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קבוצת דן מעבירה את ביטוחי החובה של 
החברות הבנות מאיילון לשלמה ביטוח

 בתיק הביטוחי הכולל של קבוצת דן, מבוטחים כ-1,800 אוטובוסים, בהיקף פרמיה מוערך של כ-45 מיליון 
שקל  על פי הערכות, כ-20% מהתיק עבר לשלמה  העסקה בוצעה באמצעות סוכן הביטוח גדי קלמן

דן  הציבורית  התחבורה  קבוצת 
של  החובה  ביטוחי  את  מעבירה 
האוטובוסים בחברות הבנות מאיילון 
של  החובה  ביטוח  ביטוח.  לשלמה 
נשאר  דן  חברת  של  האוטובוסים 
הכולל  הביטוחי  בתיק  באיילון. 
כ-1,800  מבוטחים  דן  קבוצת  של 
אוטובוסים, בהיקף פרמיה מוערך של 

כ-45 מיליון שקל. 
על פי הערכות, כ-20% מהתיק עבר 
לשלמה  הובאה  העסקה  לשלמה. 
באמצעות סוכן הביטוח של קבוצת דן 
גדי קלמן, כאשר יועץ הביטוח של דן 

הינו עו”ד יגאל שגיא. 
לא מדובר בפעילות חדשה לחלוטין בשלמה 
ביטוח. החברה מקיימת פעילות קטנה של 
והיא  ותיור,  אוטובוסים בסגמנט של סיור 
בוחנת כעת את הכניסה לתחום קווי ההסעה 
הסדירים, בפרמיה גבוהה מהפרמיה בענף. 
בשלמה אין כוונה לקחת את כל תיק הביטוח 
איטית  כניסה  מתכננים  ובחברה  דן,   של 

וזהירה לענף.  
גיורא פלונסקר, משנה למנכ”ל ומנהל האגף 
לביטוח אלמנטרי באיילון, מסר לפוליסה: 
“איילון דרשה בחידוש הביטוח עליית פרמיה 
המשקפת את הסיכון הכרוך בביטוחי החובה. 

חברה אחרת נראה שמעריכה את הסיכון באופן 
נראה שדרשה פרמיה  וכתוצאה מכך  שונה 

נמוכה יותר”.

שתי סוכנויות, שלוש חברות ביטוח

 – ידי סוכנות הביטוח  על  נשלט  התחום 
רמות בראשות ברוך וייסברוד וע”י גדי קלמן 

באמצעות הסוכנויות ק.ש. וג’י.אי.בי.או.
אפיקים,  קווים,  רמות היא המבטחת של 
קלמן,  בוס.  וסופר  מטרופולין  דן,  מטרו 
ששימש כאמור סוכן הביטוח של דן מול שלמה, 

משמש גם כסוכן הביטוח של אגד. 
החברות המרכזיות שפועלות בתחום, 
ככל הידוע, הן הראל, המבטחת הנוכחית 
של אגד )ואת החברות הבנות, כולל אגד 
תעבורה(, איילון, המבטחת של חברת דן 
ומספר חברות נוספות, וכאמור – שלמה 

ביטוח שנכנסת כעת לתחום.
איתן פיקסמן, מסר:  דובר חברת דן, 
“חברת דן והחברות הבנות, בהגיע מועד 
חידוש ביטוח החובה לכלי הרכב, בוחנות 

ובוחרות את ההצעה הטובה ביותר”. 
בנובמבר 2014 איבדה איילון את תיק 
הביטוח של אגד להראל )פוליסה, 1863 

מה-11 בנובמבר(.
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ייצוגית נגד הראל: לא מגלה למבוטח 
ביוזמתה שהגיע לגיל או ותק בנהיגה 

המזכה בהפחתת פרמיה 
 תביעות דומות הוגשו לאחרונה נגד מגדל, הפניקס, מנורה מבטחים, איילון, ביטוח ישיר, 

הכשרה, שלמה וביטוח חקלאי  התביעה היא בהיקף מצרפי מוערך של לפחות 12.25 מיליון שקל

הראל  גם חברת הביטוח 
חברות  לרשימת  נוספה 
הביטוח נגדן הוגשו בקשות 
ייצוגיות,  לאישור תביעות 
בטענה להפרת חובתן לגלות 
למבוטחיהן  יזום  באופן 
על  רכב  ביטוח  בפוליסות 
לחצות  עומדים  שהם  כך 
נהיגה  ותק  או  גיל  מדרגת 
הביטוח  תקופת  במהלך 
באופן המזכה אותם בהפחתת 
דמי הביטוח. תביעות דומות 
מגדל,  נגד  הוגשו לאחרונה 
הפניקס, מנורה מבטחים, 

וביטוח  איילון, ביטוח ישיר, הכשרה, שלמה 
חקלאי )פוליסה, גיליון 2213, מה-25 בינואר 
2017(. הראל הודיעה על הגשת הייצוגית היום 

)יום ג’( לבורסה.
התביעה היא בהיקף מצרפי מוערך של לפחות 

12.25 מיליון שקל בשמם של 
מבוטחי הראל בביטוח רכב 
אשר  ג’,  וצד  מקיף,  חובה, 
הגיעו במהלך תקופת הביטוח 
למדרגת הגיל או ותק הנהיגה 
המזכה בהפחתת דמי הביטוח, 
בתקופה שתחילתה שבע שנים 
ועד  קודם להגשת הייצוגית 
למתן פסק דין - אשר הראל 
נמנעה מלנהוג כלפיהם על פי 
הפרקטיקה הנוהגת וכתוצאה 
מכך לא קיבלו את ההפחתה.

בית המשפט המחוזי מרכז 
הראל  כי  להצהיר,  מתבקש 
הפרה את חובתה לגלות באופן יזום למבוטחיה 
בפוליסת ביטוח רכב מכל סוג שהוא )לא בעצמה 
ולא באמצעות סוכני הביטוח מטעמה(, כי הם 
עתידים להגיע במהלך תקופת הביטוח לגיל 
ו/או ותק נהיגה המזכה בהפחתת דמי ביטוח. 

לפי התביעה, האינפורמציה לא נמסרה הן קודם 
להתקשרות בפוליסה ובמסמכי הפוליסה, והן 
בהודעה נפרדת סמוך לפני הגיע המבוטח לגיל 

המזכה או לוותק המזכה.
בנוסף מתבקש בית המשפט על ידי מגישי 
הבקשה, יצחק אשריאן ובנו, באמצעות משרד 
עוה”ד בך, לדרמן ושות’, להורות להראל לתקן 
את מדיניותה מכאן ואילך ולגלות למבוטחיה 
באופן יזום את המידע לפיו הם עומדים לחצות 
את מדרגת הגיל או הוותק בנהיגה במהלך 
להתקשרותם  קודם  הן  הביטוח,  תקופת 
בפוליסה והן בהודעה נפרדת סמוך לפני חציית 

מדרגת הגיל או הוותק.
עוד מתבקש בית המשפט לחייב את הראל 
בפיצוי ו/או השבה למבוטחים חברי הקבוצה 
סכומי  מלוא  בגובה  בתובענה  המיוצגת, 
הפרמיה שנגבו ביתר כתוצאה מההפרה. לדברי 
יתבררו  המדויקים  הסכומים  המבקשים, 

לכשיימסרו נתונים בעניין על ידי הראל.

שנת 2017 – המקצוענים מרוויחים יותר 
סוכן ביטוח, בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש! 

שמים אותך במרכז!

לפרטים:

ניר עובדיה

050-3613610

nir@oren-ins.co.il

פתרונות 
מלאים 

בביטוח כללי

מגוון מסלולי 
התקשרות 

ורכישה

ניהול מכירות 
ומבצעים 
פנימיים

גיוס והכשרת 
כ"א למשרד 

הסוכן

ליווי מקצועי 
ופיתוח 

עסקי לסוכן 
הביטוח

קשר אישי 
ומשפחתי

 One stop
 shop

בביטוח חיים

תמיכה 
ביישום 

הרגולציה 
במשרד הסוכן

BEST PRICE
המערכת המתקדמת 

בענף, בבלעדיות לסוכני 
הקבוצה

www.oren-ins.co.il

מישל סיבוני, מנכ”ל הראל
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“משטר סולבנסי 2 וההתמודדות עם רגולציה 
אינטנסיבית המשפיעה במידה רבה על רווחיות 
החברות הם להערכתנו האתגרים העיקריים 
העומדים בפני חברות הביטוח בישראל“ – 
 S&P-לנה שוורץ, אנליסטית ב כך מעריכה 
מעלות, בדוח “אתגרי ענף הביטוח בישראל 
ובאירופה בשנת 2017: ריבית נמוכה, רגולציה 
ותחרות” שפורסם השבוע. עוד התייחסה שוורץ 
לחברות הביטוח הישראליות, וציינה כי סביבת 
הריבית הנמוכה בשנים האחרונות מאלצת את 
חברות הביטוח לחזק את הרזרבות הביטוחיות 
ולהתמודד עם תשואות נמוכות יותר וכתוצאה 
מכך לחפש אחר מקורות תשואה אחרים, לרוב 

ברמת סיכון גבוהה יותר.
2017 צפויה להיות רוויית אתגרים  “שנת 
לחברות ביטוח הפועלות במדינות אירופה, 
)EMEA(” – כך  ואפריקה  המזרח התיכון 
נכתב בדוח. “האתגרים העיקריים כוללים 
ריבית  התאמה של המודל העסקי לרמות 
ניהול  נמוכות, התאמת הדיווחים ותהליכי 
הסיכונים להתנהלות תחת משטר סולבנסי 
)Solvency II( והתמודדות עם תנאים   2
מאקרו כלכליים לא פשוטים בחלק ממדינות 
האזור. בנוסף, החברות הביטוח יידרשו לנווט 
את דרכן תחת רגולציה מכבידה ואי ודאות 
פוליטית, כמו למשל לקראת יציאת בריטניה 
ובעקבותיה   )Brexit( מהאיחוד האירופי 
או לאור התפתחויות הקשורות בתוצאות 
הבחירות הצפויות בחלק מהאזורים. תחרות 
גוברת בחלק גדול בתחומי הפעילות מתווספת 
גם היא לרשימת האתגרים העומדים בפני 
החברות בענף. מדיניות מוניטרית של בנקים 
מרכזיים באירופה המובילה לצמצום מרווחים 
מובילה גם היא את חברות הביטוח ליטול 

סיכונים גבוהים יותר על מאזניהם”.
ביחס לסיכון הריבית, מצוין בדוח כי חברות 
הביטוח בישראל חשופות לסיכון הריבית 
הנמוכה, באופן שונה מהמבטחים האירופיים. 
מוצרי ביטוח חיים מבטיחי תשואה לא נמכרים 
בישראל מאז שנת 1991, ובממוצע, חלק גדול 
מההתחייבויות הקיימות מגובות באגרות חוב 
מיועדות עם תשואה מובטחת, מה שמגביל את 
סיכון השגת התשואה. גם הפיזור העסקי הרחב 
יחסית של חברות הביטוח בישראל, הפועלות 
מלבד בתחום ביטוח החיים גם בתחומי הביטוח 
הכללי וביטוח הבריאות, ממתן את השפעת 

הריבית הנמוכה בהשוואה לאירופה. 
בחברות  החוב  גיוסי  למגמת  בהתייחס 
הביטוח נכתב בדוח, כי “גם חברות הביטוח 
בישראל מנצלות את הירידה בעלות המימון 
ולהערכתנו צפויות להמשיך במגמת גיוסי החוב 
בשנה הקרובה, לשם מיחזור חוב קיים וכן על 

מנת לחזק את ההון לקראת יישום סולבנסי 2. 
במקרים בהם אנו רואים גידול בהיקפי החוב 
הכולל, הוצאות המימון עולות, למרות עלותו 
הנמוכה יותר של החוב החדש. ככל שגידול 
בהוצאות המימון אינו מלווה בגידול מקביל 

ברווחיות, הדבר עלול להחליש להערכתנו 
את הגמישות הפיננסית של המבטח ולהעיב 
על הדירוגים. זאת, במיוחד לאור הלחץ על 
רווחיות החברות בשל סביבת הריבית הנמוכה 

ומהלכי הרגולציה”.

 S&P מעלות: סולבנסי 2 ורגולציה 
אינטנסיבית הם האתגרים העיקריים 

העומדים בפני חברות הביטוח בישראל

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, 
דורית סלינגר, הטילה על הפניקס עיצום 
כספי בסך של 2,812,500 שקל בגין הפרה 
לכאורה של הוראות חוזר צירוף לביטוח, 
שיווקית  פנייה  הצגת  באופן  העוסקות 
למועמד לביטוח – כך הודיעה החברה היום 

)יום ג’( לבורסה.
בדוחות הכספיים של החברה מה-30 

בספטמבר 2016 נמסר על כוונת הממונה 
להטיל עיצום כספי בסך של 5 מיליון שקל, 

אך בפועל הקנס הופחת.
התקבלה  העיצום  הטלת  על  ההחלטה 
במשרדי הפניקס אתמול. נמסר בדיווח 
לומדת את החלטת  ביטוח  כי “הפניקס 
הממונה ושוקלת הגשת ערעור על החלטה 

זו”.

הפיקוח הטיל עיצום כספי על 
הפניקס בסך כ-2.8 מיליון שקל

העיצום הוטל בשל הפרה לכאורה של הוראות חוזר צירוף 
לביטוח, העוסקות באופן הצגת פנייה שיווקית למועמד לביטוח
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התובעת וחברת קרנית חלוקות הן לעניין שאלת החבות והן לעניין גובה הנזק

נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
תביעתה של תקוה נוריאני )“התובעת”(, נגד 
קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים 
)“קרנית”(. שמות באי כוח הצדדים לא נזכרו 
בפסק הדין, אשר ניתן בדצמבר 2016, בהיעדר 
הצדדים, מפי השופט ד”ר מנחם מריו קליין.
באחד הימים עמדה התובעת בסמוך לתחנת 
אוטובוס. לטענת התובעת, בעת שעמדה שם 
הגיח לפתע אופנוע אשר נסע לעברה, גרר 
אותה וגנב ממנה את התיק שלה )“האירוע”(. 
התובעת טענה, כי האירוע נופל בגדר הגדרת 
לנפגעי  הפיצויים  לפי חוק  דרכים  תאונת 
תאונות דרכים )“חוק הפלת”ד”(. כמו כן טענה 
התובעת, כי אם קרנית מעוניינת להוכיח שלא 
מדובר בתאונת דרכים, אזי הנטל להוכיח 
זאת מוטל עליה. זאת ועוד, התובעת ציינה, 
כי בהכרעה של בית המשפט העליון במקרה 
אחר נקבע, כי על אף שהנהג שדרס את המנוחה 
הורשע ברצח, מדובר בתאונת דרכים לפי חוק 
הפלת”ד. התובעת עתרה לבית המשפט שיורה 
לקרנית לפצות אותה על פי חוק הפלת”ד, 
בהתאם לנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהאירוע.

קרנית השיבה לטענות שעלו בכתב התביעה 
וציינה, כי לשיטתה האירוע אינו עונה להגדרת 
תאונת דרכים על פי חוק הפלת”ד. עוד נטען, 
כי קיימות סתירות מסוימות בגרסת התובעת, 
אולם אף אם יוכח שהיא נפגעה מהאופנוע, הרי 
שהשימוש שעשה הנהג השודד, בעת האירוע, 
לא היווה סיכון תחבורתי. בנוסף נטען, כי 
בהתאם לחוק הפלת”ד, לא יראו תאונת דרכים 
כמאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה 
במתכוון כדי לגרום נזק לגוף ולרכוש של אדם 
כזה או אחר. יתירה מזאת, עמדת בתי המשפט 
הינה, כי כאשר נעשה שימוש ברכב שאינו נובע 
באופן טיפוסי משימוש למטרות תחבורה, כגון 
שוד, לא יחול חוק הפלת”ד. לפיכך, יש לדחות 

את התביעה נגד קרנית.
נדגיש, כי התובעת וקרנית חלוקות הן לעניין 
שאלת החבות והן לעניין גובה הנזק. התובעת 
וקרנית הגישו תחשיבי נזק מטעמן וביקשו 

מבית המשפט שיכריע בסוגיה.
האם אירוע השוד בו נפגעה התובעת מאופנוע 
עונה להגדרת תאונת דרכים לפי חוק הפלת”ד?

בית המשפט ציין, כי כאשר קיימת עדות 
יחידה של בעל הדין, יש להידרש לתוספת 
ראייתית כבדת משקל על מנת לקבוע ממצאים. 
עם זאת, יש לבית המשפט שיקול דעת והוא 
רשאי לקבוע ממצאים בהליך משפטי, אף אם 

קיימת עדות יחידה של בעל דין, אולם לשם כך 
עליו לפרט ולנמק את הכרעתו. בית המשפט 
ציין, כי התובעת מסרה גרסה אמינה, אשר 
עלתה בקנה אחד עם החומר הרפואי שהוגש. 
עוד צוין, כי אף אם קיימות סתירות מסוימות 
יש להתחשב בהשלכות  בגרסת התובעת, 
הרגשיות בשל אירוע כגון האירוע דנן. לפיכך, 
אין בסתירות קטנות כדי להשפיע על זכאותה 

של התובעת לפיצוי.
בית המשפט הוסיף, כי כאשר נהג כלשהו 
אחר  באדם  לפגוע  תחילה  בכוונה  נוסע 
באמצעות כלי רכב, אזי כלי הרכב אינו משמש 
יותר ככלי תחבורה, אלא ככלי נשק. במקרה 
כזה חוק הפלת”ד אינו חל והניזוק לא יפוצה 
על ידי קרנית. למרות זאת, במקרה זה מסתבר 
יותר, כי רוכב האופנוע רכב במטרה לשדוד 
את התובעת או כל קורבן פוטנציאלי אחר. 
כתוצאה מכך נפגעה התובעת, והפגיעה היא 
להבדיל  זאת,  התחבורתי.  מהסיכון  חלק 
ממקרה שבו מתנקש מקצועי נשלח לחסל 

אדם על ידי דריסתו.
בית המשפט ציין, כי נהג האופנוע לא התכוון 
לפגוע בתובעת מלכתחילה, וניתן לראות את 
האירוע כשוד שהסתבך. אם קרנית מעוניינת 

להוכיח שרוכב האופנוע התכוון לפגוע בתובעת, 
אזי הנטל להוכיח זאת אכן מוטל עליה.  הואיל 
ובמקרה דנן חיפש רוכב האופנוע קורבן לשדוד 
אותו ולא הוכח כי חיפש קורבן במטרה לדרוס 
אותו, אזי מדובר בתאונת דרכים בהתאם 

להגדרת חוק הפלת”ד.
בית המשפט נדרש לדון בהיקף הנזק שנגרם 
לתובעת. תחילה צוין, כי לתובעת נגרמה נכות 
צמיתה בשיעור של 2.5% בהתאם לחוות דעתו 
של מומחה מטעם בית המשפט. בנוסף נקבע, 
כי לתובעת נגרמה נכות תפקודית בשיעור של 
2.5%. כמו כן, בית המשפט קבע, כי לתובעת 
נגרמו הפסדי שכר בסכום של 20 אלף שקל, 
והפסדי שכר לעתיד בסכום של 15 אלף שקל. 
עוד נקבע, כי בגין כאב וסבל זכאית התובעת 
לסכום של 1 אלף שקל, ובגין רכיבי הוצאות 
נסיעה ועזרת הזולת זכאית התובעת לסכום 

של 5,000 שקל.
כאמור, בית המשפט קיבל את התביעה 
והורה לקרנית לפצות את התובעת בשיעור 
הסכומים שפסק, בתוספת הוצאות משפט 

ושכר טרחת עורך דין.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

התובעת נפגעה מאופנוע 
במהלך שוד - האם קרנית 

מחויבת לפצות אותה?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

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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אושר לקריאה ראשונה:

 עם זאת, הכספים שחסך המחבל מהפרשותיו שלו יוכלו לשמש את משפחתו, 
בניכוי 35% מס, כפי שנהוג במקרים של פדיון מוקדם  צוין בדיון, כי מתנהלים כעת 
דיונים בבג”ץ בשאלה האם ניתן לשלול זכויות רק ממי שביצע סוג מסוים של עבירות

מחבלים לא יהיו זכאים לכספי קופת גמל 

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה 
היום )יום ג’( פה אחד לקריאה ראשונה את 
הצעת החוק של חבר הכנסת יעקב פרי )יש 
עתיד( וחברי כנסת נוספים )חיים ילין, קארין 
איציק  כהן,  מאיר  אלעזר שטרן,  אלהרר, 
שמולי, יעקב מרגי, מנחם אליעזר מוזס, מירב 
בן ארי, עודד פורר, אמיר אוחנה, נורית קורן 
ועליזה לביא(, לפיה תישלל זכאות לקצבה 
מקופת גמל ממי שביצע עבירת ביטחון. בנוסף, 
מחבל לא יהיה זכאי לקצבת נכות אם זו נגרמה 
מפעילות הטרור בה היה מעורב, ואם ימות 
כתוצאה מהעבירה שביצע, לא תהיה לשאריו 

זכאות לתגמולי ביטוח או שאירים. 
שחסך  הכספים  מקרה,  בכל  זאת,  עם 
מהפרשותיו שלו יוכלו לשמש את משפחתו, 
אך בניכוי של 35% מס, כפי שנהוג במקרים 

של פדיון מוקדם בקופת גמל.
ח”כ פרי אמר בדיון: “מדינת ישראל צריכה 
לנקוט בכל פעולה שיש בה אלמנט הרתעתי 
כדי למנוע ממחבלים לצאת לפיגוע. לפי נתוני 
השב”כ, עולה כי 74% ממבצעי הפיגועים בגל 
הטרור האחרון היו בעלי תעודת זהות ישראלית. 
כבר הגבילה תשלומים מהביטוח  הכנסת 

הלאומי, ומשום מה הוזנח 
אותו חלק חשוב של שלילת 
זכאויות מהביטוח הפנסיוני, 
מס  הטבות  גם  שכוללות 
וערבות הדדית משאר חברי 
קרנות  שעמיתי  כך  הקרן, 
הפנסיה משלמים קצבאות 

לטרוריסטים”.
המשפטים  משרד  נציגי 
והרווחה  ומשרד העבודה 
הודיעו בדיון, כי הם תומכים 
בהצעת החוק. עו”ד שי סומך 
ממשרד המשפטים ציין, כי 
מתנהלים כעת דיונים בבג”ץ 
ניתן לשלול  בשאלה האם 
זכויות רק ממי שביצע סוג 

מסוים של עבירות. 
)כולנו(:   אלי אלאלוף  יו”ר הוועדה, ח”כ 
“איננו מתערבים בעבודת הבג”ץ, אך אנחנו 
מבקשים להחיש את מתן פסק הדין בנושא זה, 
מכיוון שעשויות להיות לכך השלכות לקראת 
הקריאה השנייה והשלישית. ניתן להמתין כחצי 
שנה, אך לאחר מכן נרצה להמשיך ולקדם את 

הצעת החוק”.
יש  ( ן  ה כ ר  י א מ כ  ” ח
עתיד(: “בעת כזאת, ראוי 
לקרוא לבג”ץ לא להתעכב  

בפסיקותיו בנושאי טרור”.
עו”ד שלומי מור מהמוסד 
לביטוח לאומי: “גם בחוק 
הביטוח הלאומי ניתן לשלול 
קצבאות ממחבלים. אנחנו 
הגמל  שקופות  חוששים 
ילחצו על  הביטוח הלאומי 
כדי  קצבאות,  לשלם  לא 
על  להתבסס  יוכלו  שהן 
החלטה שלנו. את ההחלטה 
יכולים לקבל  שלנו אנחנו 
רק בסופו של הליך פלילי, 

ולא לפני”.
שלי סבן, מנהלת מחלקת הפנסיה ברשות 
שוק ההון: “קשה לי להאמין שדבר כזה יקרה. 
אבל כן נרצה לקבל מידע מהמוסד לביטוח 
לאומי  לגבי שלילת קצבאות מכיוונם, כדי 
שתהיה לנו אינדיקציה”. הצעת החוק הונחה 

על שולחן הכנסת ב-18 ביולי 2016.

75568_190x135_z.indd   2 12/22/16   12:42

ח”כ יעקב פרי )יש עתיד(, יוזם ההצעה
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דוח על סיכוני האמוניה שהציג היום ראש עיריית חיפה:

יהב ערך הבוקר  יונה  עיריית חיפה  ראש 
)שלישי( מסיבת עיתונאים, בה הציג ממצאים של 
דוח חדש בנושא סיכוני האמוניה.  על פי הדוח 
יש להשבית את מיכל האמוניה מיד: “600 אלף 
בני אדם בסכנת מוות”. על פי הדוח, “מערך יבוא 
האמוניה לישראל, הכולל את אניית האמוניה 
ומיכל האמוניה, מהווה סיכון ממשי לאסון 
קטסטרופלי, הצפוי להסתיים במוות ובנזקי 
בריאות למאות אלפי אזרחים”. עוד קובע הדוח: 
“חשיפה לריכוז של 0.5% באוויר גורמת למוות 
בתוך 5-10 דקות”. מחברי הדוח גם מזהירים 
מפני סכנה אמתית לקריסתו של המיכל הקיים.

הדוח, שנכתב בידי ועדת האמוניה שמינה יהב, 
מגיע על רקע מאבקם המתמשך של העירייה 
והתושבים הדורשים להעתיק את מכלי האמוניה 
ממקומם במפרץ ומעלה חשש לסכנות גדולות 

הגלומות במיכלים.
הארץ פרסם הבוקר חוות דעת של  עיתון 
מומחה בעל שם בינלאומי לכימיה, החושפת 
האמוניה  את  המובילה  באנייה  פגיעה  כי 
לישראל עלולה להביא לתרחיש לפיו עשרות 
ייהרגו, בשל ריאקציה של האמוניה  אלפים 
הנוזלית עם מי המלח. חוות הדעת הוגשה 
לבית המשפט העליון במסגרת הליך משפטי 
חיפה כימיקלים לעיריית חיפה על מיכל  בין 
האמוניה במפרץ, שבטיחותו שנויה במחלוקת. 
אהוד קינן  חוות הדעת, אותה חיבר הפרופ’ 
מהפקולטה לכימיה בטכניון, הוגשה כבר לפני 
כמה חודשים, ובשל הזווית הביטחונית הפך 

ההליך המשפטי להליך בדלתיים סגורות.
אניית האמוניה מגיעה לישראל בערך פעם 
בחודש, עוגנת בנמל הקישון ובמשך יממה 
פורקת את האמוניה למיכל שנמצא במפרץ. היא 
מכילה 16,700 טונות אמוניה נוזלית, מתוכם 
היא פורקת במפרץ חיפה 10,000 טונות, וזמני 

ההגעה שלה ידועים מראש.
הדוח שהוצג במסיבת העיתונאים היום חובר 
על ידי עשרה פרופסורים ודוקטורים לכימיה 
מארבעה מוסדות אקדמיים, בראשם פרופסור 
אהוד קינן, והוא הוגש השבוע לראש העירייה 

יונה יהב.
האמוניה שבאנייה נמצאת בחמישה מכלים ולפי 
חוות הדעת שפורסמה, במקרה של התבקעות 
אחד המכלים צפוי להיגרם אסון חמור מזה שנגרם 
עקב הטלת פצצות האטום על הירושימה ונגסאקי 
במלחמת העולם השנייה. לפי חוות הדעת, פגיעה 
בכל המכלים באנייה, בחישוב עם נתוני מזג אוויר 
סבירים, תביא לאירוע בו יכסה את אזור חיפה 
ענן אמוניה קטלני במשך שמונה שעות לפחות, 
שבמהלכן כל מי שיהיה בטווח המסוכן ייחנק 

למוות בטווח זמן של עד שעה.
הארץ מדווח, כי במקביל להגשת חוות הדעת 

לפני כמה חודשים, נשלח מכתב חסוי, הכולל 
את עיקרי חוות הדעת, גם לראש הממשלה 
בנימין נתניהו ולגורמים נוספים. ממשרד ראש 
הממשלה נמסר כי “המסמך התקבל, הועבר 
למטה לביטחון לאומי, נדון בצורה מקצועית 
עם הגורמים המקצועיים העוסקים בנושא 
האמוניה והתשובה נשלחה לשולח המכתב 

ולראש עיריית חיפה”.
למציאת  הניסיון  בתהליך  המעורה  גורם 
חלופות למיכל האמוניה במפרץ חיפה סיפר, 
שבעבר עלתה הצעה להעביר את המיכל למתחם 
קצא”א ליד אשדוד, אולם הצעה זו נדחתה בשל 
הסיכון הכרוך בכך שאניית האמוניה תעגון 
בנמל אשדוד, הסמוך לרצועת עזה. “אמרו 
שעצם העובדה שהספינה תעמוד שם יממה זה 
מסוכן מאוד כי יכולים לירות עליה קסאמים... 
זה נפל על זה שהאמוניה עומדת יממה, וביממה 

הזו היא מסוכנת יותר מכל מיכל”.
למשרד להגנת הסביבה  דוח שהוגש  לפי 
בדצמבר 2011, מתוך 120 אלף טונות אמוניה 
המגיעים לישראל בכל שנה, כ-80% משמשים 
ליצור דשנים שונים, שרובם מיוצאים בסופו של 
דבר לחו”ל, ורק חלק קטן מהאמוניה חיוני לצרכי 
המשק הישראלי. לפי הדוח, צריכת האמוניה 
מתחלקת בין חיפה כימיקלים, חברה בבעלות 
אמריקאית שצורכת 70% מהאמוניה המגיעה 
כי”ל  דשנים, השייך לקונצרן  לישראל, ומפעל 

הצורך את 30% הנותרים.

היחידה  הבעיה  והוא  בעיה,  הוא  “המיכל 
שמישהו התייחס אליה עד עכשיו. אבל הבעיה 
בה’ הידיעה זה האנייה”, אמר להארץ אדם 
המעורה בפרטים, שהוסיף כי “המדינה נרתמה 
לטובת חיפה כימיקלים. שוב ושוב הם )חיפה 
כימיקלים( משתמשים בנימוק שקרי שישראל 
זקוקה לאמוניה ואי אפשר להסתדר בלי אמוניה. 
זה שקר. 95% מהאמוניה שמיובאת למדינת 
ישראל נועדה להפוך לדשן ולחומרים נוספים 
שנמכרים בכסף. ביזנס טהור. שום דבר לא יקרה 
לישראל אם הביזנס הזה לא יתקיים, למעט זה 
שיהיה מפעל שלא יעבוד, עובדים שלא יעבדו. זה 
לא משמח שמפעל נסגר, אבל שום דבר לא יקרה 
לתפקוד של מדינת ישראל או איזושהי פונקציה”.
הגורם התייחס לניסיון הכושל של המשרד 
להגנת הסביבה לקיים מכרז להקמת מפעל ליצור 
אמוניה בנגב, שיחליף את המיכל שנמצא במפרץ 
חיפה, אותו המדינה התחייבה לפנות, ואמר כי 
5% מהאמוניה המיובאת שכן נדרשת לצרכי 
המשק, “אפשר ליצר פה בקלי קלות, לא צריך 
אפילו מפעל, יש מכונות שאפשר לקנות מהמדף. 
זה עומד ומייצר. זה מה שכל היתר צריכים – 
חברת החשמל, בתי החולים ובתי הקירור. זה 
כמויות מאוד קטנות של אמוניה”. הוא הוסיף, כי 
הכמויות הקטנות “זאת הבעיה. צריכת האמוניה 
של ישראל כל כך נמוכה, שהייצור לא משתלם. 
עד 1983 יצרו פה את האמוניה. הטיעון הזה של 

‘למען העם והמדינה’ הוא פשוט שקר”.

פגיעה במערך האמוניה במפרץ 
חיפה תביא למאות אלפי הרוגים

עיתון הארץ: חוות דעת שניסח כימאי בכיר מהטכניון ונמסרה לפני כמה חודשים לבית המשפט העליון קובעת, 
שהאנייה המובילה אמוניה לישראל מגיעה פעם בחודש ופורקת אמוניה במשך יממה בזמנים ידועים מראש 

ניהול סיכונים

פרטים אצל מפקחי הרכישה 
www.shirbit.co.ilובמח׳ השיווק 076-8622522

BEST HOME סלול
מ

הקלה בתנאי החיתום

הרחבת גבולות
האחריות ל-1,000,000 ₪ 
לפוליסת מבנה ולתכולה 

ללא תוספת תשלום
כל הסיכונים תכשיטים עד 

20% ללא תוספת תשלום

ביטוח למערכות סולאריות 
להפקת אנרגיה חשמלית

ביטוח למחזיקי אקדח ברשיון

תעריפים אטרקטיביים במיוחד

הרחבה לפעילות עסקית בדירה
)ע״פ תנאי הפוליסה(

הכי כדאי לבטח
את ביתכם בשירביט 
וליהנות מפוליסה 
משופרת עם כיסוייים 
מקיפים ותעריפים 
אטרקטיביים!

מסלול תכולה בפוליסות משכנתא לאורך כל תקופת הביטוח
שנה מידי  לחדש  צורך  אין  דירה  בפוליסת  כמו  מלאה  עמלה  אטרקטיבי  תעריף  חדש! 

שריפה?
סוכן יקר, בשרביט אתה יכול להבטיח 
את השקט הנפשי של לקוחותיך
ולרכוש סכום ביטוח נוסף )ערך קרקע( 
הכולל גם כיסוי אש וגם ורעידת אדמה

http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2943175
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הפרמיה כיום היא 100 אירו לחודש וכוללת 
המכירה תמורת 6.34 מיליארד כיסוי ביטוח בריאות 24/7 בכל העולם

דולר במזומן - מחיר העסקה מייצג 
פרמיה בשיעור של 40% על מחיר 

המניה במועד חתימת העסקה

המבטח Zurich יקצץ 1.5 
מיליארד דולר בטכנולוגיה

הפרמיות לביטוח 
יאכטות פאר בירידה

המבטח הברמודי 
 Endurance

Sompo-יימכר ל

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הקיצוץ יהיה בעיקר בפרויקטים גדולים וייעשה תהליך של התמקדות 
בנושאים הטכנולוגיים והעברת פעילות טכנולוגית למיקור חוץ 

 Zurich Insurance המבטח השוויצרי 
Group AG הכריז כי הוא עומד לקצץ, עד 
שנת 2019, סך של 1.5 מיליארד דולר בתחום 

הטכנולוגיה. הקיצוץ יהיה בעיקר בפרויקטים 
גדולים וייעשה תהליך של התמקדות בנושאים 
פעילות טכנולוגית  והעברת  הטכנולוגיים 

למיקור חוץ. 
הקיצוץ בתחום הטכנולוגיה הוא חלק מתהליך 
של קיצוץ בהוצאות במטרה לשפר את הרווחיות. 

פרמיות הביטוח ליאכטות פאר נמצאת 
בירידה משתי סיבות עיקריות. הסיבה 
הראשונה, ירידה תעריפית שהיא תוצאה 
של תחרות בשוק הביטוח. הסיבה השנייה 
היא ירידה במחירי היאכטות, המשפיעה 

על הפרמיה בפועל.
החתמים נוהרים לגומחת הביטוח של 
יאכטות הפאר בגלל סכום הביטוח הגבוה 
ושיעור הנזקים הנמוך. אולם במקרה 

גבוהים  הנתבעים  הסכומים  נזק,  של 
והוצאות הטיפול בתביעה גבוהות - דבר 
שמסבך את התביעה והיא נגררת לתוך 

תהליך ארוך.
הוא,  אף  הגיע,  הצוות  אנשי  ביטוח 
יחס  פי  על  שנקבע  המחיר  לתחתית 
הנזקים לפרמיה. הפרמיה כיום היא 100 
אירו לחודש וכוללת כיסוי ביטוח בריאות 

24/7 בכל העולם. 

 Endurance מבטח ומבטח המשנה הברמודי  
Specialty Holdings Ltd יירכש על ידי המבטח 
היפני Sompo תמורת 6.34 מיליארד דולר במזומן. 
מחיר העסקה מייצג פרמיה בשיעור של 40% על מחיר 

המניה במועד חתימת העסקה. 
העסקה שאושרה על ידי בעלי המניות של אנדורנס 
תושלם עד סוף חודש מרץ 2018. ג’ון צ’רמן ימשיך, 
יחד עם קבוצת מנהלים, לעמוד בראש אנדורנס בחמש 
השנים הקרובות ויתמנה גם כחבר במועצת המנהלים 
של המבטח הנרכש. המבטח היפני סומפו רכש לפני 
כשנה את המבטח הברמודי Montpelier Re - מהלך 

שהביא לפיטוריהם של 40 עובדים. 
בסומפו מתכננים למזג לתוך אנדורנס את החברה 
הבת של סומפו Volcano International Ltd אולם 
מבטח המשנה שבבעלותו, Sompo Canopius  )נרכש 
על ידי סומפו בשנת 2013 תמורת 600 מיליון דולר( 

ימשיך לפעול בנפרד. 
סומפו רוצה ליצר פרמיה חדשה מחוץ ליפן. עסקת 
הרכישה של אנדורנס תגדיל את שיעור הפרמיה 
27%. העסקה  הנכנסת מחוץ ליפן מ-12% לכדי 
אמורה לשפר גם את ההחזר על ההון שיגדל מ-6.9% 

לכדי 8.2%. החתמים נוהרים לגומחת הביטוח של יאכטות הפאר

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/

www.polisa.news
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מבטחים ומבוטחים

 נורית פרנקו מונתה לאחרונה למנהלת המכירות וקשרי לקוחות  איציק חמו, מנכ”ל פמי פרימיום: השקענו 
בפיתוח החברה הייעודית שתתמקד ניהולית ומקצועית בתחום המים ובמתן פתרונות מיטביים  ראינו חשיבות 

ביצירת זהות עניינים בין כל הגורמים הרלוונטיים )חברת ביטוח, סוכן, לקוח, ספק( למתן שירות מקצועי ומהיר

 תזכיר חוק חדש של שר האוצר מסדיר את התחום וקובע כללים להגנה על המשקיעים ולווים 
בפלטפורמה של  P2P ההסדרה תאפשר להרחיב משמעותית את נפח הפעילות בתחום זה

שר האוצר משה כחלון פרסם אתמול )יום ב’( 
תזכיר חוק להסדרת פעילות חברות האינטרנט 
בתחום הלוואות כספים בין אנשים פרטיים, 
 P2P חברות .P2P - PERSON TO PERSON
הינן פלטפורמות טכנולוגיות המפגישות בין 
אזרחים המעוניינים בהלוואה לאזרחים אחרים 
המעוניינים להשקיע את כספם באמצעות מתן 
הלוואה, כך ששני הצדדים נהנים מהעסקה, 
היות שעלויות התיווך הבנקאי נחסכות. חברות 
אלו הן חלק ממהפכת הפינטק, אשר מביאה 
טכנולוגיה חדשה לתעשייה הפיננסית בכלל 

ולתחום האשראי הצרכני בפרט.

את  להגביר  במטרה  כי  מציינים,  באוצר 
וללווים תנאים  התחרות ולאפשר למלווים 
זולים יותר בלקיחת הלוואות ובמתן הלוואות, 
התזכיר מסדיר את התחום וקובע כללים להגנה 
על המשקיעים ולווים בפלטפורמה. הסדרת 
התחום, כך נמסר, תעניק לגיטימציה לשחקנים 
הפועלים בו ואפשרות להרחיב משמעותית את 

נפח הפעילות שלהם. 
באוצר סבורים, כי לחברות אלו פוטנציאל 
ליצירת איום תחרותי על המערכת הבנקאית 
ולהגברת התחרות על אשראי קמעונאי. בנוסף 
החברות מספקות אלטרנטיבה למשקיעים 

שחפצים באפיק השקעה חדש ובעל פוטנציאל 
רווח וללווים שמעוניינים בריבית אטרקטיבית. 
הפיקוח על חברות האלו יעשה על ידי רשות 

שוק ההון.
נוסף שיחולל תחרות  “צעד  השר כחלון: 
בשוק האשראי. כמו בכל תחום, הטכנולוגיה 
תמיד מובילה ומנצחת. הלוואות בין אנשים 
 WIN-WIN באינטרנט מציעות מודל של 
– ריבית גבוהה יותר למלווה וריבית נמוכה 
יותר ללווה במהירות ובלי הרבה ביורוקרטיה. 
המודל הזה מתאפשר הודות ליתרון טכנולוגי 

וניהול רזה ויעיל”.

אלון קמינסקי מונה למנכ”ל 
פמי  פרויקטיב מקבוצת  חברת 
פרימיום. פרויקטיב הוקמה על 
כשנה,  לפני  פרימיום  פמי  ידי 
במטרה לתת מענה הוליסטי לענף 

נזקי המים. 
כיהן בעבר כמנכ”ל  קמינסקי 
דוידוף סוכנות לביטוח ונמנה עם 
מייסדי AIG, שבה שימש בתפקיד 
משנה למנכ”ל. לתפקיד מנהלת 
של  לקוחות  וקשרי  המכירות 
פרויקטיב מונתה לאחרונה נורית 

פרנקו, אשר גם לה ניסיון רב בתחום המים, 
בניהול צוותי תפעול ובניהול קשרי לקוחות 

מול חברות הביטוח – כך נמסר מהחברה.

קמינסקי: “אני נרגש להיות מי 
שעליו הוטלה המשימה לעצב עולם 
חדש עם רמת שירות גבוהה והולמת 
לפי הוראות החוזר החדש של רשות 
הפיקוח על הביטוח. אם לצטט 
את דברי הרשות בפתיח לחוזר: 
‘במשך השנים התמודד הענף עם 
פרקטיקות שליליות בתחום נזקי 
המים ורוב תלונות הציבור הנוגעות 
לביטוח דירה התמקדו בתחום זה’. 
הצבנו לנו אתגר וחזון לחולל שינוי 
ובנינו עולם שירות  וגדול,  חיובי 
הקשיים  עם  שמתמודד  מים,  לנזקי  חדש 
המובנים בענף זה ומנטרל הרבה מהחיכוכים 
והקשיים שאנו חווים כיום. הכלכלה החדשה 

של ענף זה תאפשר גם לנו מתן שירות ברמה 
אחרת. כבעלי ניסיון עצום בתחום נזקי המים 
וכחלק מקבוצת פמי המעניקה שירותים עם 
גבוהה מאוד ללקוחות  רצון  רמת שביעות 
רבים בענף הביטוח, נערכנו ואנו יודעים איך 
לשפר את השירות ולהעלות חיוך על שפתי 

הלקוחות”.
איציק חמו, מנכ”ל פמי פרימיום: “פרויקטיב 
מנגישה שירותי טיפול בנזקי מים מהשורה 
הראשונה. השקענו בפיתוח החברה הייעודית 
שתתמקד ניהולית ומקצועית בתחום המים 
ובמתן פתרונות מיטביים. ראינו חשיבות 
הגורמים  כל  בין  עניינים  זהות  ביצירת 
הרלוונטיים )חברת ביטוח, סוכן, לקוח, ספק( 

למתן שירות מקצועי ומהיר”.

האוצר יסדיר את תחום ההלוואות 
בין אנשים פרטיים באינטרנט

אלון קמינסקי מונה למנכ”ל חברת 
פרויקטיב מקבוצת פמי פרימיום

פוליסה פיננסים

איציק חמו,
מנכ”ל פמי פרימיום

לט
בי

יו 
וד

סט

תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
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