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זליגמן נ'  4960/18דנ"א  "אסדרה לפרשנות"

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ

מבזק הארת פסיקה זה עוסק בפסק דינו של בית המשפט העליון, בבקשה לקיים דיון 

 ת זליגמן.   פרשנוסף ב

שיש ליתן לעמדה הפרשנית נדונה שאלת המשקל  במסגרת פסק הדין בדיון הנוסף

. בית המשפט העליון ןא אמוושמוצעת על ידי גוף מאסדר לחוק מסוים שעל יישומו ה

ל מסוים, ולעיתים אף מוגבר, לעמדת הגוף אף שיש ליתן משקקבע, בדיון הנוסף, כי 

, הרי שאין לייחס לה משקל מכריע וזאת בהתאם לכלל שבית המשפט הוא המאסדר

   .דברי חקיקההמוסמך לפרש 

בקשה לאישור תובענה אביב -בבית המשפט המחוזי בתלהגישו  המבקשים

שונים חברות ביטוח( גבו ממבוטחים  מספרכייצוגית, ובגדרה טענו כי המשיבות )

לתשלום שהמבוטחים אחוזים בודדים  תוספת שלהמהווה  –שנתיות" -תשלום "תת

חברות הביטוח גבו  ,העותריםלטענת דמי הפוליסה. תשלום  תמשלמים בגין פריס

שוק  רשות בעבר השהוציא בחוזריםתנאים שנקבעו ד לוגישנתיות בנ-וגובות תת

 . ההון, ביטוח וחיסכון

התובענה  במסגרת הדיון בבקשת אישור האת עמדתרשות שוק ההון הגישה 

הרלוונטיים ככאלה  הכי ניתן לפרש את חוזרי ,בין היתר ,ציינה הובמסגרת הייצוגית,

באופן שבו נהגו  שנתיות השנויה במחלוקת-התתתשלום ינם שוללים את גביית שא

בתוך כך פרשה הרשות בעמדתה את הפרשנות הראויה לשיטתה,  .חברות הביטוח

 שיש ליתן לחוזרים שהוציאה.

, אך בהקשר למרבית העילותבנוגע בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת האישור 

משקל מסוים בפרשנות ת הרשות  ת לעמדיש לתש הגםקבע כי  משקל הפרשנות

ולא,  , אך בית המשפט הוא שאמון על פרשנותם של החוזריםשהוציאה החוזרים

 .הרשות הרלוונטית

בית המשפט החלטתו של על נוכח כך, הגישו המשיבות בקשת רשות ערעור 

השאלה העיקרית שנדונה  .2018בחודש מאי בפסק הדין שניתן  ההמחוזי, שנדונ

היא מהו המשקל שיש ליתן לפרשנות המאסדר ביחס להנחיות האמור בפסק הדין 

 אשהם, השופטים למותב אשר יצאו תחת ידו?. השופטת וילנר )בהסכמת חבריה

לפיה חברות הביטוח לא חרגו ש רשותעמדת ה, ואימצה את ( ביטלה את האישורמינץו

קבעה כי נוכח מומחיותה המקצועית של הרשות,  כמאסדר. השופטת וילנר המהנחיותי

יש וככל שפרשנותה את חוזריה מתיישבת עם לשון החוק ואינה סותרת דבר חקיקה, 

 .שקל מכריעלעדמתה מליתן 

העותרים ביקשו לקיים דיון נוסף בערעור ובקשתם זו התקבלה, והדיון הנוסף 

המשנה לנשיאה חנן נערך בפני הרכב מורחב של שבעה שופטים. בפסק הדין סבר 

לעמדה המוצעת מטעם רשות  ,ולעיתים אף מוגבר, יש ליתן משקל מסויםמלצר, כי 

גם במקרה כזה  ,אולם .לפרשנות דבר חקיקה שעל ביצועו היא אמונהבנוגע מנהלית 
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ואין לתת לה משקל מכריע, כיוון  לא צריכה לקבל מעמד בכורהת המאסדר עמד

 ית הוא לעולם בית המשפט.  הפרשן המוסמך של דבר חקיקה ראשש

 ראשית, :הבאים נימוקיםחוות דעתו בין היתר בלנשיאה מלצר תמך את המשנה 

מקבלים ביטוי בפרשנות החוק, אך , העמדת המאסדר דומה לדברי הסבר להצעת חוק

שנית, יש להתחשב ברגישות המובנית בתחום הפעילות של  אין בהם כדי להכריע.

באופן שלא במודע קיים חשש שהרגולציה תעוצב ש כיוון ,רשויות רגולטוריות

על חשבון  –לרוב שחקנים חזקים ומתוחכמים  – המיטיב עם הגורמים המפוקחים

אינטרס לפרש בניגוד עניינים כיוון שיש לו מאסדר עלול להיות שלישית, ההציבור. 

אז את ההנחיה באופן שלא ישתמע שהגורמים המפוקחים פעלו בניגוד לה, שהרי 

 כשל בפיקוח. הוא שהמשמעות היא 

לצורך הכרעה יש לבחון לדידו שיקולים שציין את ההמשנה לנשיאה מלצר בנוסף, 

 .לקבל או לדחות את עמדתו הפרשנית של המאסדר אם

בהסכמת  ,פסק הדין הכריע בדעת רוב בהתאם לעמדתו של המשנה לנשיאה מלצר

ארז, ובניגוד לדעתם החולקת של השופטים סולברג, -השופטים הנדל, פוגלמן וברק

  מינץ ווילנר.

 

 השופטת )בדימוס( ד"ר איריס סורוקר מאירה את פסק הדין.

 

 : פסק הדין

 (4.7.2021)אר"ש  זליגמן נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ 4960/18דנ"א 
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