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האוצר מבקש להקפיץ את תעריפי 
האגרות שמשלמות חברות הביטוח

 בפיקוח מבקשים לשנות את מודל החישוב כך שהוא יביא בחשבון גם את היקף הנכסים המנוהלים 
 המטרה: להתאים את גובה האגרה לתשומות הפיקוח, שגדלות ביחס ישיר לגודל הגוף המפוקח 

משרד האוצר מבקש להקפיץ את 
תעריפי האגרות שמשלמות חברות 
המוסדיים.  והגופים  הביטוח 
בטיוטה לתיקון תקנות הפיקוח 
על עסקי ביטוח )אגרות( מבקש 
האוצר מוועדת הכספים לאשר 
העלאה משמעותית של האגרות. 
המטרה: להתאים בין שיטת חישוב 
האגרה השנתית באופן שיביא 
הנכסים  היקף  את  גם  בחשבון 
זאת,  בידי המבטח.  המנוהלים 
מתוך הצורך להתאים בין תשומות 
הפיקוח, הגדלות ביחס ישיר לגודל 
הגוף המפוקח, לבין גובה האגרה. 

על פי נוסח התקנות הנוכחי, וכפי שנכתב 
בפנייה לוועדת הכספים, מבטח משלם אגרת 
רישיון בסך 19,612 שקל עבור ביטוח חיים 
וכן אגרה  ו-7,726 שקל עבור כל ענף אחר, 
שנתית בסך 12,540 שקל עבור ביטוח חיים 

ו-4,695 שקל עבור כל ענף אחר. 
בתיקון מוצע כי אגרת רישיון תעמוד על 60 
אלף שקל בענף ביטוח חיים, ו-30 אלף שקל 
בכל ענף אחר. על פי התיקון – אגרה שנתית 
תעמוד על 20 אלף שקל ובנוסף 0.002% מהיקף 
הנכסים המנוהלים. סכום האגרה המינימלי לא 

יפחת מ-60 אלף שקל. 

נכסים בהיקף  כך, למשל, חברה המנהלת 
150 מיליארד שקל תשלם 3.02 מיליון שקל, 
וחברה עם נכסים מנוהלים בסך 2 מיליארד שקל 
תשלם 60 אלף שקל )40 אלף שקל על הנכסים 

המנוהלים וסכום קבוע של 20 אלף שקל(. 
האגרות  בתעריפי  הוועדה  תדון  בנוסף 
שמשלמות החברות המנהלות של קופות הגמל 
וקרנות הפנסיה. כיום כל חברה נדרשת לשלם 
2,370 שקל על כל קופת גמל שבניהולה. גם 
כאן מבקש הפיקוח להתאים בין גובה האגרה 

לגודל הגוף המפוקח. 
לכן, על פי התקנות המוצעות, גובה האגרה 
יעמוד על 2,500 שקל לכל קופת גמל ובנוסף 

קופת  נכסי  מהיקף   0.0012%
הגמל. עוד נקבע סכום מינימלי 
בגובה 60 אלף שקל. כך, למשל, 
 5 המנהלת  גמל  קופת  עבור 
מיליארד שקל תשולם אגרה של 

62,500 שקל. 
עוד מוצע שקופת גמל ענפית 
 0.00012% בסך  אגרה  תשלם 
מהיקף הנכסים ובלבד שהסכום 
לא יפחת מ-12 אלף שקל, וקופת 
גמל מרכזית לקצבה תשלם אגרה 
שנתית בסכום של 60 אלף שקל. 
ועדת הכספים צפויה לדון בנושא 

ביום ד’, ה-8 במרץ.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.psagot.co.il |  psagot.co.il | 1-700-707-610

לאייל סיאני,

איתן
ברכות חמות 
להולדת הבן

והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

משרד האוצר
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פורסמה תכנית העבודה של 
האוצר ל-2017-2018

 התעריף לביצוע פישינג יעמוד על 20 שקלים 
  לעומת 28 שקל לסוכנים ו-40 שקל ללקוח

הסיבה: מנגנון הזיכויים לסוכן נמצא לא יעיל וכן 
עוד מתכננים אנשי האוצר בתחום הפנסיה הוחלט בפיקוח על הפחתת תעריף גורפת לסוכנים

והפיננסים לקדם את שינוי ההקצאה של 
האג”ח המיועדות ולפעול להגדלת נתח 

הגופים המוסדיים בשוק האשראי הקמעונאי

הפיקוח מפחית את 
תעריפי השימוש 

במסלקה הפנסיונית
האוצר מקדם 
את רפורמת 

הניודים בפנסיה

2 0 1 7 ם  י ר ו פ

נשף פורים

הגדול
ת ו ש ו פ ח ת ה ת  א ו  נ י כ ה
) . . . ו נ י ל ע ה  ב י ס מ ה (

11.3.17  | מוצ"ש 
פרטים בהמשך...

הפיקוח על הביטוח 
תעריפי  את  מפחית 
במסלקה  השימוש 
הפנסיונית – כך נקבע 
בעדכון לחוזר “תשלום 
עבור שימוש במערכת 
ית  נ ו י ס נ פ ה  ק י ל ס
שפורסם  מרכזית” 
ב-1 במרץ, במסגרת 
הרגולטורי  העדכון 

לחודש מרץ. 
תת  ח פ ה ל ע  ק ר ה
התעריפים הוא בחינת 

מנגנון ההחזר של הסכום ששילמו 
הפישינג,  עבור  הביטוח  סוכני 
במקרים כגון יתרות נמוכות ומיעוט 
מוצרים. “לאחר בחינת אופן יישום 
הזיכוי  כי מנגנון  נמצא  ההוראות 
כאמור אינו יעיל ועל כן, אינו ממלא 

את הייעוד שלשמו נוצר” 
– מצוין בדברי ההסבר. 
עוד מוסיפים באוצר, כי 
“מכיוון שהזיכוי מבוסס 
על  שנאסר  מידע  על 
המסלקה לשמור, הוא 

אינו ניתן לבקרה”. 
בטיוטת  מוצע  לכן, 
התיקון לקבוע שהתעריף 
לביצוע פישינג יעמוד על 
20 שקל. זאת, לעומת 
28 שקל לסוכנים ו-40 

שקל ללקוח.
המצוין  הסכום  כי  עודכן,  עוד 
לתשלום עבור בקשות פרודוקציה 
בתדירות  מידע  בקשת  )העברת 
קבועה( לא יהיה פר גוף מוסדי אלא 
עבור כלל המוצרים של הלקוח בכל 

הגופים.

)יום א’( את תכנית העבודה  משרד האוצר הציג היום 
לשנים 2017-2018, במסגרתה הוא מקדם, בין היתר, את 

רפורמת הניודים בפנסיה.
יעדיו המרכזיים של המשרד הם: עמידה ביעדים הפיסקליים, 
הפחתת אי השוויון, הגדלת היצע של יחידות הדיור, הפחתת 
נגישות במגזר הפיננסי, הגדלת הפריון  והגברת  עלויות 

והבטחת חיסכון פיננסי הולם. 
עוד מתכננים אנשי האוצר בתחום הפנסיה והפיננסים 
לקדם את שינוי ההקצאה של האג”ח המיועדות ולפעול 
להגדלת נתח הגופים המוסדיים בשוק האשראי הקמעונאי. 
שר האוצר, משה כחלון: “התוכנית מבוססת על הסתכלות 

ארוכת טווח וניתוב להזדמנות ולצמיחה”. 
“המדיניות נעשית לאור שלוש מטרות העל: הגדלת הצמיחה 
והפריון, הפחתת אי השוויון וצמצום פערים”, כך לדברי 

מנכ”ל המשרד, שי באב”ד.

המפקחת על הביטוח 
דורית סלינגר
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 בתשואות ביטוחי מנהלים - פוליסות שהופקו בין השנים 2003-1992 – קרן י'  ב-12 החודשים האחרונים )02/2016-01/2017( 
מכלל חברות הביטוח לפי אתר האוצר. כל התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על הדירוג והתשואות 
שהושגו בעבר בכדי להצביע על הדירוג והתשואות שיושגו בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. המידע לעיל אינו מהווה ייעוץ 
פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. תשואה ממוצעת 
שנתית 02/2014-01/2017, תשואה ממוצעת שנתית 02/2012-01/2017 וסטיית תקן במונחים שנתיים 02/2012-01/2017  
בהתאמה: הפניקס -  5.64%, 7.49% ו-4.61%. הראל – 5.16%, 7.08% ו-4.36%. מגדל – 4.74%, 6.81% ו-4.33%. מנורה – 4.62%, 
6.84% ו-4.50%. כלל – 4.27%, 6.72% ו-4.57%. מספר גוף מוסדי 520023185. קוד אוצר: 0011. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
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 הערעור הוגש נגד פסק הדין של בית המשפט השלום, שקבע כי הכשרה זכאית 
 להשבת כספים ששילמה לתובעים בגין נזקי רכוש שאירעו בתאונת דרכים

 המערערים קבלו על כך שבית המשפט לא האמין לגרסתם בעניין נסיבות התאונה

נדון  בירושלים  המחוזי  משפט  בבית 
אברהם אברג’יל ומור אברג’יל  ערעורם של 
ארז  עו”ד  ידי  על  שיוצגו  )“המערערים”(, 
נגד  ועו”ד עבדאל רחמן עאסי,  גרייבסקי 
הכשרה חברה לביטוח בע”מ )“הכשרה”(, 
מנורה  ונגד  דוד צמח  ידי עו”ד  שיוצגה על 
אבנית  )“מנורה”(,  מבטחים ביטוח בע”מ 
בע”מ  לביטוח  חברה  שומרה  ו חכימי 
)“שומרה”(, שלא התייצבו לערעור באישור 
בית המשפט. פסק הדין החלקי ניתן בפברואר 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי סגן הנשיא, 

השופט משה דרורי.
המערערים הגישו את הערעור נגד פסק הדין 
בית משפט השלום, שקבע, כי הכשרה  של 
זכאית להשבת כספים ששילמה לתובעים 
דרכים  בתאונת  שאירעו  רכוש  נזקי  בגין 
)“התאונה”(. נדגיש, כי הכשרה שילמה פיצויים 
ולשומרה, שביטחו כלי רכב שהיו  למנורה 

מעורבים בתאונה.
המערערים הגישו הודעת ערעור מפורטת, 
לא  כך שבית משפט השלום  על  בה קבלו 
נסיבות התאונה.  בעניין  לגרסתם  האמין 
לטענת המערערים, בית משפט השלום ציין 
קיומם של סתירות בגרסאות, אולם מדובר 
בנושאים שוליים, שאין בכוחם להשפיע על 
מהות העובדות. כמו כן נטען, כי לא הוכח דיווח 
כוזב מצדם להכשרה ובכל מקרה, בהתאם 
לעמדת בתי המשפט, נקבע נטל חמור וגבוה 
הרובץ על בעל דין הטוען לטענת כזב. לבסוף 
נטען, כי אף אם יתברר, שהמסכת העובדתית 
הינה כפי שהציגה הכשרה, אין בכך כדי לפטור 

אותה מחבותה.
הכשרה טענה מנגד, כי קיימים שלל נימוקים 
בטענות  אמון  לחוסר  מובילים  שכמכלול 
המערערים ואין לבחון כל סתירה בפני עצמה. 
לפיכך, אין כל הצדקה לקבל את הערעור ועל 

בית המשפט המחוזי להורות על דחייתו.
האם בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור 
שהוגש נגד פסק הדין של בית המשפט השלום?

בית המשפט המחוזי ציין תחילה, כי בפסק 
הדין שניתן נותחו הראיות ונמצאו סתירות 
בעדויות מטעם המערערים.  משמעותיות 
בית משפט השלום פסק בזו הלשון: “על כן 
אני קובעת כי המבוטחים הפרו את החובה 
בהתאם להוראות החוק חוזה הביטוח ולטעמי 
במקרה זה הדבר נעשה מתוך כוונת מרמה: 
יתכן שהמבוטחים חשבו בטעות שאם הנער 
נוהג ללא מלווה אין ביטוח ויתכן שמור ]בנם 
של המערערים[ אפשר לנער אחר לנהוג ברכב 

וכך אירעה התאונה. כך או כך אני מתרשמת, כי 
נסיבות קרות התאונה לוטות בערפל ועל כן אני 
פוטרת את חברת הכשרת הישוב מחובותיה 

על פי פוליסת הביטוח”.
טענות  את  בחן  המחוזי  המשפט  בית 
בסתירות  מדובר  כי  וקבע,  המערערים 
משמעותיות, שעצם קיומן מוכיח, שנסיבות 
התאונה היו שונות מגרסתם. צוין, כי ככלל 
ערכאת ערעור אינה ממהרת להתערב בקביעות 
של ממצאים עובדתיים שנקבעו בפסק דין 

שלגביו מוגש הערעור. 
עילת  כי  הוסיף,  המחוזי  המשפט  בית 
התביעה של הכשרה בהליך המקורי התבססה 
על סעיפים בחוק חוזה הביטוח )“החוק”( 
המתייחסים לבירור החבות של חברת ביטוח. 
סעיף 23)ב( לחוק מחייב את המבוטח למסור 
לחברת הביטוח תוך זמן סביר, מידע ומסמכים 
הדרושים לבירור החבות ואם אינם ברשותו, 
עליו לסייע בהשגתם. בהשלמה לכך, סעיף 24 
לחוק קובע, כי כאשר מבוטח לא מקיים את 
חובותיו הדבר עלול לגרוע מזכאותו לתגמולים. 
זאת ועוד, ככל שמבוטח פועל בדרך ההכשלה 
או  כוזבות,  עובדות  במתכוון תוך מסירת 
העלמת מידע חברת הביטוח עשויה להיות 

פטורה במלואה מחובתה.

בית המשפט המחוזי ציין, כי במקרה דנן, 
אין הוא בטוח שהוכחה כוונת מרמה מצד 
המערערים, אולם הואיל והם נהגו בדרך של 
התחמקות ממתן מידע להכשרה והכשילו את 
בירור החבות, הרי שמדובר בעצם במסירת 
יוצרת הנחה  זו  עובדות והעלמתן. מסקנה 
של מרמה והכשרה פטורה מחבותה במלואה.
כלשונו של בית המשפט המחוזי: “משלא 
אפשרו המבוטחים והבן לפרוס את היריעה 
כי  ,שקבע  המשפט,  בית  בפני  האמיתית 
בנקודות מסוימות לא אמרו אמת, התוצאה 
היא כי למבטחת לא ניתנו הכלים לבדוק, האם 
הביטוח חל, אם לאו. על כן, מדובר בהכשלה של 
בירור החבות, כאמור בסעיף 24 לחוק הנ”ל”.
בית המשפט המחוזי ציין לבסוף, כי ככל 
שהיה מדובר בהליך פלילי, כי אז ייתכן שלא 
כוונת מרמה כאמור. אולם  הייתה נקבעת 
לצורך החוק והפטור של הכשרה, די בנסיבות 

המקרה כדי לקבוע כאמור.
בית המשפט המחוזי דחה את הערעור וחייב 
את המערערים בהוצאות משפט ושכר טרחת 

עורך דין של הכשרה.
 עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

העליון.

העלמת עובדות מחברת 
הביטוח עשויה להיחשב כמרמה 

המצדיקה את דחיית התביעה

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

http://www.nevo.co.il/law/71902/24
http://www.nevo.co.il/law/71902/24
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לפרטים פנו לאגף הביטוח המסחרי של AIG ישראל 
 israel.commercial@aig.com :כתובת

או באמצעות סוכן הביטוח שלכם.

כיצד לבנות הגנת סייבר
ב-7 צעדים?

צעד 1
נקו את המערכת
צרו תהליך יזום ושיטתי 
לניהול ניקיון המערכת

הרכיבו צוות רב-תחומי 
מבכירים בהנהלה, אשר 

יערך לאירועי אבטחת מידע 
ויבחן את ההתמודדות מול 

התקפות אפשריות

צעד 2
פתחו תכנית

צעד 3
צרו פרופיל סיכונים

קראו על דפוסים וצורות 
של התקפות סייבר, 

כדי לפתח גישה להגנה 
על נכסי החברה

תכנית כללית היא בסדר – 
עמידות כנגד סיכוני סייבר 
מתחילה בצעד אחד קטן

צעד 7
מתחילים

צעד 4
רכשו ביטוח סייבר

רכשו ביטוח סייבר שיספק 
לכם את החוסן הכלכלי

והסיוע המקצועי 
במקרה של התקפה

צעד 6
רכשו ביטוח סייבר

רכשו ביטוח סייבר שיספק 
לכם את החוסן הכלכלי

והסיוע המקצועי 
במקרה של התקפה

צעד 5
הקטינו סיכונים

השקיעו  בתהליכי הקטנת 
סיכונים על מנת להגן 

על נכסי החברה הנמצאים 
בסיכון הגבוה ביותר

צעד 4
בצעו הערכה ומדידה

התמקדו באומדנים, 
לא בהערכות מדויקות 
והימנעו מקיפאון ניתוחי 

"מ
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במחצית השנייה 
נובמבר  חודש  של 
לנהל  החלו   2016
בישראל קופות גמל 
מכשיר  להשקעה. 
חיסכון חדש אשר 
הגו קברניטי משרד 
על  ומנוהל  האוצר 
לניהול  ידי חברות 

קופות גמל. 
ל  מ ג ה ת  פ ו ק
החדשה מיועדת לכל אדם בישראל, בין שהוא 
בגיר ובין שהוא קטין ואדם בגיר פתח לו חשבון, 

שכיר  או עצמאי. קופת הגמל מאפשרת 
לבצע הפקדות באופן עצמאי על שם 
אדם, מדי חודש או מדי פעם, הכול 
כראות עיניו של החוסך ובלבד שסך 
ההפקדות במהלך שנה קלנדרית בכלל 
יעלה על  קופות הגמל להשקעה לא 
 70 תקרה שנקבעה בחוק ועומדת על 

אלף שקל. 
גמל  בקופת  ההפקדות  אומנם 
מס  הטבות  מניבות  לא  להשקעה 
למפקיד / החוסך,  אך הכספים בקופת 
גמל להשקעה נזילים בכל עת, משמע 
ניתן למשוך אותם מהקופה בכל רגע. 
משיכת כספים מקופת גמל להשקעה 

חייבת בתשלום מס רווחי הון בשיעור של 25% 
מן הרווח הריאלי, אבל, וכאן ניתנת סוכרייה 
נוספת לחוסכים, אם החוסך ימשוך את הכספים 
לאחר גיל הפרישה מעבודה ויעשה זאת בדרך 
של קצבה חודשית, הוא יהיה פטור מתשלום 
מס רווחי הון וההקצבה החודשית שיקבל תהיה 
פטורה מכל מס, ללא קשר לכל קצבה אחרת 

שהוא מקבל מכל מקור שהוא.
13 חברות לניהול קופות גמל החליטו להרים 
את הכפפה ולפתוח קופות גמל להשקעה. בחלוף 
חודשיים וחצי ממועד השקת הקופות הראשונות 
ניתן לומר שבהחלט קופת גמל להשקעה זוכה 

להתעניינות בקרב הציבור והיא מתחילה לייצר 
נוכחות בשוק.  

בסוף חודש ינואר השנה הסתכמו הכספים 
בכל קופות הגמל להשקעה בכ-678 מיליוני 
שקל. זאת, לאחר שבדצמבר הופקדו בקופות 
מסוג זה כספים בהיקף של 464 מיליוני שקל 
ובחודש ינואר נוספו הפקדות בהיקף של 187 

מיליוני שקל. 
גמל להשקעה  בקופות  ינואר,  לסוף  נכון 
קיימת בממוצע חשיפה של 35% למניות )כאשר 
ההשקעה הישירה במניות מסתכמת ב-26%(, 
36% מכספי קופות הגמל להשקעה מוחזקים 
באגרות חוב ממשלתיות ו-24% באגרות חוב 

של פירמות, שחלקן סחירות וחלקן לא סחירות 
בשוק.

בכל אחת מקופות הגמל להשקעה מנוהלים 
ומוצעים לציבור מסלולי השקעה מגוונים, אשר 
משקפים רמות סיכון שונות. לכל חוסך בקופת 
גמל להשקעה האפשרות להפקיד כספים בכל 
אחד ממסלולי ההשקעה, לחסוך במסלול אחד 
או לפצל את הכספים בין מסלולי ההשקעה 
השונים בקופה. בכל עת יכול החוסך להעביר 
כספים בין מסלולי ההשקעה בקופה ללא כל 
עלות, כאשר המהלך של ניוד כספים בין מסלולי 
השקעה באותה קופת גמל להשקעה אינו כרוך 

בהתחשבנות מס ולא מלווה בתשלום מס רווחי 
הון, מאחר שגביית מס בגין הרווחים הריאליים 
בקופות גמל, ככל שנדרש, נעשית רק במועד 

משיכת הכספים מחשבון קופת הגמל.
בנוסף, ניתנת לכל חוסך האפשרות להעביר 
כספים בין קופות גמל להשקעה. בינואר כבר 
גמל  קופות  בין  שקל  מיליוני  כ-8  הועברו 
להשקעה על ידי חוסכים. גם מהלך של העברת 
כספים בין קופות גמל להשקעה לא מהווה אירוע 

מס ולא תביא לתשלום מס רווחי הון. 
היתרונות הייחודיים הטמונים בקופות גמל 
היכולת למנות מוטבים למקרה  להשקעה, 
של מות החוסך, היכולת לנהל כספים ברמות 
סיכון שונות בשלל מסלולי השקעה 
מגוונים, האפשרות ליטול הלוואות 
מכספי הקופה, האפשרות לנייד כספים 
בין גופים מנהלים שונים ולתת למנהלי 
השקעות שונים לנהל את הכספים, 
אלמנט דחיית תשלום המס למועד 
משיכת הכספים והעובדה שלא מנוכה 
מס בכל פעולה של שינוי הרכב ההשקעות 
של הכספים - מבטיחים המשך צמיחת 
השוק כאלטרנטיבה למכשירי השקעה 

אחרים הנפוצים בשוק. 
כאשר מוצרי השקעה אחרים, ותיקים 
יותר, כמו קרנות נאמנות, פוליסות 
ניהול כספים בידי  פיננסיות ואפילו 
מנהלי תיקי השקעות, מלווים בעלויות גבוהות 
בהרבה וללא יכולת ליהנות ממסלול של פטור 
ממס רווחי הון כאלטרנטיבה נוספת ללא כל 
עלות, נוצר יתרון יחסי לקופת גמל להשקעה. 

כניסתם של מרבית גופי הגמל בשוק לניהול 
קופות גמל להשקעה מבטיחה תחרות לטובת 
החוסך, שכל שנותר לו הוא לבחון את עלויות 
ניהול הכספים בקופת גמל להשקעה וטיב ניהול 

הכספים על מנת להתחיל לחסוך.

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום 
החיסכון הפנסיוני.

נולד שוק חדש - קופת גמל להשקעה
כניסתם של מרבית גופי הגמל בשוק לניהול קופות גמל להשקעה מבטיחה תחרות לטובת החוסך, 

שנותר לו לבחון את עלויות ניהול הכספים בקופת גמל ואת טיב ניהול הכספים על מנת להתחיל לחסוך

זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר

אג”ח ממשלתי 
סחיר, 36%

קרנות נאמנות, 
3%

אג”ח קונצרני, 
24%

אחר, 1%מזומן, 10%

מניות, 26%

מבנה תיק השקעות - קופת גמל להשקעה

מוסכים
   מבטחים באיילון!

כיסוי מורחב לפריצת כלי הרכב מהמוסך,
הכולל גניבת חלקים מהרכב

גם אם לא נגנב כלי הרכב בשלמותו

פוליסות 
העסקים 
החדשות
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מגדל הגישה תביעת שיבוב:

פרשנות

בתי כנסת
   מבטחים באיילון!

איילון הינה חברת הביטוח היחידה
השומרת שבת כהלכתה

ובעלת מגוון כשרויות רחב ביותר

פוליסות 
העסקים 
החדשות

מגדל  בבית המשפט השלום בחיפה הגישה 
תביעת שיבוב בסך של כ-246 אלף שקל נגד צים 
שירותי ספנות משולבים ונגד חברת השילוח 
הבינלאומי פנאלפינה )Panalpina(, באמצעות 
הנציגה עמילות מכס ותחבורה עמית, בטענה 

לנזק שנגרם למטען שנשלח מארצות הברית.  
על פי כתב התביעה, חברת טבסקו החזקות 
רכשה מספק במדינת דנוור שבארצות הברית, 
גבינה מגורדת והתקשרה עם ספק המטען ועם 
חברת פאנאלפינה לצורך שליחת המטען, שהכיל 
1998 ארגזים  במכולת קירור, באמצעות ספינה 
של צים שהנפיקה את שטר המטען וחוזה הובלת 

המטען שבוטח על ידי מגדל. 
לטענת התובעת, צים וחברת פאנאלפינה 
התחייבו לקבל את המטען, להעבירו ולהובילו 
באמצעות הספינה אל טבסקו החזקות כשהוא 

במצב טוב, שלם ותקין.
בטרם נשלח המטען ליעדו נתן ספק המטען 
הוראה לחברת פנאלפינה, לפיה על המטען 
18 מעלות  להישמר בטמפרטורה של מינוס 

צלזיוס. 
המטען הובל על ידי צים מארה”ב אל נמל 
אשדוד, אולם עם הגעתו אל חצרי חברת קונטרם 
לשם פריקתו מהמכולה, נתגלה כי המטען במכולה 

ניזוק כולו. בדיקת אירוע הנזק העלתה, כי במהלך 
ההובלה ובניגוד להוראת ספק המטען, נשמר 
המטען בטמפרטורה של 10 מעלות צלזיוס )פלוס( 

במקום מינוס 18 מעלות צלזיוס.
לטענת מגדל, באמצעות עו”ד עומר גיא, הנזק 
אירע כתוצאה מרשלנותן של הנתבעות ועם פירעון 

תביעת מבוטחת שלה קמה לה זכות השיבוב.
תגובת צים: “אנו דוחים את אחריותנו בתיק זה 
וכיוון שהתיק מתנהל בבית משפט לא נגיב לגופו 
של עניין ונטען את טענותינו בבית המשפט”. 
תגובת חברת עמילות מכס עמית לא התקבלה 

עד לסגירת הגיליון. 

היבואן  יכול  מה 
ד  ו מ ל ל ר  י ב ס ה
מהעובדה שהוגשה 
נגד  שיבוב  תביעת 
צים וחברת השילוח 

על ידי המבטח?
ראשית, שתביעות 
בגין נזקים בהובלה 
בינלאומית אינן דבר 
נדיר, אלא דבר שכיח; 
שנית, הנזק עלול להיגרם שלא באשמת בעל המטען. 
אמנם יש מקרים בהם טעות מצד השולח )אריזה 
לקויה, רישום לקוי, הנחיות הובלה לקויות ועוד( 
עלולה להביא לתוצאה לא רצויה, אבל במקרים 
רבים נגרם הנזק שלא באשמת השולח או המקבל; 
שלישית, מהי הכדאיות לשלם פרמיית ביטוח 
ולהחזיק פוליסה ביד לעומת התנהלות ישירה 
במקרה נזק למול חברת ספנות או גורם אחר 

כלשהו בתובלה בינלאומית? 
התשובה היא חד משמעית - טיפול בתביעת 
ביטוח אמור להביא לתוצאה טובה ומהירה יותר 
מאשר האלטרנטיבה )גם אם ישנם מקרים בודדים 
שבהם המציאות טופחת על פנינו ומוכיחה את 

ההיפך(.
ניקח לדוגמה את העובדה הבסיסית, שבמקרה 
של פוליסה לביטוח ימי )שם כולל למשלוחים 
שחוצים גבול - בים, ביבשה ובאוויר(, הכיסוי הנפוץ 
הינו על בסיס כל הסיכונים ולכן במקרה של נזק פיזי 
לטובין - אין צורך ל”חפש” את האשם. העובדה שיש 
נזק היא בסיס התביעה. לעומת זאת, בהתנהלות 
מול מוביל בינלאומי / גורם לוגיסטי, תהיה חייב 
להוכיח את האחריות שלו, כלומר מעשה או מחדל. 
איך תעשה זאת? האם יש לך את האמצעים והרצון 

להקדיש לכך מחשבה, זמן, מימון?
חבותו של המוביל היא אך ורק אם תהיה הוכחה 
לאשמתו. זה הבדל מהותי לעומת פוליסת הביטוח 
שדורשת הוכחה על קרות מקרה הביטוח במהלך 
המסע )בפוליסת כל הסיכונים - ההוכחה היא 
שהספק מאשר את יציאת הטובין ממנו במצב 

תקין ואילו המקבל טוען לטובין ניזוקים(.
בעיה אחרת היא העובדה שלהובלה הבינלאומית 
כללים וחוקים משלה, שלא כולנו מודעים להם. אחד 
מהם הוא פטור מאחריות במקרים מסוימים. מה 
תעשה באם הפטור חל על מקרה נזק כפי שארע 

למטען שלך? 
כלל אחר קובע שגם אם הפטור אינו בתוקף עדיין 

האחריות מוגבלת בסכום גג. )בים לפי יחידות 
אריזה, באוויר לפי משקל(. כלומר, גם אם המוביל 
התרשל והוא אחראי לנזק, התשלום שהוא חב בו 
אינו בהכרח הסכום שלדעתך מגיע לך. בפוליסת 
הביטוח, הגבלת הסכום היא עלות הקנייה בתוספת 

אחוזים מוסכמים, כקבוע בפוליסה.
- מהו משך הזמן לטיפול  נקודה למחשבה 
נגד  בתביעת מבוטח לעומת עיסוק בתביעה 
מוביל בינלאומי? הפער הוא משמעותי )בהכללה( 

לטובת הביטוח.
פקטור אחר במחשבה לגבי תביעות נגד העוסקים 
בשילוח ותובלה בינלאומית הוא סעיף השיפוט 
המופיע במסמכים. התוצאה היא התנהלות 
משפטית במדינה זרה. האם זה רצוי? בוודאי שלא.

המסקנה, ועוד טרם שפירטנו את כל נקודות 
ההבדל בין התהליכים, היא שתביעת נזק מחברת 
ביטוח היא נוחה, קלה, מהירה )לא באופן מוחלט 
אלא באופן יחסי( ועדיפה מאשר התנהלות נגד 

מוביל בינלאומי. 
גם אם יש מצבים שבהם מתעוררים קשיים לא 
פשוטים במערכת היחסים בין מבטח למבוטח, 
היתרונות בתביעת ביטוח לעומת תביעת נזיקין 

כלפי גורם לוגיסטי הם משמעותיים.

צים וחברת Panalpina נתבעות בטענה לנזק 
שנגרם למטען שנשלח מארצות הברית

יש חורים בתביעת הגבינה: מה יכול היבואן ללמוד 
מתביעת השיבוב של המבטח נגד צים וחברת השילוח?

 לטענת התובעת, הנתבעות התחייבו לקבל את המטען, להעבירו ולהובילו באמצעות הספינה אל יעדו, 
כשהוא במצב טוב, שלם ותקין  עם הגעתו לישראל לשם פריקתו מהמכולה, נתגלה כי המטען במכולה ניזוק 

מאת אבי בן חורין
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ניו יורק: חוקי הגנת סייבר 
נכנסו לתוקף ב-1 במרץ השנה

האיחוד האירופי רוצה לעצור 
את התחרות למשיכת מבטחים 

ומוסדות פיננסיים בריטיים

ג’נרלי טורקיה הגרילה מכונית 
פיאט בין רוכשי ביטוח

ביטוח בינלאומי 
ישראל גלעד

מדינת ניו יורק )ארה”ב( אימצה תקנות שנכנסו לתוקף ב-1 במרץ 
תכנית  לערוך  כולל מבטחים,  פיננסיים,  2017, שמחייבות מוסדות 
להגנת סייבר. החוק והתקנות מחייבים כל ארגון לתפעל מערך הגנת 
ומדווח  הארגון  של  הבכירים  הגורמים  ידי  על  שנבחן  חזק  סייבר 
הסייבר  הגנת  תכנית  הארגון.  של  העליון  המנהל  לגוף  תקופתית 
תותאם למדיניות ניהול הסיכונים והערכת הסיכונים של כל ארגון 
שאי  שטענו  מומחים,  של  ביקורת  לאחר  בתקנות  שהוכנס  )שינוי 

אפשר לגזור גזירה שווה על כל הארגונים(. 
מדינת  של  החקיקה  את  בחיוב  מקבלת   A.M Best הדירוג  חברת 
ניו יורק וציינה כי היא יכולה לשמש דוגמה ליתר המדינות בארה”ב. 
במקביל הכינה A.M Best שאלון למבטחים בנושא הסייבר. השאלון 

בא לברר כיצד המבטח מגן על עצמו ועל לקוחותיו מסיכונים אלה. 
 National Association of על הביטוח בארה”ב  ארגון המפקחים 
שכולל   )2016( עמדה  נייר  פרסם   Insurance Commissioners
דרישות לאבטחה נגד התקפות סייבר. הארגון NAIC רוצה להחיל 
סוכני  ברוקרים,  על  גם  עם  כי  מבטחים  על  רק  לא  ההוראות  את 
אחד  שכל  מבקש   NAIC הביטוח.  בתחום  המעורבים  ויתר  ביטוח 
מהמעורבים בתחום ייצור מסמך מקיף הכולל מידע כתוב על תכנית 
והאמצעים  הטכניקות  המנהלות,  על  מלאים  ופרטים  שלו  ההגנה 
הפיזיים שננקטו כחלק ממערך האבטחה. מועצת המנהלים של כל 
יישומה  על  ולפקח  התכנית  יישום  את  לאשר  חייבת  תהיה  ארגון 

בפועל בכפוף להוראות החוק. 

גורמי הפיקוח השונים של האיחוד האירופי חוקרים את האמצעים 
להפסקת התחרות הלא הוגנת בין מדינות החברות באיחוד למשיכת 

 .Brexit-חברות בריטיות המושפעות מה
 The European Securities and Markets Authority - ESMA
הודיעה כי היא בודקת ולומדת את ההטבות המוצעות על ידי גורמי 
תוך  זאת,  בפיקוח.  הקלות  הכוללות  השונות  המדינות  של  פיקוח 
ראיית היתרונות של הגדלת התעסוקה וגידול ההכנסה ממסים. מצד 
יסכימו  שלא  הודיעו  באירופה  שונות  במדינות  פיקוח  גורמי  אחר, 
האירופי(  באיחוד  )החברה  במדינתם  תאגיד  של  משרד  להקמת 
כאשר צמרת החברה ומערכות המחשוב שלה ימשיכו לפעול מלונדון. 
מבטחים בריטיים, ברוקרים ולוידס נמצאים עדיין בשלב הגישושים 
והדיונים להקמת פעילות בתחום האיחוד. בשלב זה אף מבטח לא 

הודיע על צעד ממשי.

ב-1  שהחל  שיווק  מבצע  ערכה  ג’נרלי  האיטלקית  המבטחת 
באוגוסט 2016 והסתיים ב-31 בדצמבר.  כדי להשתתף במבצע, על 
צרכני הביטוח לקבל הצעת ביטוח במסלולים שונים )כולל סוכני 
 FIAT Egea )FIAT Tipo(הפרס הוא מכונית י .)ביטוח וברוקרים
הצעת  שקיבלו  איש,   468,561 השתתפו  במבצע  טורקיה.  תוצרת 

ביטוח לאחת מתכניות ביטוח הרכב של ג’נרלי.
הלאומי  הלוטו  של  הכללית  ההנהלה  ידי  על  נעשתה  ההגרלה 
ביטוח  מסוכן  הביטוח  הצעת  את  קיבל  היחיד  הזוכה  הטורקי. 
הפועל בעיר מרסין. לדברי סמנכ”ל השיווק של ג’נרלי, בעת הענקת 
את  להנגיש  כדי  מכירות  מבצעי  לקיים  תמשיך  ג’נרלי  המכונית, 

מוצריה ליותר נהגים טורקים.

שלמה ביטוח
shlomo-bit.co.il

עבר נקי בביטוח הרכב?

+ פוליסה ייחודית 
לבעלי עבר ביטוחי נקי 
+ הנחות משמעותיות 

ואטרקטיביות בביטוח המקיף 
+ ביטוח חובה בתעריף מוזל

פוליסת הביטוח המשתלמת ביותר 
לנהגים הזהירים ביותר!

FIX    שלמה

לקבלת פרטים נוספים על המסלול, 
אנא פנו למחוז.
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 התקבלה המלצת הוועדה המייעצת לענייני סדר דין אזרחי לשרת המשפטים איילת שקד  הדיון 
בתביעות ייערך באופן מהיר יותר, יעיל יותר ותוך שמירה על זכויות היסוד של הצדדים המתדיינים

צעד נוסף להנגשת ההליכים המשפטיים

ו,  נ ל ו כ ל ע  ו ד י כ
לו  א ל ד  ח ו י מ ב
ים  ק ס ו ע ה
הנזיקין  בתחום 
או  ח  ו ט י ב ה ו  א
תביעות בסדר דין 
מהיר, יש חשיבות 
להתנהלות  רבה 
בבית  המשפטית 
תביעות  המשפט. 
רבות נדונות בבתי 
המשפט השונים בכל הארץ. חלק בלתי נפרד 
ועיקרי מהן מסור לנזקי הרכוש עקב תאונת 
“העם” - “תביעות פח”.  דרכים או בלשון 
לכאורה הסוגיות דומות, אולם ההתנהלות 
המשפטית בבית המשפט שונה, כפי שצריך 
להיות, בין אולם לאולם, בין בית משפט אחד 
לאחר, בין מחוזות שונים וחלקי ארץ שונים.

במקרים רבים, במיוחד בתחום הביטוח 
והנזיקין, “השחקן הראשי” אינו בעל עניין 

ממשי בתביעה.
כך, למשל, במקרה בו חברת ביטוח שילמה 
למבוטח שלה בגין תאונת רכב וכעת היא פונה 
לשבב את הנזק מצד ג’ - התובעת היא חברת 
“השחקן  ש”העד המרכזי”,  בעוד  הביטוח 
בקדמת הבמה”, מי שיכול לשפוך אור על 
הינו המבוטח, שנהג  איך קרתה התאונה, 
ונהג ברכב שלישי  ברכב, חברו שישב לידו 
ויכול להעיד,  שנסע מאחורי שני הרכבים 
אובייקטיבית, איך קרתה התאונה, מי אשם 

ומי ראוי שיישא בתוצאות התאונה.
במקרה כאמור צריכה חברת הביטוח את 
שיתוף הפעולה של המבוטח כדי שיגיע לבית 
המשפט, יספר מה קרה ו”בתמורה” לעדותו 
זאת יקבל שכר עדות של כ-200 שקל, 300 
שקל, בעוד שחברת הביטוח “הנהנית” מעדותו 

צפויה לקבל לידיה עשרות אלפי שקלים.
כספו  את  קיבל  שכבר  מבוטח,  לאותו 
לבית  להגיע  ענין  כל  אין  רכבו,  ממבטח 
המשפט ומבחינתו הדבר אינו אלא גזלת זמן 

וטרדה מיותרת.
תקנות סדר הדין האזרחי קבעו, עד לעת 
הזאת, כי במקרי תביעות אלו צריכים הצדדים 
להגיש לבית המשפט תצהירי עדות ראשית 
מדובר  אם   - טענותיהם  את  להוכיח  כדי 
באחריות ואם מדובר בנזק. יוצא מכך, שאותו 
עניין להגיע לבית  לו  מבוטח, שגם כך אין 
המשפט, צריך בנוסף “להיגרר” למשרד עורכי 
דין ולבזבז את שארית יומו על הכנת תצהיר 

באשר לתאונה, שכאמור כבר קיבל בגינה את 
הפיצוי ושכח אותה.

ולא  ישב ברכב  ומה באשר לחבר שסתם 
והעד  קיבל אפילו פיצוי בגין הנזק לרכב? 
רק אזרחות טובה?  גילה  החיצוני שבכלל 
גם הם מצאו עצמם “מטורטרים” למשרדו 
של עורך הדין ואז “מטורטרים” שוב לבית 
המשפט. שמא נאמר כבר כי אזרחות טובה 

שווה זהב?
וכל זה - כאשר המבוטח מרוצה. ואם מבוטח 
17 אלף שקל מחברת הביטוח שלו  קיבל 
22 אלף שקל ונשאר  בעוד שטען לנזק של 
בכעסו עליה? האם גם אז ישמח לסייע לה 
לתבוע את הפוגע ברכבו בהכנת תצהיר עדות 

ראשית? מסופקני.
ומבוטח שחברת הביטוח הוציאה לצורך 
בדיקת התאונה חקירות וחקירות עד שפיצתה 
“יוצאת” לתבוע את הגורם  ואז היא  אותו 
בשמחה  פעולה  ישתף  אז  גם  האם  לנזק? 

לצורך הגשת תצהיר ועדות?
ונדרש  ואם הלה מתגורר בקרית שמונה 
להעיד בדימונה, שם אירעה התאונה והוגשה 

התביעה? 
האם ישוש לשתף פעולה באופן שיידרש 
ראשית,  עדות  תצהיר  על  ולחתום  להגיע 
תצהיר על כל משמעויותיו ואזי גם להעיד? 

שאלות גדולות.
חברות הביטוח ועורכי דינן התקשו בקבלת 
בהוכחת  התקשו  ולכן  כאמור  תצהירים 

תביעותיהם.
אמנם ייאמר מיד, כי לעיתים זכו הצדדים 
להקלות דיוניות בבית המשפט, תוצאה של 
כוחם, הקלות  ובאי  בין הצדדים  הסכמות 
מוסכמות, אשר היה בהן לקדם דיון מהיר 
ויתור הדדי  על  כך אם סוכם  בתביעות – 
על תצהירים והעדת הנהגים, כך אם הגיעו 
להסכמות דיוניות לעניין הנזק וכך אם נעשה 
ניסיון כן ואמתי לסיים את הדיון בתובענה 
בדיון אחד ויחיד כך שיתאים למהות “סדר 

דין מהיר”.
אולם מה קורה כאשר יש היצמדות של אחד 
מהצדדים או המותב השיפוטי לתצהירים 
רצון לסיים  הקבועים בתקנות? או אפילו 
התובענה על דרך הפשרה, ללא הנמקה, ללא 
79 א’ המועלית  אפשרות ערעור לפי סעיף 
כחלק מן ההסכמות, הפוגעת בזכות הצדדים 
הכה מהותית לערעור או הנמקת פסק הדין 

- או “תגישו תצהירים”? בעיה.
סדר דין מהיר אמר מישהו? 

לשכת עורכי הדין  נדרשה  לעניינים אלו 
תוך  המשפטים  משרד  עם  חדא  בצוותא 
התחשבות ואוזן כרויה לציבור כולו, חברות 
הביטוח ועורכי הדין הנמצאים “בחזית האש” 

– מה עושים?
לשכת עורכי הדין קשובה לשטח באמצעות 
ועדותיה ולעניין זה, בדגש על ועדת תביעות 
)ולא כמשתמע, רק תביעות  רכוש ושיבוב 
רכב / פח( בראשות עו”ד ר. גיא דרור והח”מ, 

נדרשה לנושא.
זכתה  ויודגש שוב, הלשכה  כפי שציינתי 
לאוזן קשבת ולשיתוף פעולה עם יתר הגורמים 

במעגל הצדק אולם נדרשה עשייה.
 לכך נרתמו יו”ר לשכת עורכי הדין עו”ד אפי 
נוה, אשר כזכור וידוע לכולנו הוא “נזיקיסט” 
בין  נעליו  סוליות  את  שחרך  שטח  ואיש 
ושרת המשפטים  איילת  אולמות השיפוט 

שקד אשר מוכיחה עשייה יום יומית.
ועדותיה,  על  עורכי הדין  לבקשת לשכת 
הנחתה השרה שקד את הוועדה המייעצת 

לענייני סדר דין אזרחי, לבחון עניין זה.
לשמחתנו, הוועדה המליצה לשרה על קבלת 
עמדת הלשכה ובעקבות כך תוקנה תקנה 214 
ט’ לתקנות סדר הדין האזרחי כך שבעלי דין 
לא יידרשו עוד להגיש תצהירי עדות ראשית 
של עדים בתובענות מסוג זה בסדר דין מהיר.
דומה כי נעשה צעד נוסף להנגשת ההליכים 
המשפטיים באופן שזה מרוויח וזה לא יחסר 
– הדיון בתביעות ייערך באופן מהיר יותר, 
יעיל יותר ותוך שמירה על זכויות היסוד של 
הצדדים המתדיינים – הדלת לבית המשפט 
פתוחה לכולם ומשפט הצדק ייעשה ובאופן 

מהיר ויעיל יותר.
אני סמוך ובטוח כי שופטי ישראל העוסקים 
בתחום זה, ביחד עם משרד המשפטים ולשכת 

עורכי הדין, עשו צעד בכיוון הנכון.

פוליסה מארח

 שינוי בתקנות סדר הדין האזרחי:
בעלי דין לא יידרשו להגיש תצהירי עדות 

ראשית בתובענות בסדר דין מהיר

מאת ד”ר אסף ורשה, עו”ד

תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח,
כולל פוליסות, חומר שיווקי

והצעות מחיר.
מומחיות בתרגום דוחות כספיים

של חברות ביטוח.
נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח. 

כדאי לקבוע פגישת היכרות:
052-4757622

jmtargum@gmail.com
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בתביעה שהוגשה כהמרצת פתיחה בבית 
מנורה  נגד  אביב  בתל  השלום  משפט 
מבטחים, עתרה מבוטחת כבת 71 המחזיקה 
פוליסת ביטוח חיים במנורה, בגין הטעייה 

ומרמה. 
על פי התביעה, שהוגשה באמצעות עו”ד 
אורי בוים, מנורה מתעמרת את המבקשת זה 
שנים רבות בשל בצע כסף ועל מנת להתעשר 
שלא בדין. המבוטחת ביקשה כי בית המשפט 
יורה לשנות את הסטטוס של פוליסות ביטוח 
החיים של המבוטחת, המחזיקה בפוליסה 
“תשואה  מסוג  לפוליסות   ,1970 מאז 
מובטחת”. זאת, לאחר שמנורה שינתה על 
דעתה את סטטוס הפוליסות של המבקשת 
ל”משתתפות ברווחים” והמבקשת חויבה 

בגין פעולה זאת במס רווחי הון. 
במסגרת התביעה מפרטת התובעת שורת 
אירועים המצביעים על הטעייתה פעם אחר 
פעם. כך, למשל, לבקשתה של המבוטחת, 
צ’ק,  פוליסי  חברת  מצאה   2005 בשנת 
כי  וערכיהם,  המתמחה בבדיקת פוליסות 
קיים חוסר של יותר מ-40 אלף שקל והכסף 
הוחזר. בהמשך, ביקשה המבוטחת לקבל מסך 
הכספים שנצברו גמלה חודשית בסך 4,000 
שקל מדי חודש, ובמקביל, ניסתה לקבל מידע 
מה סך הסכום העומד לרשותה, אך לשווא.

כי  למבוטחת  התברר   2008 בפברואר 
משום מה נוכה לה מס מהגמלה. בעקבות 
פנייתה הודתה מנורה בטעות והכסף הוחזר. 
ב-2010 היא פנתה למנורה בבקשה למשיכת 
כספים, אלא שבעצת היועצת מחברת הביטוח 
הסכימה לעצתה להשאיר את הכסף באותו 
הסטטוס )תשואה מובטחת( פטור ממס. 
בסוף 2014 כאשר, המבוטחת פנתה למנורה 
על מנת לבצע פדיון חלקי, התברר לה כי קוזז 

מהפדיון מס רווחי הון. 
הפוליסות שהתובעת הייתה מבוטחת בהן 
הן פוליסות בעלות תשואה מובטחת, ידועה 
מראש, אשר מומנו מאגרות חוב בטוחות 
שמאחוריהן עומדת המדינה. תכניות אלו 
שווקו עד סוף 1990 ולא חל עליהן מס. בשנת 
1991 החלו חברות הביטוח לשווק פוליסות 
שמנוהלות במתכונת של השתתפות ברווחים, 
שעליהן חל מס רווחי הון בהתאם לרווחים 

או להפסדים. 
רבות של מכתבים למנורה  לאחר שנים 
מבטחים ולמנהליה בבקשות חוזרות לטפל 
בעניינה, שלא ממש נענו, בשנת 2016 הבינה 
לבסוף המבוטחת כי לא תוכל להמשיך לתת 
אמון בחברה שלאורך הדרך מנסה לעשוק 
אותה. היא הורתה למשוך את כל הכספים 

ושוב  שבבעלותה תוך שהיא מזכירה שוב 
שלא צריך לקזז מס. אלא ששוב קיזזה מנורה 
את המס על דעת עצמה ואף טענה כי לאורך 
השנים הכסף שקוזז היה כדין וההחזר מקורו 
בטעות. בחישוב שנערך התברר כי נזקיה של 

התובעת הם בסך 51,995 שקל.
במהלך הדיונים בבית המשפט התברר כי 
מנורה למעשה הטעתה את המבוטחת. חברת 
הביטוח ביצעה שינויים בפוליסות על דעתה 
וללא כל הוראה מפורשת בכתב מטעמה של 
נציגי החברה התפתלו בחוסר  המבוטחת. 
נוחות על דוכן העדים ואמרו שאינם יכולים 
ויכול להיות שמדובר  להסביר את העניין 

בטעות.
מנורה ניסתה לטעון כי התובעת בקיאה 
בסוגי הפוליסות וכי מנורה פעלה בהתאם 
להוראה שקיבלה ממנה. בית המשפט נקט 
בלשון מאוד ברורה נגד מנורה בציינו כי “רק 
מתוך רצון להימנע מנקיטתה של לשון חריפה 
יותר אומר, כי חסרת שחר היא טענתה של 

המשיבה”.
בית המשפט קיבל במלואה את העתירה 
לאחר שקבע כי מנורה למעשה הפרה את 
על מנורה היה  עליה.  חובת הגילוי החלה 

להכיר בציפיותיה הסבירות של התובעת 
ולוודא כי תנאיה לא יורעו.

פסק  התובעת,  של  כוחה  בא  לדברי 
קיים משקל משמעותי  כי   הדין מלמדנו 
לדוקטרינת הציפיות הסבירות של המבוטח 
כמבוטח סביר. בית המשפט מצטט מספרם 
ריבי שלינגר  וד”ר  דודי שוורץ  פרופ’  של 
“חוזה ביטוח, חובות גילוי ופרשנות”: חובת 
הגילוי של המבטח, לאחר שנים שהייתה 
מנוונת בעיצובה החקיקתי והפסיקתי, הפכה 
לחובה מרכזית ואליה התווספה חובה נוספת 
מרחיקת לכת יותר – על המבטח לוודא כי 

המבוטח מודע לתנאי עסקת הביטוח. 
הימן: השינוי  גיא  כותב השופט  לסיום 
נהגה במשך שנים  משגרה ביטוחית אשר 
מנורה בחובת  ואי הקפדתה של  ארוכות 
הגילוי, כל אלה מוליכים למסקנה כי מכל 
מקום יש להכיר בציפייתה של המבקשת, 
כמבוטחת סבירה, לכך שההתקשרות החדשה 
תהיה לפי תנאיה של זו הקודמת ולא גרועה 
ממנה”. בקשת התביעה התקבלה במלואה.
ביטוחי  לכל  נוגעת  הפסיקה  כי  יצוין 

המנהלים וביטוחי חיים שנעשו עד 1990.
תגובת מנורה - ראו מסגרת.

 התובעת ביקשה להורות על שינוי הסטטוס של פוליסת ביטוח החיים שלה לפוליסה מסוג “תשואה 
מובטחת” - לאחר שלטענתה מנורה שינתה על דעתה את סטטוס הפוליסות ל”משתתפות ברווחים” 

והמבקשת חויבה בשל כך במס רווחי הון  מנורה תערער על פסק הדין בבית המשפט המחוזי

פס”ד: מנורה מבטחים שינתה 
סטטוס של פוליסת ביטוח חיים שלא 
על דעת המבקשת והטעתה אותה  

ממנורה מבטחים נמסר, כי החברה קיבלה 
בהפתעה רבה את פסק הדין של בית משפט 
השלום והגישה ערעור עליו לבית המשפט 
לבית  המחוזי. להלן הפתיח של הערעור 
המשפט המחוזי: “תמצית עילת התביעה 
והפרכתה בקליפת אגוז - על רקע שיעורי 
תשואה גבוהים וחריגים שהשיגו פוליסות 
במשך  ברווחים  המשתתפות  הביטוח 
  ;22.8% )2003 תשואה של  מספר שנים 
2005 תשואה   ;10.2% 2004 תשואה של 
למערערת,  המשיבה  פנתה   )15.2% של 
להעביר  ‘אבקש  הלשון:  בזו  ידה,  בכתב 
את הכספים הנזילים הנותרים לפוליסה 
משתתפת ברווחים’. המשיבה פעלה בדיוק 
נמרץ בהתאם להוראה בכתב שנתקבלה 
בידה. חרף זאת, בסעיף הפתיחה והעתירה 
לסעד הצהרתי הצהירה המשיבה כי ‘יובהר כי 
המשיבה )המערערת כאן( שינתה על דעתה 
את סטטוס הפוליסה של המבקשת )המשיבה 
כאן(’. ובעתירה גופה: ‘המשיבה...החליטה 

על דעת עצמה לשנות את תנאי הפוליסה 
שלה ולהרע את מצבה הכספי... מבלי להודיע 

למבקשת ולבקש את הסכמתה בכתב’.
זו קמה עילת התביעה.  “על יסוד טענה 
ונתמכה, כל כולה, על  זו התבססה  טענה 
תצהיר המשיבה ובו הצהרה כוזבת לפיה: 
‘התוספת בכתב יד אינו כתב ידי’ )סע. 16 

לתצהיר המשיבה(.
“עילת התביעה התרוקנה מתוכן לאחר 
הגשת חו”ד גרפולוגית ואף לאור השוואת 
כתב היד לכתב ידה של המשיבה בעין לא 
מקצועית. המשיבה נאלצה להודות כי מדובר 
בכתב ידה. בית המשפט קמא התעלם מכך. 
עילת תביעה של ‘העדר הסבר” למשיבה – 
להוראה מפורשת שלה!  - צמחה אך במהלך 
ניהול התיק, ביוזמת בית המשפט, ללא מתן 

אפשרות להתגונן מפני טענה זו”.
תגובתנו  נוסח  את  לפרסם  נבקשכם 
מבקשת  של  הציטוט  לרבות  במלואה, 

הערעור.

תגובת מנורה מבטחים: 
עילת התביעה מופרכת
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איגוד חברות הביטוח מבקש הצעות לפרויקט 
של הקמה, ניהול, הפעלה ותחזוקה של מאגר 
מידע לאיתור הונאות ביטוח בביטוח רכב 
 .ISO חובה. המתפעל הנוכחי הוא חברת 
המאגר מיועד בעיקר לשימוש חברות ביטוח 
לשם איתור הונאות בשלב החיתום ובשלב 
בירור התביעה, והוא יפעל לפי תקנות ביטוח 
רכב מנועי )הקמה וניהול של מאגרי מידע(, 
הממונה על שוק  והוראות  תשס”ד-2004 
ההון, ביטוח וחיסכון. מקור המידע במאגר הוא 
חברות הביטוח ומאגרים חיצונים, המורשים 

על פי דין להעביר מידע למאגר.
נמסר מהאיגוד, כי ההזמנה להציע הצעות, 
לכל חברה  שפורסמה ב-1 במרץ, תימסר 
הגשת  לסודיות.  התחייבות  על  שחתמה 
ההצעה מותנית בהמצאת ערבות בנקאית 
300 אלף שקל. על  “אוטונומית” על סך של 
המציע עמו יתקשר האיגוד להקים את המאגר 
בהתאם למפרט והדרישות המפורטות בהזמנה 
ובהסכם עמו, מהשלב של אפיון העל ועד לשלב 

תפעולו המלא.
על הזוכה לספק את החומרה ו/או שירותי 
האירוח הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט, כולל 
תפעול המאגר. התוכנה שתפותח תהיה בבעלות 
המזמין. בעלות הפרויקט יישאו חברות הביטוח 

בהתאם לקבוע בדין, כולל הוראות המפקחת.
תקופת ההתקשרות הראשונה תהיה למשך 
תקופת ההקמה של המאגר בצירוף ארבע שנים 
ממועד תחילת תפעולו המלא של המאגר, 

כאשר נתונה לאיגוד הזכות להאריכה.
ההצעות שעמדו בתנאי הסף ייבחנו בשלושה 
שלבים: הראשון - בדיקת איכות ההצעות, 
השני - ייבדקו מחירי ההצעות, ובשלב השלישי 
יתקיים משא ומתן או הליך תחרותי נוסף בין 
מספר מציעים שהשיגו את הניקוד הגבוה 

ביותר בשני השלבים הראשונים יחד.

מציעים  כנס  ים  יתקי ל  באפרי  2 ב-
וההשתתפות פתוחה לחברות שקיבלו את 

ההזמנה. 
בפניית האיגוד מודגש כי הפנייה והליך בחירת 
הזוכה, כולל ההתקשרות, אינם כפופים לדיני 

המכרזים למיניהם.
בחירת הזוכה כפופה לאישור המפקחת וקיום 
הליך הבחירה של הזוכה לרבות ההתקשרות 
הממונה על הגבלים  עמו כפופה להיתר של 

עסקיים.
הצעות יוגשו לא יאוחר מה-1 ביוני השנה.

 המתפעל הנוכחי של המאגר הוא חברת  ISO נועד בעיקר לשימוש חברות ביטוח לשם איתור הונאות בשלב 
החיתום ובירור התביעה  בעלות הפרויקט יישאו חברות הביטוח בהתאם לקבוע בדין, כולל הוראות המפקחת

איגוד חברות הביטוח מפרסם מכרז לתפעול 
מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח רכב חובה

מגדל תכנס ישיבת דירקטוריון ב-22 במרץ, 
שאמורה לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי מניות 
בחברה בסך של 110 מיליון שקל. הדיבידנד 
שיהיו  החברה  של  המניות  לבעלי  ישולם 
רשומים בפנקס בעלי המניות בתום היום 
הקובע, 24 במרץ. מועד התשלום יחול ב-30 

במרץ השנה.

חלוקת הדיבידנד מתאפשרת לאחר שבית 
שוקי  אישר לחברה הבת, מגדל  המשפט 
הון, להפחית הון בזכות מכירת פעילות חבר 
הבורסה שלה לאי.בי.אי לפני שנה. ההפחתה 
אפשרה לחברה הבת לשחרר הון שריתקה 
עבורה מגדל, שכעת אפשר לחלקו לדיבידנד 

לבעלי המניות.

מגדל תחלק דיבידנד של 110 מיליון שקל
חלוקת הדיבידנד מתאפשרת לאחר שבית המשפט 

אישר לחברה הבת, מגדל שוקי הון, להפחית הון בזכות 
מכירת פעילות חבר הבורסה שלה לאי.בי.אי לפני שנה
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מבטחים ומבוטחים

 ללקוחות יוצעו כל מכשירי ההשקעה של החברות 
השונות בקבוצה והמוצרים יותאמו לצרכי הלקוחות 

 המנכ”ל אילן רביב: המהלך מתבקש לאור 
החפיפה בין כלי ההשקעה השונים שמוצעים כיום 

גד מילר, סמנכ”ל מכירות חיסכון ארוך טווח, בריאות ופיננסים: שילוב “הריסק המשולב” ככיסוי נוסף 
בתכניות המנהלים “מגדלור לחיים” מעניק יתרונות למבוטחים ומגביר את יכולות המכירה של הסוכנים 

מגדילה אחזקותיה במיזם “מובילים” 
בתמורה לכ-1.5 מיליון אירו

מגדל משיקה ריסק משולב 
ככיסוי נוסף בפוליסות המנהלים 

הפניקס מעמיקה 
את שיתוף הפעולה 

עם אנלייט

מיטב דש הקימה 
חטיבת לקוחות מרכזית

חודש  בתחילת  השיקה  מגדל 
מרץ פתרון נוסף, כחלק מהרחבת 
הכיסויים ב”מגדלור לחיים” - ביטוח 
חיים עם חיסכון בכל תכניות הביטוח 
השונות. המדובר בשילוב “הריסק 
המשולב”, פתרון שהשיקה מגדל 
לפני חודשים אחדים, ככיסוי נוסף 
של  המנהלים  פוליסות  במסגרת 

החברה.  
“ריסק משולב” הוא ביטוח חיים 
משתנה  בפרמיה  פטירה  למקרה 

בשנים הראשונות לביטוח, שמתקבעת ואיננה 
מתייקרת עוד, בחלוף 15 שנים מתחילת הביטוח 
או 20 שנים לפני תום תקופות הביטוח, על פי 
המאוחר ביניהם.   הפרמיה ל”ריסק המשולב”  
איננה עולה בשום שלב על תעריף הספר של ביטוח 
ריסק בפרמיה משתנה, וזאת גם בגילאים צעירים. 
“כעת”, מוסרים ממגדל, “ממשיכה החברה 
וממנפת פתרון זה, שגרף התעניינות רבה מצד 

סוכני הביטוח והלקוחות, ומאפשרת 
לשווק את הריסק המשולב ככיסוי 
נוסף במסגרת פוליסות המגדלור 
השונות, בתכניות לשכירים, לעצמאים 

ובפוליסות פרט”. 
גד מילר, סמנכ”ל מכירות חיסכון 
ארוך טווח, בריאות ופיננסים ארצי 
כי “שילוב ריסק  במגדל, מסביר 
זולות באופן  משולב, שעלויותיו 
נוסף בתכנית  משמעותי, ככיסוי 
המנהלים מגדלור לחיים, מאפשר 
למבוטחים ליהנות מיתרונות רבים ומגביר את 

יכולות המכירה של הסוכנים”. 
“כדוגמה”, הוא מציין, “עלויות הכיסוי הביטוחי 
לא מתייקרות בשנים  של הריסק המשולב 
המאוחרות לביטוח וכך יוכלו המבוטחים לשמר 
את הכיסוי הביטוחי בגיל המבוגר, גיל בו הכיסוי 

חשוב להם במיוחד”. 
עוד יתרון, לדברי מילר, הוא בכך “שעלויות 

הכיסוי הביטוחי של הריסק המשולב במצטבר, 
יותר מהעלויות  זולות  בכל תקופת הביטוח, 
המצטברות בכיסוי ריסק שהיה עד היום במוצר 
המגדלור. לכן, המבוטחים יוכלו לרכוש סכומי 
ביטוח בהתאם לצורך האמיתי שלהם ללא צורך 
להתפשר על רכישת סכומי הביטוח עקב עלויות 
הכיסוי”. לדבריו, “במוצרים פנסיוניים בתכניות 
לשכירים ולעצמאים, מחושבת תחזית צבירה 
לגיל פרישה. מאחר שעלויות הכיסוי הביטוחי 
במצטבר זולות יותר בריסק המשולב, התחזית 

תשקף צבירה גבוהה יותר לגיל הפרישה”. 
מגדל מעמידה סימולטור ריסק, הזמין לסוכנים 
בשולחן העבודה. הסימולטור מאפשר לסוכנים 
לבחון את העלויות של “הריסק המשולב” לעומת 
ריסק בפרמיה משתנה בכל שנה. “באמצעותו”, 
מדגישים בחברה, “ניתן להתרשם מאטרקטיביות 
התכנית ללקוח הספציפי”. כמו כן מעניקה מגדל 
בתקופת ההשקה הטבה מיוחדת לרוכשים את 
“הריסק המשולב” ככיסוי בפוליסות המגדלור. 

כדאי לדעת

פוליסה פיננסים

אנלייט  הפניקס מעמיקה את שיתוף הפעולה עם 
אנרגיה מתחדשת מקבוצת יורוקום ומגדילה אחזקותיה 
לכ-20% במיזם “מובילים”, בתמורה לכ-1.5 מיליון 

אירו. 
מדובר במיזם משותף עם גופים מוסדיים להשקעות 
בפרויקטים לאנרגיה מתחדשת בשוק הבינלאומי, 
מגדל,  2015, בשיתוף עם קבוצת  שהוקם בדצמבר 

הכולל היקף השקעות של כ-125 מיליון אירו.
הפניקס הודיעה לאחרונה על כניסתה למיזם בהיקף 
אחזקה של כ-15% וכעת החליטה להגדיל אחזקותיה 
בכ-5% נוספים בתמורה כאמור. לאחר הגדלה זו, תחזיק 
אנלייט בכ-60% ואחזקות קבוצת מגדל יישארו ללא 
שינוי בהיקף של כ-20%. אנלייט תמשיך לנהל את המיזם 

המשותף ולהחזיק ב-100% בשותף הכללי המנהל.
התחייבויות סך ההשקעה של השותפים במיזם 
“מובילים” מסתכמות ב-125 מיליון אירו. אנלייט 
“מובילים” שלוש  הובילה עד כה באמצעות מיזם 
השקעות הכוללות פרויקטים של  אנרגיית רוח באירלנד, 
בקרואטיה ובסרביה, בהיקף הון עצמי צפוי של כ-68 
מיליון אירו ובעלות השקעה כוללת של כ-272 מיליון 
אירו, המהווה כ-54% מהתחייבויות ההשקעה הכוללות 

של המיזם.

מיטב דש הודיעה היום )יום א’( על מעבר 
ל”ניהול ממוקד לקוח” במסגרתו תוקם 
חטיבת לקוחות מרכזית שתכלול את 
פונקציות המכירות והשירות ללקוחות. 
החטיבה החדשה תיתן שירות ללקוחות 
פרטיים ותכלול יחידת פלטינום ייעודית. 
במיטב דש מציינים, כי ללקוחות יוצעו כל 
מכשירי ההשקעה של החברות השונות 
לצרכי  יותאמו  והמוצרים  בקבוצה, 
הלקוחות השונים. בצד קופות גמל, קרנות 
השתלמות, פנסיה ותיקים מנוהלים, יוצעו 
מכשירי החיסכון החדשים יותר, כגון גמל 
 ,190 להשקעה, חסכון במסגרת תיקון 

IRA ועוד.
נמסר כי חטיבת הלקוחות החדשה תכלול 
גם יחידות לשירות ומכירות גם למעסיקים 
ולסוכני ביטוח. היחידות יכילו את הכלים 
המקצועיים והטכנולוגיים הנדרשים לשרת 

את ערוצי ההפצה של החברה.
בראש החטיבה, שתכלול כ-300 מעובדי 
ערן ספרנוביץ, סמנכ”ל  הקבוצה יעמוד 
המכירות לטווח ארוך של החברה, שיצטרף  

להנהלת בית ההשקעות. ספרנוביץ החל 
ומכהן  ב-2008  בחברה  עבודתו  את 

בתפקידו הנוכחי מ-2013.
מהלך זה בוצע בהיוועצות עם נציגות 
העובדים בבית ההשקעות. החברה מציינת, 
כי פעלה לצמצום ההשפעה על היקף כוח 
שכחלק  כך  החדשה,  בחטיבה  האדם 
מהמהלך צפויים לסיים את תפקידם 

בחברה תשעה עובדים בלבד. 
מנכ”ל מיטב דש: “השינוי  אילן רביב, 
המבני מיועד לתת ללקוחותינו מענה 
רוחבי לכל מוצרי בית ההשקעות. הטיפול 
ללקוח יינתן מחטיבת לקוחות מאוחדת, 
שתרכז תחת מטריה אחת את מיטב אנשי 
המקצוע שיוכלו לתת ללקוחותינו מענה 
כולל. במהלך זה אנחנו שואפים להתאים 
את עצמנו לצרכי הלקוחות ולהציע להם 
מניפה של מוצרים פיננסיים עם נקודת 
מגע אחת עם בית ההשקעות. המהלך 
מתבקש להערכתנו לאור החפיפה בין כלי 
ההשקעה השונים שמוצעים כיום ובחלקם 

אף תחליפיים ביניהם”.

גד מילר
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מבטחים ומבוטחים

קבוצת שגריר אירחה 
נערים מכפר  קבוצת 
הנוער עדנים במשחק 
הכדורסל שנערך בין 
הפועל חולון להפועל 

תל אביב.
בשגריר מספרים, כי 
הילדים נהנו מצפייה 
תח  ו מ ק  ח ש מ ב
שפע  כולל  ודרמטי, 
השתתפו  פינוקים, 
ות  ע י ל ק ק  ח ש מ ב
פרסים  נושא  לסל 
גדי  עם כרוז הקבוצה 
רבינוביץ’, הצטלמו עם 
עם  ויצאו  השחקנים 
מתנות מטעם קבוצת 

שגריר.
נמסר כי פעילות זו היא חלק מפעילויות 
למען הקהילה בהן קבוצת שגריר לוקחת 

חלק במהלך השנה, כאשר בין היתר היא 
משמשת כספונסרית של קבוצת הכדורסל 

הפועל חולון.

שגריר אירחה את ילדי כפר הנוער 
עדנים במשחק כדורסל בין הפועל 

חולון להפועל תל אביב

חברת 
 PassportCard

הטעינה את כרטיסי 
מבוטחיה שיצאו 

לחו”ל ומזוודותיהם 
לא הגיעו

זאת, בעקבות התקלה 
במערכת הבידוק של נתב”ג

בעקבות התקלה במערכת הבידוק בנתב”ג 
בסוף השבוע שעבר, חברת ביטוח הנסיעות לחו”ל 
PassportCard הודיעה למבוטחיה שיצאו בבוקר 
יום ה’ לחו”ל וכבודתם לא הגיעה ליעדה, מכל סיבה 
שהיא, כי הם יכולים לפנות למוקד השירות של 
החברה וכרטיס ה-PassportCard שברשותם 

יוטען במזומן לשימוש מיידי.
תקלה שהתגלתה בלילה בין יום רביעי לחמישי 
במערכות הבידוק בנמל גרמה לעומסים ולתורים 
בנמל התעופה. מרשות שדות התעופה נמסר, 
כי מאות מזוודות לא המריאו יחד עם בעליהן 

בעקבות התקלה. התקלה תוקנה באותו יום.

הטקס נערך במעמד סגן שר האוצר ח”כ יצחק כהן והמפקחת על הביטוח דורית סלינגר 

איגוד חברות הביטוח חנך 
את משרדיו החדשים

מזוזה  קביעת  טקס 
ד  ו ג י א ת  י ב ת  כ ו נ ח ו
חברות הביטוח, התקיים 
במשכן  השבוע  בסוף 
וד  ג י א ה ל  ש ש  ד ח ה
אביב  שה  מ במגדלי 
במעמדם  גן,  שברמת 
של סגן שר האוצר ח”כ 
כהן ושל הממונה  יצחק 
ההון,  שוק  רשות  על 
דורית  וחיסכון  ביטוח 
סלינגר, ובהשתתפותם 
לם  ו ע מ ם  י ר י כ ב ל  ש

הביטוח. 
הביטוח  קבוצת  יו”ר  המשתתפים:  בין 
והפיננסים הראל ויו”ר איגוד חברות הביטוח 
יאיר המבורגר, יו”ר קבוצת מנורה מבטחים 
ארי קלמן, יו”ר כלל ביטוח דני נווה, מנכ”ל 
מישל סיבוני, מנכ”ל מנורה  הראל ביטוח 
ביטוח חקלאי  מוטי רוזן, מנכ”ל  מבטחים 
אריה הרמן, מנכ”לית ביטוח חקלאי  היוצא 
הנכנסת מורלי דורי, מנכ”ל מנורה מבטחים 
פנסיה וגמל יהודה בן אסאייג, נשיא לשכת 
סוכני הביטוח אריה אברמוביץ, מ”מ נשיא 
אורי צפריר, סגן בכיר למפקחת על  הלשכה 

הביטוח יואב גפני ובכירים נוספים בענף. 
המבורגר וד”ר גיא רוטקופף, מנכ”ל איגוד 
חברות הביטוח, בירכו והודו לסגן השר יצחק 

כהן ולסלינגר על השתתפותם בטקס חנוכת 
משכן האיגוד החדש. 

המבורגר: “עולם הביטוח עובר שינויים רבים 
הקשורים בין היתר לרגולציה, אני מברך את 
שיתוף הפעולה של האיגוד עם דורית סלינגר. 
תפקידנו לקדם את ענף הביטוח”. המבורגר 
ציין את מעורבותו של  סגן שר האוצר בפעילות 
וכינה את סגן  של ענף הביטוח והפיננסים 
השר “ידיד וחבר אמיתי של חברות הביטוח”.  
שבשיתוף  מאמין  “אני  רוטקופף:  ד”ר 
דורית סלינגר  פעולה הדוק עם המפקחת 
ועם משרד האוצר ובמעורבותו האישית של 
סגן שר האוצר, יחד עם חברות הביטוח, עולם 
הביטוח יחזק את הכלכלה בישראל ויביא עמו 

עידן חדש לחברות הביטוח 
ולאזרחים”. 

ניצל  כהן  סגן השר ח”כ 
את ההזדמנות כדי להודות 
הביטוח  חברות  לראשי 
השריפות  בגל  שנרתמו 
האחרונות והסכימו לכסות 
למרות  מההוצאות,  חלק 
שהפוליסות שהיו תקפות 
לא כיסו את נזקי השריפות.  
ישראל מברכת  “ממשלת 
החברות,  ראשי  אתכם, 
מגבלה  כל  ללא  שנרתמו 
לקריאה  לחץ,  כל  וללא 
של שר האוצר ושלי בעקבות גל השריפות 
שהתרחש בחודש נובמבר האחרון. חברות 
הביטוח הפגינו תמיכה בכל אזרחי המדינה 
שחששו כי ייוותרו ללא כל כיסוי ביטוחי.  זה 
היה רגע הירואי ועל כן יש להודות ולהוקיר 
את חברות הביטוח ואת העומדים בראשם”. 
סלינגר בירכה את שיתוף הפעולה הפורה 
ראשי  לבין  הרשות  בין  רבים  בתחומים 
חברות הביטוח: “אני מברכת את היוזמה 
לשיתוף פעולה של חברות הביטוח עם הרשות 
יחד  לפעול  עלינו  בראשה.   עומדת  שאני 
כדי להמשיך ולהביא להישגים רבים לענף 
הביטוח והפיננסים תוך שימת דגש על ציבור 

המבוטחים”.

גדי רבינוביץ’ כרוז קבוצת הפועל חולון בכדורסל ודגן יבזורי 
שחקן הקבוצה בפעילות שגריר 

מימין: ד”ר גיא רוטקופף, ח”כ יצחק כהן, דורית סלינגר ויאיר המבורגר 
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