
הודעה בדבר אישור תובענה ייצוגית  

בהתאם לסעיף 25(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק") ניתנת בזאת הודעה כי  .1

- -20212 09 ביום 31.5.19 החליט בית המשפט המחוזי מרכז לאשר את בקשות האישור שהוגשו בת"צ 

- 20303 הלפרין נ' - 09 16 הופמן נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "תובענת הפניקס") ובת"צ 16

- 20383 בלום נ' מנורה מבטחים - 09 הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "תובענת הראל") ובת"צ 16

- 20461 יערי נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ - 09 ביטוח בע"מ (להלן: "תובענת מנורה") ובת"צ 16

(להלן: "תובענת הכשרה").  

 
בהתאם להחלטת בית המשפט:   .2

חברי הקבוצה המיוצגים בתובענות הם כל בעלי פוליסת Top Finance של מנורה בהווה  א.

ובשבע השנים שקדמו למועד הגשת תובענת מנורה, וכן כל בעלי פוליסת חסכון לפרט 

Excellence Invest של הפניקס בהווה ובשבע השנים שקדמו למועד הגשת תובענת הפניקס, 

 
וכן כל בעלי פוליסת הראל מגוון השקעות אישי של הראל בהווה ובשבע השנים שקדמו 

 
למועד הגשת תובענת הראל, וכן כל בעלי פוליסת חסכון Best Invest אישי של הכשרה 

בהווה ובשבע השנים שקדמו למועד הגשת תובענת הכשרה.  

התובעים המייצגים הם:   ב.

בתובענת הפניקס – מר רון הופמן 

בתובענת הראל – מר אשר הלפרין 

 
בתובענת מנורה – מר גדעון בלום 

בתובענת הכשרה – גב' טליה יערי 

באי הכוח המייצגים הם עו"ד גלעד ברנע ועו"ד יצחק יערי, שכתובתם לצורך הליך זה היא:  ג.
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עילת התביעה בגינה מאושרות התובענות כייצוגיות היא הפרת פוליסות הביטוח בשל גבייה  ד.

שלא כדין של הוצאות ניהול השקעות.  

הסעדים הנתבעים הם השבת סכומי הוצאות ניהול ההשקעות שנגבו ביתר בצירוף הפרשי  ה.

 
ריבית; וצו שיורה למשיבות לחדול מן הגבייה.  

לסעיף 11 לחוק יראו כל מי שנמנה עם הקבוצה כמי שהסכים להגשתה כתובענה ייצוגית 3.

 
בהתאם 

בשמו, אלא אם הודיע לבית המשפט על רצונו שלא להיכלל בקבוצה בתוך 45 ימים ממועד פרסום 

- - 20212 09 הודעה זו. כתובת בית המשפט היא: שד' הציונות 3, לוד. ההודעה תימסר לתיק ת"צ 16

- - - 20383 (מבוטחי מנורה) או - 09 20303 (מבוטחי הראל) או ת"צ 16 09 (מבוטחי הפניקס) או ת"צ 16

 - 20461 (מבוטחי הכשרה). - 09 ת"צ 16

ניתן לעיין בהחלטת בית המשפט המאשרת את ניהול התובענות כייצוגיות במשרד ב"כ התובעים 

 
.4

 - .http://www.cylaw.co.il/hofmann 03 או בכתובת בתיאום מראש בטלפון 6932077

הודעה זו מתפרסמת עפ"י החלטתו של בית המשפט.הודעה זו מתפרסמת עפ"י החלטתו של בית המשפט.  .5
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