשיג תיעוד רפואי משנת ובמיוחד בענייננו  מקרה

שבהתאם  ,מראש ידועוהיה גם  45מטופלים, 331,191שהרי הקבוצה כוללת  ,להיערך לכמות גדולה של פניות

 
גישו לבית המשפט מתווה בדבר "כל הקודם זוכה", וה שלא יכלולבהמשך לאותה החלטה, הצדדים שם תיקנו את הסדר הפשרה באופן  42

 42901-01-18יצוין, כי הסוגיה התעוררה גם בכמה הליכים נוספים, התלויים ועומדים. ראו: ת"צ  בקשה לאישור הסדר פשרה מתוקן.
(; ת"צ )מחוזי תל אביב( 23.6.2020הוגשה ביום   עטר)התנגדות היועץ המשפטי לממשלה בעניין    עטר נ' סלקום ישראל בע"מ)מחוזי מרכז(  

(. כן יצוין שבעניין ת"צ )תל אביב( 19.1.2020הוגשה ביום    כהן)התנגדות היועץ המשפטי לממשלה בעניין    כהן נ' בית בלב בע"מ  4815-04-15
המשפטי לממשלה להסדר פשרה ( נדחתה התנגדות של היועץ 25.7.2019) Alia- Royal Jordinian Airlins Co ממן נ' 27789-11-14

 היועץ המשפטי לממשלה הגיש ערעור עקרוני לבית המשפט העליוןשעסקה בין היתר בסוגיה זו )הגם שפסק הדין לא התייחס לסוגיה זו(. 
 .16.9.2020התלוי ועומד וקבוע לדיון ליום ( 7122/19בעניין ממן )ע"א 

 נינו.להחלטת בית משפט קמא שלפ 6, ובסעיף 11ראו בעמוד  43
 .ל"בהודעה לדוגמא של קופת חולים כללית מצ"ב ומסומנת  44
 וכך גם היה על הוועדה להיערך לכך שלתיבת הדוא"ל שלה יישלחו מסמכים מצורפים רבים בהתאם להוראות ההסדר. 45
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בכדי למקסם   46,קופות החולים יידעו באופן פרטני את חברי הקבוצה בהסדר הפשרה  ,פסק הדיןל  69סעיף  להוראות  

לא הייתה משמעות גדולה למועד ממילא , וימוש זכויותיהםאת כמות חברי הקבוצה הזכאים שיפנו לוועדה למ

מוקדמת   עשויה הייתה להביא לקריסהפנייה מוקדמת יותר אף  למעשה,  ו  לחברי הקבוצה,  הפנייה של קופות החולים

 .יותר של המנגנון

את סיום עבודת הוועדה בפרק זמן  לא תסכל המבוקשת, שפתיחת השערים ,עוד יציין היועץ המשפטי לממשלה .78

בהודעת השופט, בתוך )ראו  סביר, שהרי למרות הודעת שופט הוועדה הנוכחי שהוא יפרוש מתפקידו במקרה כזה

כבר התחייבה להחליף אותו, ואף התחייבה למסגרת זמנים, ולעלות , הרי שכב' השופטת )בדימוס( אוהד (י"דנספח 

בין היתר   47.(י"ד)ראו בהודעת השופטת, בתוך נספח    , לרבות במקרה שתתקבל הבקשה לפתיחת השעריםנמוכה יותר

השערים ייפתחו ובית המשפט יאפשר להגיש בקשות שבהודעתה, שגם במידה  ציינה השופטת )בדימוס( אוהד

הפעילות כולה, לרבות שימועים והשגות במידה ויהיו תסתיים עד , הרי "15.7.2020פיצויים לוועדה עד יום 

גם במקרה של פתיחת  48בתקופה קצרה ומדודה לסיום עבודת הוועדה,להודעה(. הרי שמדובר  7)סעיף  "31.8.2020

 . השערים

היועץ המשפטי חשב בנסיבות החריגות שנוצרו, : לאור כל האמור, ובהתסיכום הדברים בסוגיית פתיחת השערים .79

לממשלה יבקש מבית המשפט הנכבד לקבל את בקשת רשות הערעור והערעור גופו גם בעניין זה, לבטל את החלטת 

בית משפט קמא הנכבד ולהורות על מתן אפשרות להגשת בקשות פיצוי נוספות על ידי חברי הקבוצה שלא הספיקו 

 .סק הדין, וזאת עד מועד סביר שיקבע בית המשפט הנכבדלעשות זאת במועד שנקבע בפ

 

 סיווג ההליך  .ז

בכל אופן, למען  .עומדת לו זכות ערעורהיועץ המשפטי לממשלה סבור, שלכל הפחות בנוגע לסוגיית מימון המנגנון  .80

 הזהירות ההליך מוגש כבקשת רשות ערעור ובמועד הקבוע בדין להגשת בקשת רשות הערעור. 

 הכרעתו של פסק הדיןמשנה למעשה את כפי שפורט לעיל בהרחבה, החלטת בית משפט קמא בסוגיית המימון  .81

  49שכל עלויות המימון מוטלות על המשיבה. ,שקבע ברורות ,)שאישר את ההסדר המתוקן(

השוו גם  .זכות ערעורעומדת ליועץ המשפטי לממשלה משכך ו לסווג את ההחלטה כפסק דין משליםנכון על כן,  .82

 50הבקשה ותיקנה את פסק הדין.שקיבלה    ,שנתונה זכות ערעור על החלטה בבקשה לתיקון טעות בפסק הדין  ,להלכה

בסוגיה גם אם היינו משקיפים על העניין כסוגיה חדשה שטרם הוכרעה בפסק הדין )ואין הדבר כך(, הרי שמדובר  .83

משפיעה בין היתר על סכומי הפיצויים סוגיה זו  .ואינה טפלה לפסק הדין מהותית הנוגעת לליבת הסדר הפשרה

"סוגרת"   החלטה שבנדוןמשעה שהעל כן,    .במרכזה של התובענה והסדר הפשרהשעומדים    ,שיקבלו חברי הקבוצה

  51.קיימת זכות ערעורגם מבחינה זו, וגם מנקודת מבט זו  שדינה כפסק דיןיחידה דיונית זו בהחלטה סופית, הרי 

שנגעה לשלב היישום של הסדר פשרה של ערעור על החלטה    ,נייננודומה לעשם נדון מקרה    52,ישראלי  ראו גם בעניין .84

. נקבע הסדרייצוגית, וגם שם נטען, שבהחלטתו סטה בית המשפט מקביעותיו בפסק הדין שאישר את הבתובענה 

 
בדבר אישור הסדר  "...ינחה את קופות החולים לנקוט בפנייה ישירה ויזומה לחברי הקבוצה ולעדכן אותםבלשון פסק הדין, שם:  46

 .הפשרה המתוקן והגשת בקשה לפיצוי..."
 . 24.5.2020לעמדת היועץ המשפטי לממשלה מיום  150-151ראו גם בסעיפים  47
 וגם אם אפשר, שהתאריכים המדויקים ישתנו במעט, לאור התאריך שבו אנו עומדים כיום. 48
 34, 24ושא בקשת רשות ערעור זו, כמפורט לעיל )ראו בסעיפים נ, שלפנינומקביעות בית משפט קמא הנכבד בהחלטה הדבר עולה גם  49

 להחלטה(.
 . (27.12.1999 )פורסם בנבו, צרפתי נ' עובדיה  4070/98ראו, מבין רבים: ע"א  50
 "(. מסעודין עניין)להלן: " (29.12.2014, )פורסם בנבו 14בסעיף  ,מסעודין נ' קושניר 4036/14ראה: רע"א  51
 (. 7.5.2013, )פורסם באתר הרשות השופטת מכבי שרותי בריאות נ' ישראלי 2727/13ע"א  52
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 .יפים גם לענייננועל ההחלטה. והדברים  שקיימת זכות ערעורשם 

 53:קרוללדבריו של כב' השופט ריבלין בעניין  עודהיועץ המשפטי לממשלה יפנה  .85

הן בסיווגן דין סופי, מן הראוי לנקוט מדיניות ליברלית יחסית -אני סבור, שלגבי החלטות הניתנות לאחר פסק"

, הן במתן רשות ערעור כשקיים צורך בכך. טעם הדבר: בניגוד להחלטות ביניים, כהחלטות שיש לגביהן זכות ערעור

הדין הסופי, הרי שלגבי החלטות -קשלגביהן תמיד קיימת האפשרות לערער בזכות במסגרת הערעור על פס

  ."הדין הסופי האפשרות הזו אינה בהכרח קיימת-הניתנות לאחר פסק

שיש לנקוט בה בנוגע להחלטות  המדיניות הליבראליתשקיימת בענייננו זכות ערעור, גם לאור  ,הרי שיש לקבוע

 הניתנות לאחר פסק דין.

א לתקנות סדר הדין 410תקנה  שבהתאם להוראות, המשפט הנכבדעל כן, היועץ המשפטי לממשלה יבקש מבית  .86

 .קיומה של זכות ערעור, כבכתב ערעור וזאת לאור בנדון ידון בבקשת רשות הערעור, 1984-תשמ"דה ,האזרחי

 

 רשות  ככל שנדרשת ,מתן רשות ערעוריש הצדקה מובהקת ל .ח

במקרה שמדובר  ,שהיועץ המשפטי לממשלה סבורככל שבית המשפט הנכבד יסבור שנדרשת רשות ערעור, הרי  .87

 .מובהק המצדיק מתן רשות ערעור

שבבקשת רשות ערעור על החלטה אחרת בגלגול   ,, שם נקבעלפסק הדין  16בסעיף    ,מסעודיןבעניין  לעיל,  ראשית, ראו   .88

מאלה שחלות על בקשת רשות ערעור בגלגול שלישי, שהרי מדובר בהליך   מצמותפחות מצ  אמות מידהשני, יש להחיל  

כלפי מתן רשות ערעור על החלטות שניתנו  שיש לנקוט בגישה ליברלית ,17בסעיף  ערעורי ראשון. עוד נקבע שם,

עליהן   לאחר פסק הדין, שלא ניתן יהיה להגיש כנגדן הליך ערעורי אחר )ובשונה מהחלטות ביניים שניתן יהיה לערער

  בזכות בסיום ההליך(.

לחשיבות נוגעים    ,למתן רשות ערעור על החלטות שכאלה  (21בסעיף  )ראו שם    מסעודיןבפסק דין    השיקולים שנקבעו

בשאלה משפטית בעלת חשיבות , האם מדובר  בהחלטה כלפי זכויות הצדדים  שיש  ההשלכות המהותיות,  ההחלטה

 וסיכויי הערעור. עקרונית

. להחלטת מצדיקים באופן מובהק מתן רשות ערעור בענייננוששיקולים אלה כולם    ,המשפטי לממשלה סבורהיועץ   .89

שהרי  השלכות מהותיות כלפי זכויותיהם של עשרות אלפי חברי הקבוצה המיוצגת,בית משפט קמא בוודאי יש 

שנפגעו מעוולת  שעשרות אלפי חברי הקבוצהבהעדר התערבות של ערכאת הערעור בהחלטה, המשמעות היא 

  .המשיבה, לא יקבלו כל סעד ואף יחול נגדם מעשה בית דין

 קבוצה עלול לפחותור, סכום הפיצויים שיינתן לבהיעדר התערבות ערכאת הערעת מימון המנגנון, בנוגע לסוגיי גם

 . הקבוצהויות פגיעה מהותית בזכ, וגם בכך, כמובן, )על ידי שימוש בכספי הפיצויים לשם מימון עלויות המנגנון(

 , כמפורט לעיל,שאלות משפטיות עקרוניות בעלות השלכות רוחב מספרבנוסף, בקשת רשות הערעור מעלה לדיון 

בהתחשב  שסיכויי ההליך גבוהים. ולבסוף, היועץ המשפטי לממשלה סבור, רשות ערעורמתן מצדיק וגם עניין זה 

 רשות ערעור.מתן בכל הטענות המפורטות לעיל, וגם מטעם זה יש הצדקה ל

שלפי  ,, בהתחשב בכךקדימות לדיון בבקשה זוליתן בית המשפט הנכבד סיום, היועץ המשפטי לממשלה יציע ללפני  .90

הפיצויים שלם את , ולאחר מכן ת54בחודש אוגוסט הקרוב צפויה לסיים את עבודתההוועדה  ,ההערכות שנמסרו

שיהיה צורך להמתין עם , הרי . ככל שבקשת רשות הערעור תתקבל ויוחלט על "פתיחת השערים"לחברי הקבוצה

 
 (.24.6.2007, )פורסם בנבו קרול נ' כהן 8021/06בש"א  53
 .י"דראו בהודעת שופט הוועדה, נספח  54
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 לא לעכב את תשלום הפיצויים לחברי הקבוצה על כן ובכדי    .החדשות יידונו  בקשות הפיצויים, עד שתשלום הפיצויים

(, היועץ המשפטי לממשלה יציע, לתת קדימות 2011ייצוגית משנת  שמדובר בתובענה  היועץ המשפטי לממשלה יזכיר  )

 לדיון בבקשה זו.

לדון בבקשת רשות הערעור )ככל שהדבר נדרש(,  ערעורלתת רשות לאור כל האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד  .91

  כבערעור, לקבל את הערעור, לבטל את החלטת בית משפט קמא, ולהורות שהמשיבה תישא בכל עלויות מימון 

, וכן להורות על מתן אפשרות לחברי הקבוצה תוך דחיית הסכם המימון החדש שהגישו הצדדים מנגנון הפיצויים

 .שלא הגישו בקשות פיצוי לוועדה עד כה, להגיש בקשות כאמור עד מועד סביר שיקבע בית המשפט הנכבד

 

_________________                                                                            _____________                           
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 ות המדינה מנהל המחלקה האזרחית                                                                                                    פרקליט

                                                                                                                                                                                                                                                         פרקליטות המדינה

 

 2020יוני  30, ח' תמוז תש"ף, היום


