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הצעת חוק: רכיב ההעמסה 
בביטוח רכב  למימון עלות הסיכון 

לאופנועים יוגדל מ-6% ל-11%
 מטרת ההצעה: הוזלת תעריפי הביטוח לאופנועים על חשבון ייקור ביטוח הרכב 

 הפרטיים  המשמעות: מחיר הביטוח לאופנועים עשוי לעמוד על סכום אפסי
 חשש בחברות הביטוח: באוצר לא יאשרו להעלות את תעריף החובה בהתאם

הצעת חוק להגדלת רכיב ההעמסה בביטוח 
רכב ל-11%, במקום הטווח של 6.5%-5.5% 
שקבוע היום בחוק, הונחה אתמול )יום ב’( על 
שולחן הכנסת. מטרת ההצעה היא להוריד את 
מחירי ביטוח החובה לאופנועים, על חשבון 

ייקור ביטוח החובה לרכבים הפרטיים. 
בדברי ההסבר להצעה נכתב: “ההעמסה עושה 
צדק בתיקון העיוות המובנה, מכיוון שרוכבי 
יותר לפגיעות  אופנועים לסוגיהם חשופים 
בשל תשתית לקויה )בורות, מהמורות, צבעים 
גורמי החלקה, נזילות דלק, מכשולים ועוד( 
ופגיעים יותר על ידי כלי רכב אחרים. במקביל, 
אין הרוכבים מסכנים כמעט הולכי רגל או 

רוכבים אחרים”.
החובה  ביטוח  שעלות  היא,  המשמעות 
לאופנועים עשויה לרדת לסכום אפסי. כיוון 
4.65 מיליארד  ש-11% מפרמיה כוללת של 
שקל בתחום החובה מהווים 511 מיליון שקל 
– שמכסים את כל התביעות של האופנוענים. 
מנגד – פוליסת רכב חובה לרכב פרטי צפויה 

להתייקר בכ-70-150 שקל.
הפול,  הוא  זו  נוסף שייפגע מהצעה  גורם 
שהפסדיו צפויים לגדול ואף להכפיל את עצמם, 

יישארו  שכן הפרמיה תרד אולם התביעות 
בחברות  שעולה  נוסף  חשש  גובה.  באותו 
הביטוח יסרבו  על  הביטוח הוא, שבפיקוח 
לאשר לחברות העלאת תעריף החובה, שכן 
העלייה פוגעת במאמציו של שר האוצר להוריד 

את יוקר המחיה, בין היתר באמצעות הורדת 
תעריפי החובה. 

מיקי  יוזמי הצעה החוק הם חברי הכנסת 
)המחנה הציוני(  איתן כבל  )ליכוד(,  זוהר 

ויצחק וקנין )ש”ס(.

של  מס(  )לאחר  הכולל  השנתי  הרווח 
הפניקס צפוי לעמוד על כ-660-760 מיליון 
שקל ב-2016 – כך מעריכה הפניקס בדיווח 
לבורסה. עוד מציינת החברה, כי הרווח הכולל 
)לאחר מס( ברבעון הרביעי של 2016 יעמוד 

על 300-400 מיליון שקל. 
על פי הודעת החברה, הרווח האמור נובע, 
בין היתר, מהמשך העלייה בעקום הריבית 
חסרת הסיכון לטווח ארוך והשלכתה על 
העתודות בגין פוליסות ביטוח חיים שנמכרו 
בעבר ועל העתודות בגין פוליסות סיעוד. זאת, 
אף שטרם שוחררו מלוא העתודות שנוצרו 

כתוצאה מירידת שיעורי הריבית במהלך 
שנת 2016. כמו כן נרשמו ברבעון הרביעי 
רווחים חיתומיים במרבית עסקי הביטוח 

שלה והכנסה חיובית מהשקעות.
עוד התייחסה הפניקס בהודעתה לנוסח של 
הוראות סולבנסי שהוגשו לוועדת הכספים, 
ובעיקר לפריסה של כניסת המשטר לתוקף על 
פני מספר שנים, עד לדצמבר 2021. החברה 
דיווחה כי על פי הערכתה הראשונית – לחברה 

יש עודפי הון. 
 )ידיעה על העלאת תחזית הדירוג

של הפניקס – בעמוד 3(

הפניקס מעריכה: הרווח השנתי 
ל-2016 יעמוד על כ-700 מיליון שקל
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 התובעים טענו, כי יש בנושא הכרעה של הפיקוח על הביטוח, הקובעת כי המדובר בפרקטיקה 
אסורה  השופטת המחוזית דפנה בלטמן קדראי קיבלה את טענת הנתבעות, לפיה התובעים 
מנועים מלהגיש בקשה לייצוגית במקביל להגשת תביעה אישית, מחמת ניצול לרעה של הליכי 

בית המשפט  החברות שהתביעה בעניינן נמחקה: מגדל, הראל, כלל ביטוח, AIG ושירביט 

נמחקה ייצוגית שהוגשה בטענה 
שחברות ביטוח מתחמקות מתשלום 
המע”מ כאשר הנזק לא תוקן בפועל 

בית המשפט המחוזי מרכז 
על מחיקת התביעה  הורה 
הייצוגית שהוגשה נגד הראל 
בהן   נוספות,  חברות  ונגד 
 AIG ביטוח,  כלל  מגדל, 
ושירביט. התביעה הוגשה 
בטענה להתחמקות מתשלום 
רכיב המע”מ החל על תיקון 
הנזק שנגרם, כאשר הנזק לא 
תוקן בפועל )פוליסה, גיליון 
1974 מה-15 ביולי 2015(. 

את  שהגישו  התובעים 
התביעה ב-2015, טענו, כי 
זו מנוגדת לדין  פרקטיקה 
מפורש והוסיפו כי הסוגיה 
הוכרעה על ידי בית המשפט 

העליון. כמו כן, טענו התובעים, כי יש בנושא 
הפיקוח על הביטוח,  הכרעה עקרונית של 
בפרקטיקה  המדובר  כי  היא,  אף  הקובעת 

וכי  הביטוח  בענף  קיימת 
היא אסורה )פוליסה, גיליון 
 .)2015 ביולי  1967 מה-1 
בית המשפט התבקש על ידי 
התובעים, להורות לחברות 
לחדול ממדיניות זו ולפצות 
וצדדים  המבוטחים  את 
שלישיים בגין הנזקים שהן 
גרמו להם עקב רכיב המע”מ 

שלא שולם.
בפסק הדין שניתן אתמול 
)20 בפברואר 2017( הורתה 
השופטת דפנה בלטמן קדראי 
נגד  התביעה  מחיקת  על 
הראל, כלל ביטוח, שירביט, 
מגדל ו-AIG שיוצגו על ידי 

משרד לויתן, שרון ושות’.
בלטמן קדראי קיבלה את טענת הנתבעות, 
לפיה התובעים היו מנועים מלהגיש את הבקשה 

לייצוגית, כאשר בחרו לברר את העניין, קודם 
לכן, בדרך של הגשת תביעה אישית: “מקובלת 
עלי טענת חברות הביטוח, לפיה המבקשים היו 
מנועים מלהגיש את בקשת האישור שלפניי, 
שעניינה סוגיית המע”מ, המהווה חלק מהמסכת 
העובדתית, העילות והסעדים הכלולים בתביעה 
המתבררת בהרצליה, שעה שתביעתם המלאה 
בגין כל תגמולי הביטוח, כולל המע”מ, עדיין 
נדונה בבית המשפט השלום בהרצליה. ניהול 
מקביל של הליכים בגין אותה מסכת עובדתית 
ומשפטית איננו אפשרי ולו מחמת ניצול לרעה 
של הליכי בית המשפט. משבחרו המבקשים 
להמשיך את תביעתם בהרצליה, מנועים הם 

מלהמשיך את ההליך שלפניי...”. 
כי התובעים ישלמו  בלטמן קדראי קבעה 
לנתבעות הוצאות משפט ושכר טרחה של 6,000 

שקל לכל משיבה. 
הראל דיווחה היום )יום ג’( על תוצאות פסק 
הדין לבורסה, אך נמנעה מלהתייחס לסוגיה. 
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אושרר דירוג הפניקס ברמת

 S&P מעלות העלתה את תחזית הדירוג 
של הפניקס משלילית ליציבה -  על רקע 
הארכת תקופת היישום של סולבנסי 2 

והפניקס  ביטוח  הפניקס  דירוג  אושרר 
אחזקות ברמת + AA על רקע יישום סולבנסי 
2 בישראל ושונתה תחזית הדירוג משלילית 
S&P מעלות שלשום  ליציבה - כך דיווחה 

)יום א’( לבורסה.  
רגולטוריות  הוראות  פורסמו  לאחרונה 
מעודכנות ליישום סולבנסי 2 בישראל, לפיהן 
הוארך משך הזמן ליישום המשטר בישראל לשנת 
2021. בנוסף כוללות ההוראות הקלה בהנחות 
המשמשות לחישוב ההון הנדרש, שבעקבותיה, 
לפי הערכות, ירד ההון הנדרש לכושר פירעון של 

הפניקס ביטוח. 
מהדוח של S&P, שנערך על ידי אנליסטית 
האשראי הראשית לנה שוורץ ואנליסט אשראי 
משני David Laxton, עולה כי כתוצאה מכך 
הפניקס תצטרך  פחתה הסבירות שקבוצת 
עוד עולה  לתמוך בהון של הפניקס ביטוח. 
מהדוח, כי היא משנה את תחזית הדירוג על 
ליציבה  והפניקס אחזקות  ביטוח  הפניקס 

S&P מציינת, כי התחזית היציבה  משלילית. 
משקפת את ההערכה, כי הפניקס ביטוח תשמור 
על פרופיל ההון הנוכחי שלה ב-18-24 החודשים 
הבאים, ללא צורך בניצול מקורות ההון הנוספים 
בחברת האחזקות ובלי להעלות משמעותית את 

רמת המינוף. 
S&P מעלות מציינת, כי הדירוגים של הפניקס 

ראייה  משקפים  אחזקות  והפניקס  ביטוח 
הכוללת את כל קבוצת הפניקס ומביאים בחשבון 
את מקורות ההון הקיימים בהפניקס אחזקות, 
בנוסף להפניקס ביטוח, בעיקר החברות עד 120 
ואקסלנס, שעשויים להיות זמינים לתמיכה 
בהון העצמי של הפניקס ביטוח במקרה הצורך.
מבחינת תרחישי דירוג, ב-S&P מציינים שני 
תרחישים – חיובי ושלילי. בתרחיש השלילי 
דירוג הפניקס יירד אם הפרופיל הפיננסי ייחלש 
כתוצאה מהתדרדרות ברווחיות החברה, גידול 
משמעותי במינוף או חלוקת דיבידנדים בהיקף 
פעולת דירוג   S&P משמעותי. עוד תשקול 
שלילית אם תעריך כי מקורות ההון של הפניקס 
אחזקות אינם מספיק זמינים כדי לספק את 

צורכי הנזילות ל-12 חודשים. 
מנגד מציינים בחברת הדירוג תרחיש חיובי, 
לפיו שיפור ברווחיות יוביל לשיפור משמעותי 
בפרופיל ההון – מה שיאפשר ל-S&P להעלות 

את דירוג החברה.

 על פי דוח הדירוג, כתוצאה ממשך הזמן הארוך שניתן ליישום המשטר, פחתה הסבירות שקבוצת 
הפניקס תצטרך לתמוך בהון של הפניקס ביטוח S&P  מציינת כי התחזית היציבה משקפת את 

ההערכה, כי הפניקס ביטוח תשמור על פרופיל ההון הנוכחי שלה ב-18-24 החודשים הבאים
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המבקש טען, כי קביעות המחוזי מנוגדות להלכות שהותוו על ידי 
העליון בקשר למינוי מומחים רפואיים בהליך המתנהל על פי החוק

נדונה בקשת רשות  בבית המשפט העליון 
הערעור של פלוני )“המבקש”(, שיוצג על ידי 
עו”ד א’ הוברמן, נגד שלמה חברה לביטוח בע”מ 
)“שלמה”(, שיוצגה על ידי עו”ד מ’ עבדי ועו”ד ש’ 
לדשטיינר - מגן. ההחלטה ניתנה בינואר 2017 

על ידי השופט צבי זילברטל.
עובדות המקרה: מדובר בבקשת רשות ערעור על 
החלטתו מיום 24 בנובמבר 2016 של בית המשפט 
המחוזי בחיפה, בגדרה נדחתה באופן חלקי בקשת 
המבקש למינוי מומחים רפואיים בתחומים שונים 
במסגרת תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות 

דרכים )“החוק”(.
המבקש טען, כי קביעות בית המשפט המחוזי 
מנוגדות להלכות שהותוו על ידי בית המשפט 
העליון בקשר למינוי מומחים רפואיים בהליך 
המתנהל על פי החוק וכי לא היה  מקום שבית 
המשפט יחליט בשלב זה, ללא שנשמעו ראיות, על 
היעדר קשר סיבתי או לחלופין היעדר קיומו של 
נזק. לגישת המבקש, אי מינוי המומחים הרפואיים 
מהווה צעד קיצוני ובפרט כאשר היה וימונו מומחים 
אלו ולא יימצא, כי נגרם נזק למבקש בתחומים 
האמורים בעקבות התאונה, ניתן יהיה להשית 
את הוצאות מינויים על המבקש. המבקש הצביע 
על שגיאות שנפלו, לגישתו, בקביעותיו של בית 
המשפט המחוזי. המשיבה טענה, כי החלטת בית 
המשפט המחוזי מקיפה ומנומקת ואין להתערב בה.
ההחלטה: בית המשפט העליון החליט לדון 
בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור והוגש ערעור על 
פיה, והגיע למסקנה, כי יש לקבל את הערעור באופן 
חלקי. בית המשפט קבע, כי בהתאם להוראות 
החוק, נפגע בתאונת דרכים לא רשאי לתמוך 
טענותיו בעניין שברפואה בחוות דעת רפואית 
מטעמו ועליו לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי 
מומחה רפואי בתחום הרלבנטי. בית המשפט 
העליון עמד לא אחת על כך שיש לנקוט במשנה 
זהירות בעת בחינת בקשת כגון זו, פן תיחסם בפני 
התובע דרכו להוכיח את נכותו הנובעת מהתאונה.
בית המשפט מזכיר, כי בעניין זה ככלל, נוקטת 
הפסיקה בגישה ליברלית, במגמה להקל עם 
התובע בכל הנוגע לדרישות בהן עליו לעמוד 
לצורך מינוי מומחה רפואי על ידי בית המשפט, 
כאשר די בראשית ראיה לקיומה של נכות בעקבות 
התאונה על מנת להצדיק מינוי כאמור. נוכח 
העובדה שהחלטה הדוחה בקשה למינוי מומחה 
רפואי בתביעה המתנהלת לפי החוק מהווה, הלכה 
למעשה, החלטה על דחיית התביעה באותו עניין 
– נקבע, כי מידת התערבותה של ערכאת הערעור 

בהחלטות כגון אלו תהא רחבה באופן יחסי.
השופט זילברטל מצטט פסיקה קודמת שלו 
בנושא: “במקרה של ספק, יש למנות מומחה, שכן 
עדיף שיתברר, כי המינוי היה מיותר ואז גם ניתן 

יהיה לחייב את התובע בעלות המומחה, מאשר 
שלא יתמנה מומחה במקרה שאכן סובל התובע 
יום, על בית  מנכות עקב התאונה. בסופו של 
המשפט למנות מומחים מטעמו שהם בעלי מקצוע 
מהמעלה הראשונה וניתן לסמוך עליהם שאם לא 
נגרמה לתובע נכות כתוצאה מהתאונה הם יעמדו 
על כך ויקבעו זאת בחוות דעתם. ההחלטה שלא 
למנות מומחה בתביעה לפי החוק תעמוד, איפוא, 

לביקורת קפדנית של ערכאת הערעור”.
לאור האמור ולאחר עיון בחומר שהציג המבקש 
לביסוס טענותיו, התרשם בית המשפט העליון, שדי 
בו כדי לבסס את בקשתו למינוי מומחה רפואי 
בתחום אף אוזן גרון. צוין, כי הדיון בבקשה למינוי 
מומחה רפואי אינו מיועד לניהול הליך הוכחות 
באשר לטענות הצדדים והכרעה בהן וכל שיש לבחון 
בגדרו הוא קיומה של ראשית ראיה לנזק מסוים 
בעקבות תאונה. מהעובדה שקיימות, לכאורה, 
תוצאות סותרות שהתקבלו בבדיקות שונות, לא 
ניתן, בשלב זה של ההליך, להסיק מסקנות סופיות 
עד כדי חסימת הדרך להוכחת טענה לנכות בתחום 
מסוים. הדיון במשמעות הנתון האמור ייעשה 
לאחר קבלת חוות הדעת והנחת מלוא החומר 
בפני בית המשפט, ושעתו טרם הגיעה, ולכן דין 

הערעור בסוגיה הנ”ל להתקבל.
בית המשפט העליון קיבל את בקשתו של המבקש 
למינוי מומחה רפואי בתחום הגסטרואנטרולוגיה, 
על אף הקשר הסיבתי הרופף שהוצג בין הנזקים 

הנטענים לבין התאונה. החלטה זו התקבלה בעיקר 
מן הטעם שזו הדרך היחידה בה יהיה באפשרות 
המבקש להוכיח נזקיו בתחום זה. שיקול נוסף 
שהנחה את בית המשפט העליון, הינו בנטייה 
להקל בדרישות להוכחת קיומה של ראשית ראיה. 
בעניין מינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה קבע בית 
המשפט העליון, כי אכן מתעורר קושי בקביעה האם 
המסמכים הרפואיים, שהציג המבקש, מצביעים 
על קיומה של ראשית ראיה לנכות נוירולוגית 
או לקשר סיבתי בין נכות זו לבין התאונה. בית 
המשפט קבע, כי לא היה מקום לדחות את בקשתו 
של המבקש למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה, 
כי אם להפנות את שאלת הצורך במינוי של זה 
האחרון למומחים, שמונו בתחום האורתופדיה 
והפסיכיאטריה ורק עם קבלת עמדתם בסוגיה, 
כאשר תמונה מלאה יותר עומדת בפני בית המשפט 

המחוזי, להחליט בבקשה.
לסיכום האמור, העליון קיבל את הערעור באופן 
חלקי וביטל את החלטת המחוזי. עוד נקבע, כי 
המחוזי ימנה מומחים רפואיים בתחומים אף אוזן 
גרון וגסטרואנטרולוגיה וכן יורה למומחים שמינה 
בתחום הפסיכיאטריה והאורתופדיה לחוות דעתם 
האם יש מקום למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה. 
המחוזי יקבע, בהתחשב במכלול הנסיבות, מי 
מהצדדים יישא בשכר טרחת המומחים שימונו. 
המשיבה תישא בהוצאות המבקש בהליך הנוכחי 

בסך של 5,000 שקל.

בית המשפט העליון הפך החלטה של 
המחוזי בנושא מינוי מומחים רפואיים 
בתביעת פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

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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 זאת לאחר התקיימות התנאים המתלים להשלמתה, למעט קבלת אישור רשות המיסים, אשר טרם 
התקבל  כמו כן, הושלמו גם עסקת מכירת פעילות התיקים וכן העסקה למכירת פעילות הקרנות המחקות

 לדברי התובע, חל עליו הסכם רציפות זכויות המבטיח את זכויותיו הפנסיוניות, במעבר בין 
תקופת עבודתו, בה היה מבוטח במבטחים, לקרן הפנסיה של נתיב  התובע דרש את תיקון 
חישוב קצבת הזקנה בהתאם לקביעת בג”ץ קוריצקי  נתיב טענה, כי פסק הדין אינו חל על 

הסכם הרציפות בין קרנות הפנסיה הוותיקות, אלא רק על הסכם בין קרנות הפנסיה לבין המדינה

תביעה ייצוגית:

הושלמה עסקת מיזוג קרנות הנאמנות בין 
מנורה מבטחים ואלטשולר שחם, זאת לאחר 
התקיימות התנאים המתלים להשלמתה, למעט 
קבלת אישור רשות המיסים, אשר טרם התקבל 
– כך דיווחה מנורה מבטחים אתמול, יום ב’, 
לבורסה. החברה הבהירה, כי אי קבלתו של 
האישור, אינה גורעת בתוקף השלמת העסקה. 

במסגרת מיזוג פעילות הקרנות, הועברה 
פעילות מנורה מבטחים קרנות נאמנות לתוך 
אלטשולר שחם קרנות נאמנות, זאת,  חברת 
20% ממניות אלטשולר  כנגד הקצאה של 
שחם קרנות למנורה מבטחים )פוליסה, גיליון 
2201 מה-28 בדצמבר 2016(. אלטשולר שחם 
מחזיקה ב- 80% מהון המניות של אלטשולר 

קרנות.
שני הצדדים החליפו אופציות למכירת/רכישת 
המניות של הצד השני, שניתנות למימוש 30-42 
חודשים או 60-72 חודשים לאחר מועד העסקה.
כמו כן, עד למועד הדיווח, הושלמו גם עסקת 
מכירת פעילות התיקים וכן העסקה למכירת 

פעילות הקרנות המחקות.

בהיקף  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
של כ-140 מיליון שקל הוגשה לבית הדין 
האזורי לעבודה בתל אביב נגד קרנות הפנסיה 
ונתיב. בית הדין מתבקש לקבוע,  מבטחים 
כי יש לחשב את פנסיית הזקנה למבוטחים 
בקרנות הפנסיה הוותיקות, שחל עליהם הסכם 
רציפות זכויות בין קרנות הפנסיה, בהתאם 
לשכרם הקובע במועד פרישתם ולא באופן 
יחסי לתקופות הביטוח בקרנות השונות. 
בהתאם לאמור, מתבקש בית הדין לחייב את 
מבטחים ונתיב בתשלום הפרשי קצבה לחברי 
הקבוצה המיוצגת ממועד פרישתם לגמלאות 

ועד היום ולעדכן את קצבת הזקנה שלהם.
כי היה  בית אל אלפרדו מציין,  המבקש 
מבוטח בקרן הפנסיה מבטחים משך תקופה 
של כ-15 שנה ולאחר מכן הועבר להיות מבוטח 
בנתיב משך תקופה של כ-20 שנים נוספות. 
לטענתו, חל עליו הסכם רציפות זכויות שנחתם 
בין קרנות הפנסיה של ההסתדרות, המבטיח 
את זכויותיו הפנסיוניות במעבר בין תקופת 
עבודתו בה היה מבוטח במבטחים לקרן פנסיה 

של נתיב, בגינה הוא זכאי לפנסיית זקנה.
ונתיב חישבו  בבקשה נאמר, כי מבטחים 
את קצבת הזקנה של המבקש בהתאם לשכר 
קובע שנקבע בגין כל תקופה בנפרד ואולם 
אברהם  בג”ץ קבע בפסק הדין בעניינו של 
קוריצקי מאוקטובר 2015, כי שיטת חישוב 
יש לחשב את הפנסיה  וכי  נכונה  אינה  זו 
המגיעה לקוריצקי בהתאם לשכרו הקובע 

במועד פרישתו.
לאור קביעה זו, שלח המבקש מכתב דרישה 
קצבת  חישוב  תיקון  את  דרש  ובו  לנתיב 
הזקנה שלו בהתאם לבג”ץ קוריצקי ובתוך 
כך לשלם לו הפרשי קצבה ולעדכן את סכום 
קצבתו החודשית מכאן ואילך. אולם לטענתו, 
התשובה לה זכה ושמבטאת גם את עמדתה 
של מבטחים ומשקפת את עמדת כל קרנות 
הפנסיה הוותיקות שבהסדר הייתה, כי פסק 

הדין בעניינו של קוריצקי אינו חל על הסכם 
הרציפות בין קרנות הפנסיה הוותיקות, אלא 
רק על הסכם הרציפות בין קרנות הפנסיה 

הוותיקות לבין המדינה.
לפיכך נטען בבקשה, כי זכויות כל עמיתי 
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר המנוהלות 
על ידי עמיתים, שהוא הגוף המנהל את שמונה 
קרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות, ביניהן 
מבטחים ונתיב ושחל עליהם הסכם הרציפות, 
מחושבות כפי שמחושבות זכויותיו שלו, כלומר 

שלא בהתאם לבג”ץ קוריצקי.
המבקש טוען, באמצעות עו”ד גל גורודיסקי, 
כי הסכם הרציפות חל על כל קרנות הפנסיה 
הוותיקות בהסדר שחל עליהם הסכם הרציפות 

בין קרנות הפנסיה של ההסתדרות ולפיכך 
הפנסיה  קרנות  של  העמיתים  כל  זכאים 
הסכם  עליהם  שחל  שבהסדר,  הוותיקות 
הרציפות, לחישוב זכויותיהם בגין כל תקופת 
הביטוח הפנסיוני, בהתאם לשכר הקובע בסיום 
תקופת העבודה ולתשלום הפרשי הקצבה 
המגיעים להם בהתאם לחישוב האמור החל 

ממועד פרישתם לפנסיה ועד היום.
המבקש מעריך, כי ישנם כ-5,000 עמיתי 
ותיקות שחל עליהם הסכם  קרנות פנסיה 
הרציפות בין קרנות הפנסיה של ההסתדרות. 
ונתיב: “חבל שעורך דין  תגובת מבטחים 
זמנו היקר של בית  גורודיסקי מבזבז את 

המשפט על תביעה חסרת בסיס משפטי”.

מנורה מבטחים ואלטשולר שחם 
השלימו את עסקת מיזוג קרנות הנאמנות 

קרנות הפנסיה מבטחים ונתיב מתבקשות לחשב 
את הקצבה בהתאם להסכם רציפות זכויות 

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
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כתב תביעה הוגש על ידי חברת ברכת העוף 
בסך יותר מ-5 מיליון שקל הוגש  תעשיות 
ב-14 בפברואר לבית המשפט המחוזי מרכז 
בלוד נגד המבטחת שלה בפוליסת עבודות 
הונפקה  אשר  מבטחים,  מנורה  קבלניות 
במיוחד לצורך סיכוני עבודות שיפוץ, וכן נגד 
חברת רפעת תפעול ואחזקת מפעלים, קבלנית 
השיפוץ בעסקה והמבטחת שלה בפוליסת 

ביטוח צד ג’ כלל ביטוח.
קובי  ד”ר  באמצעות  הוגשה  התביעה 
קפלנסקי ועו”ד גבריאל חלפון ממשרד עורכי 
הדין משה קפלנסקי. לצורך הערכת הנזקים 
ברוך שנפס הנדסה  וגיבושם מונה משרד 

ושמאות.
התובעת, משחטת פטם מאזור התעשייה 
ינואר  כפר חב”ד, החלה בשיפוצים בחודש 
2016 לצורך הרחבת בית העסק ופעילותה 
העסקית. לצורך כך התקשרה התובעת, בין 
היתר, בהסכם לביצוע העבודות עם חברת 
רפעת תפעול שבין השאר מתמחה באחזקת 

מפעלים ובבניית מכונות לשחיטת עופות.  
על פי התביעה, ב-22 בינואר 2016 בבוקר, 
במהלך עבודות הריתוך של הפח בגג קומת 
מי  ו/או  רפעת  ידי  על  שבוצעו  הקרקע 
מטעמה, תוך כדי אי נקיטת הזהירות הסבירה 
וברשלנות, אירעה בעסק דליקת ענק שגרמה 
נזקים כבדים למבנה התובעת, לציוד ולתכולה 

שהיו במקום.
חלק מעבודות ההרחבה של מבנה העסק 
כללו בניית קירות מקונסטרוקציית מתכת 
אירעה  השריפה  מבודד.  פנל  עם  ותקרה 
במהלך עבודות הריתוך בפח המתכת שהוצב 
בגג קומת הקרקע ואמור היה לשמש הבסיס 
לרצפת הקומה הראשונה. כתוצאה מהחימום, 
החלה האש להתפשט מאזור העבודה בקומה 
הראשונה, המהווה את האזור החדש בעסק, 
לעבר קומת הקרקע המהווה את האזור הישן, 
כילתה את התשתיות, הציוד שאוחסן במבנה 
)לרבות הציוד החדש שנרכש לצורך הגדלת 
העסק(, וגרמה נזקים כבדים לקונסטרוקציית 

המבנה.
על פי עדויות הנוכחים, חרף אמצעי הכיבוי 
שהיו במקום לא הצליחו להשתלט על האש 
והיא הגיעה לממדי ענק עד שכובתה על ידי 

שירותי כיבוי האש אשר הגיעו למקום.
ניתנה חוות דעת חוקר  כבר באותו היום 
איציק בן אדרת משירותי  השריפות, רשף 
לחקור  שמונה  איילון,  וההצלה  הכיבוי 
את האירוע. מסקנתו: הייתה הולכת חום 
בטמפרטורה גבוהה שגרמה לשריפת ציוד 
חומרי גלם וחומרים דליקים ברצפת קומה 
א’; אפשרות להצתה נשללת; לא דווח מאנשי 
פרוץ  לפני  חשודים  פעילויות  על  המקום 

השריפה; האפשרות לכשל חשמלי נשללת גם 
היא.  עוד טען בחוות דעתו, כי נעשה ניסיון 

כיבוי ללא הצלחה על ידי אנשי המקום. 
בתביעה נטען, כי ברור שסיבת השריפה הינה 
עבודות הריתוך אשר בוצעו במסגרת עבודות 
השיפוץ המהוות סיכון המכוסה במסגרת 

פוליסות הביטוח.
התובעים דיווחו מידית למנורה על השריפה, 
אך החברה, כך נטען, דחתה באופן תמוה את 
התביעה בהודעה שמסרה לסוכן הביטוח ובלי 
להעביר מכתב דחייה כמקובל. עוד נטען, כי 
מכתב הדחייה נמסר לתובעת, בניגוד לדין, 
רק לאחרונה ולאחר פניות חוזרות ונשנות 

לסוכן מטעמה. 
כמו כן, מנורה מינתה את השמאי ר. מרכוס 
שמאות בע”מ, שהגיע למקום ושלח חוקרים 
שולמו  טרם  היום  ועד  מאז  העסק.  לבית 
לתובעת תגמולי הביטוח וטרם התקבלו חוות 

דעת המומחים מטעם מנורה. 
עוד נטען בתביעה, כי ניסיון מנורה לחמוק 
מחבות ביטוחית שהוענקה לתובעת במסגרת 
פוליסת “עבודות קבלניות”, בנימוק לפיו 
התובעת היא המבוטחת ולא הקבלן, תמוה אף 
יותר, שכן די בשמה של הפוליסה כדי להצביע 
על כך שנועדה לבטח את בית העסק בגין 
עבודות הקבלנים במקום עד לתום עבודות 
השיפוץ, כפי שעולה מטופס ההצעה לביטוח.  

כאמור, התביעה הוגשה בנוסף נגד הקבלן 
בגין  בעסק  השיפוץ  עבודות  את  שביצע 
רשלנותו והמבטחת שלו בפוליסת ביטוח צד 
ג’, כלל ביטוח. כלל ביטוח דחתה אף היא את 
הכיסוי הביטוחי בטענת סרק, לדברי התביעה, 
לפיה הפוליסה אינה מכסה עבודות בנייה ו/
או הקמה של לולים ו/או מפעלים וכל הקשור 
בכך, שכן הפוליסה הוצאה למבוטח כ”מתפעל 

ומתחזק של מכונות ומכוני תערובת”. 
נימוק הדחייה  כי  נטען,  התביעה  בכתב 
לא  לעובדה שהוא  ביטוח, מעבר  כלל  של 
הוכח באמצעות צירוף של ההצעה לביטוח, 
אינו נכון, שכן כלל ביטוח ביטחה את חברת 
ביצוע  היתר  בין  הכוללת  בפוליסה  רפעת 
עבודות חשמל, עבודות ריתוך וכיוצא באלה. 
בשל העובדה שעבודות הריתוך הן בתחום 
מומחיותה של החברה כ”מתחזקת” והנזקים 
הרי  הריתוך,  מעבודות  כתוצאה  אירעו 
שהאחריות לנזקים מוטלים על כלל ביטוח 

כמבטחת את רפעת ו/או כל מי מטעמה. 
טרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעות.

ממנורה נמסר: “החברה אינה מתייחסת 
בבית  המתבררות  לתביעות  בתקשורת 

המשפט”.
את תגובת רפעת תפעול ואחזקת מפעלים 

לא ניתן היה להשיג.
בכלל ביטוח בחרו לא להתייחס.

במגדל  הקימה   Brickstone חברת 
רובינשטיין בתל אביב את מתחם הכספות 
הפרטי הראשון בישראל. החברה, שבבעלות 
עורכי דין בעלי עבר ביטחוני בצה”ל, פועלת 
בייעוץ חברה בריטית המתמחה בהקמת מתחמי 
כספות פרטיים, ובליווי משרד עורכי הדין הרצוג 
פוקס נאמן וחברות האבטחה G4S  וצוות 3. 
בריקסטון הקימה את מתחם הכספות במשך 
שנתיים תוך חיזוק המבנה בקונסטרוקציות 
פלדה והקמת תשתית אבטחה אלקטרונית. 
הכניסה לחדר הכספות במתחם תתבצע על 

ידי טביעת אצבע וזיהוי פני הלקוח. 
שירותי  גם  ללקוחותיה  מציעה  החברה 
פרמיום, כגון חדרי ישיבות מאובטחים, ושירות 
V.I.P הכולל חניה שמורה וליווי של מאבטח 
צמוד, מחניית הרכב עד למתחם הכספות 

וחזרה. 

המתחם החדש שהוקם מבוטח על ידי שוק 
הביטוח לוידס וכל לקוח השוכר כספת מקבל 
בחינם פוליסה פרטנית בשווי 5,000 דולר. 
הלקוח יכול להגדיל את פוליסת הביטוח על פי 

שווי התכולה בעלות של 0.2% משוויה. 
תעריפי ההשכרה של הכספות: יומי – 19 
שקל, שלושה חודשים – 790 שקל, שנתי – 
1,990 שקל, שלוש שנים – 4,990 שקל. בכל 
זמן נתון לקוחות המתחם יכולים להפסיק את 
ההתקשרות ותשלום השכירות יחושב לפי זמן 

השימוש בפועל, לפי התעריף. 
התכנית האסטרטגית של החברה היא להקים 
בישראל כ-10 מתחמי כספות פרטיים בתוך 

שבע שנים. 
דומים  מתחמים  כי  מציינת,  בריקסטון 
לאבטחת חפצי ערך קיימים בעולם המערבי 

בערים כמו ניו יורק, לונדון ופריז.

 Brickstone הקימה את מתחם 
הכספות הפרטי הראשון בישראל

 המתחם החדש שהוקם מבוטח בלוידס וכל לקוח השוכר 
כספת מקבל בחינם פוליסה בשווי 5,000 דולר, אותה הוא יכול 
להגדיל על פי שווי התכולה בעלות של 0.2% משוויה  התכנית 
של החברה היא להקים בישראל כ-10 מתחמים בתוך שבע שנים

התביעה הוגשה נגד המבטחת שלה ונגד המבטחת של קבלנית 
השיפוץ בבית העסק, שנטען כי בשל מחדליה פרצה השריפה

ברכת העוף תעשיות תובעת את 
מנורה מבטחים וכלל ביטוח לאחר 

שנדחתה תביעתה לפיצוי עקב שריפה 
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 החוקים אמורים לכפות תקנים אתיים ולהגדיר חבויות במקרה של תאונה בה מעורבות 
מכוניות שנוהגות את עצמן  מעבר לכך, נדרש קוד אתי למפתחים ולמעצבים של 

רובוטים, שיבטיח כי הרובוטים יפעלו בהתאם לחוקים הקיימים ויכבדו את המין האנושי

הפרלמנט האירופי קורא להסדרת 
תחום הרובוטיקה ובינה מלאכותית

האיחוד האירופי זקוק לחוקים אשר יסדירו 
את תחום הרובוטיקה והבינה המלאכותית, 
תחום שבו חלה התפתחות מהירה - גידול 
 2010 ממוצע בשיעור של 17% לשנה משנת 
עד שנת 2014 וגידול בשיעור  של 29% בשנת 

 .)2014
אתיים  תקנים  לכפות  אמורים  החוקים 
ולהגדיר חבויות במקרה של תאונה בה מעורבות 
מכוניות אשר נוהגות את עצמן. חברי הפרלמנט 
האירופי דורשים מחברי המועצה האירופית 
להציע חוקים שימצו במלואן את הפוטנציאל 
הכלכלי של תחומים אלו ולהגדיר את רמת 

הבטיחות והאבטחה של מוצרים בתחום זה. 
חברי הפרלמנט האירופי קוראים להסדיר 
ביטוח חובה לרובוטים ומכוניות הנוהגות את 
עצמן וליצור קרנות להבטחת פיצוי לנפגעים 
במקרה של תאונה. עוד הם מבקשים ליצור, 
בטווח הארוך, הגדרה מיוחדת בחקיקה בנושא 
הרובוטים, אשר תקבע את תחומי האחריות 
לנזק. הפרלמנט רוצה  יגרמו  במקרה שהם 
ליצור סוכנות ייחודית שתטפל בכל התחומים 

הקשורים לרובוטים ותקבע קוד אתי למפתחים 
ולמעצבים של רובוטים, אשר יבטיח שהרובוטים 
יפעלו בהתאם לחוקים הקיימים ויכבדו את 

המין האנושי. 
את טיוטת ההחלטה נוכל למצוא בכתובת 

https://tinyurl.com/gilad-eurobot

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

מנכ”לית לוידס, אינגה ביל, אמרה כי בחירתו של דונאלד טראמפ 
לנשיאות ארצות הברית ותכנית ההתנתקות של בריטניה מהאיחוד 
פוליטיים  סיכונים  ביטוח  של  למכירה  הזדמנויות  יוצרים  האירופי 

לעסקים כנגד הפרעה בפעילות העסקית בעולם.
לדברי ביל, הניצחון של טראמפ בנובמבר 2016 מוביל לתחושה של 
אי ודאות, במיוחד לנוכח התכנית של הגדלת שיעורי המכס לעידוד 
הייצור האמריקאי. לנושא זה מצטרפים איומי טרור ופשיעת סייבר. 
לתאגיד לוידס יש ניסיון רב בביטוח סיכונים פוליטיים והפוליסות 

הנערכות על ידם יכולות לכלול גם כיסוי להחרמה של רכוש.

לוידס רואה פוטנציאל 
בביטוח סיכונים פוליטיים

לדברי מנכ”לית לוידס, אינגה ביל, בחירתו של דונאלד טראמפ 
לנשיאות ארצות הברית ותכנית ההתנתקות של בריטניה 

מהאיחוד האירופי יוצרים הזדמנויות למכירה של ביטוח מסוג זה

מנכ”לית לוידס, אינגה ביל
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 בנוסף קובעות התקנות, כי שכירים שהבטיחו לעצמם קצבה מינימאלית )4,418 שקל( 
 בקופת גמל רגילה יוכלו לחסוך במוצר זה ללא מגבלות בדבר אופן ההשקעה

 לבקשת שרת הקליטה סופה לנדבר, נקבעה תקרה גבוהה יותר לקופות בניהול אישי

ועדת הכספים אישרה: שכירים יוכלו 
לחסוך כספים בקופת גמל בניהול 

אישי, מהשקל הראשון, ובלבד 
שהכספים ינוהלו בצורה פסיבית

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום ב’ 
השבוע תקנות קופות גמל הקובעות, שחוסכים 
לפנסיה שייבחרו בכך, יוכלו לנהל באופן אישי 
את כספי חסכונותיהם ולבחור בעצמם את 
אפיקי ההשקעה הטובים להם. כל זאת עד 
לתקרה של 5.2 מיליון שקל כספים צבורים 
סך הכול. את ההצעה לתיקון יזמה רשות שוק 

ההון, ביטוח וחיסכון.
התיקון שאושר, מאפשר לראשונה לשכירים 
אישי,  בניהול  גמל  בקופת  כספים  לחסוך 
מהשקל הראשון, ובלבד שינהלו כספים אלו 
בצורה פסיבית. בנוסף קובעות התקנות, כי 
שכירים שהבטיחו לעצמם קצבה מינימלית 
)4,418 שקל( בקופת גמל רגילה יוכלו לחסוך 
במוצר זה ללא מגבלות בדבר אופן ההשקעה.

על פי דברי ההסבר, ההוראות בתקנות אלו 
חלות גם על קרנות השתלמות. מדובר במסלול 
ויאפשר  היום  עד  קיים  היה  השקעה שלא 
ל”משקיעים מתוחכמים”, קרי אלו שמכירים 
ויודעים לפעול במסגרת השקעות בשוק ההון, 
לנהל בעצמם את הכספים שהם חוסכים. מדובר 
בקופות גמל לכל דבר ועניין וחלות עליהן כל 
הטבות המס החלות על כלל קופות הגמל, כל 

עוד הכספים לא יימשכו עד לגיל פרישה. 
גובה התקרה של 5.2 מיליון שקל הוא פרי 
ורשות  בין רשות שוק ההון, האוצר  פשרה 
בניגוד  וזאת  ועדת הכספים  לבין  המיסים 
לתקרה המקורית שעמדה על 3.8 מיליון קל. 
משה גפני )יהדות  יו”ר ועדת הכספים, ח”כ 
התורה( קרא לנציגי רשות המיסים ורשות 
שוק ההון לבוא בדברים עם שרת הקליטה, 
סופה לנדבר, ועם מנכ”ל משרדה, נוכח דרישתם 
להעלות את התקרה מ- 3.8 מיליון שקל ל- 7 
מיליון שקל או להחריג עולים חדשים מגובה 

התקרה שהם קבעו בתחילה.
ייצגה  ומשרד הקליטה   את עמדת השרה 
בוועדה ח”כ יוליה מלינובסקי )ישראל ביתנו( 
שציינה, כי “כולנו מעוניינים שעולים חדשים 
ממדינות אירופה וארה”ב ובכלל ממדינות עם 
כלכלות חזקות בהן מרוויחים הרבה, יבואו לכאן 
וגם יעבירו לכאן את הכספים שהם צברו. חבל 
להגביל אותם ולגרום להם להפנות את הכספים 
למקומות אחרים. התקרה של 3.8 מיליון שקל 
תמנע זאת מהם. אני רוצה שהכסף הזה יבוא 
לפה ולא יישאר בצרפת וארה”ב”. מלינובסקי 
ציינה, שזה חודשים ששרת הקליטה ואנשי 
משרדה מנסים לבוא בדברים בעניין עם אנשי 
רשות שוק ההון ורשות המיסים כדי לשנות את 
גובה התקרה או להחריג עולים חדשים, אלא 

שהדבר נמנע מהם. 
ודרש  הדיון  באמצע  הפסקה  קיים  גפני 
מנציגי רשות שוק ההון ורשות המיסים לדון 
בנושא טלפונית עם מנכ”ל משרד הקליטה ורק 
לאחר ששמע ממנכ”ל המשרד שאכן שיחה כזו 

התקיימה הסכים לחדש את הדיון. 
בעקבות השיחה כאמור, הסכימו נציגי שתי 
הרשויות להעלות את התקרה ל- 5.2 מיליון 
שקל. עם זאת, בעקבות שיחה של גפני עם מנכ”ל 
משרד הקליטה, הודיע גפני, כי הוא מגיש רביזיה 
)בקשה להצבעה חוזרת מיד לאחר הצבעה על 
התקנות. הרביזיה, כך אמר, תהיה בתוקף עד 
יום רביעי ועד אז יקיים מנכ”ל משרד הקליטה 
בדיקה, כיצד התקרה החדשה תשפיע על עולים 
חדשים. “אם יאמר המנכ”ל שאין בעיה עם 
התקרה של 5.2 מיליון שקל, הרי שהרביזיה 
מבוטלת והתקנות מאושרות מידית. אם ייאמר 
לי שיש בעיה עם התקרה, נחזור לכאן לוועדה 
לצורך דיון מחודש בבקשת משרד הקליטה”.

קודם לכן, טרם ההפסקה לצורך בירור, נימק 
הראל  סגן בכיר למנהלת רשות שוק ההון, 

שרעבי, את ההחלטה לקבוע תקרה של 3.8 
מיליון שקל: “מדובר בקופת גמל לכל דבר 
ועניין וחלות עליה הטבות המס, רווחי ההון 
פטורים, פעולות קנייה ומכירה בתוך הקופה 
פטורות אף הן, כל עוד לא מושכים את הכסף, 
לא חייבים במס. היכולת של החוסך לנהל 
עצמאית את הכסף כפי ראות עיניו, מאפשרת 
למשקיעים מתוחכמים להשקיע לבד. האם 
ולשלם מס או  להשקיע במוצרים הרגילים 
בניהול אישי ולכן קובעים תקרות, למנוע מהם 
לברוח למקלטי מס. זה היתרון הגדול לאותם 
אנשים שיודעים כיצד להשקיע את כספיהם. 
כשהכסף לא מנוהל על ידי החוסך בעצמו, אין 
לו תמריץ להעביר לשם הרבה כסף, בניגוד 
למה שהוא מנהל עצמאית. המכשיר הזה עשוי 
לאפשר לבעלי הון להתחמק מתשלומי מס בגין 
ההשקעות שלהם וזו לא המטרה של התקנות, 
אלא רק לתת אפשרות לנהל את כספי הפנסיה 

עצמאית”.
גם נציגי רשות המיסים הביעו חשש מבריחת 
כספים רבים עקב אי חבות במס או דחיית 
תשלומי מס המתאפשרות באפיקים של קופות 
ועל כן מלכתחילה  גמל וקרנות השתלמות, 

הביעו התנגדות להעלאת התקרה. 
לבסוף סוכם, שהתקרה תעמוד על 5.2 מיליון 
שקל ואם עד יום רביעי הקרוב, ה-22 בפברואר, 
יביע מנכ”ל משרד הקליטה התנגדות,  לא 

התקנות ייכנסו לתוקף.
מרשות שוק ההון נמסר, כי קופת גמל בניהול 
אישי נהנית מהיתרונות הייחודיים הקיימים 
בקופות הגמל הרגילות ביחס לאפיקי השקעה 
הקיימים בשוק. בתוך כך, כספים המופקדים 
לקופה זו נהנים מהטבות המס הקיימות בכל 
קופת גמל בשלב ההפקדה, הצבירה והמשיכה. 
קופת גמל בניהול אישי מיועדת לכספים שמעבר 
לרובד הבסיסי של החיסכון אותו חוסכים על 

פי חוק.

jmtargum@gmail.com

שרת הקליטה, סופה לנדבר
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מבטחים ומבוטחים
דוח ארגון מעלה והמכון למשפט ופילנתרופיה באוניברסיטת תל אביב:

לראשונה בתולדות הכשרה:

מגדל היא הקבוצה המובילה בשוק הביטוח 
ולארגונים  לעמותות  ובתרומות  בהיקף 
מטעם  מיוחד  מדוח  עולה  כך  חברתיים, 
והמכון למשפט ופילנתרופיה  מעלה  ארגון 
באוניברסיטת תל אביב, אשר פורסם לאחרונה 
ובדק את היקף ושיעור התרומה שלהן למטרות 
חברתיות בשנת 2015, מבין החברות הציבוריות. 
אחריותה  במסגרת  הדוח,  נתוני  פי  על 
החברתית עמד היקף תרומתה של מגדל על 7 
מיליון שקל, יותר מכל קבוצת ביטוח אחרת. 
גם בבחינת שיעור התרומה ביחס לרווחיות, 
שיעור תרומתה של מגדל היה גבוה יותר, באופן 

משמעותי, משאר קבוצות הביטוח. 
ממגדל נמסר, כי “כקבוצה מובילה בשוק 
הביטוח ובמשק הישראלי כולו, העשייה הענפה 

למען הקהילה מבטאת את חזון האחריות 
שיפור  לטובת  זאת,  מגדל.  של  החברתית 
המצב החברתי במדינת ישראל והאצת שינויים 
חברתיים משמעותיים, תוך שילובם בפעילות 
הליבה העסקית של הקבוצה ומעורבות חברתית 

של עובדיה וסוכניה”. 
בתוך כך, מסיכום פעילות מגדל ב-2016 
בתחום האחריות החברתית, עולה כי גם בשנה 
החולפת המשיכה הקבוצה והובילה תכניות 
חברתיות ושיתופי פעולה עם ארגונים חברתיים 
למען קבוצות רבות באוכלוסייה הישראלית. 

הפרויקטים  מבין  כי  מציינים,  במגדל 
שותפה  הייתה  שבהם  הרבים  החברתיים 
הקבוצה, נמנה זו השנה השנייה ברציפות פרויקט 
תרומת הוקרה למתנדבים בקהילה. במסגרת 

פרויקט ייחודי זה מעניקה מגדל תרומה בסך 
10,000 שקל לעמותות בהן מתנדבים סוכני 
ביטוח ועובדים של מגדל באופן עצמאי. תרומה 
זו הינה הוקרה על פועלו של הסוכן או העובד 
למען הקהילה, בזמנו הפרטי ועל בסיס קבוע,  
בשמו ובשם מגדל. בשנתיים האחרונות זכו 20 

עמותות לתרומת הוקרה. 
לדברי ענת עופרי, מנהלת מעורבות חברתית 
בקבוצת מגדל, “השליחות החברתית מהווה 
של  העסקית  מהפעילות  נפרד  בלתי  חלק 
מגדל וכפי שעשינו מכל הלב והנשמה בשנים 
האחרונות, נמשיך, בתמיכת דירקטוריון מגדל 
והנהלת הקבוצה, לעשות גם בשנה הנוכחית. 
העובדים והסוכנים שלנו גאים להיות חלק 
מקבוצה עסקית שמחוברת לחברה בישראל”.

החליטה  הכשרה  הנהלת 
בצעד יוצא דופן לחשוף בפני 
כל עובדי החברה את תכניות 
העבודה של האגפים בשנה 
הקרובה. דגש משמעותי ניתן 
העובדים  לחיבור  במיוחד 
ולאסטרטגיה  חברה  לחזון 
החדשה שלה לשנים הבאות. 
שהתקיים  חגיגי  באירוע   
ון  ר ח א ה ע  ו ב ש ה ך  ל ה מ ב
נצר שבקיבוץ  חצר  באולמי 
נצר סירני, בו השתתפו כ-500 
עובדים, התוודעו העובדים 
המטרות  המהלכים,  לכל 

כמטרה  והוצבו  שגובשו  והאסטרטגיות 
לשנת 2017.  

שמעון מירון, מנכ”ל הכשרה: “אחת המטרות 
המרכזיות שהצבתי לעצמי עם כניסתי לתפקיד 

לפני מספר חודשים הייתה להגדיל את רמת 
השקיפות בחברה, להעצים את הסינרגיה 
בין האגפים השונים ולהעצים את תחושת 
השייכות של העובדים. הכשרה היא משפחה 

אחת גדולה, ואני בטוח שגיוס 
מטרות  למען  העובדים  כל 
החברה יתרום רבות להישגיה 

בשנה הקרובה”.
פו  ש ח נ ס  נ כ ה ך  ל ה מ ב  
העובדים לדגשים מרכזיים של 
מטרות החברה, כגון הפעילות 
החברה,  רווחיות  לשיפור 
מהלכים אסטרטגיים בתחום 
האלמנטרי ובתחום הפיננסים 

ומוטיבים שיווקיים חדשים.
בחלקו השני של היום נערך 
ינים  מצטי עובדים  טקס 
 14 נבחרו  בו   ,2016 לשנת 

המצטיינים. 
מירון סיכם: “התחלנו במסורת שתשתרש 
לעוד שנים רבות. זו הזדמנות להודות למצטייני 

2016 על עבודתם המקצועית והנפלאה”.

מגדל מובילה בשוק הביטוח 
בהיקף ובשיעור התרומות

תכניות העבודה של כל האגפים 
נחשפו בפני מאות מעובדי החברה

הסוכנים המצטיינים של הכשרה

ני
ש

שו
ם 

לו
ש

אב
ם: 

לו
צי

 על פי הדוח, מגדל תרמה בשנת 2015 למטרות חברתיות 7 מיליון שקל, יותר מכל 
קבוצת ביטוח אחרת  ענת עופרי, מנהלת מעורבות חברתית בקבוצה: העובדים 

והסוכנים שלנו גאים להיות חלק מקבוצה עסקית שמחוברת לחברה בישראל

 כ-500 מעובדי הכשרה התוודעו לכל המהלכים, המטרות והאסטרטגיות שהוצבו כמטרה ל- 2017 שמעון 
מירון, מנכ”ל הכשרה: אחת המטרות המרכזיות שהצבתי לעצמי עם כניסתי לתפקיד הייתה להגדיל את רמת 

השקיפות בחברה, להעצים את הסינרגיה בין האגפים השונים ולהעצים את תחושת השייכות של העובדים

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

www.polisa.news
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איתוראן חשפה את הסודות 
מאחורי תעשיית גניבות הרכב

 מנכ”ל איתוראן ניר שרצקי: לצד שלל העיסוקים שלנו, שכוללים בין היתר איתור, מיגון, ניטור נהיגה, התנהגות 
נהיגה וניהול ציים – המהות של החברה היא מלחמה בגניבות הרכב  זו הסיבה שאוכפי איתוראן גם תופסים 
גנבי רכב, ומשיבים רכבים שאינם ממוגנים אצלה – פעולות שלכאורה נוגדות את האינטרס העסקי של החברה

הביטוח  מעולם  בכירים  עשרות 
והרכב השתתפו אתמול )יום ב’( בערב 
הציגה  היא  בו  שקיימה איתוראן, 
תעשיית  את  העסקיים  לשותפיה 
גניבות הרכב, המגלגלת לפי הערכות 
בכל  שקל  מיליון  כ-140  שמרניות 
מנכ”ל  שרצקי,  לדברי ניר  חודש – 
איתוראן. בערב השתתפו, בין היתר, 
משנה למנכ”ל הראל מיכאל ישיל, משנה 
למנכ”ל איילון גיורא פלונסקר, משנה 
טובי שמלצר,  שלמה ביטוח  למנכ”ל 
שלמה מילר,  סמנכ”ל בכיר בהפניקס 
ליאור שיינין,   AIG-סמנכ”ל בכיר ב
שלמה מוסלי מנכ”ל קש, בכירים נוספים 

מענף הביטוח וכן בכירי איתוראן.
פתח  שרצקי  ניר  איתוראן  מנכ”ל 

את הערב והציג את תפיסת איתוראן ביחס 
למלחמה בגניבות הרכב: “לצד שלל העיסוקים 
שלנו, שכוללים בין היתר איתור, מיגון, ניטור 
נהיגה, התנהגות נהיגה וניהול ציים, המהות של 
החברה היא מלחמה בגניבות הרכב”. לדבריו, זו 
הסיבה שאוכפי איתוראן גם תופסים גנבי רכב, 
ומשיבים רכבים שאינם ממוגנים אצלה, פעולות 
שלכאורה נראות כנוגדות את האינטרס העסקי 
של החברה – “הקיום שלנו הוא להילחם בגניבות 

רכב”, הוא סיכם. 
עודד חן, מנהל המערך המבצעי של איתוראן 
הציג באופן כללי את פעילות האיתור והאכיפה של 
איתוראן, אולם את התיאור המלא של תעשיית 
גניבות הרכב, כפי שהיא נחשפת בחקירות איתוראן 
וכוחות הביטחון, הציגו שניים ממנהלי השטח של 
החברה, מיכאל אברג’יל ושי סולם, שניהם בעלי 
ניסיון מצטבר של 40 שנה במאבק בגניבות רכב. 
אברג’יל הציג מבנה אופייני של ארגון גניבת 

רכבים, שכולל: 
• ראש הארגון – משמש ״מנכ”ל״ הארגון, מנהל 
את הסחר בחלקי הרכב הגנובים ואחראי על ניהול 

מספר כלי הרכב שיגנבו, סוגם ומועדי הגניבה.

• חוליית איסוף - אמונה על איסוף המידע 
בדבר מקום חניית הרכבים המבוקשים שמיועדים 
להיגנב כמו גם מידע על מצלמות אבטחה, שערים 

אלקטרוניים וכד׳ הנמצאים בקרבת הרכבים. 
• חוליית הגנבים היא החוליה שמבצעת בפועל 

את הגניבה ומובילה את הרכב ל”נקודת צינון”.
• נהגי רכבים מובילים, שתפקידם להוביל את 
הרכבים הגנובים מישראל ליעדם הסופי בשטחים.
• נהגי הרכבים הגנובים – “העובדים השחורים 

של הארגון”, לדברי אברג’יל. 
• תצפיתנים – מתצפתים על מחסומי צה”ל וצירי 
תנועה מרכזיים במטרה לבחון האם יש פעילות 

או היערכות לתפיסת רכבים גנובים. 
אברג’יל הסביר שהארגון פועל במבנה היררכי 
וסמי-צבאי, כאשר החוליות ממודרות זו מזו באופן 
מוחלט, עובדות בצורה ישירה מול ראש הארגון 
בלבד וכך, בעת תפיסת חוליה אחת, הארגון עצמו 
כמעט ולא ניזוק ויכול להמשיך ולפעול. עוד הוא 
הציג את “הדוח הכספי” של הארגון. לדבריו, 
הארגון מופעל בעקבות הזמנה לרכב שמקבל ראש 
הארגון – הכוללת דרישה לסוג רכב, מודל, צבע 
וכיו”ב. לדבריו, עיקר ההוצאה של ראש הארגון 

הוא תשלום לחוליית הרכב – כ-20 
אלף שקל עבור גניבת רכב בודד, ועוד 
כ-5,000 שקלים לכל שאר החוליות. את 
הרכב הגנוב מוכר ראש הארגון בכ-50 

אלף שקל. 
שי סולם הציג את המערך המבצעי המלא 
יזומה,  של איתוראן, שכולל פעילות 
פעילות מגיבה ופעילות מניעה. הוא 
הציג את הטכנולוגיות החדשניות בהן 
איתוראן עושה שימוש – וציין לדוגמה 
את פעילות הרחפנים – שהקדימה גם 
יחידות בכוחות הביטחון. הוא דיבר 
בהרחבה על שיתופי פעולה של איתוראן 
עם כוחות ביטחון, בהם הצבא, המשטרה 
ואף מנגנוני הביטחון הפלסטיניים, כאשר 
התיאום והשת״פ מתבצע דרך יחידות 

משטרה וצה״ל.
מייסד ויו”ר איתוראן איזי שרצקי הציג את 
ההיסטוריה של החברה ואת המחויבות שלה 
להחזיר רכבים גנובים, וסיפר על מקרה בו הוא 
בעצמו, יחד עם שני בניו, החזירו בעצמם רכב 
גנוב. עודד חן וניר שרצקי הציגו את הפעילות 
האינטנסיבית של איתוראן למניעה של גניבת 
רכבים מחניונים תת קרקעיים – תופעה שגדלה 

לאחרונה באופן משמעותי.
של הצבאי  הפרשן  חתם  האירוע   את 
10 אלון בן דוד, שסקר את האיומים  ערוץ 
הביטחוניים וההזדמנויות המדיניות הניצבים בפני 
מדינת ישראל. לקראת סוף האירוע נאלץ עודד 
חן לעזוב את המקום על מנת לתפעל גניבת רכב. 
עם חזרתו עדכן כי רכב שנגנב מחניון תת קרקעי 

הושב בהצלחה. 
פעולות ההרתעה  כי  באיתוראן מדגישים 
והנוכחות של אוכפי איתוראן בשטח מביאה 
בהכרח לירידה משמעותית בגניבות הרכב: “על פי 
הערכה שמרנית, אילולא נוכחותם וההרתעה של 
מערך איתוראן, מספר גניבות הרכב בישראל היה 

עומד על כ-30 אלף גניבות רכב בשנה”.

מבטחים ומבוטחים
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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    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח
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