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משרד האוצר:

מעל 60% מנפגעי השריפות קיבלו פיצוי מלא 
או מקדמות - מחברות הביטוח או ממס רכוש

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר ומנהל קרן מס רכוש אמיר דהן עדכנו בישיבת 
מעקב אחר הטיפול בנפגעי גל השריפות, כי עד סוף החודש הבא צפויים הצוותים 
המקצועיים להשלים את הטיפול ואת תשלומי הפיצויים לכ-80% מכלל הנפגעים

מעל 60% מנפגעי השריפות קיבלו בפועל פיצוי 
מלא או מקדמות - מחברות הביטוח או ממס 
המפקחת על הביטוח דורית  רכוש. כך הודיעו 
סלינגר ומנהל קרן מס רכוש אמיר דהן, בישיבת 

שר האוצר משה כחלון  מעקב שקיים אתמול 
אחר הטיפול בנפגעי גל השריפות. הישיבה נערכה 
בהשתתפות מנכ”ל משרד האוצר שי באב”ד וראש 
יונה יהב, ובכירי משרדי האוצר,  חיפה  עיריית 
פיקוד העורף  הפנים, הביטחון, ביטחון פנים, 

ועיריית חיפה.
על פי הדיווח של סלינגר ודהן, עד סוף החודש 
הבא צפויים הצוותים המקצועיים להשלים את 
הטיפול ואת תשלומי הפיצויים לכ-80% מכלל 

הנפגעים. עבור תושבים שבתיהם נהרסו באופן 
שאינו ראוי למגורים נמצא פתרון דיור חלופי 

ושולמו להם דמי שכירות. 
את  להוביל  ימשיך  האוצר  “משרד  כחלון: 

הטיפול בנושא בשיתוף פעולה עם שאר הגורמים 
המקצועיים. אנחנו לא מורידים את הרגל מהגז 
עד שיסתיים הטיפול בתושבים וישוקמו השטחים 

הציבוריים”.

תערוך  ישיר  ביטוח  חברת 
ב-2017 מבצע תמרוץ מכירות 
לעובדי החברה, במסגרתו יטוסו 
של  הנבחרים  המכירות  נציגי 
 – ומקאו  קונג  להונג  החברה 
כך נודע לפוליסה. זאת, לאחר 
שבשנים הקודמות ערכה החברה 

מבצעים לניו יורק ותאילנד. 
יו”ר סניף חיפה והצפון  ליאור רוזנפלד, 
בלשכת סוכני הביטוח, מסר לפוליסה: “האם 
לביטוח ישיר מותר לעודד עובדים, עם פרסים, 

על עמידה ביעדי מכירות - בו 
בזמן שהם תוקפים את סוכני 
הביטוח תמידית על אותה תופעה 
בדיוק? מהיכן עזות המצח שלהם 
לשדר במשך חמש שנים פרסומת 
נלעגת, בה מוצג הסוכן כנהנתן 
וכמבלה את זמנו בחו”ל, בזמן 
שהם משדלים את העובדים שלהם 

למכור כמה שיותר ולזכות בנסיעה לחו”ל”?
תגובת ביטוח ישיר לא התקבלה עד למועד 

סגירת הגיליון.

ביטוח ישיר תשלח את נציגי המכירות 
המצטיינים שלה להונג קונג ומקאו

מתוך קמפיין החברה

שרידי בניין לאחר השריפה בחיפה

ליאור רוזנפלד, יו”ר סניף חיפה והצפון בלשכת סוכני הביטוח, לפוליסה: 
מהיכן עזות המצח לשדר פרסומת נלעגת בה מוצג הסוכן כנהנתן, בזמן שהם 

משדלים את העובדים שלהם למכור כמה שיותר ולזכות בנסיעה לחו”ל?

צילום: אודול קפון
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בית המשפט המחוזי אישר בקשה לניהול 
תובענה כייצוגית כנגד כלל פיננסים בטוחה 
ניהול השקעות בע”מ. במקביל, נדחתה 
הייצוגית ביחס לדירקטורים שכיהנו בכלל 
בטוחה – כך דיווחה כלל ביטוח לבורסה. 
התביעה הייצוגית הוגשה נגד בנק ירושלים 
)רכש את כלל בטוחה, חבר הבורסה של 
כלל ביטוח – פוליסה, גיליון 1742 מה-21 

בנובמבר 2013(.
כלל  כי  בטענה  התביעה  של  עניינה 
ביצעה  כמנהל תיקים,  בכובעה  בטוחה, 
עבור לקוחותיה עסקאות בניירות ערך של 
חברות מקבוצת אי.די.בי, וזאת תוך העדפה 
של האינטרסים שלה ושל חברות שונות 
האינטרסים  פני  על  אי.די.בי,  בקבוצת 
של לקוחותיה. זאת, בלי שביצעה פנייה 
ובלי שקיבלה את  מוקדמת ללקוחותיה 
וכן כי הדירקטורים הפרו את  הסכמתם  
חובת הזהירות בהקשר זה. החברה הודיעה 

ב-8 בינואר 2017 כי ניתנה החלטה בבקשה 
ניהול התובענה  האישור, המאשרת את 
את  ודוחה  בטוחה,  כלל  כנגד  כייצוגית 

הבקשה ביחס לדירקטורים.
צד  אינה  היא  כי  מדווחת  ביטוח  כלל 
לתביעה, ואולם היא קיבלה הודעה בדבר 
הגשת התובענה ודרישת שיפוי מאת בנק 
ירושלים, וזאת בהתאם להסכם למכירת 
פיו  על  ירושלים,  לבנק  בטוחה  כלל 
קיימת לחברה התחייבות לשיפוי. נמסר 
יכול ותופעל אם  כי ההתחייבות לשיפוי 
וככל שבנק ירושלים יחויב בדין בקשר עם 
התובענה כאמור ובכפוף לתנאי ההסכם 
בין הצדדים.  החברה דיווחה על התביעה 
אחריות  ביטוח  בפוליסת  למבטחים 
מקצועית בהן היא מבוטחת. החברה אינה 
יכולה בשלב זה לאמוד את סכום הנזק ואת 
היקף הכיסוי הביטוחי  והיא לומדת את 

החלטת בית המשפט.

כלל בטוחה העדיפה אינטרסים שלה ושל 
קבוצת אי.די.בי על פני אלה של לקוחותיה 

כלל ביטוח מדווחת כי היא אינה צד לתביעה, ואולם היא קיבלה הודעה בדבר הגשת התובענה ודרישת שיפוי מאת 
בנק ירושלים, וזאת בהתאם להסכם למכירת כלל בטוחה לבנק ירושלים, על פיו קיימת לחברה התחייבות לשיפוי

אושרה ייצוגית נגד כלל פיננסים בטוחה, שנמכרה לבנק ירושלים

פוליסה פיננסים

דרושים:
חתם/ת רכב ודירה	•
נציגי שירות בביטוח רכב	•
מפיק/ת פוליסות בביטוח אלמנטרי	•

סביבת עבודה נעימה | אפשרויות קידום
תנאים מצוינים למתאימים | למשרדי החברה באָזֹור

שעות עבודה המאפשרות שילוב בריא בין משפחה לקריירה
דיסקרטיות מובטחת

אורן מזרח ממשיכה להתפתח ומחפשת עובדים מצטיינים 
בענף הביטוח למשכננו החדש באָזֹור

בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש!

* המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד

suzic@oren-ins.co.il :מייל להעברת קורות חיים
טלפון לבירורים: 077-7541851 / 054-2499638

אורן מזרח -
מקום שכדאי 

לעבוד בו
התקדמות 

אישית 
ומקצועית
ליד הבית

בית כלל ביטוח
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מס הכנסה עדכן את תקרות ההפקדה 
וסכומי ההפקדה למוצרי הפנסיה ל-2017

מס הכנסה עדכן את תקרות ההפקדה וסכומי ההפקדה למוצרי 
הפנסיה ל-2017. 

אייל סיאני, מנהל מקצועי וממונה ציות ואכיפה פנימית בהלמן-אלדובי 
גמל ופנסיה, מסר לפוליסה, כי המידע חיוני ביותר לסוכני הביטוח 

ובעלי הרישיון הפועלים בענף, כיוון שנתונים אלו משפיעים ישירות על 
כל אזרח ואזרח, הן שכיר והן עצמאי. “חשיבות המידע מקבלת משנה 
תוקף לאור השינויים הרגולטוריים אשר נכנסו לתוקף בתחילת שנת 

2017” – סיכם סיאני.
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 2017תקרות וסכומים לשנת 
 שכיר/בעל שליטה עבור גמל לקופת הפקדה

 שנתי/חודשי סכום תיאור נושא
 חודשי ₪ 8,600 ן זיכוי ממס בגין הפקדה לקופת גמל משכורת בגינה ניתה תקרת  תקרת הכנסה מזכה

₪   מתקרת הכנסה מזכה( 7%)=ממס  זיכוי יינתןו בגינמרבי  חודשי הפקדהסכום  מרבית לזיכוי ממס הפקדה   חודשי  602
₪   מתקרת ההפקדה( 53%=בגין הפקדה לקופת גמל ) החודשי המרבי הזיכויסכום  ממס זיכוי מרבי לסכום   חודשי  211

בעל שליטה, המוכר לחברה כהוצאה בקופת גמל של  ת רכיב פיצוייםהפקדמרבי לסכום  עבור בעל שליטהלפיצויים הוצאה מוכרת 
 בשנת המס 

  ₪  שנתי 12,022

בעת  אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת במסתקרת הפקדה לפיצויים בגינה העובד  הפקדת פיצויים פטורהתקרת 
 (50,222*3.55%)=ההפקדה

 0,,,7  ₪  חודשי 

 לקרן פנסיהתקרת הפקדה חודשית 
  חדשה מקיפה

השכר פעמיים מ 02.3% -שווה למקיפה חדשה)הסכום  קרן פנסיהב סכום הפקדה מרבי
 (הממוצע במשק

 חודשי 3,966 ₪ 

לא ייזקפו כהכנסה חייבת  ,ממנה 7.3%עד  ,ת גמללקופהמעסיק  תגמוליאשר השכר  תקרת ממוצע במשקהשכר הפעמים  2.5
 בעת ההפקדה בידי העובד

 חודשי 01,435 ₪ 

₪   מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח  47הכנסה מרבית לסעיף   חודשי 21,500

 
 עצמאי עבור גמל לקופת הפקדה

 שנתי/חודשי סכום תיאור נושא
 תקרת הכנסה מזכה

 לעצמאי
 בגין הפקדה לקופת גמל  הטבות מס לקבלעמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי בגינה שנתית תקרת הכנסה 

 במונחים שנתיים( ₪ 43,370מהשכר הממוצע במשק )= %,4 -* עמית מוטב = עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל בסכום השווה ל
 שנתי 122,,02 ₪ 

 שנתי ,51,23 ₪  מתקרת ההכנסה(  3%.,4)=עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס עמיתבגינה יקבל  לקופת גמל לקצבה מרביתהפקדה   מרביהפקדה סכום 
הפקדה לקופת גמל לקצבה בשיעור מרבי של  בגין ( 53%בשיעור ממס )עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לזיכוי  ממס זיכוי לשווי מרבי 

 מההכנסה המזכה  3.3%
 שנתי 3,973 ₪ 

 שנתי 22,704 ₪  הפקדה לקופת גמל בגין  מההכנסה המזכה 44%של מרבי עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לניכוי בשיעור  ניכוי מרבי

-פנסיה חובה לעצמאי
 תקרת הכנסה

₪  ,27,,44 *שמ"ב(40)=תקרת הכנסה בגינה מחויב עצמאי להפקיד לקופת גמל   שנתי 

 –פנסיה חובה לעצמאי 
 תקרת הפקדה

₪  ,,6,3 שמ"ב לשמ"ב תחצימבין  בגין הכנסתו 40.33%מחצית שמ"ב +  עד מהכנסתו 1.13%להפקיד עצמאי מחויב   שנתי 

 0247ינואר 
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 שליטה בעל/שכיר עבור השתלמות לקרן הפקדה
 שנתי/חודשי סכום/שיעור תיאור נושא

 חודשי 15,712 ₪  משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס תקרת משכורת קובעת

ולא  לעובד כהכנסה חייבת ייזקףשיעור הפקדה של המעסיק עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא  שיעור הפקדת מעסיק
 יחויב במס רווח הון.

 חודשי 7.3%עד 

. שיעור זה חייב בגינו לא יחויב במס רווח הון שיעור הפקדה של העובד עד גובה תקרת המשכורת הקובעת שיעור הפקדת עובד
 משיעור הפקדת המעסיק. שלישלהיות לפחות 

 חודשי 0.3%עד 

 
 עצמאי עבור השתלמות לקרן הפקדה

 שנתי/חודשי סכום תיאור נושא
 שנתי 0,2,000 ₪  בגין הפקדה לקרן השתלמות הטבות מס לקבלעמית עצמאי זכאי בגינה שנתית תקרת הכנסה  תקרת הכנסה קובעת 

מתקרת ההכנסה  1.3%)=בגין הפקדה לקרן השתלמות ניכוי עצמאיפקדה מרבי בגינו יקבל עמית סכום ה מרביהפקדה סכום 
 הקובעת(.

 שנתי 44,722 ₪ 

 שנתי 18,240 ₪  03%בשיעור  תקרת הפקדה שהרווחים הריאליים בגינה פטורים ממס רווח הון תקרת הפקדה מוטבת 

 
 שונות

 שנתי/חודשי סכום תיאור נושא
 חודשי 75,,6 ₪  0247שכר ממוצע במשק לשנת  שכר ממוצע במשק

₪   בגלל עילת מיעוט הכנסות שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור ממס שכר מינימום  חודשי 5,000
 שנתי 12,200 ₪  (לכל שנת עבודהפטורים ממס )כספי פיצויים ומענקי פרישה  סכוםתקרת  תקרת פטור מענק פרישה
 שנתי 01,122 ₪  (לכל שנת עבודהפטורים ממס לשאירי נפטר )כספי פיצויים ומענקי פרישה  סכוםתקרת  עקב מוות תקרת פטור מענק פרישה

 שנתי 1,123 ₪  סכום קצבה מינימאלי שמעליו ניתן להוון סכומים בקופת גמל לקצבה סכום קצבה מזערי
 חודשי 8,360 ₪  16%בגינו מגיע פטור ממס בשיעור המרבי סכום הקצבה  תקרת קצבה מזכה

₪ ,1,26 סכום הפטור המרבי ממס בגין קצבה מזכה   פטור מרבי בגין קצבה מזכה    חודשי 
₪   על ההכנסה החייבת המס בגובהנקודת זיכוי מקנה הפחתה  שווי נקודת זיכוי  חודשי 215

 
ערך: אייל סיאני, מנהל מקצועי וממונה ציות ואכיפה פנימית בהלמן-אלדובי גמל ופנסיה
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נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
בקשתה של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות 
רמי יוסף לאלום  בע”מ )“המבקשת”(, נגד 
)“המשיב”(. שמות באי כוח הצדדים לא נזכרו 
בהחלטה אשר ניתנה בדצמבר 2016, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופטת אפרת בוסני.
הליך זה עוסק בבקשתה של המבקשת לדחות 
על הסף את התביעה, אותה הגיש המשיב, 
בטענה שחלפה תקופת ההתיישנות ולאחר 

שיהוי ניכר. 
ב21 בינואר 2016 הגיש המשיב כתב תביעה 
לבית המשפט, במסגרתה טען, כי לקראת 
וירוס בחלקות הפלפל  2012 התפרץ  סוף 
שלו )“האירוע”(. לטענת המשיב, מיד לאחר 
שהתגלה הווירוס הוא החל בביצוע פעולות 
ולעצור  הגידול  להציל את  שונות במטרה 
את התפשטותו. פעולות אלו לא עצרו את 
התפשטות הוירוס ולכן החליט המשיב לעקור 
את הגידולים הנגועים. המשיב טען, כי הווירוס 
גרם לנזקים כלכליים משמעותיים ולהרס של 

63% מהגידולים.
המשיב פנה תחילה למבקשת, אשר ביטחה 
את הגידולים החקלאיים בפוליסת ביטוח 
וביקש לקבל  )“הפוליסה”(,  אסונות טבע 
משנדחתה  האירוע.  בגין  ביטוח  תגמולי 
דרישתו, הגיש המשיב את כתב תביעה כאמור.

המבקשת טענה, כי התביעה התיישנה ולכן 
יש לדחות אותה על הסף. לטענתה, המשיב 
ציין בעצמו, כי האירוע התרחש בסוף שנת 
יותר  2012 והתביעה הוגשה לאחר שעברו 
משלוש שנים, כהוראת סעיף 31 לחוק חוזה 

הביטוח )“החוק”(.
 בנוסף נטען, כי התרחשות האירוע מגלמת 
ולכן אף אם  את מקרה הביטוח בפוליסה 
יותר, אין בכך  הנזק התגבש בשלב מאוחר 
כדי להשפיע על מרוץ ההתיישנות. המבקשת 
הוסיפה, כי המשיב הודיע לה על הנזק לאחר 

שיהוי ניכר. שיהוי זה מנוגד להוראות החוק 
ולתנאים החלים בפוליסה. מן הטעמים הללו, 
הגישה המבקשת בקשה לדחות את התביעה 

על הסף.
המשיב הגיב לבקשה של המבקשת וטען, כי 
מרוץ ההתיישנות מתחיל במועד התגבשות 
הזכות שלו לקבל את תגמולי הביטוח. זאת, 
עילת התביעה.  היווצרות  להבדיל ממועד 
לשיטתו, מועד התגבשות הזכות הינו בסמוך 
לסוף חודש אפריל 2013. טענה זו נשענה על 
הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה, לפיה דרוש 
נזק כמותי לגידול המבוטח, בהיקף העולה על 
 .30% שיעור ההשתתפות העצמית, שהייתה 
לפיכך, מקרה הביטוח התרחש רק לאחר שהנזק 
עלה על 30% משווי חלקת הגידול. בשל כך, 
אין לקבל את הבקשה של המבקשת ויש לדון 

בתביעה לגופה.
האם בית המשפט קיבל את הבקשה לדחות 

את התביעה על הסף מחמת התיישנות?
כי  המשפט,  בית  ציין  הדין  פסק  בפתח 
דחיית התביעה על הסף מהווה צעד דרסטי 
כנגד התובע. המשמעות של דחיית התביעה 
התובע  חסימת  הינה  התיישנות  מחמת 
רק מאחר  זכותו,  את  לממש  מהאפשרות 
שהתמהמה יותר מדי בהגשתה. בהקשר זה 
קבע בית המשפט העליון בעבר, כי כאשר בירור 
העובדות והראיות בתביעה עשוי להשליך על 
אופן ההכרעה בסוגיית ההתיישנות, שאלת 

ההתיישנות לא תידון כטענת סף.
עוד צוין, כי מועד תחילת ההתיישנות מותנה 
בקיומו של כוח תביעה מהותי בידי התובע 
לקבלת הסעד לו הוא טוען. ככל שהתביעה 
עוסקת במקרה ביטוח, חל ההסדר המיוחד 
שבסעיף 31 לחוק. הסדר זה קובע, כי תקופת 
ההתיישנות בתביעה לתגמולי ביטוח הינה 
שלוש שנים. כמו כן, מועד תקופת ההתיישנות 
מתחיל במועד התרחשות מקרה הביטוח. 

נדגיש, כי פרק הזמן שחולף ממועד התרחשות 
מקרה הביטוח ועד למועד שבו קמה עילת 
התביעה, יובא בחשבון לעניין ההתיישנות. 
לכלל זה קיים חריג הנוגע לתביעות לתגמולי 
ביטוח עקב נכות שנגרמה ממחלה או מתאונה.
בית המשפט בחן את טענות הצדדים וקבע, 
כי יש לערוך בירור עובדתי על אודות נסיבות 
המקרה טרם הדיון בשאלת ההתיישנות. עוד 
נקבע, כי בין המבקשת לבין המשיב קיימת 
מחלוקת ממשית לעניין המועד שממנו התחילה 
תקופת ההתיישנות. מצד אחד טענה המבקשת, 
כי המועד הינו פגיעת הווירוס בחלקות הגידול, 
דהיינו סוף שנת 2012. מנגד טען המשיב, כי 
המועד הקובע על פי תנאי הפוליסה הינו המועד 
שבו התרחש נזק כמותי בהיקף של 30%, דהיינו 

בסמוך לסוף אפריל 2013.
טענות אלו מלמדות על מחלוקת עובדתית 
ומשפטית בשאלה, איזה מבין המועדים הוא 
המועד הרלוונטי לתחילת מרוץ ההתיישנות. 
טענות אלו כרוכות בפרשנות הפוליסה בהתאם 
לכוונת הצדדים לה. פרשנות ראויה תוכל 
להיעשות רק לאחר בירור עובדתי ושמיעת 
ראיות. יתירה מזאת, לעניין טענת השיהוי, 
כי שיהוי  בית המשפט העליון קבע בעבר, 
כשלעצמו אינו מצדיק דחיית תביעה על הסף, 
על אף שהוא יכול להשליך על בירור התביעה 

ועל נטל ומידת ההוכחה שלה.
בית המשפט קבע, כי יש להעדיף את בירור 
המחלוקת במקרה דנן על פני דחיית התביעה 
על הסף. לפיכך, הבקשה לדחיית התביעה על 
הסף לא התקבלה והתביעה תידון בפני בית 
המשפט. נדגיש, כי למבקשת עומדת הזכות 
להעלות את טענותיה בעניין ההתיישנות בשלב 

שלאחר שמיעת הראיות.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

המחוזי.

האם התיישנות בתביעת 
ביטוח תידון כטענת סף?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בשירותי דרך אין בערך – רק 
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איתוראן  מחקר שערכה חברת 
גניבות כלי רכב  בנושא אירועי 
2016, במדגם ארצי של  בשנת 
כ-400 אלף כלי רכב, קובע שבשנת 
2016 חל גידול של כ-25% במספר 
2015. ברכבים  הגניבות לעומת 
ארבעת  על  הנמנים  חדשים, 
השנתונים האחרונים, חל גידול של 

כ-30% במספר אירועי הגניבות.
הופעתו  ששכיחות  הסגמנט 
בקרב אירוע הגניבה זינק בצורה 
הדרמטית ביותר הינו הג’יפונים 
הגניבה  אירועי  מספר  כאשר 

 2015 בסגמנט זה זינק פי שניים בין השנים 
ל-2016.

על פי המחקר של איתוראן, אזור גוש דן ממשיך 
להוביל את טבלת גניבות הרכב עם 34% מכלל 
ניסיונות הגניבה ואחריו אזור השרון עם 23%, 
אזור השפלה עם 13%, נפת ירושלים - 10%, אזור 
הדרום - 10%, אזור הצפון עם 8% ויו”ש - 2%.

היו  רכב  גניבות  ניסיונות  מכלל   78%
בשיטת הפריצה האלימה לרכב וניסיון הנעה 

באמצעות מחשבי רכב פרוצים. 
18% באמצעות גניבת מפתחות 
הרכב מבית הלקוח )בעיקר ברכבי 
יוקרה(, 2% גניבת רכב באמצעות 
מפתח שנשאר ברכב ו-2% גניבות 

רכב בשוד אלים. 
סגמנט כלי הרכב בעלי שכיחות 
ניסיונות הגניבה הגדולים ביותר 
בשנת 2016: רכב פרטי – 41%, רכב 
מסחרי – 20% , ג’יפים 4*4 – 18%, 
משאיות – 10%, ג’יפונים – 8% 

ואופנועים וכלי צמ”ה – 3%. 
את הקפיצה ב-100% בסגמנט 
הג’יפונים מסבירים באיתוראן בעיקר בעובדה, 
2016 ממוקמים הג’יפונים בראש  שמתחילת 
טבלת מכירות הרכב הארציות. לכן חלקי החילוף 
שלהם מבוקשים והרכבים עצמם הופכים ליעד 

מרכזי לגניבות.
ניר שרצקי, מנכ”ל איתוראן, מציין ש”ב-2016 
הובילו צוותי האכיפה של איתוראן למעצרן של 
115 חוליות גנבי כלי רכב. איתוראן סיכלה ומנעה 
גניבתם של כ-8,720 כלי רכב - מדובר בחיסכון 

של יותר מ-805 מיליון שקל למשק. מעצרן של 
115 חוליות גנבי הרכב בזמן אמת מסייע רבות 
לתהליך הרשעת החשודים ולמאסרם לתקופות 
ממושכות. בכך, צפויים המאסרים לחסוך לשוק 
גניבות פוטנציאליות  הרכב הישראלי אלפי 
2017 ואף מעבר לה. בנוסף, מדובר  במהלך 
בעלייה של 15% במספר החוליות שנתפסו, שכן 

ב-2015 נתפסו כ-100 חוליות בלבד”.
כי היעד המרכזי של  עוד עולה מהמחקר, 
2016 היה שטחי הרשות  גנבי הרכב בשנת 
וחברון(  רמאללה  כרם,  )טול  הפלסטינית 
בדומה לשנים הקודמות. ב-2016 התמקדו 
גנבי הרכב בהעברת הרכבים הגנובים לערים 
רמאללה וטול כרם, הנמצאות סמוך למרכז 
הארץ ואשר משמשות עבור הגנבים ערי מקלט 

לכל דבר ועניין. 
הערים שבהם ההסתברות לאירוע גניבה היא 
הגבוהה ביותר הן ירושלים עם 8% מהאירועים, 
תל אביב עם 6.5% ופתח תקווה עם 5%. היום 
המועדף על גנבי הרכב לביצוע הגניבה הינו הלילה 
שבין שבת לראשון. גם בימים גשומים וסוערים 

מורגשת עלייה ניכרת בכמות האירועים.

איתוראן: גידול של 25% באירועי 
גניבות רכבים ב-2016 לעומת 2015

 מחקר שערכה איתוראן קובע שבשנת 2016 חל זינוק דרמטי באירועי גניבת רכבים של 
ג’יפונים, פי-2 מאשר בשנת  2015 ניר שרצקי, מנכ”ל איתוראן, מציין שב-2016 הובילו 

צוותי האכיפה של איתוראן למעצרן של 115 חוליות גנבי כלי רכב, איתוראן סיכלה 
ומנעה גניבתם של כ-8,720 כלי רכב ומדובר בחיסכון של יותר מ-805 מיליון שקל למשק

ניר שרצקי, מנכ”ל איתוראן

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
הפרמיה אינה עולה בשום שלב על תעריף הספר של ביטוח ריסק בפרמיה משתנה במגדל.בפתרון זה אין ערכי סילוק או פדיון.  המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות על פי תנאי 
הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור בעלון זה אינו מהוות תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

גם בביטוח חיים, טוב שיש מגדל מאחוריך

ביטוח חיים למקרה פטירה בפרמיה משתנה בשנים הראשונות לביטוח, אשר מתקבעת בהמשך.

במידה ונקבע גיל סיום 70: קיבוע פרמיה לאחר 15 שנה או בהגיע המבוטח לגיל 50, לפי המאוחר מביניהם.

במידה ונקבע גיל סיום 75: קיבוע פרמיה לאחר 15 שנה או בהגיע המבוטח לגיל 55, לפי המאוחר מביניהם.

מהיום ללקוחות שלך יש עוד אפשרות בחירה!
פתרון חדש ובלעדי במגדל - ריסק משולב 
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ייצוגיות באותו נושא הוגשו גם נגד חברות הביטוח איילון, הפניקס, ביטוח ישיר 
וביטוח חקלאי בהיקף מצרפי מוערך של 12.25 מיליון שקל כלפי כל אחת מהן

ייצוגית נגד מנורה מבטחים: לא מגלה 
למבוטח ביוזמתה כי הגיע למדרגת גיל 

או ותק בנהיגה המזכה בהפחתה בפרמיה

תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית הוגשה 
מנורה  נגד  מרכז  המחוזי  המשפט  בבית 
מבטחים וחברת ביטוח נוספת, בטענה לפיה 
גובות גביית יתר מן המבוטחים  הנתבעות 
כאשר הן נמנעות מלנהוג על פי פרקטיקה 
נוהגת, של הפחתה בדמי הביטוח בעת חציית 
מדרגת גיל ו/או ותק נהיגה המזכה בהפחתה 
בפרמיית ביטוח – כך דיווחה החברה לבורסה 

אתמול, יום ג’.
ייצוגיות באותו נושא הוגשו גם נגד חברות 
הביטוח איילון, הפניקס, ביטוח ישיר וביטוח 
חקלאי בהיקף מצרפי מוערך של 12.25 מיליון 
שקל כלפי כל אחת מהן )פוליסה, גיליון 2205, 

מה-8 בינואר 2016(.
על פי הדיווח, לטענת התובעים קיים נוהג 
בענף ביטוח רכב )על ידי חברות ביטוח וסוכני 
ביטוח מטעמן( לאפשר עדכון של הכיסוי 
ולקבל  הביטוחי תוך כדי תקופת הביטוח 
החזר פרמיה בהתאם לגיל ו/או ותק הנהיגה 
המעודכן. במנורה מציינים, כי התובעים מפנים 

בתביעתם להחלטת אישור בבקשה לאישור 
עניין נשוא  ייצוגית אחרת באותו  תובענה 
תובענה דנן, שניתנה ביום 1 בינואר 2017 כנגד 
חברת ביטוח אחרת, במסגרתה הוכח לטענתם 

הנוהג האמור.
עילות התביעה הנטענות הן, בין היתר, הפרת 
חובת האמון, הפרת חובת הגילוי וחובת תום 
הלב המוגברת, הפרת חובת תום הלב במשא 
ומתן ובדרך מקובלת, הפרת הוראות בפקודת 
הנזיקין, מסירת תיאור מטעה תוך הפרת חוק 
הפיקוח שירותים פיננסים )ביטוח( ועשיית 

עושר ולא במשפט.
הקבוצה אותה מבקש המבקש לייצג ביחס 
לכל אחת מהנתבעות הינה כל המבוטחים 
ג’, בתקופה  וצד  בביטוח רכב חובה, מקיף 
שתחילתה שבע שנים קודם להגשת התובענה 
דין בתובענה, אשר הגיעו  ועד למתן פסק 
במהלך תקופת הביטוח למדרגת הגיל ו/או 
וותק הנהיגה המזכה בהפחתת דמי הביטוח, 
ואשר הנתבעות נמנעו מלנהוג כלפיהם על פי 

הפרקטיקה הנוהגת ואשר כתוצאה מכך לא 
קיבלו את ההפחתה. 

הנזק שנגרם לכלל חברי הקבוצה מוערך על ידי 
המבקש לכל הפחות בסך של כ- 12.5 מיליוני 

שקל, כנגד כל אחת מהנתבעות.
הסעדים המבוקשים הם לחייב את הנתבעות 
בפיצוי ו/או השבה לחברי הקבוצה בגובה מלוא 
סכומי הפרמיה שנגבו ביתר בתוספת הפרשי 
וריבית עד למועד ההשבה בפועל,  הצמדה 
ו/או  לגלות למבוטחים  להורות לנתבעות 
למועמדים לביטוח באופן יזום בפוליסות ביטוח 
רכב מכל סוג שהוא שהם עתידים להגיע במהלך 
תקופת הביטוח לגיל ו/או ותק נהיגה המזכה 
בהפחתת דמי הביטוח וזאת טרם ההתקשרות 
בפוליסה וכן בהודעה נפרדת סמוך לפני הגעת 
המבוטח לגיל המזכה ו/או הוותק המזכה, וכן 
לפסוק גמול לתובע המייצג ושכ”ט לבאי כוחו.
כי בשל העובדה שהבקשה הוגשה  נמסר 
בימים אלו, לא ניתן, בשלב זה, להעריך את 
סיכוייה והסיכויים לאישורה כתובענה ייצוגית.
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את  השבוע  עדכנה  אשדוד  נמל  חברת 
המכרז החדש למערך הביטוחי שלה. המכרז 
החדש פורסם בנובמבר 2016, לאחר שבית 
המשפט המחוזי קיבל את עתירתה של חברת 
הראל נגד הנמל ופסק כי אין מקום להגביל 
את חברות הביטוח הישראליות מלהשתתף 
במכרז )פוליסה, גיליון 2158 מה-7 בספטמבר 

.)2016
הביטוח  תכנית  המעודכן,  המכרז  פי  על 
של חברת הנמל תשתנה באופן הבא: תכנית 
הביטוח של חברת הנמל, שכללה 12 פוליסות, 
תתעדכן ל-10 פוליסות שחובה להגישן, כאשר 
אין חובת הגשת לגבי שתי הפוליסות הבאות: 

1. ביטוח רכבי יבוא )חובה(. 
2. ביטוח חובה לרכבי צמ”ה ול-2 משאיות 

מתדלקות וכבאית אחת. 
בחברה מציינים כי הגשת הצעה עבור שתי 
הפוליסות שלעיל, הינה אופציה בלבד שלא 
תשוקלל במסגרת שקלול ההצעה הכספית. 
תאפשר  הנמל  חברת  כי  מובהר  בנוסף, 
עריכת הביטוח המפורט בסעיף קטן 2 )רכבי 
הפול, אולם במחירי  וכו’( באמצעות  צמ”ה 

המקסימום כפי שפורסמו במסמכי ההליך.
מציעים המבקשים להגיש הצעתם למכרז, 
מתבקשים לעמוד בכל תנאי הסף, כפי שפורטו 
בנוסח הפרסום העיקרי, ולהגיש את הצעתם 
הטכנית עד ולא יאוחר מה-15 בינואר 2017. 

מציע שיעמוד בתנאי הסף כנדרש במסמכי 
המכרז, יידרש להגיש הצעה כספית עבור כל 
עשר הפוליסות, עד ל-19 בינואר. יתר תנאי 

הסף והפרטים המופיעים בפרסום העיקרי 
נותרו בעינם. המועד האחרון להגשת הצעות 

הינו יום ה’ ה-19 בינואר 2017.

הראל נתבעת לשלם תגמולי ביטוח בסך 
3.5 מיליון שקל למבוטחת שלה חברת ס.ט. 
בבניית  העוסקת  מנשר,  הירוקה  רוממה 

דירות ושיווקן.
בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי 
בחיפה נאמר, כי התובעת בונה החל מחודש 
נובמבר 2013 פרויקט למגורים הידוע כפרויקט 
“רוממה הירוקה” בין הרחובות פלמ”ח וקרן 
וכי הראל  רוממה בחיפה,  היסוד בשכונת 
ביטחה את הפרויקט בפוליסה לביטוח עבודות 

קבלניות הכוללת כיסוי מפני נזקי טבע.
 2013 מדצמבר  החל  התובעת,  לדברי 
לירידת  בחיפה סערות שהביאו  התחוללו 
גשמים חזקים וחריגים במיוחד, לרבות באזור 
הפרויקט הנבנה על רכס משופע ביותר בהר 
הכרמל. עקב הגשמים העזים וזרימת המים 
אירעה באחד הימים, בראשית חודש ינואר 

2014, התמוטטות של המצוק במדרון לכיוון 
רחוב קרן היסוד וכל העבודות שבוצעו עד 

למועד זה נהרסו וירדו לטמיון.
לטענת התובעת, כתוצאה מההתמוטטות 
היא נאלצה לבצע פעולות של סילוק האדמה 
של  מחדש  תכנון  מהשטח,  שהתמוטטה 
הקרקע  פני  מצב  לנוכח  הבנייה  עבודות 
עבודות הנדסיות  לבצע  וכמובן  החדשים, 
שונות ומורכבות במקום המדרון שהתמוטט. 

כל זאת, על מנת לאפשר את המשך הבנייה.
כי עקב הנזק כתוצאה  התובעת מציינת, 
מהתמוטטות והגלישה התעכב המשך ביצוע 
הפרויקט במשך 11 חודשים לפחות, וכמו כן 
נוצרו עיכובים מאוחרים יותר עקב הגלישה 
והנזק, שיצרו גם הם עיכוב מתמשך בפרויקט, 
יגרום לאיחור במסירת הדירות  דבר אשר 

לרוכשים.

יוסי  בתביעה שהוגשה באמצעות עוה”ד 
ויריב שפרונג נאמר, כי עלות תיקון  ליבנה 
הנזקים הוערכה על ידי השמאי נחום פרמינגר 
בסך של 2.5 מיליון שקל  וכי לכך יש להוסיף 
עלויות תקורה נוספות הנובעות מהתארכות 
הפרויקט, כך שסך כל הסכומים הנתבעים 

מסתכמים ב-3.5 מיליון שקל.
לדברי התובעת, המדובר במקרה ביטוח 
המכוסה על פי הפוליסה וכי על הראל לפצותה 
בגין מלוא נזקיה. התובעת מציינת עוד, כי 
גם הנזק הנובע מהאיחור בסיום הפרויקט 
מהווה נזק המכוסה בפוליסה, ואולם נזק זה 
טרם התגבש מאחר שהפרויקט טרם הסתיים 
ומסירת הדירות טרם החלה, אולם היא שומרת 
על זכותה לתבוע בעתיד את הראל גם בגין 

הנזקים הללו. 
בהראל בחרו לא להגיב.

נמל אשדוד מעדכנת את מכרז הביטוח: מוציאה 
את ביטוח רכבי יבוא )חובה( וביטוח רכבי צמ”ה

הראל נתבעת לפצות חברת בנייה ב-3.5 מיליון 
שקל עקב התמוטטות מצוק על אתר הבנייה

 התובעת חברת ס.ט. רוממה הירוקה מנשר מציינת, כי עקב גלישת המצוק  והנזק שנגרם לאתר 
התעכב הפרויקט במשך 11 חודשים לפחות  כמו כן נוצרו עיכובים מאוחרים יותר, שיצרו עיכוב 

מתמשך בפרויקט, דבר שיגרום לאיחור במסירת הדירות לרוכשים - נזק שגם הוא מכוסה בפוליסה

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

מכרזים
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בין   – הישראליות  התעופה  חברות 
האתר  העולמי.  הבטיחות  בדירוג  המובילות 
המובילים  את  מדרג   AirlineRatings.com
האוויריים הבטוחים ביותר. במקום הראשון זה 
האוסטרלי  האווירי  המוביל  צועד  שנים  ארבע 

Qantas עם 0 מקרי מוות.
אחריו צועדים:

 Air New Zealand, Alaska Airlines,
 All Nippon Airways, British Airways,
 Cathay Pacific Airways, Delta Air Lines,

 Etihad Airways, EVA Air, Finnair,
 Hawaiian Airlines, Japan Airlines,
 KLM, Lufthansa, Scandinavian
 Airline System, Singapore Airlines,
 Swiss, United Airlines,  Virgin Atlantic

 .Virgin Australia-ו
בתחום  האוויריים  המובילים  רשימת  בראש 
 Aer Lingus, Flybe, נמצא את low-cost-ה
 HK Express, Jetblue, Jetstar Australia,
 Jetstar Asia, Thomas Cook, Virgin

 .Westjet-ו  America, Vueling
 148 שנדגמו,  אוויריים  מובילים   425 מתוך 
שבעה   – ביותר  הגבוה  הדירוג  את  קיבלו 
פחות  או  כוכבים  שלושה  קיבלו   50 כוכבים. 

ו-14 מובילים אוויריים קבלו רק כוכב אחד. 
אל על קבלה שבעה כוכבים בתחום הבטיחות 
ורק ארבעה כוכבים )מתוך 7( בתחום ה”מוצר”.  
לא  אולם  בטיחות  כוכבי  שבעה  קבלה  ארקיע 
ישראייר קבלה שבעה  דורגה בתחום ה”מוצר”. 
כוכבי בטיחות אולם לא דורגה בתחום ה”מוצר”.

חברות התעופה הישראליות – בין 
המובילות בדירוג הבטיחות העולמי 

איל ההון הקנדי פרם ווטסה מחפש 
Allied World סיוע לרכישת

התנגשות בין 
שתי אניות גרמה 
לזיהום המעבר 

הימי בין סינגפור 
למלזיה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 Fairfax Financial הקנדי  המבטח 
הקנדי  ההון  איל  שבבעלות   ,Holdings Ltd
השוויצרי  המבטח  את  רכש  ווטסה,  פרם 
Allied World Assurance Co תמורת 4.9 
מיליארד דולר )פוליסה, גיליון 2200 מה-27 
בדצמבר 2016( . כעת מחפש ווטסה שותפים 

לעסקה שיסייעו לו במימונה. 
על פי מתווה עסקה, פיירפאקס תשלם 900 
הדירוג  במניות.  והיתר  במזומן  דולר  מיליון 
נמוך,  כה  הוא  הוא  פיירפאקס  של  הכלכלי 
את  לדרדר  יכולה  חיצוני  למימון  שחשיפה 
 A.M. זבל”.  ל”מניית  החברה  מניות  דירוג 
 interest coverage ratio מדרג את  Best
ושל    +bbb-כ   Allied World של   ICR

 .bbb - פיירפאקס
את  תוריד  לעסקה  נוסף  משקיע  הכנסת 
לחץ המימון שמופעל על פיירפאקס ותקטין 
פנייה  נעשתה  כך  בשל  מניותיה.  דילול  את 
 Ontario Municipal Employees-ל
ומספר   Retirement System OMERS
לעסקה  כשותפים  להיכנס  נוספים  גורמים 

תמורת הקצאת מניות. 
עסקאות  בשתי  בעבר  שותף   OMERS
שלל  המבטח  ברכישת   – ווטסה  שעשה 
 30% 2015 תמורת  Brit Plc, בשנת  לוידס, 
 Eurolife ERB וברכישת  המניות,  מהון 
בהיקף  )עסקה   2016 באוגוסט   Insurance

של 536.42 מיליון דולר(. 

מאניית  נשפכו  נפט  של  טונות   300 כמעט 
המכולות APL Denver למעבר הימי הצר בין 
אניית  עם  התנגשות  לאחר  למלזיה  סינגפור 
רשות  דיווחה  כך   ,WAN HAI 301 המכולות 
היו  לא  שעבר.  רביעי  ביום  מלזיה  של  הנמלים 

נפגעי גוף באירוע. 
 Pasir לנמל  מחוץ  התנגשו  האניות  שתי 
אניות  תנועת  בו  באזור  שבמלזיה,   Gudang
צפופה. קציני האניות התרשלו וטעו בשיקוליהם 
גרמה  ההתנגשות  להתנגשות.  שגרם  דבר   -
לפירצה במיכל הדלק של APL Denver ומאות 
טונות של דלק נשפכו לים. הדלק גרם, בין היתר, 
נזקים לשלוש  חוות לגידול דגים כשבאחת מהן 
דווח על דגים מתים במשקל שנע בין 100 ק”ג 

ל-200 ק”ג.
האנייה APL Denver היא בבעלות החברה 
הגרמנית HLL Pacific Schiffahrts ומפליגה 
היא  האחרת  האניה  גיברלטאר.  דגל  תחת 
.Wan Hai Lines בבעלות החברה הסינגפורית

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:

 במקום הראשון זה ארבע שנים צועדת חברת התעופה האוסטרלית קוואנטס  מתוך 425 מובילים אוויריים 
שנדגמו, 148 קיבלו את הדירוג הגבוה ביותר - שבעה כוכבים  בין מקבלי הדירוג הגבוה: אל על, ארקיע וישראייר

APL Denver אניית המכולות


