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בתוך חמישה חודשים:

ייצוגיות בהיקף של יותר מ-3 
מיליארד שקל הוגשו בטענה לגביית 

הוצאות ניהול השקעות שלא כדין
 סך הכול הוגשו 18 תביעות ייצוגיות נגד 10 חברות ביטוח ובתי השקעות  הטענה המרכזית: החברות לא יידעו 

את החוסכים ולא קיבלו את הסכמתם לגביית הסכום הנוסף, שמצטרף לדמי הניהול אותם הסכימו החוסכים לשלם

18 ייצוגיות, בהיקף של יותר מ-3 מיליארד 
שקל,  על גבייה שלא כדין של הוצאות ניהול 
השקעות, הוגשו נגד חברות ביטוח ובתי השקעות 
מאז אוגוסט 2016. הרקע לכך הוא המהלך הכפול 
שהובילה המפקחת על הביטוח דורית סלינגר. 
מצד אחד - להגביל את הוצאות ניהול ההשקעות 
ל-0.25%, ומצד שני – לחייב את החברות להוסיף 
סעיף על כך בדוח השנתי שנשלח לעמיתים. שני 
המהלכים הציפו את הסוגיה לתודעה הציבורית. 
יודגש כי לחברות מותר לגבות סכום זה, והדבר 

מעוגן בהנחיות הפיקוח. 
הטענה העוברת כחוט השני בין כל התביעות 
היא, כי החברות לא יידעו את החוסכים ולא 
קיבלו את הסכמתם לגביית הסכום הנוסף, 
שמצטרף לדמי הניהול אותם הסכימו החוסכים 
לשלם בעת ההצטרפות. התובעים טוענים, כי 
הוצאות ניהול ההשקעות לא מוזכרות בתקנונים 
או בפוליסות, וכי מדובר ברכיב נסתר של דמי 
ניהול. התביעות מוגשות על ידי חוסכים בקרנות 
פנסיה, קופות גמל והשתלמות, ביטוח מנהלים 

ופוליסות חיסכון. 

החל מאוגוסט 2016 הוגשו בין היתר התביעות 
הבאות: 

• ייצוגית בסך כמיליארד שקל נגד מגדל וכלל 
ביטוח על פעילות ביטוחי המנהלים )פוליסה, 

גיליון 2195 מה-14 בדצמבר 2016(.
מנורה  ייצוגיות בסך כמיליארד שקל נגד   •
מבטחים, כלל ביטוח והראל על פעילות קרנות 
הפנסיה )פוליסה, גיליון 2143 מה-4 באוגוסט 

.)2016
הראל,  נגד  64 מיליון שקל  ייצוגיות בסך   •
מנורה מבטחים, הפניקס והכשרה על פעילות 
פוליסות החיסכון )פוליסה, גיליון 2163 מה-18 

בספטמבר 2016(.
• ייצוגיות בסך 720 מיליון שקל נגד פסגות גמל 

ופנסיה, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל, 
כלל פנסיה וגמל, מיטב דש גמל ופנסיה, וקרן 
החיסכון לצבא הקבע - קופה לניהול קופות גמל 
)פוליסה, גיליון 2175 מה-30 באוקטובר 2016(
כלל  נגד  180 מיליון שקל  ייצוגיות בסך   •
פנסיה וגמל )פוליסה 2181 מה-13 בנובמבר( 
וכן ייצוגית נגד אנליסט )פוליסה, גיליון 2184 
מה-20 בנובמבר(, ולבסוף – ייצוגית נגד איילון 
פנסיה וגמל, בהיקף מוערך של עשרות מיליוני 

שקלים שהוגשה כעת )ראו ידיעה בעמוד 3(.  
יצוין כי מדובר בבקשות לייצוגיות, שככל הידוע 
טרם אושרו. בענף מעריכים כי לבקשות אלו אין 
סיכויים רבים להתגבש לכדי תביעות ייצוגיות, 

בוודאי שלא בהיקף הנוכחי.

תאונה באתר בנייה - מי ישלם, 
למה וכמה?

עמודים 5-6מאת עו”ד דני אנגל
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הפיקוח על הביטוח נותן הקלות 
רגולטוריות לקופות גמל קטנות

המטרה: להקל על החברות להתחיל את הפעילות של קופות גמל להשקעה ואת הקופות לחיסכון לכל ילד
האוצר פועל  הפיקוח על הביטוח במשרד 
על מנת להקל מבחינה רגולטורית על קופות 
גמל קטנות. במסגרת טיוטת חוזר שפורסמה 
2017 מוענק לקופות גמל קטנות  בתחילת 
פטור לדוח תקופתי שנתי, כולל פטור מדיווחים 
לממונה. הטיוטה פורסמה במסגרת “עדכון 
14 הוראות רגולציה בכל  רגולטורי”, שכלל 
תחומי הביטוח )פוליסה, גיליון 2202 מה-1 

בינואר 2017(. 
אייל סיאני, מנהל מקצועי וממונה ציות 
ואכיפה פנימית בהלמן-אלדובי קופות גמל 

ופנסיה סקר את עיקרי טיוטת החוזר:
גמל  קופת  )למעט  קטנה  גמל  קופת   .1
לקצבה( תהיה פטורה מעריכת דוח שנתי. 
לעניין זה, “קופת גמל קטנה” תוגדר כאחת 

מאלה:
 א. קופת גמל שאינה IRA שהוקמה לפני שנת 
הדיווח + יתרת הנכסים נכון לסוף שנת הדיווח 
נמוכה מ-6 מיליון שקל + מספר העמיתים בה, 

נכון לסוף שנת הדיווח, נמוך מ-100.
ב. קופת גמל שאינה IRA שהוקמה בשנת 
הדיווח + יתרת הנכסים נכון לסוף שנת הדיווח 

נמוכה מ-3 מיליון שקל + מספר העמיתים בה 
נכון, לסוף שנת הדיווח, נמוך מ-50.

ג. IRA שהוקמה לפני שנת הדיווח + יתרת 

הנכסים נכון לסוף שנת הדיווח נמוכה מ-10 
מיליון שקל + מספר העמיתים בה, נכון לסוף 

שנת הדיווח, נמוך מ-40.
ד. IRA שהוקמה בשנת הדיווח + יתרת הנכסים 
נכון לסוף שנת הדיווח נמוכה מ-5 מיליון שקל 
+ מספר העמיתים בה, נכון לסוף שנת הדיווח, 

נמוך מ-20.
2. קופת גמל קטנה כאמור תהיה פטורה 
גם מהגשת דוח תקופתי שנתי לממונה, אך 
תגיש דיווחים נלווים בקובץ אקסל בהתאמות 

מסוימות שנקבעו.
תחולה: החל מהדוחות התקופתיים בגין 

.2016
סיאני מסביר, כי בכוונת האוצר להקל על 
קופות שנועדו לפרויקט “חיסכון לכל ילד” 
- קופות שהוקמו בסוף שנת 2016, אך טרם 
קלטו כספים )ייקלטו החל מהחודש(. כמו כן 
מנסה האוצר להקל על קופות גמל להשקעה – 
היות שהמוצר הושק בסוף 2016, ישנן קופות 
שטרם הגיעו לרף שנקבע )על פי נתוני הגמל 
נט, נכון לסוף נובמבר, סך הנכסים בכל הקופות 

עמד על 22.5 מיליון שקל בלבד(.

כדאי לדעת

קבוצת אורן מזרח וסוכניה מודים לחברות הביטוח
על שנה עסקית מוצלחת ב-2016 

ומאחלים המשך צמיחה ורווחיות בשנת 2017

2017
תודה רבה לכולם!

כשזה חשוב לך, זה חשוב לנו.

תודה
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תודה
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תודה
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אייל סיאני, מנהל מקצועי וממונה ציות 
ואכיפה פנימית בהלמן-אלדובי גמל ופנסיה



4  בינואר 2017                                                                                                                   עמוד 3 / מתוך 8
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

איגוד העמותות לזקן בישראל הגיש לבית 
המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור תביעה 
בטענה  וגמל,  פנסיה  איילון  נגד  ייצוגית 
להתנהלות מפרה ובלתי חוקית על ידי גבייה 
שלא כדין של הוצאות ניהול השקעות בנוסף 
לדמי הניהול, בניגוד להוראות התקנון ובלי 
שקיים תנאי חוזי מפורש המתיר זאת בפוליסה, 
בנוסף לדמי הניהול. איילון הודיעה היום )יום 

ד’( לבורסה על הגשת התביעה.
בבקשה נטען, כי איילון פנסיה וגמל עושה 
זה שנים רבות דין לעצמה וכך בחרה להטיל 
על עמיתיה חובות שלא בהתאם לתקנונה, 
וכי בניגוד גמור למצגיה והתחייבותה כלפי 
עמיתיה בתקנוניה, היא גובה כספים מעמיתיה 
במהלך שנים רבות ובאופן עקבי ושיטתי תחת 
הכותרת: “הוצאות ניהול השקעות” )וכן תחת 
שמות שונים נוספים( וזאת בנוסף לדמי הניהול. 
לטענת המבקשת, גביית כספים מן העמיתים 
בניגוד לתקנון מהווה התנהלות פסולה ובלתי 

חוקית.
איתן  בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד 
וטל ויקמן נאמר, כי עיון בתקנוני  חיימוביץ 
איילון פנסיה וגמל מלמד, כי זולת תקנון אחד 

ויחיד לשנת 2016, אין בתקנוניה לאורך שנים 
מילה וחצי מילה בדבר כוונתה לנכות מחשבונות 
העמיתים כספים בגין הוצאות ניהול השקעות, 
וממילא לא נכלל באותם תקנונים שיעור הגבייה 

או הסך שייגבה.
לדברי המבקשת, היעדרה של הוראה תקנונית 
הקובעת כי איילון פנסיה וגמל בעלת זכות 
לגבות בפועל מעמיתיה תשלומים בגין הוצאות 
ניהול השקעות מחייבת את המסקנה, כי גבייה 
זו מנוגדת לדין ודינה להשבה גורפת. עוד נטען 
בבקשה, כי איילון מתיימרת לקרוא לתוך החוזה 
עם עמיתיה הוראות שאין להן זכר בתקנון, וכי 
גבייה זו היא בניגוד לתקנון, גבייה המוסתרת 
מהעמיתים בעת הצטרפותם לחברה, הטעיה 
והפרה יסודית של החוזה בין איילון פנסיה 
וגמל לעמיתיה, וכן חוסר תום לב בקיום חוזה.

איילון  את  לחייב  מתבקש  המשפט  בית 
שנגבה  והכולל  המצטבר  הסך  בהשבת 
בניגוד לתקנון מיום הקמתה,  מלקחותיה 
כמו גם להביא לתיקון המעוות, הן בהווה והן 
באופן הצופה פני עתיד. בבקשה נאמר, כי סכום 
התביעה המצרפי בלתי ניתן להערכה בשלב זה 
ויכומת במסגרת ההליך לאחר קבלת נתונים 

ומסמכים.
המבקשת, המשמשת כארגון גג לכל העמותות 
לזקן בישראל, מציינת כי יש לה עניין בשמירה 
על זכויות עמיתים בכל מוצרי החיסכון הקיימים 
במשק ובפרט תכניות חסכון לטווח ארוך ובינוני 
ותכניות חיסכון אשר הכספים המופקדים בהן 
עשויים לשמש בתקופת הפנסיה. לדבריה, 
הנוגעת  ייצוגית  היא הגישה בעבר תביעה 
לתחום החיסכון הפנסיוני כנגד קרנות הפנסיה 
ולאחרונה גם בתחום החיסכון ארוך הטווח, 
וכעת היא מגישה תביעה הנוגעת לקופות גמל, 
קרנות השתלמות, וקופות פיצויים המשפיעות 
רבות ובמישרין על איכות חייהם של מאות 

אלפי קשישים.
בדיווח של איילון נכתב, כי על פי הערכת 
המבקשים, הנזק שנגרם לחברי הקבוצה אותם 
הם מבקשים לייצג הינו עשרות מיליוני שקלים. 
עוד נכתב, כי בשל העובדה שהתובענה והבקשה 
התקבלו במשרדי החברה בסמוך לפני מועד 
פרסום דיווח זה, הנהלת החברה טרם למדה את 
התובענה, ולפיכך, בשלב זה, לא ניתן להעריך 
את סיכוייה ואת הסיכויים לאישורה כייצוגית. 

)ראו ידיעה בעמוד 1(

ייצוגית: איגוד העמותות לזקן טוען כי איילון פנסיה 
וגמל גובה שלא כדין הוצאות ניהול השקעות

לפי התביעה, איילון פנסיה וגמל בחרה להטיל על עמיתיה חובות שלא בהתאם לתקנונה, וכי 
בניגוד גמור למצגיה והתחייבותה כלפי עמיתיה בתקנון, היא גובה כספים במהלך שנים רבות 

ובאופן שיטתי, בנוסף לדמי הניהול ובלי שקיים תנאי חוזי מפורש בפוליסה המתיר זאת

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | אגף אלמנטרי

www.menoramivt.co.il   * 2000    03-7107788    03-7107777    6100802 ,אלנבי 115, תל-אביב

לפרטים נוספים פנו למחוזות

 מעבירים הילוך 
גם ברכב רכוש

חדש  תעריף רכב 
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בבית משפט השלום ברמלה נדונה תביעתם 
ז”ל  אבוהב ישראל משה  של עזבון המנוח 
)“העזבון”(, ויצחק אבוהב )“האפוטרופוס”(, 
נגד רשות הטבע והגנים הלאומיים )“רשות 
הטבע”(, וכנגד מדינת ישראל )“המדינה”(. 
שמות באי כוח הצדדים לא נזכרו בפסק הדין, 
אשר ניתן בדצמבר 2016, בהיעדר הצדדים, 

מפי השופטת שרון צנציפר הלפמן.
תחילה נדגיש, כי העזבון ורשות הטבע הגיעו 
בגין  לעניין הפיצוי  ביניהם  להסדר פשרה 
)“הסדר הפשרה”(.  האירוע שיפורט להלן 
ההליך המשפטי במאמר זה  דן בשאלת חלוקת 

האחריות שבין רשות הטבע לבין המדינה.
נסיבות האירוע מגוללות סיפור מצער, שבו 
מצא משה ישראל אבוהב ז”ל )“המנוח”( את 
מותו. לפני מספר שנים יצא המנוח לטיול עם 
משפחתו. במהלך הטיול הם ביקרו בבריכת 
)“הבריכה”(, המצויה בשמורת  המשושים 
טבע פופולרית בשטחי רמת הגולן. מכתב 
התביעה עולה, כי המנוח נכנס לבריכה וכאשר 
הוא שחה לעבר אחד הקירות בה, הוא ניסה 
להיאחז בקיר ולא הצליח, מאחר שלא היו 
נקודות אחיזה. בנקודה זו החל המנוח לשקוע 
וכל הניסיונות של משפחתו להצילו לא צלחו. 
כאמור, המנוח מצא את מותו לאחר שטבע 

בבריכה )“האירוע”(. 
בכל  נקטה  היא  כי  טענה,  הטבע  רשות 
הצבת  כגון  לרשותה  העומדים  האמצעים 
שילוט במקום ומתן הדרכה, במטרה ליידע 
את המטיילים בדבר הסיכונים הפוטנציאליים 
שברחצה בבריכה. לשיטתה, האחריות לאירוע 
צריכה להיות מוטלת על המדינה שכשלה 
במילוי חובתה. כשלון זה נובע מהימנעותה של 
המדינה מלהכריז על הבריכה כמקום רחצה 
מוכרז, בהתאם לחוק הסדרת מקומות רחצה 
)“החוק”(. לחלופין, המדינה יכלה להכריז על 
הבריכה כמקום רחצה אסור. הואיל והמדינה 
לא הסדירה את הרחצה במקום, הרי שבכך 
היא התרשלה והאחריות לאירוע מוטלת עליה.

כי רשות הטבע  להגנתה,  המדינה טענה 
החזיקה בשמורת הטבע, בה מצויה הבריכה, 
ואף נטלה על עצמה, בהסכמים שכרתה עם 
המדינה, את כל האחריות לנזקי צד שלישי 
המבקר במקום, לרבות שיפוי המדינה. עוד 
נטען, כי המדינה מחזיקה בשטחים רבים ואין 
לה את היכולת לשלוט בכל השטחים הללו, 
ומשכך כורתת היא הסכמים עם גופים שונים, 
כאשר בין היתר, מועברת גם האחריות עליהם. 
זאת ועוד, הבריכה הינה טבעית ורגילה ולא 
הוכח כי מדובר במקום מסוכן שיש לאסור 
את הרחצה בו בהתאם לחוק. לפיכך נטען, 

כי רשות הטבע הינה האחראית הבלעדית 
לאירוע.

האם האחריות למותו של המנוח שטבע 
בבריכה מוטלת על המדינה או שמא היא 

מוטלת על רשות הטבע?
בית המשפט ציין, כי השמורה בה מצויה 
ידי רשות הטבע החל  הבריכה מוחזקת על 
משנות ה-70. בהתאם להסכמים שנחתמו עם 
המדינה, קבלת החזקה גוררת עימה אחריות 
לנזקים שייגרמו לצד שלישי בשמורה. בתוך 
כך, רשות הטבע מפעילה את השמורה, גובה 
דמי כניסה, מציבה שלטים במקום, מסמנת 
למבקרים,  מידע  עלוני  מחלקת  שבילים, 
ואחראית על הפיקוח בה. בשל כך, רשות הטבע 
אמורה להכיר את הסכנות הטמונות בבריכה, 
ואת אמצעי הזהירות שיש לנקוט בהם. בהקשר 
זה נקבע, כי רשות הטבע יכולה הייתה לנקוט 
במספר אמצעים פשוטים שהיו מונעים את 
האירוע, כגון התקנת נקודות מאחז בשולי 

הבריכה או העמדת גלגל הצלה בסמוך לה.
בהתאם לטענות שהעלתה רשות הטבע, 
המדינה אחראית, הואיל והחוק המסדיר את 
מקומות הרחצה חל במקרה דנן, והמדינה 
התרשלה בכך שלא הפעילה את סמכותה. בית 
המשפט קבע, כי הבריכה אינה עונה להגדרות 
המצויות בחוק, ולכן אין להטיל אחריות על 
המדינה בטענה של אי מילוי חובתה. לפי 

סעיף 1 לחוק, מסמכותו של שר הפנים לאסור 
לחלוטין רחצה בחלק של חוף ים, נהר או אגם. 

הבריכה אינה עונה להגדרות הללו.
כי המדינה הייתה צריכה  לעניין הטענה, 
להכריז על הבריכה כמקום רחצה מוכרז נקבע, 
שתכלית החוק לא נועדה להסדיר את הרחצה 
במקורות מים בטבע, כדוגמת הבריכה. זאת 
ועוד, הוראות החוק השונות לא ניתנות ליישום 

על מקור מים כדוגמת הבריכה.
בנוסף, בהתאם להצעת חוק פרטית המונחת 
על שולחן הכנסת, מוצע לתקן את החוק כך 
שיראו בריכות ונחלים בשמורות טבע ובגנים 
לאומיים כמקומות רחצה מוכרזים על כל 
המשמעויות הנלוות )“הצעת החוק”(. הצעת 
החוק מלמדת, כי קיים צורך בתיקון חקיקה, 
יהיה להכריז על בריכות  ניתן  שרק מכוחו 
ונחלים כאמור כמקומות רחצה מוכרזים. 
כלומר, כרגע הדין אינו מאפשר את ההכרזה. 
לפיכך נקבע, כי אין מקום להטיל אחריות על 
כן, בהעדר חקיקה מתאימה  המדינה. כמו 
המסדירה את הנושא, אין להטיל על המדינה 

חובת פיקוח.
מקום  אין  כי  נפסק,  האמור  לסיכום 
להשתתפות המדינה בהסכם הפשרה שנחתם 

בין העיזבון לבין רשות הטבע.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

אדם טבע בבריכה בשמורת 
טבע - מי הגורם האחראי?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

עזבון המנוח ורשות הטבע והגנים הגיעו להסדר פשרה ביניהם לעניין הפיצוי 
בגין האירוע  - ההליך המשפטי דן בחלוקת האחריות שבין הרשות לבין המדינה

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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תאונה באתר בנייה - מי ישלם, למה וכמה?
דה  ו ב ע ת  נ ו א ת
באתר בנייה ברמת גן 
אירעה ב-15 באפריל 
מיני  אחת   ,2010
רבות להן אנו עדים 
בשנים האחרונות. 
נזאר מעאלי, הועסק 
על ידי קבלן לחיפוי 
ור  מ ם  ש ב ן  ב א
בוגומילסקי, אשר 
שימש כקבלן משנה 
באתר בו הייתה חברת פגודה הקבלן הראשי 
ו”מבצע הבנייה” כמשמעו בתקנות הבטיחות 
בעבודה )עבודות בנייה(. תוך כדי עבודה על גבי 
הפיגום, ניתק מעקה הבטיחות של הפיגום )אזן 
עליון(, ונזאר נפל מהפיגום ונפצע באורח קשה. 
נזאר תבע את מעסיקו, מור בוגומילסקי )להלן 
“מור”(, ואת הקבלן הראשי – פגודה. לתביעה 
צורף כצד ג’ גם הקבלן שהקים את הפיגום, 
אולם במהלך דיון מקדמי הוחלט למחוק את 
התביעה נגדו לאחר שהוברר כי הפיגום סופק 
ללא כל פגם, והליקוי בו נוצר רק תוך כדי עבודה. 
בזירת התביעה נותרו אפוא התובע ושתי 
הנתבעות:  המעסיק - מור, הקבלן הראשי - 
פגודה, ומבטחיהם של השניים, מנורה מבטחים 
והכשרה – בהתאמה. הפוליסה של הכשרה, 
הורחבה לכסות גם את אחריותם הנזיקית 
והחוזית של קבלני משנה, משמע גם מור חסתה 
תחת פוליסה זו בכפיפה לכיסוי הספציפי שאותו 
רכשה במנורה. הפוליסה של מנורה, בשונה מזו 
של הכשרה, החריגה מפורשות כל חבות חוזית 
של המבוטח כלפי צד שלישי.  בין מור לפגודה 
נכרת חוזה קבלני שבו התחייבה מור לשפות 
את פגודה בגין כל נזק שיגרם באתר : “בקשר 

עם ביצוע עבודות הטיח הריצוף והחיפוי...”. 
בפוליסה של הכשרה נקבע גבול אחריות 
של 1.5 מיליון דולר ובפוליסה של מנורה - 5 
מיליון דולר. לצורך המחשה של “מערך הכוחות 
בזירה” ופישוט ההסבר שלהלן, מובאת סכמה 
המתמצתת את הנתונים העיקריים שהוצגו 

לעיל. 
בגלגול ראשון, נדונה התביעה בבית משפט 
בעפולה ) ת.א 30290-12-11( בפני  השלום 
השופטת תמר ניסים שי. בית המשפט נדרש 

להכריע בשלוש סוגיות עיקריות והן:
1. חלוקת האחריות הנזיקית בין מור לפגודה.

2. תוקפו של הסכם השיפוי.
3. חלוקת הפיצוי בין המבטחות בהתחשב 
וכפלי  בחבותן לאחריות הנזיקית, החוזית 

הביטוח. 

הדיון בבית משפט השלום 

א. בית משפט השלום פסק כי הקבלן הראשי 
נושא ב-70% מהאחריות לתאונה  פגודה 

והמעביד, קבלן המשנה מור, ביתרת 30% של 
האחריות. בית המשפט נימק את הטלת עיקר 
האחריות על פגודה  תוך הסתמכות על לשון 
תקנות הבטיחות בעבודה המטילות על מנהל 
העבודה )שלוח של הקבלן הראשי(, לבדוק 
ולוודא תקינותו של הפיגום מדי תחילת עבודה. 
ב. באשר לסעיף השיפוי בהסכם, קבע בית 
המשפט, כי אין לו תוקף בנסיבות המקרה ועל 
פי הפירוש הנכון שכן התאונה לא נגרמה “בקשר 
עם ביצוע עבודות הטיח הריצוף והחיפוי” אלא 
בשל ליקוי בפיגום. מטרת סעיף השיפוי איננה 
לפצות את הצד הנהנה בגין כל תאונה של הצד 
החייב, אלא רק בשל אותם מקרים המנויים 

מפורשות בתנית השיפוי, קבעה השופטת. 
ג. משכך, נותר כעת לערוך את החישוב על 
מנת לקבוע באיזה שיעור מהפיצוי תישא כל 
מבטחת. בהתאם לקביעות של בית המשפט 
נערך החשבון כך: פגודה חייבת ב-70% ומור 
ב-30% מהנזק. מאחר שסעיף השיפוי לא חל, 
יישאו המבטחות בשיעור הנזק כפי שהושת על 
המבוטחות שלהן, קרי 30:70, לפני חישוב כפל 
ביטוח. החבות של מור מבוטחת הן על ידי מנורה 
כמבטחת הישירה והן על ידי הכשרה בפוליסת 
הקבלנים הכללית. הכלל הקובע במקרה של 
כפל ביטוח הוא זה שנקבע בסעיף 59)ד( לחוק 
חוזה הביטוח, ולפיו תישא כל מבטחת בחלק 
היחסי בהתאם לגבול האחריות בפוליסה. 
מכיוון שלמנורה גבול אחריות של 5 מיליון דולר 
ולהכשרה רק 1.5 מיליון – יש לחלק את חבותם 
ביחס של 77%: 23% לחובת מנורה. מדובר 
כמובן בחיובים של החבות הנזיקית החלקית 
שהוטלה על מור, וששיעורה הועמד על 30% 

מכלל הנזק. את אותם 30% יש לחלק עתה על 
פי כפלי הביטוח ולכן לוקחת אליה הכשרה עוד 
כ-7% מה”עוגה” הכללית ) 23%*30(, ובסך 
הכול היא מחויבת ב-77% מהנזק. מחלקה של 
מנורה נגרעים אותם 7% והיא נותרת עם 23% 

מהחיוב של הפיצוי הכולל. 

הדיון במחוזי

פגודה והמבטחת הכשרה לא השלימו עם 
פסק הדין, ערערו עליו לבית המשפט המחוזי 
ובימים אלו ניתן פסק הדין של השופט טאהא 
ערפאת )בהסכמת שני השופטים הנוספים(  

שקיבל את הערעור ופסק כך: 
א. בחלוקת האחריות בין פגודה למור – נהפכו 
היוצרות כך ש70% הוטלו על מור ו-30% על 
פגודה )“תמונת מראה” לפסיקת השלום(. 
בקבלו את הערעור בסעיף זה, קבע בית המשפט 
כי למעסיק הישיר אחריות מוגברת לבטיחות של 
העובדים המועסקים תחתיו ולכן אחריתה של 
מור, שנזאר היה עובד ישיר שלה,  גדולה יותר. 
נימוק נוסף שהביא השופט לביסוס קביעתו 
נוגע להסכמתו החוזית של מור לשמש כ”מבצע 
העבודה” כלפי משרד העבודה ולמנות מנהל 
עבודה מטעמו. כותב שורות אלו סבור שנימוק 
אחרון זה שגוי, מנוגד לכוונת המחוקק ומנציח 
מצב לא תקין ומסוכן בענף הבנייה. בעניין זה 

יורחב בסיכום.
ב. בית המשפט המחוזי קבע כי סעיף השיפוי 
בחוזה חל על המקרה ויש ליישמו. בהקשר זה 
הפנה בית המשפט לסעיפים נוספים בהסכם, 

מאת דני אנגל

בעקבות ע”א בבית המשפט המחוזי בנצרת 28888-06-16 מ.ש.א פגודה ואח’ נ. מור בוגומילסקי ואח’

פוליסה מארח

oronk.dorot.netwww.dorot.net

www.dorot.net

 050-5969864  ■  www.dorot.net  ■  oronk@dorot.net

שנת 2017 כבר החלה ואיתה תקנות חדשות
האם אתה ערוך לשינויים בגביית הסליקה וחובת הדיווח?

האם אתה ערוך לגביה באמצעים דיגיטליים, ממשק אחיד? 
האם אתה מודע להפחתה בעמלות על כל גביה מהמעסיק? 

אל תיתפס לא מוכן!
בוא תשמע מה יש לנו להציע...

לפרטים:

)המשך בעמוד הבא(
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סוכן יקר,
טון.   15 למשקל  עד  למשאית  וגרירה  דרך  שירותי  לרכוש  ניתן  מעתה 
מגדל,  מנורה,  הבאות:  הביטוח  חברות  דרך  לרכוש  ניתן  השירות  את 
ביטוח,  שלמה  הפניקס,  שומרה,  הכשרה,  חקלאי,  ביטוח  הראל,  כלל, 
הביטוח. בחברת  לחתם/ת  פנה  לפרטים  וסקוריטס.  חתמים  ק"ש 

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822
*בהתאם לתנאי כתב השירות.

תאונה באתר בנייה - מי ישלם, למה וכמה?
פוליסה מארח

פי אומד דעתם של  על  כי  מהם משתמע 
הצדדים, יש מקום להחלת ההסכם ועל מור 
לשפות את פגודה על מלוא הנזק שהוטל 

עליה בהיבט הנזיקי.  
ג. בהתאם, נערך חישוב מחדש של החבות 
וכדלקמן:  והכשרה,  מנורה  על  החלה 
במישור הנזיקי חויבה מור ב-70% מהנזק. 
שהוטלו  הנותרים,  האחוזים   30% את 
“סיפחה” אליה מור כתוצאה  פגודה,  על 
ותוקף  אושר  שכאמור  השיפוי,  מהסכם 

בערעור. 
לב שיש  ולשים  לעצור  צריך  זו  בנקודה 
לשמר בנפרד כל אחת מחבויות הללו ולא 
כוללת  לכדי חבות  זה למזגן  ניתן בשלב 
בחישוב  נעוצה  לכך  הסיבה   !100% של 
הדו-שלבי של יחסי הביטוח: בהתאם לסוג 
הכיסוי ובהתאם לשיעור הכיסוי. ההסבר 
הוא זה: אותם 30% שמור “ירשה” במסגרת 
פגודה, מכוסים אך  חבותה החוזית מול 
ורק בפוליסה של הכשרה, שאיננה מחריגה 
לומר,  ניתן  אירוני  באופן  חוזית.  חבות 
שמה שזרקה הכשרה דרך הדלת הקדמית 
)הסכם השיפוי(, חזר אליה בדלת האחורית 
)כיסוי ביטוחי לחבות חוזית(. בתום שלב 
זה, יש אפוא בצד של הכשרה 30% ובצד 

של מנורה 70%. 
כעת נערך חישוב של כפל ביטוח למרכיב 
השיורי, של החבות הנזיקית הנמצאת בצד 
פוליסות  ידי שתי  על  והמכוסה  מור  של 
גבול  מבחינת  שונים  משקלים  בעלות 
אחריות. חלקה של הכשרה בחישוב הכפל 
הוא כזכור 23% וכשהם מוכפלים ב-70% 
 .16% כ- היא  התוצאה  מור,  של  שבצד 
 30% ל-  16% אותם  את  כשמוסיפים 
וזהו   ,46% כבר קודם, מקבלים  שנזקפו 
 77% החיוב שהוטל על הכשרה )במקום 
נושאת  מצדה  מור  ראשונה(.  בערכאה 

עליה  שהוטלו   23% )במקום   54% ב-
בשלום(. 

סיכום והערה

פסקי הדין בתיק זה מציגים תמונה אופיינית 
למערכות היחסים המורכבות בין צדדים שונים,  
קבלנים ומבטחים, באתרי בנייה. יחסים אלו 
וביטוחיים  נזיקיים, חוזיים  כוללים חיובים 
הנכרכים אלו באלו ויוצרים “פלונטר” שלעיתים 

קשה להתירו.
שתי הערכאות שדנו בתיק ניתחו את השאלות 
שבפניהם והגיעו לשתי תוצאות שונות מאוד. 
ניתן להתרשם, כי  מקריאת שני פסקי הדין 
שניהם מנומקים היטב, אולם כפי שצוין בתחילת 
המאמר, יש לח”מ הסתייגות מקביעה אחת של 
ערכאת הערעור. יתכן אגב שבית המשפט המחוזי 
היה מגיע לאותה מסקנה גם מתוקף הנימוקים 

החלופיים שהציג בקשר לאותה הכרעה, אלא 
שבהקשר זה חשובה לא רק התוצאה אלא גם 

הדרך.  
ההסתייגות נוגעת למשקל שייחס בית המשפט 
לקטע בהסכם ההתקשרות שבו “מסכים” קבלן 
המשנה ליטול על עצמו את המעמד של “מבצע 

הבנייה” ולמנות “מנהל עבודה” מטעמו. לעניות 
דעתו של הכותב, מדובר בסעיף שדינו בטלות 
וזאת משני טעמים: ראשית, מדובר בנוסח הנכפה 
כדבר שבשגרה על קבלני משנה – כפיית הר 
כגיגית. קבלן החפץ לקבל עבודה נאנס לחתום 
על התחייבות שאינה אלא כסת”ח של הקבלן 
הראשי, ללא שום כוונה לתת לדברים ביטוי ממשי 
בשטח. מדובר בהעתקה של נוסח ההתחייבות 
של הקבלן הראשי כלפי המזמין )היזם(, ואין כל 
הגיון מקצועי-בטיחותי “להלביש” על קבלני 

המשנה תארים ריקים מתוכן וחסרי ממשות. 
שנית, מדובר בהסכם הנוגד לכאורה הוראה 
קוגנטית בתקנות הבטיחות ) עבודות בנייה(, 
הנוגעות לחלוקת האחריות בין ה”שחקנים” 
השונים באתרי בנייה. המונחים “ מבצע הבנייה” 
ו” מנהל עבודה” אינם כינויים בעלמא, אלא 
הגדרות משפטיות מחייבות, שהנושא בהם מחויב 
על פי חוק לשורה של מטלות וחובות. סעיפים 
2-6 לתקנות אלו מבהירות כי “מבצע בנייה” 
הוא הקבלן הראשי בלבד, ואם לא התמנה כזה, 
אזי שהתואר יחד עם האחריות המתלווה אליו, 
עוברת למזמין. ניסוח זה נולד מתוך מחשבה 
ושימת דעת לחשיבות קיומה של “שרשרת 
פיקוד” ברורה באתרי בנייה, בהם שוהים מטבע 
הדברים ערב רב של קבלנים, עובדים ובעלי 

מקצוע שונים.
זהות “מבצע הבנייה” ו”מנהל העבודה” נרשמת 
בפנקס האתר ובמחוז המתאים באגף הפיקוח 
על העבודה ולא ניתן בהבל פה וחוזה להסכים 
שהסטטוס של הגורמים בשטח יהיה שונה מכפי 
שדווח לרשויות. לא מדובר בעניין פורמלי גרידא, 
אלא בגלגול אחריות שסופו בכך שאיש אינו 

אחראי לנעשה באתר. 
יש לקוות כי בתי המשפט יתרמו בפסיקותיהם 
את חלקם בקביעת נורמות בטיחות מחייבות 
באתרי הבנייה, ובכך אולי ישפרו במעט את 
הסטטיסטיקה העגומה של כמות הנפגעים 

בענף זה.

)המשך מהעמוד הקודם(
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סייבר

על  הודיע   Fairfax Financial Holdings Ltd הקנדי  המבטח 
הנפקת מניות כדי ליצור קרן, אשר תממן את פעילות המבטח באפריקה. 
פיירפאקס,  דולר.  מיליארד   1 לפחות  בהנפקה  לגייס  מבקש  המבטח 
 Allied World השוויצרי  המבטח  את  כשבועיים  לפני  רכש  אשר 
בעלי  שווקים  מחפש  בדולר,  מיליארד   4.9 תמורת   Assurance Co

פוטנציאל צמיחה מהירה. 
 Fairfax Africa בשם  זו  לפעילות  ייעודי  תאגיד  הקים  פיירפאקס 
של  הראשוני  ההון  מנפיק.  הוא  מניותיו  שאת   Holdings Corp
שיושקעו  דולר,  מיליון   416 יהיה  באפריקה  לפעילות  החדש  התאגיד 
 Ontario Municipal עם  בשיתוף  )ממשאביו(  פיירפאקס  ידי  על 
 .CI Investments Inc ועם Employees Retirement System
פיירפאקס ביצע מהלך דומה לצורך השקעה בפיתוח עסקי ביטוח בהודו. 

הוא הקים תאגיד בשם
Fairfax India Holdings Corp, השקיע עם שותפים הון ראשוני 
בסך של 500 מיליון דולר והנפיק מניות בהיקף של 1 מיליארד דולר. מיום 

ההקמה עלה שווי המניות של החברה ב-15%.

 Fairfax מנפיק מניות 
לגיוס של 1 מיליארד דולר

מערכות הכירטוס 
לטיסות חושפות מידע 
אישי רגיש על הנוסעים

ביטוח בינלאומי 
/ ישראל גלעד

המבטח הקנדי הודיע על הנפקת מניות כדי ליצור 
קרן, אשר תממן את פעילות המבטח באפריקה

המפיצים העיקריים של תוכנות הכירטוס, שמנהלות את רוב 
הזמנות הטיסה בעולם, אינן מגינות כראוי על המידע, כך נטען 
בכנס לפצחני מחשב וחברות אבטחת מידע שהתקיים בהמבורג

75568_190x135_z.indd   4 12/22/16   12:42

מידע  ולאיסוף  בקלות  לפריצה  ניתנות  העיקריות  הטיסה  הכירטוס  מערכות 
 Passenger Name Records-על פרטי הטיסה ומידע רגיש על הנוסעים. ב
PNR - מאוחסנים פרטי הכירטוס הכוללים את שם הנוסע, תאריך הטיסה, יעד 
הטיסה, טלפון ודואר אלקטרוני, סוכן הנסיעות, פרטי כרטיס האשראי, מיקום 

במטוס ומידע על המטען הנלווה של הנוסע.
 Global Distribution Systems המפיצים העיקריים של תוכנות הכירטוס
י)GDS(, חברות כגון Amadeus, Sabre ו-Travelport, שמנהלות את רוב 

 Security הזמנות הטיסה בעולם, אינן מגינות כראוי על המידע, כך נטען על ידי
שעבר  בשבוע  שהתקיים  ביותר  הגדול  האירופאי  בכנס   Research Labs

 .Chaos Communications Congress - בהמבורג, גרמניה
האיומים  נחשפו  מידע,  אבטחת  וחברות  מחשבים  לפצחני  המיועד  בכנס, 
 Travelport-ו Amadeus .העיקריים מהשימוש בתוכנות ההזמנה והכירטוס
אתר  המחשב.  פצחני  על  המקל  דבר  עוקב,  סידורי  מספר  להזמנה  מעניקות 

האינטרנט של Amadeus הוא רגיש ופגיע במיוחד. 
לא   PNR-שה מאחר  שלו  למידע  חדירה  הייתה  לעולם אם  יידע  לא  הנוסע 
מתועד. הבעיה שחלק מתהליך הכירטוס וההזמנה מתבצע על ידי התוכנה וחלק 
מהתהליך מתבצע על ידי המוביל האווירי. המובילים האוויריים צריכים לאמץ 
ומתן  המידע  למאגרי  עוינת  חדירה  בפני  להגנה  מודרניים  אמצעים  לשימוש 
אפשרות לנוסע לשנות את הסיסמאות להגנה טובה יותר על המידע האישי שלו.
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מבטחים ומבוטחים

ביטל את הסכם  ישראל  דואר 
הזכיינות לשירותי מכירת ביטוח 
שנעשה באמצעות סוכנות הביטוח 
פוסט משווה. 33.3% ממניותיה 
של הסוכנות מוחזקות על ידי הראל 
חברה לביטוח, ויתרת המניות על 

ידי אנשי עסקים פרטיים. 
ייצוגית  הוגשה  השנה  ביולי 
מיליון   100 של  מוערך  בהיקף 
שקל נגד דואר ישראל והסוכנות, 
כי דואר ישראל מעבירה  בטענה 
לסוכנות “פוסט משווה” פרטים 
של לקוחות, תוך הפרת חוק הגנת 

מועדים  נקבעו  טרם  הפרטיות. 
 2131 גיליון  )פוליסה,  לדיונים 

מה-7 ביולי 2016(.  
בדואר ישראל אישרו את ביטול 
החברה  כי   , והוסיפו ההסכם 
מפסיקה את הסכם הזכיינות וכי 
אין בכוונתה לחדשו – גם לא עם 

חברה או סוכנות אחרת. 
פוסט  מנכ”ל  מוסקוביץ,  צחי 
משווה, סירב להגיב על ההחלטה,  
ידיעתו  למיטב  כי  אמר  אך  
וכי עדיין  ההחלטה אינה סופית 

מתנהלים מגעים בעניין.

אביב  בתל  לעבודה  האזורי  הדין  בבית 
הוגשה תביעה בסך של כ-100 אלף שקל נגד 
מ.ד. תשובה סוכנות לביטוח )2008( בטענה, 
כי פסלה מועמדת לתפקיד מזכירה בסוכנות 
אך ורק בשל החשד, כי היא מצויה בשלבי 
הריון התחלתיים או בשל כך שישנה אפשרות 

ממשית שתכנס להריון.
מאי בינסטוק, בקורות  לדברי התובעת, 
באמצעות  הנתבעת  אל  ששלחה  החיים 
האי-מייל לצורך בחינת מועמדותה לתפקיד 
המזכירה היא לא פירטה את גילה או מעמדה 
בפרטים  המדובר  שאין  סברה  כי  האישי, 
רלוונטיים למשרה המוצעת וכי נציגת הנתבעת 
ניסתה ליצור עמה קשר טלפוני על מנת לתאם 

מועד לראיון עבודה. 
התובעת ציינה, כי השיבה לנציגת הנתבעת 
בדואר אלקטרוני, שבו התנצלה על חוסר 
המענה הטלפוני וציינה כי היא סובלת מבחילות 
וביקשה לתאם מועד לראיון עבודה. לטענתה, 
באי-מייל תגובה ששלחה אליה הנציגה היא 
נשאלה האם היא נמצאת בהריון - “בחילות? 
האם את בהריון?”. התובעת טוענת, כי השיבה 
לה כי “עוד מוקדם לדעת”, זאת בשל העובדה 

שהיא ובעלה מנסים אמנם להיכנס להריון. 
לדברי התובעת, נציגת הנתבעת הודיעה לה 
בתגובה: “אם יש באופק הריון אז אנחנו נוותר”.

לטענת התובעת, משהבינה נציגת הנתבעת 
כי היא מצויה בשלבי הריון התחלתיים או 
שהיא מנסה להיכנס להריון, היא פסלה את 
מועמדותה לתפקיד על הסף. התובעת מציינת, 
כי במועד ההתכתבות בינה לבין נציגת הנתבעת 

היא לא הייתה מצויה בהריון.
בתביעה שהוגשה באמצעות עו”ד שי שרון 
מצד  המפלה  ההתנהגות  כי  נטען,  אידגה 
הנתבעת נוגדת עקרונות יסוד וטומנת בחובה 

יחס שונה אל מועמדים לעבודה שאין ביניהם 
שוני רלוונטי ממין העניין המצדיק את השוני 

בהתייחסות.
של  מועמדותה  בפסילת  כי  נטען,  עוד 
התובעת, אך רק בשל החשד כי היא מצויה 
ובשל כך שישנה  בשלבי הריון התחלתיים 
הפרה  להריון,  שתיכנס  ממשית  אפשרות 
ואת הוראות  הנתבעת את הזכות לשוויון 
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה האוסרות על 
הפלייה. בית הדין מתבקש לחייב את הנתבעת 

בפיצוי על סך 100 אלף שקל, בהתאם לקבוע 
בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה או לחלופין 

בהתאם לעקרון השוויון.
תגובת מנכ”ל סוכנות תשובה, תומר תשובה: 
“החברה דוחה את הטענות התובעת בכתב 
התקשרתי  החברה,  מנכ”ל  אני,  התביעה. 
לתובעת לזמן אותה לראיון עבודה ולכן לא 
לנו מהות תביעתה. התובעת טענה  ברורה 
שהתחילה לעבוד במקום אחר. החברה לא 

תנהל את התביעה מעל דפי העיתון”.

בדואר ישראל אישרו לפוליסה את הדברים 
ומסרו כי אין כוונה לחדש את הפעילות – 

גם לא עם זכיין אחר בתחום הביטוח

תגובת מנכ”ל סוכנות תשובה: התקשרתי לתובעת לזמן אותה לראיון עבודה ולכן לא ברורה לנו מהות תביעתה

דואר ישראל ביטל את ההסכם 
הדו”ח של אילן גת, עם סוכנות פוסט משווה

בנו של רוקח

תביעה נגד סוכנות לביטוח מ.ד. תשובה 
בטענה להפליית מועמדת לעבודה עקב הריון

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן

אילן גת, המנכ”ל הפורש של דיוידשילד, נפרד השבוע סופית מהחברה 
בה עבד במהלך 14 שנים )פוליסה, גיליון 

2185 מה-22 בנובמבר(. 
גת, למי שאינו יודע, הוא בנו של רוקח. 
מתוקף כך למד לרדת לפרטים. בשיחות 
עם ידידיו הוא אף מסביר  מאיפה  הצורך 
לרדת לפרטים, המקצוע של אביו. השבוע, 
עם עזיבתו הסופית את משרדי דיוידשילד 

לא התעצל גת וסיכם במייל קצר את תקופת עבודתו בחברה:
• 14 שנים, 9 חודשים ו-14 יום
• 60  דוחות  כספיים רבעונים

• למעלה מ-500,000 הודעות דוא”ל
• יותר מ-100,000 מיילים באוויר

• 3 תפקידים שונים
• עסקים בלמעלה מ-50 מדינות  

מי אמר את המשפט החכם לפיו אלוהים טמון בפרטים הקטנים?


