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  יור� זמיר ועו"ד ליטל פילר  עו"ד ע"י ב"כ

 3 

 פסק די

  4 

 5  ?בטעות הטענה לפי, לה ששולמו כספי� לתובעת להשיב הנתבעת על הא�  .1

  6 

 7  התשתית העובדתית ומהל� ההתדיינות

 8 

 9 של מנהלת חברה היא), פסגות: להל�( מ"בע ופנסיה גמל קופות פסגות, התובעת  .2

 10), גמל קופות( פיננסיי� שירותי� על הפיקוח חוקב זה מונח כמשמעות גמל קופות

 11 ). הגמל קופת: להל�" (גדיש פסגות" הגמל קופת את מנהלת היא זה ובכלל, �2005ה"התשס

 12: להל�( ל"ז קונפינופנינה , המנוחה של חשבונה את הגמל קופת במסגרת ניהלה פסגות

 13  . 5.2.08 ביו� שנפטרה) המנוחה

 14 

 15 לכתב 1 נספח( בחייה המנוחה שמילאה הגמל בקופת מוטבי� מינוי בהוראת  .3

 16, הוריה כמוטבי� ידה על נקבעו, 1979 בשנת הגמל לקופת הצטרפותה במועד), התביעה

 17 . קונפינו רפאלו מטילדה
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 1. 23.9.08 ביו� קונפינו מטילדה, והא�, 14.4.95 ביו� נפטר קונפינו רפאל, האב  .4

 2. דודתה בת, סטולובי ורדה, לנתבעת רכושה כל את 6.6.07 מיו� בצוואה הורישה המנוחה

 3, 4.2.08 ביו�, ועוד זאת). ההגנה לכתב 1+2 נספחי�( הצוואה קיו� צו נית�, 13.5.08 ביו�

 4 לכתב 3 נספח( נוטריו� בפני חתו� כללי כוח ייפוי לנתבעת המנוחה מסרה, פטירתה ערב

 5 ). ההגנה

  6 

 7 בבקשה לפסגותבאמצעות באת כוחה  הנתבעתפנתה  19.2.09 מיו� במכתב  .5

 8. צוואתה פי על יחידה יורשת היותה מתוק,, המנוחה שבחשבו� הכספי� מלוא להעברת

 9, המנוחה של ל"ז הוריה אלה היו, הגמל  בקופת מוטבי� קיימי� היו שא� ציינה הנתבעת

 10  ). התביעה לכתב 5 נספח( בחיי� עוד שאינ�

 11 

 12 כמוטבת מונתה היא רישומיה פי על כי לנתבעת פסגות הודיעה 7.5.09 מיו� במכתב  

 13 +ו התגמולי� מכספי 50% על עומד החשבו� בכספי וחלקה, המנוחה חשבו� של יורשת או

 14 / 29,804 ס. לנתבעת הועבר 4.6.09 וביו�). ההגנה לכתב 5 נספח( הביטוח מכספי 50%

 15 ). ההגנה לכתב 5 נספח( הגמל שבקופת המנוחה מחשבו�

  16 

 17 המוטבת של די� פי על יורשה, קונפינו שמואל למר העבירה פסגות 25.8.14 ביו�  .6

 18 41,327 בס. הגמל קופת בחשבו� שנותרה הכספי� יתרת את, המנוחה של ואחיה, המנוחה

 19 הקר� מחצית יתרת" להעברת בבקשה, לפסגות האחרו� פנה 6.10.14 מיו� במכתב. /

 20 די� פי על היורש היותו מכוח וזאת", סטולובי לורדה 2009 בשנת תמורתה את שהעברת�

 21 שמחצית התברר, בפסגות שנערכה בדיקה ולאחר, פנייתו בעקבות. בחשבו� המוטבי� של

 22 פי על ליורש שיועברו במקו� וזאת, בשגגה 2009 בשנת לנתבעת הועברו החשבו� מכספי

 23 מכספיה העבירה פסגות 26.11.14 ביו�, בהתא�). התביעה לכתב 7 נספח( המוטבי� של די�

 24 עת באותה שעמד סכו�, הקופה תשואות בתוספת, 2009 בשנת לנתבעת ששול� הס. את

 25 ).התביעה לכתב 8 +7 נספחי�; 1/נ מוצג( / 43,769.9 ס. על

  26 

 27 לה ששולמו בכ., שנפלה הטעות על לנתבעת פסגות הודיעה 4.12.14 מיו� במכתב  .7

 28 שנקבעו המוטבי� על נמנית שאינה א, ועל הקופה לתקנו� בניגוד מהחשבו� כספי� ידה על

 29 בס. והצמדה ריבית בצירו,, / 29,804 בס. הכספי� את להשיב התבקשה הנתבעת. בו

 30 כוח באי ידי על נוס, דרישה מכתב נשלח, בהמש.). התביעה לכתב 9 נספח( / 5,922
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 1, המנוחה לכספי זכאית שהיא בטענה הסכו� להשיב סירבה הנתבעת. 17.2.15 מיו� פסגות

 2 ). התביעה לכתב 10+14 נספחי�( כוחה ומיופת הבלעדית היורשת בהיותה

  3 

 4 התביעה את יפו אביב בתל השלו� משפט לבית פסגות הגישה 11.5.15 ביו�  .8

 5 עד והצמדה ריבית הפרשי בצירו,, שהועברו הכספי� קר� בהשבת הנתבעת לחיוב שבפנינו

 6, 4.2.16 מיו� לוי טל הנשיא סגנית' כב בהחלטת. / 35,466 בס., התביעה הגשת מועד

 7 בבית דיו� להמש. הועבר והתיק, הנתבעת שהעלתה עניינית סמכות העדר טענת התקבלה

 8 .זה די�

  9 

 10 אסלי סיו�' הגב פסגות מטע� העידו במהלכו. 19.1.17 ביו� התקיי� הוכחות דיו�

 11 שושנה' הגב וכ�, בפסגות התפעול במער. ופדיונות ניודי� מחלקת מנהלת, זאדה

 12 הפועלי� בבנק פיננסיי� בשווקי� תפעול שירות באג, נפטרי� מדור מנהלת, ראודנסקי

 13 לאחר. עצמה הנתבעת רק העידה, הנתבעת מטע�. לפסגות תפעול שירותי שמעניק מ"בע

 14 העת הגיעה, הדי� בית לתיק אלה משנאספו, עתה. בכתב סיכומי� הצדדי� הגיעו הדיו�

 15 .ולהכריע לדו�

  16 

 � 17  והכרעהדיו

  18 

 19, הגמל קופת בחשבו� לכספי� הנתבעת של זכאותה בשאלת לדיוננו המוצא נקודת  .9

 20  :כ. הקובע, �1965ה"תשכ, הירושה חוקל 147 סעי, הוא

 21 

 22 פי על, ביטוח חוזה פי על אד� של מותו עקב לשל� שיש סכומי�"

 23 אינ�, דומה עילה פי על או תגמולי� בקופת או קיצבה בקופת חברות

 24  ". לעזבו� מגיעי� שה� הותנה א� זולת, העזבו� בכלל

  25 

 26 שאינ� זכויות גמל קופת בחשבו� או ביטוח בחוזה שלמוטב קובע 147 סעי,, דהיינו

 27, המיטיב של מותו + בתנאי שמותנה שלישי צד לטובת בחוזה, מקור�. אד� של מעזבונו חלק

 28 לביטוח המוסד 8622/13 רעא( משלו ודיני� כללי� חלוקתו שלתהלי. מעיזבו� להבדיל

 29). 27.7.1981( בכר' נ שלו� בכר המנוח עזבו� 477/79 א"ע );7.9.16( שחר' נ לאומי

 30 גמל מקופת המשתלמי� כספי� כל את גור, באופ� מוציא 147 סעי,, אחרות במילי�
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 1, עיזבונו פני על העמית ידי על שנקבע למוטב עדיפות ומקנה, העיזבו� מגדר לתגמולי�

 2 .בדי� או בצוואה כמוגדר

  3 

 4 שמדובר נקבע), ש�( שחר בעניי�? 147 בסעי, הקבוע ההסדר של תכליתו מהי

 5 העברת. בישראל הסוציאלי הביטחו� ממער. חלק ה� גמל הסדרי. סוציאלית בתכלית

 6. וכלליות פרטיות סוציאליות תכליות להגשי� באה, מותו לאחר העמית למוטב אלה זכויות

 7 מוטבי� לקבוע רחב דעת שיקול למבוטח שהקנה המחוקק להגנות ה� זוכי�, ככאלה

 8", משוריינת" זכות בבחינת היא אלה בהסדרי� המוטבי� זכות. בחייו ומסוימי� מוגדרי�

 9  .העיזבו� נושי של נגישת� מפני א, מוגנת ובכ., עצמו המיטיב של לשינויי� א. שכפופה

  10 

 11 א, אלא, החוק מהוראות רק לא ברורות עולה הדבר זו תכלית, שלפנינו במקרה

 12 אלה הוראות). זדה אסלי' הגב לתצהיר 15 נספח( הגמל קופת לתקנו� 12 סעי, מהוראות

 13 רק כאשר, המוטבי� בהוראת שיקבעו ההסדרי� פי על ישולמו החשבו� שכספי קובעות

 14, 12.1 סעיפי�( די� פי על ליורשי� או העיזבו� למנהל בקופה נכסיו יחולקו, בהיעדרה

12.2 .( 15 

  16 

 17 מעזבונה לחלק היו לא הגמל קופת כספי, שלפנינו במקרה כי ברור, האמור כל נוכח  .10

 18 הוריה אל דהיינו, שנקבעו המוטבי� אל מותה ע� עברה בה� והזכות, מותה ע� המנוחה של

 19 שע� הטענהאת  לקבל אי�. די� פי על יורשיה� ה� לכספי� הזכאי�, נפטרו משאלה. ל"ז

 20 או מכוחו בא אינו המוטב שכ�, זאת. התגמולי� לכספי זכאי העיזבו�, המוטבי� פטירת

 21. הגמל לקופת העמית שבי� בחוזה לו המוקנית עצמאית זכות מכוח אלא, העמית של מטעמו

 22 למוטב המקנה, שלישי צד לטובת בחוזה המדובר אלא, יורש של זכות אינה המוטב זכות

 23 ). ש� והאסמכתאות הדי� לפסק 16, 6 פסקאות, שחר עניי�( העמית מות ע� שיבשילו זכויות

  24 

 25 כי הקובע הגמל קופת לתקנו� 12.1.2 סעי, מהוראת א, ברורות עולה הדבר

 26 בקופה העמית נכסי את הקופה תשל�, העמית מות לאחר מוטב נפטר שבה� בנסיבות

 27 . די� פי על מוטב אותו של ליורשיו

  28 

 29 שבעל לכ. מניעה אי�, לחוק 147 לסעי, לסיפא בהתא� כי, נציי� מהנדרש למעלה  .11

 30 לא להיכלל יכולה זו התניה. מהעיזבו� לחלק יהיו התגמולי� שכספי ויתנה יקבע חשבו�
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 1 שהודעה בצוואה א, אלא לקופה המופנה אחר במסמ. או לקופה ההצטרפות במסמ. רק

 2 אול�. כלשהו מוגדר למוטב ישולמו ולא בעיזבו� ייכללו הכספי� לפיה, לקופה ניתנת עליה

 3 שיש הסכומי�: "הוא לקופה הנוגע ונוסחה, משמעית וחד מפורשת להיות צריכה ההתנייה

 4" תמר"' נ פישר 3807/90 א"ע" (בזה כיוצא נוסח או, לעיזבו� יועברו מותי עקב לשלמ�

 5 המכיר, הגמל קופת לתקנו� 12.1.3 מסעי, א, נלמד הדבר). 4.10.93( תגמולי� קופת

 6 כשהסעי,, זה בסעי, המפורטי� מסוימי� בתנאי�, מוטבי� כהוראת צוואה בהוראת

 7 בקופות העמית נכסי לחלוקת באשר הסדרי�" בצוואתו קבע העמית שבו למקרה מתייחס

 8 ". גמל

  9 

 10 בעל של בעיזבונו הקופה כספי את המכלילה התניה קיימת לא, שלפנינו במקרה  .12

 11 צוינו כאמור שבה המוטבי� בהוראת לא וג�, המנוחה של ההצטרפות במסמ. לא, החשבו�

 12 ביטול בדבר ומפורשת ברורה הוראה אי� בצוואה ג�, כ� כמו. בלבד כמוטבי� בלבד הוריה

 13 שהמנוחה הוא שצוי� כל הרי, לנתבעת הנוגע ובכל, בצוואה המנוחי� המוטבי� של זכות�

 14 כלשהי התייחסות בלא), לצוואה 3 סעי," (שהוא ומי� סוג מכל רכושי כל את" לה מצווה

 15 פטירתה ערב לנתבעת המנוחה שנתנה הכללי הכוח ייפוי, כ� כמו. הגמל בקופת לכספי�

 16 בנוסח המדובר אול�. גמל לקופות 20 בסעי, מתייחס אומנ� הכוח ייפוי. מותה ע� פקע

 17 לש� זה ובכלל, גמל בקופות, רק ולא היתר בי�, ולעשות לפעול הנתבעת המסמי. כללי

 18 לתצהירה 9 בסעי, הנתבעת טענת את נקבל א� א,. והעברת� כספי� משיכת, מוטבי� מינוי

 19 מאת המנוחה של מפורשת בקשה לפי" וזו הכוח ייפוי של בסיסי לנוסח נוס, זה שסעי,

 20 הנתבעת של היותה על מודיע זה נוסח שאי� הרי), שלנו הערה – במקור ההדגשות" (...ד"עו

 21 הכוח שיפוי הודתה עצמה הנתבעת. הוריה במקו�, הגמל בקופת המנוחה בחשבו� מוטבת

 22 מצבה בשל המנוחה בש� לפעול כוחהאת  ליפות בא, המנוחה של פטירתה ערב לה שנית�

 23 ). 1' ש, 18' ע( הבריאותי

  24 

 25 חיי� ביטוח פוליסת ע� בקשר 23.3.06 ביו� המנוחה שמילאה נהני� על בהודעה

 26 ע�. פטירתה לאחר הביטוח מכספי הנהנית תהיה שהנתבעת ידה על נקבע, שמה על

 27 החוקיי� ליורשיה, פטירתו וע�, קונפינו שמואל מר, דודה לב� הכספי� יועברו, פטירתה

 28 היו והיא שהמנוחה בעדותה הודתה הנתבעת). הנתבעת לתצהיר 11 נספח( הנתבעת של

 29 שקופת העובדה בשל היתר בי�, הגמל בקופת כספי� של לקיומ� המועד באותו מודעות

 30 היות על שהודעה הרי, זאת למרות). 10' ש, 19' ע( למנוחה דוחות בקביעות שלחה הגמל
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 1 לא שא," לפסגות הצוואה של מסמכי�" רק אלא נשלחה לא בחשבו� מוטבת הנתבעת

 2 קשר לי היה לא נפטרה שהיא לפני"ש הודתה א, הנתבעת. המנוחה לפטירת עובר נשלחו

 3 ). 14' ש, 19' ע" (שלה לכספי�

  4 

 5 אינ� והכספי�, המנוחה של הוריה ה� התגמולי� בקופת שהמוטבי� הרי, משכ.  .13

 6 .בטעות לנתבעת שולמו שבמחלוקת שהכספי� המסקנה מכא�. בעיזבו� נכללי�

  7 

 8  הסעד הראוי

 9 

 10 בצירו,, בטעות לה ששילמה הכספי� בהשבת הנתבעת את שנחייב ביקשה פסגות  .14

 �11ט"התשל, במשפט ולא עושר עשיית חוקל) א( 1 סעי, מכוח וזאת, וריבית הצמדה הפרשי

 12  :כי הקובע, 1979

 13 

 14 אחרת הנאה טובת או שירות, נכס שבדי� זכות פי על שלא שקיבל מי"

 15 להשיב חייב), המזכה + להל�( אחר מאד� לו שבאו) הזוכה + להל�(

 16  ".הזכיה את למזכה

 17 

 18 לדו� עלינו, בה לדו� אמורי� היו הכספי� לפיה הנתבעת טענת את משדחינו

 19 2 סעי, מכוח הכספי� מהשבת אותה לפטור יש, כ. לא א� ג� לפיה החלופית בטענתה

 20 : כי הקובע, לחוק

  21 

 22, 1 סעי, לפי ההשבה מחובת הזוכה את לפטור רשאי המשפט בית"

 23 המזכה בחסרו� כרוכה היתה לא שהזכיה ראה א�, מקצתה או כולה

 24 ".צודקת בלתי ההשבה את העושות אחרות נסיבות שראה או

  25 

 26 בתו� הגמלה מקופת הכספי� את וקיבלה ביקשה שהיא טוענת בסיכומיה הנתבעת

 27 כדי עולה פסגות התנהלות שלשיטתה בעוד, לה� זכאית שהיא סברה באמת היא שכ�, לב

 28 אותה שנפטור הנתבעת מבקשת, בנוס,). לסיכומיה 40 סעי," (אכפתיות אי או רשלנות"

 29 של הלב תו�: אלה נמני� שיקוליו שעל" היחסי הצדק מבח�" מכוח הכספי� מהשבת

 30 להשיב� לראשונה שנדרשה ועד לידיה הועברו הכספי� בו מהמועד הזמ� חלו,; הנתבעת

 31 הנתבעת מבקשת, לחלופי�. ועוד פסגות של אכפתיות וחוסר רשלנות; והסתמכותה

 32 .וריבית הצמדה בהפרשי תחוייב שלא מקו� ומכל, חלקית תהיה עליה שנורה שההשבה
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  1 

 2 עושר עשיית חוקל) א(1 סעי, של שיסודותיו ברי, כה עד שקבענו כל נוכח  .15

 3 לידי בקופה שנצברו מהכספי� מחצית ושהועבר שלאחר לכ. לב בשי�( מתקיימי�

 4 וטע� אליה שפנה, קונפינו שמואל למר ג� הסכו� אותו את לשל� פסגות נאלצה, הנתבעת

 5 לנתבעת ונית�, 2 סעי, בהוראת שימוש שנעשה מקו� יש הא�, בר�). לכספי� הזכאי שהוא

 6 ? ההשבה מחובת מלא או חלקי פטור

  7 

 8 העזר מבחני בעניי� ועקרוני מקי, די� פסק הארצי הדי� בבית נית� שעבר בחודש

 9 שדות רשות 66524+09+14 ע"ע( לחוק 2 סעי, של ליישומו שימוש לעשות יש בה�

 10 זה שסעי, הדגישה גנדלר אופק חני השופטת' כב)), 9.5.17( עניא' נ בישראל התעופה

 11 נסיבות ראה א�" מהשבה חלקי או מלא פטור המאפשרת גמישה נורמטיבית מסגרת קובע

 12 עובר הצדדי� התנהגות: אלה, נמנו אלה כשעל". צודקת בלתי ההשבה את העושות אחרות

 13 מידת) ; לב תו� זה ובכלל היתר לתשלו� שהביאה הרשלנות או האש�( התשלו� לקבלת

 14 לרעה מצב שינוי( זה אינטרס על הראויה ההגנה ומידת התשלו� מקבל של הסתמכותו

 15 .  הצדדי� בי� ההדדיי� הסיכוני� חלוקת וכ�); ההסתמכות וסבירות בפועל

  16 

 17 הנוגע בכל, ולכא� לכא� שיקולי� קיימי�, שלפנינו במקרה, הפרט אל הכלל ומ�  .16

 18 :כדלקמ�, 2 סעי, ליישו�

  19 

 20 שנועד, הפנסיוני הביטוח ממער. חלק שהיא גמל קופת פסגות של בהיותה ראשית

 21 המצדיקי� ציבורי מימד בעלי שיקולי� שלפנינו במקרה קיימי�, לעמיתיה הכנסה להבטיח

 22 שבו דברי� מצב ובכלל הזה במקרה שיימנע מנת על וזאת, בכספי� תלהשב בזכות להכיר

 23 ע"ע והדדיות השוויו� בעקרו� פגיעה תו., בתקנונה לקבוע מעבר זכויות לחברי� משולמי�

 24 הארצי הדי� בית' נ אליאב 6460/02 בג4)); 30.5.02( מקפת קר�' נ אליאב 629/97

 25  )); 8.2.06( לעבודה

 26 

 27 שירותי המעניק גו, היא, זה סטטוטורי ובמעמד, גמל קופת היא פסגות ומנגד שנית

 28, הגינות לרבות. הציבורי המשפט מ� הנובעות חובות עליה מוטלות בכ.. פנסיוני ביטוח

 29 של בעניינו שתנהג לגיטימית ציפייה בתוכה מגלמת זו חובה. ואמו�, שוויו�, סבירות

 38555+07+30 ע"ע( הגינות זהירות, מיומנות, מקצועיות של ראויה ברמה, היתר בי�, העמית
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11 � 1 ראודנסקי' הגב? שלפנינו במקרה פסגות התרשלה הא�)). 25.8.13( .א. א' נ מקפת קר

 2 יורשת היא שהנתבעת הניח המטפל שהפקיד בכ.היה  הטעות שמקור הסבירה בעדותה

 3 מלוא את להעביר מנת על). 22' ש, 13' ע( ממכתבה להבי� שאפשר כפי, שנפטרו המוטבי�

 4 רק שולמו ומשכ. המוטבי� שני של ירושה בצווי צור. היה, לזוכי� מהקופה הכספי�

 5 שאחיה בעת רק התבררה הנתבעת ליורשת בתשלו� שנפלה הטעות). 1' ש, 14' ע( מחצית�

 6' ש, 15' ע; 21' ש, 14' ע( 2014 בשנת בחשבו� הכספי� למלוא לזכאותו טע� המנוחה של

 7 החשבו� כספי מחצית יתרת לקבלת המנוחה אח של פנייתו שלולא הבהירה העדה). 8

 8 הטעות על לעלות נית� היה לא, 2014 באוגוסט מחצית� רק לו ששולמה לאחר, בקופה

 9, 16' ע; 6' ש, 15' ע( לנתבעת 2009 בשנת החשבו� מכספי מחצית בהעברת בפסגות שנפלה

 10 באופ� פעלה פסגות 2012 משנת, אסלי' הגב של מעדותה העולה כפי).  8' ש, 17' ע; 6' ש

 11 משפחת לבית מכתבי� שולחי� אנו" כי ידה על נמסר, זה ובכלל, מוטבי� איתור לש� כללי

 12 הועברה 25.8.14 ביו� בהתא�). 23, 9' ש, 9' ע" (אלינו פוני� ה� זאת ובעקבות המנוח

 13 בהתא� רק אול�. / 41,327 בס. הגמל קופת בחשבו� הכספי� יתרת, קונפינו שמואל למר

 14 צבורי� להיות אמורי� שהיו הסכומי� מלוא לתשלו�, 6.10.14 מיו� האחרו� של לדרישתו

 15 מחצית לנתבעת בשלמה, 2009 בשנת פסגות אצל שנפלה הטעות התבררה, הגמל בקופת

 16 תו., לנתבעת כ. על הודיעה התובעת הטעות התבררה שבו למועד סמו.. הקופה מכספי

 17 א,, האמור כל נוכח). 25, 6' ש, 10' ע; 1/נ מוצג( 4.12.14 מיו� במכתבה, בהשבה חיובה

 18 ;גבוהה ברמה שלא ודאי, בהתרשלות שמדובר סבורי� אנו אי�, בטעות שמדובר

  19 

 20 בשנת לפסגות פנייתה במועד כבר, מודעת הייתה הנתבעת הנראה כפי שלישית

 21 עצמה היא שאי� הפחות לכל או, החשבו� לכספי הבלעדית הזכאית היא שאי� שיתכ�, 2009

 22 כי ציינה היא שבו 19.2.09 מיו� לפסגות למכתבה 4 בסעי,, כ.. הגמל בקופות המוטבת

 23 למנוחה קיימי� והיו במידה" כי כותבת היא, צוואה פי על המנוחה של היחידה היורשת היא

 24 שאינ�...קונפינו ומטילדה רפאל ה"ה המנוחי� הוריה אלו שהיו הרי, הגמל בקופת מוטבי�

 25 הייתה, ד"עו ידי על יוצגה אשר שהנתבעת, כ.. פטירה תעודות צירו, תו.", החיי� בי� עוד

 26 בנוס,). 20' ש, 19' ע( בעדותה זו אישרה א, והיא, בחשבו� מוטבי� של לקיומ� מודעת

 27' ש, 19' ע; התביעה לכתב 5 נספח( הגמל קופת תקנו� את זה במכתב ביקשה הנתבעת, לכ.

 28 שנצברו הכספי� כל" להעברת בדרישה פנתה ל"הנ במכתבה הנתבעת. ועוד זאת).  3

 29 להיות שמונתה א, על, לה הודיעה שפסגות חולק אי�". הגמל בקופת המנוחה של לזכותה

 30+ו התגמולי� מכספי 50% על עומד הצבורי� בכספי� חלקה כי, בחשבו� יורשת או מוטבת
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 1 לכ. מודעת שהייתה לתצהירה 12 בסעי, הודתה הנתבעת. בלבד הביטוח מכספי 50%

 2 לא ופסגות שאלתי לא" כי ציינה התובעת. הצבורי� הכספי� מחצית רק מקבלת שהיא

 3 בחקירתה הודתה א, התובעת". הכספי� של הנותרי� 50%+ל לכאורה הזכאי הוא מי, פרטה

 4 ד"עו לה יע4, ד"עו ידי על מיוצגת והייתה, שבחשבו� מהכספי� מחצית רק שקבלה הג� כי

 5 לא שאני" החליטה מצידה והיא" בזה להסתפק" החשבו� מכספי 50% רק שקיבלה לאחר

 6 לה יע4 ד"שעו הוסיפה א, הנתבעת). 16' ש, 18' ע" (זה את ועזבתי בזה להתעסק רוצה

 7 ); 22' ש, 18' ע( החשבו� כספי מלוא את ולדרוש לפסגות לפנות עבורה כדאי שלא

  8 

 9 שני� מחמש למעלה לידיה שהועברו בכספי� שהמדובר טענה התובעת רביעית

 10 סעי," (שימוש בה� ועשתה עליה� הסתמכה" מצדה והיא להשיב� לראשונה נדרשה טר�

 11 להסתמכות אינדיקציה מהווה זה במקרה הזמ� חלו, עצ�, אכ�). הנתבעת לסיכומי 41

 12 טענה לא הנתבעת, שבסיכומיה זו טענה מלבד. כשלעצמו בו די אי� אול�, הנזק והעצמת

 13, הגמל מקופת הכספי� שבהעברת הטעות בשל לה שנגרמה עובדתית להסתמכות בנוגע דבר

 14, והלגיטימיות הסבירות בגדרי להיות ההסתמכות שעל, ג� מה. בפועל לרעה שינוי ועל

 15  .החשבו� לכספי זכאותה אודות, לעיל כמפורט, הנתבעת ידיעת נוכח

  16 

 17 את לחייב יהיה שנכו� מסקנה לכלל הגענו, שלעיל השיקולי� כל את ששקלנו לאחר  .17

 18 להשיב� אותה לחייב לא א.), / 29,804( 2009 בשנת שקיבלה הס. בהשבת הנתבעת

 19למועד הגשת כתב התביעה נכו� , יחד מסתכ� שהיה באופ�( וריבית הצמדה הפרשי בצירו,

 20 ). / 35,466 בס., וכמפורט בו

  21 

 22 בהתא� לפיה, הנתבעת טענת את לקבל מקו� מצאנו שלא נציי� נחתו� בטר�  .18

 23 שהוציאה סכו� כל" ההשבה מס. להפחית יש עושר עשיית חוקל 3 סעי, להוראת

 24 בקבלת בידה שסייע ד"עו טרחת שכר זה ובכלל" הכספי� את להשיג מנת על והשקיעה

 25 באופ� נטענה הזו הטענה). הנתבעת ולסיכומי ההגנה לכתב 42 סעי,( 2009 בשנת הכספי�

 26  .להידחות שדינה ומכא�, שהיו להוצאות כלשה� ראיות לצר, ומבלי, מכומת לא

  27 

  28 

  29 

  30 

  31 
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 1  סו) דבר 

 2 

 3 בצירו,, / 29,804 של ס. לתובעת תשל� הנתבעת. בחלקה מתקבלת התביעה  .19

 4 תשל�, בנוס,. בפועל התשלו� למועד ועד התביעה הגשת מיו� וריבית הצמדה הפרשי

 5 בצירו,, / 5,000 של כולל בס. די� עור. טרחת ושכר משפט הוצאות לתובעת הנתבעת

 6  .בפועל התשלו� ליו� ועד מהיו� וריבית הצמדה הפרשי

 7 

 8    לכללכללכללכל    יו�יו�יו�יו�    30303030    תו.תו.תו.תו.    להגישלהגישלהגישלהגיש    ישישישיש    ערעורערעורערעורערעור. . . . הארציהארציהארציהארצי    הדי�הדי�הדי�הדי�    לביתלביתלביתלבית    זהזהזהזה    די�די�די�די�    פסקפסקפסקפסק    עלעלעלעל    לערערלערערלערערלערער    נית�נית�נית�נית�

 9        ....הדי�הדי�הדי�הדי�    פסקפסקפסקפסק    קבלתקבלתקבלתקבלת    ממועדממועדממועדממועד    המאוחרהמאוחרהמאוחרהמאוחר

        10 

  11 

  12 

 13  , בהעדר הצדדי#.)2017יוני  18(, כ"ד סיוו תשע"זנית היו#, 

  14 

  15 

 

  

 

 

  

 גב' לאה חלה,

  נציגת ציבור עובדי#

 דורי ספיבק, שופט 

  אב"ד

  מר ר ורדי, 

  נציג ציבור מעסיקי#

 16 
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