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ותיקונים  בהשלמות  צורך  “יש 
ברפורמה בביטוח הבריאות” – כך 
אומר יואל זיו, יו”ר הוועדה לביטוח 
סוכני  בלשכת  וסיעוד  בריאות 
הביטוח. שנה וחצי לאחר השלמת 
הרפורמה בפוליסות הבריאות, אומר 
זיו כי “הפוליסה התקנית החדשה 
עצמה היא אכן טובה וכוללת כיסויים 
רבים וטובים כמעט ללא מגבלות”. 
אולם לדבריו, “רק ביוני בשנה הבאה 
יגיע השלב בו חברות הביטוח יוכלו 

לבחון לראשונה מחדש את התעריפים ואת 
הכיסויים. האוכלוסייה שנמצאת בסיכון מוגבר 
להתמודדות עם עלייה בפרמיה היא האוכלוסייה 
המבוגרת, וייקח עוד כמה שנים על מנת להבין 
האם אוכלוסייה זאת אכן תיפגע, כך שמוקדם 

לשפוט את הרפורמה”. 

• אתה מעריך שהרפורמה חתומה או שצפויים 
שינויים ותיקונים?

זיו: מתבקש שיהיו מספר השלמות לרפורמה, 
בעיקר בתחום כתבי השירות. האיסור הגורף 
על מכירה ושיווק של כתבי שירות הוא כישלון 
גדול מאוד של הפיקוח. אחרי שנתיים בהחלט 

יש מקום לחשוב מחדש על הנושא. 
במקום שיהיו מספר כתבי שירות 
שיפוקחו על ידי הרגולטור, החליטו 
על  גורף  באופן  לאסור  בפיקוח 
היווצרות  היא  התוצאה  שיווקם. 
שוק נפרד, לא מפוקח, פיראטי ויקר 
יותר – של אותם כיסויים עצמם. זה 
התיקון הדחוף ביותר שיש לעשות 

ברפורמה. 

• הממשלה והכנסת מדברים כבר 
תקופה ארוכה על הצורך להחיל ביטוח סיעודי 

ממלכתי, אך דבר לא קורה. 
של  בקדנציה  שלי,  האישי  מהניסיון  זיו: 
האוצר הנוכחיים לא נזכה  שר הבריאות ושר 
לצערי לראות ביטוח סיעודי ממלכתי. חובה על 
הממשלה לקחת אחריות על אזרחיה המבוגרים, 
ובושה שזה עוד לא קרה. לצערי אני מעריך ששר 
הבריאות יעקב ליצמן לא יפיל את הממשלה 
על הנושא הזה, וחבל. הייתי מצפה ממנו לעמוד 
במילתו וליצור משבר קואליציוני כאשר דרישתו 

לתקצוב ממשרד האוצר לא נענתה.  

על  המפקחת  שמציעה  המתווה  האם   •

הביטוח לפתרון בעיית הביטוחים הסיעודיים 
הקבוצתיים בר יישום?

זיו: יש לחלק את הבעיה. מבחינת האוכלוסייה 
שנפלטה מהביטוחים הקולקטיביים – להם 
שהעלתה  הפתרון  מענה.  ניתן  לא  בפירוש 
המפקחת בדמות קופות החולים לא רלוונטי, כי 
לרובם כבר יש כיסוי סיעודי של קופת החולים. 

• מה לגבי הפתרון שיזמה וקידמה לשכת 
ד”ר  האקטואר  באמצעות  הביטוח  סוכני 

בועז ים?
ייושם.  זיו: לצערי, הפתרון הזה כנראה לא 
ברגע שהאוצר וחברות הביטוח הבינו שעל מנת 
לפתור את בעייתם של נפלטי הקולקטיבים הם 
יצטרכו להכניס את היד לתוך הכיס, הנכונות 
לפתור את הבעיה נעלמה. לצערי, המתווה אפילו 
לא עלה לדיון בצורה רצינית. סוכני הביטוח היו 
מוכנים לתרום מזמנם ולוותר על עמלתם על מנת 
לקדם את הפתרון, וחבל שהצדדים האחרים לא 

הסכימו לשתף פעולה. 

)הראיון המלא יפורסם במהדורה מיוחדת
של פוליסה שתפורסם בכנס הבריאות 

והסיעוד של הלשכה(

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

יש צורך בהשלמות ותיקונים 
ברפורמה בביטוח הבריאות
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דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

 אחת המטרות של הרפורמה הייתה למנוע כפל ביטוח אך הפוליסה התקנית דווקא 
יוצרת במקרים מסוימים כפל ביטוחי, כיוון שהפיקוח על הביטוח לא השכיל לאפשר 

רכישת רכיבים ביטוחיים ספציפיים  נדרשת חשיבה מחודשת בקשר לאיסור על 
שיווק כתבי שירות - במקום כתבי שירות מפוקחים, נוצר שוק פיראטי, יקר ולא מפוקח

יו”ר ועדת ביטוח בריאות וסיעוד יואל זיו, לפוליסה:

יואל זיו , יו”ר ועדת 
ביטוח בריאות וסיעוד
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 בוטלה עסקת רכישת הפניקס
על ידי יאנגו. דלק, בעלת השליטה 
)יום  בהפניקס, הודיעה אתמול 
ב’( לבורסה, כי “נוכח התמשכות 
להעברת  האישור  קבלת  הליך 
השליטה בהפניקס לקבוצת יאנגו, 
הסכימו הצדדים ב-26 ביוני 2016, 

על ביטולו של ההסכם”.
עוד נמסר בהודעת החברה, כי כל 
צד ויתר באופן בלתי חוזר וללא 
תנאי על כל טענה, תביעה או נזק 

בקשר להסכם.
דלק מסרה, כי היא “קיבלה פניות 
חדשות מגופים ישראלים וגופים 
זרים בקשר למכירת אחזקותיה 
לפעול  תמשיך  והיא  בהפניקס 
כמתחייב  אחזקותיה  למכירת 

לפי החוק”.

במאי השנה דווח, כי על מנת 
לשפר את סיכויי השגת אישור 
השליטה צורף יונל כהן לקבוצת 
של  בהשקעה  המשקיעים, 
כ-130 מיליון שקל, והוא אמור 
ליו”ר החברה  היה להתמנות 
אם תאושר העברת השליטה 

ליאנגו.
דלק  הודיעו  אפריל  בתחילת 
ויאנגו על העלאת שווי העסקה, 
כך שהמחיר שתשלם יאנגו תמורת 
52.31% ממניות הפניקס יעלה 
מ-1.971  שקל,  מיליון  ב-180 
מיליארד שקל ל-2.152 מיליארד 
שקל, המשקפים שווי של 4.114 
מיליארד שקל להפניקס. באותו 
מועד האריכו הצדדים את תוקף 

ההסכם עד ל-4 ביוני.

בוטלה עסקת 
הרכישה של 

הפניקס על ידי יאנגו

המפקחת מורה 
למשה טרי להמשיך 
ולמכור 5% ממניות 
כלל ביטוח עד ל-3 

בספטמבר 2017
דלק, בעלת השליטה בהפניקס, הודיעה לבורסה: 

נוכח התמשכות הליך קבלת האישור להעברת 
השליטה בהפניקס לקבוצת יאנגו, הסכימו 

הצדדים ב-26 ביוני 2016, על ביטולו של ההסכם

www.oren-ins.co.ilשמים אותך במרכז!

ההצעה המשתלמת ביותר ללקוח בביטוח ריסק!
nir@oren-ins.co.il | 050-3613610 | להתנסות במערכת ולפרטים נוספים  <<  ניר עובדיה

BEST PRICE
ריסק

אופטימיזציה 
בעד 16 מסלולי 

ביטוח שונים

מסלולי הנחות 
ייחודיים לסוכני 

אורן מזרח 
בחברות הביטוח

במחשב
mobile-וב

בתצוגת סוכן
ובתצוגת לקוח 

אי. די. בי פתוח מעדכנת, כי ב-25 ביוני 2017 קיבלה החברה העתק 
ממכתבה של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, 
משה טרי, בו הודיעה הממונה  כלל ביטוח,  שנשלח לנאמן למניות 
לנאמן, כי בהתאם להוראות המתווה, ולאחר שהממונה בחנה שוב את 
הוראות פסק הדין מה-5 באפריל השנה )פוליסה, גיליון 2245 מה-9 
באפריל 2017(, היא מורה לנאמן להמשיך ולפעול במתווה במקומה של 
החברה, למכירת 5% מאמצעי השליטה בכלל ביטוח המוחזקים על ידו, 
עד ל-3 בספטמבר 2017, בהתאם לסמכויות שהוקנו לו מכוח המתווה.
הדיווח לבורסה הוא בהמשך לדוח הרבעוני בקשר למתווה למכירת 
השליטה ומכירת החזקות בכלל ביטוח, שגובש על ידי הממונה. על 
פי המתווה, אם אי. די. בי לא תמכור את כלל ביטוח, היא מחויבת 
למכור 5% מהמניות בכל ארבעה חודשים )פוליסה, גיליון 2132 מה-

11 ביולי 2016(.
במסגרת פסק הדין האמור נקבע, כי שיקול הדעת שהפעילה המפקחת 
כאשר הורתה לנאמן לפעול בהתאם למתווה, היה סביר ומידתי. בית 
המשפט קיבל את עמדתו של טרי, לפיה הדרך המיטבית היא של 

מכירת המניות בדרך של מכרז.
בנוסף, במסגרת פסק הדין, הובהר כי הוא מתייחס להוראה למכור 
5% מהמניות כאמור, בלבד, כאשר לאחר מכירה זו, יהיה על המפקחת 

להפעיל פעם נוספת את שיקול דעתה, ארבעה חודשים לאחר מכן. 

http://polisa.news/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%9c-%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%99%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%9b-130-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%95%d7%99%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a3-%d7%9c%d7%a7%d7%91/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%aa-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%94-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%9c-2-152-%d7%9e%d7%99%d7%9c/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%aa-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%94-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%9c-2-152-%d7%9e%d7%99%d7%9c/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%aa-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%94-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%9c-2-152-%d7%9e%d7%99%d7%9c/


27  ביוני 2017                                                                                                                   עמוד 3 / מתוך 11
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

מיסודה של “בטיחות אנוש”
40 מומחים פעילים במגוון תחומים: מהנדסים, אקדמאים ומוסמכים בתחומי הבטיחות

תאונות עבודה:
מכונות, ציוד הרמה ושינוע, 

חשמל, אש, כימיה, החלקות 
ונפילות, פגיעות גב, תאונות 
באתרי בנייה, גגות שבירים, 

ציוד מגן אישי ועוד

שירותים ייחודיים:
חוות דעת מומחה בתביעות נזיקין – בשאלת האחריות

ליווי צמוד של כל מומחה על ידי עו”ד נזיקיסט מפורום המומחים
טרום חוות דעת )הערכת סיכון( בעלות מופחתת

עצות וטיפים לחקירה של ממומחה שמנגד

www.betihut-enosh.com
varseg@netvision.net.il יגאל אלון 157 ת”א  |  טלפון 03-6091533  |  פקס 03-6954484  |  דוא”ל

רשות הרבים:
תאונות כביש ומדרכה, החלקות ונפילות 

במבני ציבור, תאונות נופש וספורט, 
מוסדות חינוך, מעליות ודרגנועים, 

מתקני משחקים, חופי רחצה ובריכות 
שחייה, תאונות בטיולים, בעלי חיים.

מחלות מקצוע:
חשיפה לחומרים כימיים, 

ליקויי שמיעה מחשיפה 
לרעש, קרינה, מיקרו 

טראומות, פגיעות מפרקים 
וגידים, מחלות ממאירות

פורום המומחים
6000 חוות דעת והערכות סיכון400 לקוחות מרוצים20 שנות נסיון

מומחה טוב = תיק מנצח

קרן הפנסיה של הלמן-אלדובי זכתה 
במכרז הפנסיה של כח לעובדים

הלמן-אלדובי זכה במכרז  בית ההשקעות 
כח לעובדים. במסגרת זו  הפנסיה של ארגון 
יזכו עובדי ההוראה החברים בארגון להטבות 
בדמי ניהול ותנאים נלווים, הן בקרן הפנסיה 

והן בקרן ההשתלמות של החברה.
איציק  את המשא ומתן מטעם הענף ניהל 
אסטרייכר ייעוץ  אסטרייכר, מנכ”ל חברת  
וניהול בע”מ, בשיתוף נציגי ועד מורות היל”ה 

וועד עובדי חסות הנוער.
על פי ההסכם, 3,000 עובדי החינוך והרווחה 
החברים בארגון יקבלו את התנאים המוצעים 
בקרן פנסיית ברירת המחדל של בית ההשקעות 
1.49% מההפקדות  ניהול של  וישלמו דמי 
ו-0.001% מהצבירה. התנאים נכונים לכלל 
בוועדים  והרווחה החברים  עובדי החינוך 
השונים במסגרת הארגון. ועדים אלו הוקמו 
ידי עובדות ועובדים  בשנים האחרונות על 
שהתאגדו כדי להיאבק על תנאי העסקתם. 
בכח לעובדים אומרים, כי הוועדים מייצגים 
עובדים במערכות החינוך ורווחה: מורי קבלן, 

עובדי מסגרות מופרטות ועוד. 
ארגון כוח לעובדים פועל מאז 2007 ומייצג 
כיום יותר מ-30 אלף עובדים. בענף החינוך 
בארגון מאוגדים כ-3,000 עובדים. “אנחנו 

של  נוספת  משותפת  פעולה  על  מברכים 
הוועדים המרכיבים את ענף החינוך לשיפור 
תנאי ההעסקה של העובדות והעובדים”, אומר 
מרטין וילר, רכז ענף החינוך בארגון. “לאחר 
תהליך שארך מספר חודשים לבחירת קרן 
פנסיה וקרן ההשתלמות בתנאים מיטביים, בחר 
ענף החינוך לעבוד עם הלמן-אלדובי, שהציע, 
בנוסף לדמי ניהול נמוכים, גם סל שירותים 
וצוות מקצועי שיספק ייעוץ לעובדים ויסייע 
לעובדים המעוניינים בכך לעבור מקרנות פנסיה 

קיימות לקרן של הלמן-אלדובי”. 
גמל  הלמן-אלדובי  מנכ”ל  ברדה,  איתי 
ופנסיה: “אנו רואים בזכייה בקרן הפנסיה של 
המדינה מהלך אסטרטגי חשוב מאוד, ועל כן 

אנחנו נחושים לעשות כל מאמץ להפיץ את 
הבשורה הצרכנית הגדולה ביותר שהייתה 
במדינה בשנים האחרונות. הוכחנו היום שוב 
שאנחנו זוכים לאמון רב גם במכרזי מעסיק 
ולא רק כברירת מחדל שקבע משרד האוצר. 
עובדי ענף החינוך בכח לעובדים הם לקוחות 
ניהול  אסטרטגיים חשובים, ששילמו דמי 
יזכו  הזה  ובמהלך  היום  עד  גבוהים מאוד 
להגדיל משמעותית את קצבת הזקנה שלהם 
בפנסיה. זו בשורה חדשנית לשוק הפנסיה - 
שילוב בין המחיר האטרקטיבי ביותר עם מפרט 
שירות המקצועי והאיכותי ביותר, כפי שיקבלו 
עובדי ענף החינוך בכח לעובדים ואנו שמחים 
שהשילוב הזה מנצח ועוזר לנו לצמוח ולהצליח”.

 על פי ההסכם, 3,000 עובדי החינוך והרווחה החברים בארגון, יקבלו את התנאים 
המוצעים בקרן פנסיית ברירת המחדל וישלמו דמי ניהול של 1.49% מההפקדות 

ו-0.001% מהצבירה  את המשא ומתן מטעם הענף ניהל איציק אסטרייכר

מימין: עמית רמון מוועד מורי היל”ה, רכז ענף חינוך מרטין וילר, מנכ”ל הלמן-אלדובי גמל איתי ברדה, 
מנכ”ל בית ההשקעות רמי דרור, מקס מרק מוועד עמותת עינב ואיציק אסטרייכר, מנכ”ל חברת ייעוץ וניהול
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נדונה  סבא  בכפר  השלום  משפט  בבית 
3000 בע”מ  א.ח.מ  ח.ר.-  תביעתה של חברת 
)“התובעת”(, נגד עיריית נתניה וסוכנות ביטוח 
בע”מ )“העירייה” ו”הסוכנות”(. שמות באי 
כוח הצדדים לא נזכרו בפסק הדין, אשר ניתן 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט  במאי 

דרור קלייטמן.
עובדות המקרה: מדובר בתביעה לתשלום בגין 
נזקי רכוש שנגרמו לרכב, שהיה ברשות התובעת 

באותה עת )“הרכב”(. 
התובעת טענה, כי הרכב  טענות הצדדים: 
ניזוק בעת שנסע בכביש המצוי באחריותה של 
העירייה. נהג הרכב מסר, כי  הרכב ניזוק ב-4 
2015 בשעות החשיכה ובעת שהיה  בדצמבר 
גשום. לטענת הנהג, הרכב נפגע מגוש מתכת 
שהינו חלק מקולטן שהיה מנותק ממקומו 
ושבלט לעבר נתיב הנסיעה )“האירוע”(. התובעת 
עתרה לבית המשפט שיורה לעירייה ולסוכנות 

לפצות אותה בגין הנזקים שנגרמו לה. 
העירייה והסוכנות )“הנתבעות”( טענו להיעדר 
יריבות, מאחר שברישיון הרכב מופיע, כי בעליו 
הוא אדם אחר ולא התובעת. עוד נטען, כי קיים 
אשם תורם מטעם הנהג אשר נהג סמוך מדי 
לשפת הכביש, בעת שיכול היה לנהוג במרכזו, 
מה עוד שמדובר בכיכר מוארת והיה עליו לראות 
את המפגע בטרם פגע בו. הנתבעות הצביעו על 
כך שהתובעת לא הביאה כל ראיה לדרך בה נגרם 
המפגע, ויתכן שהדבר אירע בשל כך שהנהג פגע 
בקולטן וגרם לשבירתו. לטענתן, השמאי בדק 
את הרכב רק לאחר תיקונו וישנה אף תעודה 
שמצביעה על תקינותו עוד בטרם נבדק על ידי 
השמאי. בכל הנוגע לאחריות העירייה נטען, כי 
אין מדובר באחריות מוחלטת ויתכן שמדובר 
במפגע שאירע זמן קצר טרם התאונה ולא מן 

הנמנע שהעירייה לא הייתה מודעת לו.
בית המשפט דחה את טענת  פסק הדין: 
הנתבעות בעניין היעדר יריבות. אכן רישיון 
הרכב הינו על שם אדם אחר, אולם מקובלת 
עליו טענת התובעת בעניין החזקת הרכב בפועל. 
ראיה לכך היא כי חשבוניות המס, הן מטעם 
המוסך, והן מטעם השמאי, מופנות לתובעת, 
וכך גם אישור בדבר אי הגשת תביעה מטעם 
אין  כי  בית המשפט קבע,  חברת הביטוח. 
מחלוקת בין הצדדים, שהכביש בו נגרם הנזק 
מצוי באחריותה של העירייה. בהתאם לסעיף 
235 לפקודת העיריות, מחובתה של העירייה 
לדאוג לתקינותם ואחזקתם של הכבישים 
שבתחום אחריותה, להסיר סיכונים העלולים 
להיווצר בשטח שבשליטתה ולשמור כי לא יגרם 
נזק. מהאמור לעיל, עולה, כי חלה על העירייה 

חובת זהירות מושגית. 

בית המשפט בחן האם בנסיבותיה של התביעה 
קיימת חובת זהירות קונקרטית בגין הנזק 
שנגרם לרכב והאם הפרה העירייה את חובתה 
לתחזוקה נאותה של הכביש המצוי באחריותה. 
בית המשפט ציין, כי העירייה צודקת בטענתה 
כי אחריותה אינה מוחלטת, והוסיף כי הפסיקה 
קבעה, שאין  לדרוש מעירייה לפקח באופן רצוף 
על כל הכבישים המצויים בתחומה. אולם ברור, 
כי במקרה ובו נתקבלה תלונה על מפגע יש לבחון 
את סבירות תגובת העירייה לתיקון מפגע זה. 
מהנדס מטעם העירייה שהעיד בדיון אישר, כי 

מדובר בדבר מסוכן.
בהתאם להוראות סעיף 38 לפקודת הנזיקין, 
כאשר מדובר בדבר מסוכן שנמצא בבעלות 
העירייה, הרי שנטל ההוכחה עובר אליה. מאחר 
שדיווח על  מפגעים הינו דבר שמצוי בידיעתה 
הבלעדית של העירייה, שאמורה לנהל רישום 
בעניין דיווחים שכאלו, הרי שגם בעניין זה נטל 
הבאת הראיות מוטל על כתפיה. בית המשפט 
ציין, כי העירייה נמנעה מלהציג בפניו דוח מעין 
זה, המפרט דיווחים שהתקבלו אצלה בעניין 
מפגעים. המהנדס מטעמה העיד, כי מבדיקה 
שביצע עלה, שדיווח על התקלה התקבל יומיים 
לאחר התאונה והדבר תוקן עוד באותו יום. עם 
זאת, במסמך שהוגש מטעם הנתבעות וחתום 
על ידי המהנדס עלה, כי המפגע תוקן שלושה 
ימים לאחר האירוע, ולא צוין בו מתי התקבל 

הדיווח על המפגע.
בית המשפט קבע, כי משנמנעה העירייה להגיש 
דוח המפרט את הפניות שהתקבלו אצלה במועד 
הרלוונטי, היא לא עמדה בנטל המוטל עליה 
על מנת להוכיח כי פעלה כנדרש. בית המשפט 
הוסיף, כי התנהלות העירייה לאחר האירוע 
מצביעה על רשלנותה, מאחר שהמפגע תוקן על 
ידה רק שלושה ימים מיום התרחשותו. נקבע, כי 
לא  הוכחה טענת הנתבעות בדבר אשם תורם של 
התובע, והוא נתן אמון בעדות הנהג, לפיה הוא 
נהג באופן התואם את תנאי הדרך ומזג האוויר. 
לסיכום: בית המשפט קבע, כי האחריות לנזק 
מוטלת על הנתבעות ואינו מקבל את טענתן 
בדבר ניתוק הקשר הסיבתי. אכן הרכב תוקן 
רק לאחר כ-3 שבועות מיום התאונה, אולם נהג 
הרכב העיד כי הפגיעה הייתה בתחתית הרכב 
והנזקים תואמים למיקום זה. הבדיקה שבוצעה 
על ידי השמאי לאחר התיקון אין בה כדי לנתק 
את הקשר הסיבתי. הנתבעות לא הציגו כל חוות 
דעת נגדית ולא ביקשו לחקור את השמאי כך 
שחוות דעתו לא נסתרה הן בעניין קיומם של 
הנזקים והן לעניין שיעורם. בית המשפט קיבל 
את התביעה במלואה ופסק, כי הנתבעות יפצו 
את התובעת בגין הנזקים שנגרמו לה בצירוף 

החזר אגרת בית משפט ושכר טרחת עו”ד.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בית המשפט בחן האם בנסיבות התביעה קיימת חובת זהירות קונקרטית בגין הנזק 
שנגרם לרכב והאם הפרה העירייה את חובתה לתחזוקה נאותה של הכביש המצוי באחריותה

מפגע בכביש בתחום עירייה- על מי 
נטל ההוכחה ומהו זמן סביר לתיקון?

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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ברגע האמת,
קופת חולים זה לא תמיד מספיק.

נחוץ ללקוחות שלך
גם ביטוח בריאות במגדל.

מגדל חברה לביטוח בע"מ
* אצל ספקים שבהסכם, במידה והניתוח תואם עם החברה. 

המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ״י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות.
התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם יגברו תנאי הפוליסה.

אין באמור תחליף ליעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

גם בביטוח בריאות, טוב שיש מגדל מאחוריך

כיסוי מלא לניתוחים, 
להשתלות ולטיפולים מיוחדים 

בחו"ל*

לא מוציאים כסף מהכיס

סל התרופות הרחב
והמקיף ביותר בישראל

 לא מסתפקים 
בכיסוי חלקי

כיסוי לניתוחים וטיפולים
 בטכנולוגיות מתקדמות

בארץ ובחו"ל

 לא מתפשרים 
על הטכנולוגיה

תור לבדיקות
אבחנתיות תוך יומיים

ופענוח תוך יומיים

לא צריך לחכות לתור

פיצוי כספי
בעת מחלה קשה

לא צריך לדאוג כלכלית

 הזכות לבחור רופא 
ומוסד רפואי בארץ ובחו"ל

לא מגבילים אתכם
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ועדת הכספים אישרה אתמול כי גיל הפרישה 
לנשים לא יעלה לפני ה-1 בינואר 2018 ולא 
לנשים  מענה  שייתן  מתווה  שיגובש  לפני 
במקצועות שוחקים או כאלו שיצאו ממעגל 
62, אם תאושר בסופו של  העבודה לפני גיל 
גיל הפרישה עד  דבר העלאה הדרגתית של 
ל-64. בכך עצרה ועדת הכספים פעם נוספת את 
ההעלאה האוטומטית של גיל הפרישה לנשים, 
שאמור היה כבר לעלות באופן הדרגתי, החל 
מה-1 בינואר 2017 ועד שנת 2022, עד לגיל 

64 במספר פעימות. 
שר  הדחייה באה בעקבות הימנעותו של 
האוצר, משה כחלון, מהבעת עמדה ברורה 
בנושא ולאחר שלא הגיש לוועדת הכספים את 
המלצתו בעניין, כמתחייב בחוק. חברי הוועדה 
הביעו תרעומת קשה על כך ששר האוצר נמנע 
מהבעת עמדה מפורשת בעניין ובפועל, העביר 
את “תפוח האדמה הלוהט של גיל הפרישה 

לפתחה של ועדת הכספים”.
חברי הכנסת טענו בוועדה, כי “השר כחלון 
מסתתר מאחורי פקידי האוצר על-מנת שלא 
עוד  גיל הפרישה”.  עניין העלאת  בו  ידבק 
טענו, כי נוח לשר לתת לזמן לעבור על-מנת 
הפרישה  גיל  בחוק  הקיימת  ש”העמימות 
תאפשר שהגיל יעלה במנגנון אוטומטי”. יו”ר 
ועדת הכספים, ח”כ משה גפני )יהדות התורה(: 
“שר האוצר הוא כתובת מרכזית בעניין הזה 
ומאחר שבמכתבו אליי בנושא הוא לא הביע 
עמדה, אנחנו נדרשים לסוגיה, אך נקיים דיון 
מעמיק ומו”מ מול כל הגורמים הרלוונטיים 
באוצר ובביטוח הלאומי, ללא האולטימטום 
2017, אז אמור הגיל לעלות  של ה-31 ביולי 
אוטומטית ל-62 וארבעה חודשים במסגרת 

הפעימה הראשונה”.
חוק  הצעת  בוועדה  להצבעה  העלה  גפני 
לקריאה ראשונה, לפיה, גיל הפרישה לנשים 
יישאר 62 עד סוף דצמבר 2017 ובכל מקרה, 
בהיעדר הכרעה בעניין הסוגיות הבעייתיות 
הכספים  ועדת  של  מפורשת  הכרעה  וללא 
בנושא, הגיל לא יעלה. גפני הודיע, כי במקביל 
ובמסגרת  לאישור החוק בקריאה ראשונה 
הכנתו לקריאה שנייה ושלישית, הוא ימנה צוות 
חברי כנסת, חברי ועדת הכספים, שייכללו בו 
חברי קואליציה ואופוזיציה, שיגבש את עמדת 
הוועדה בסוגיה, כולל המענה שיינתן לנשים 
נשים  עובדות קבלן,  שוחקים,  במקצועות 
ונשים שפוטרו או שפרשו משוק  עצמאיות 
העבודה מסיבות שונות. הצוות יקיים ישיבות 
הביטוח הלאומי, קרנות  נציגי האוצר,  עם 
הפנסיה הוותיקות וגורמים נוספים, על-מנת 

להגיע להכרעה בעניין בחודשים הקרובים. 
עוד על פי הצעת החוק שאושרה, שר האוצר 
יגיש את המלצתו בעניין עד ה-30 בספטמבר 

השנה, בין השאר בהתבסס על עבודת הצוות, 
ולאחר-מכן, עד ה-31 בדצמבר 2017, מליאת 
גיל  הוועדה תכריע סופית באשר להעלאת 
הפרישה לנשים החל מה-1 בינואר 2018 או 

להותיר את המצב על כנו.
לפני אישור החוק התקיים דיון שבפתחו 
הביע גפני תרעומת על כך ששר האוצר נמנע 
מהבעת עמדה ברורה בנושא: “אני לא שולל את 
ההעלאה על הסף, אך דורש לקיים דיון מעמיק 
בסוגיה ולוודא שאנחנו לא פוגעים בציבור גדול 
של נשים בהחלטה לא מבוקרת... כל עוד אין 
המלצת שר האוצר בעניין ולא התקיים דיון על 

כל ההשלכות, גיל הפרישה לא יעלה”.
)מר”צ(: “לא מתנגדות  זהבה גלאון   ח”כ 
אוטומטית להעלאת גיל הפרישה, אלא יש לנו 
השגות לגבי שתי קבוצות נשים; אלו שמחוץ 
למעגל העבודה ונשים בעבודות שוחקות. יש 
כאן ניסיון של האוצר לבצע מחטף, מבלי שהשר 
עצמו הביע עמדה. המטרה של האוצר היא לגרור 
רגליים ואז שהגיל יעלה באופן אוטומטי. אין לי 
טענות לפקידי האוצר, שעושים את עבודתם, 

יש שר למשרד”. 
 ח”כ מרב מיכאלי )המחנה הציוני(: “מדובר 
אין  בסאגה מתמשכת. בהצעת החוק שלי 
שגיל  משמעית  חד  קובעת  והיא  עמימות 
הפרישה יישאר 62 עד להחלטה אחרת. הצגתי 
למשרד האוצר פתרונות שיאפשרו ליהנות 
מהעלאת גיל הפרישה למי שאפשר להעלות לה 
את גיל הפרישה והגנה לנשים שמשרד האוצר 
יודע שתפגענה אנושות  עצמו אומר שהוא 
מהמהלך הזה, ובכל זאת הוא ממשיך במתווה 

שיהפוך נשים עניות לעניות עוד יותר”. 
ח”כ שלי יחימוביץ’ )המחנה הציוני(: “כבר 
 5 6 שנים אנו מתעסקות בזה אחרי שלפני 
שנים הבאנו לדחיית ההעלאה. עכשיו, אחרי 
שנה וחצי של מו”מ באוצר, לא מכירים במושג 
ב’מקצועות שוחקים’,  נשים שעובדות  של 
שגם עליהן מבקשים להחיל את העלאת גיל 
הפנסיה. נמאס מהעמדת הפנים של שר האוצר, 
ששולח לחזית את פקידיו והוא אין לו עמדה. 
שר האוצר החברתי והרחמן מתרחק מהנושא 

כמו מאש, אבל זה באחריותו”. 
מיקי רוזנטל )המחנה הציוני(: “איפה  ח”כ 
שר האוצר? למה הוא לא מגיע לפה? כמה זמן 
ניתן להתחמק מהכרעה? ואם כך הדבר, עלינו 

כוועדת כספים להכריע”. 
מנואל טרכטנברג )המחנה הציוני(:  ח”כ 
“שר האוצר לא רוצה שהעלאת גיל הפרישה 
וזה לגיטימי, אך לא  תהיה רשומה על שמו 
ניתן להתנהג כאילו הפיל הלבן הזה לא בחדר. 
מצד שני לא יתכן שהגיל יתקבע על 64 אם אין 
התקדמות במו”מ. בסופו של יום תהיינה נשים 

שתיפגענה מכך”.

בעיה  פה  “יש  )ש”ס(:  וקנין  יצחק  ח”כ 
אמיתית ורצינית. עד כמה ניתן עם העזות מצח 
הזו שמורחים אותנו ושאנחנו ניתן יד לדבר 

הזה. לא ניתן לפגוע באותן נשים”.
 ח”כ אורלי לוי-אבקסיס: “היה זמן למכביר 
לתת מענה לכל הסוגיות הכרוכות בהעלאת 
גיל הפרישה. לא ניתן לעשות גזירה שווה של 
עובדות במקצועות שוחקים עם קרנית פלוג. 
כולנו יודעים שאחרי גיל 62 היכולת של אישה 
להמשיך לעבוד בניקיון לא קיימת ואז אתם 

גוזרים עליה עוני”.
 נציגת הייעוץ המשפטי במשרד האוצר, אפרת 
פרוקצ’יה, טענה, כי “לטובת הנשים שהגיעו 
בימים אלו לגיל הרלוונטי, יש להכריע בסוגיה 
בהקדם”. עוד אמרה: “יש אחדות דעים שהגיל 

צריך לעלות ל-64”. 
כפיר  נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, 
בטט: “לקיבוע גיל הפרישה באופן שאין מנגנון 
או מועד עתידי שבו תתקבל החלטה בנושא, 
ולכן אנחנו מנסים למצוא את  יש השלכות 
דרך הביניים. ממליצים להמשיך לדון בסוגיה 

ולנסות להגיע להסכמה”.
נציג הלשכה המשפטית בביטוח הלאומי, עו”ד 
רועי קרת: “במצב החוקי הקיים יש הבדל בין 
חוק הפרישה לחוק הביטוח הלאומי, שם אין 
עמימות וגיל הפרישה חוזר למנגנון העלאה 
שייגמר ב- 2022 וב-1 באוגוסט עולה ל-62 
וארבעה חודשים. אם מצמידים את הטבלאות, 
זה ייצור עמימות גם בחוק ביטוח לאומי ואנחנו 
מבקשים להימנע ממצב זה, כי יש כ-4,500 

נשים שזה נוגע לגביהן”.
 סמנכ”ל רגולציה בקרן עמיתים, יאיר כוכב: 
“דווקא העמימות טובה, ככל שקרנות הפנסיה 
יידעו שיש סיכוי שהגיל יעלה, הן לא ימהרו 
לבצע קיצוץ אקטוארי. בדחייה שהייתה בעבר 
האוצר הכניס את היד לכיס ומימן את הדחייה 

ולא היה קיצוץ אקטוארי”.
נציגת שדולת הנשים בישראל, מרים זלקינד: 
“אלפי נשים חיות בחוסר ודאות משווע. השר 
ניתן  לא  המלצותיו.  את  להגיש  צריך  היה 
להשאיר אלפי נשים בחוסר ודאו -ת כל כך 

הרבה זמן”. 
לילי  )לה”ב(,  העצמאיים  ארגוני  נציגת 
בורוכוב: “אסור שגיל הפרישה יעלה. דוחפים 
נשים עצמאיות למעגל העוני. יותר מ-22 אלף 
נשים עובדות עד גיל 74 כי אין להן פנסיה. יש 
נשים שמחקות ל-2,000 שקל הללו כדי להוריד 
את הרגל מהגז ואנחנו דוחים להן את הקצבה. 

הן עובדות עם כאבי רגליים וגב ונפגעות”. 
לסיום הודיע גפני, כי בימים הקרובים יודיע 
על הרכב הצוות שיעבוד מול אנשי האוצר: 
“בכל מקרה, בנושא כה כבד משקל לא יהיו 

מחטפים”.

ועדת הכספים דחתה את העלאת גיל 
הפרישה לנשים עד ל-1 בינואר 2018

עד אז יגבש צוות חברי כנסת מוועדת הכספים מתווה מוסכם יחד עם אנשי האוצר 
למניעת פגיעה בנשים במקצועות שוחקים או בנשים שיצאו ממעגל העבודה לפני גיל 62
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אופן משלוח הודעות פנסיוניות לעמיתים 
ייבחן לפי עקרונות הכלכלה ההתנהגותית

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון תבדוק 
את ההשפעה של המעבר למשלוח הודעות 
הנשלחות לעמיתים באופן דיגיטלי, על ידי 
יישום עקרונות הכלכלה ההתנהגותית. באוצר 
מצפים שהמעבר להודעות הדיגיטליות יגביר 
את יכולתו של הציבור לממש זכויותיו ולהעלות 

את רמת ההיענות לדוחות הנשלחים. 
הבדיקה נערכת במסגרת סדנה יישומית בשם 
נאדג’תון שיזמו משרד האוצר, המשרד להגנת 
הסביבה ומשרד ראש הממשלה, שמטרתה 
לגרום למעצבי המדיניות לבחון את אפשרויות 
הפעולה השונות שיש לכלכלה ההתנהגותית 
להציע. בסדנה השתתפו עובדי מדינה מ-15 
גופים ציבוריים שונים וחוקרים מ-10 מוסדות 

להשכלה גבוהה. 
משתתפי הנאדג’תון, התמודדו עם 19 בעיות 
מדיניות והתבקשו לפתור סוגיות הקשורות 
לתחומם, לרבות סוגיות במסגרת פרויקט 
צואת  ואיסוף  בריא”  בוחרים  “ירושלמים 
כלבים בעיר תל-אביב. זאת, לצד הסוגיה 

הפנסיונית כאמור. 
משמעות השם “נאדג’תון” היא שילוב בין 

המושג “נאדג’” וסדנת 
הוא  נאדג’  האקתון. 
בתורת  מפתח  מושג 
הכלכלה ההתנהגותית 
ז”  מ ר “ ו  ת ו ע מ ש מ ו
או  ע  ד י מ ב ו  ה ש ל כ
ת,  י ז י פ ה ה  ב י ב ס ב
התנהגות  המעודד 
לא  ל  , ת מ י ו ס מ
בתמריצים  שימוש 
חומריים וללא הגבלת 
. ה ר י ח ב ה ש  פ ו  ח

הכלכלן  נוה,  יואל 
רת  ט מ “  : י ש א ר ה
הנאדג’תון היא לגרום 

למעצבי המדיניות לערוך ניסויים שיבחנו ‘מה 
עובד’ בתחומם. ניסויים אלה יסייעו למעצבי 
המדיניות לבחור את הדרך המיטבית ליישום 
מדיניות כך שתעודד קבלת החלטות מיטבית 
ועבור החברה כולה. לעיתים  עבור האזרח 
מספיק שינוי פשוט של מבנה טופס, כדי לשנות 
את התנהגות האזרח, באופן שינהג בהגינות 

בזמן  יגיע  יותר,  רבה 
לפגישה או ישלם את 
חשבונותיו בזמן. כינוס 
גופי הממשל השונים 
יה  מ ד ק א ה י  ש נ א ו
ושיח  עשייה  מייצר 
בתחום שזוכה בשנים 
האחרונות להצלחות 
מערביות  במדינות 

רבות”.
בן  ה  מ ל ש  ’ פ ו ר פ
)אוניברסיטת  ארצי 
“השירות   :)UCLA
הציבורי יכול להרוויח 
לה  כ ל כ ה מ ת  ו ב ר
כבר  בינלאומיים  ההתנהגותית. מחקרים 
הוכיחו, כי מתן תמריצים ויישום של שיטת 
ה-Nudging בצורה פשוטה וזולה הצליחו 
ויקרים  היכן שכלי מדיניות קונבנציונליים 
יותר, דוגמת חקיקה ורגולציה, נכשלו במשך 
שנים. זה עובד בחיסכון ובפנסיה, בבריאות, 

בתעסוקה, בחינוך, בתחבורה, והיכן לא”.

 הבדיקה נערכת במסגרת סדנה יישומית בשם נאדג’תון שיזמו משרד האוצר, המשרד להגנת 
הסביבה ומשרד ראש הממשלה, שמטרתה לגרום למעצבי המדיניות לבחון את האפשרויות 

לפעולות השונות שיש לכלכלה ההתנהגותית להציע  יואל נוה, הכלכלן הראשי: לעיתים מספיק 
שינוי פשוט של מבנה טופס, כדי לשנות את התנהגות האזרח באופן שינהג בהגינות רבה יותר

AIDA לכל חברי וידידי

הזמנה

14:00 - 13:00 - ארוחת צהרים

דברי פתיחה -  יו"ר אאידה, עו"ד גד נשיץ
15 שנה לדנ"א 2568/97 זהבה כנען נ' ממשלת ארצות הברית

סקירה אישית - גב' זהבה כנען, רוכשת התמונה
סקירה אישית - גב' כרמלה רובין, מנהלת מוזיאון בית ראובן

סקירה אישית - כב' השופטת בטינה טאובר
הצגת עמדת כב' השופטת )בדימוס( טובה שטרסברג כהן )נגד(

והצגת עמדת כב' המשנה לנשיא, השופט )בדימוס( שלמה לוין )בעד( ודו שיח ביניהם
16:00 - 15:30 - הפסקת קפה

עו"ד פגי שרון

יום עיון של AIDA ישראל 
ביום שלישי, 4.7.2017

בין השעות  13:00 - 18:00 במלון קרלטון תל-אביב
סדר היום:

sec11@nblaw.com רישום לכנס באמצעות דוא"ל
או בטל' 03-6235013/6235152

דמי השתתפות: ₪300
)ניתן לשלם בצ'ק או

כרטיס אשראי ביום הכנס(

קצרים:
עו"ד גיל עטר, נשיץ ברנדס אמיר ושות' 

עו"ד עזריאל רוטמן, נשיץ ברנדס אמיר ושות' 
עו"ד שלום סביון, חיים קליר

עו"ד עופר בן צבי, פלג בן צבי

יואל נוה, הכלכלן הראשי במשרד האוצר

יין
שט

מנ
די

ל 
כא

מי
ם: 

לו
צי
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ההפסדים  כי  מפרסם  ארה”ב  של   FBI-ה
בשיעור   ,2016 בשנת  גדלו,  סייבר  אירועי  בגין 
דולר.  מיליארד   1.33 ב  והסתכמו   24% של 
 Internet Crime Complaint Center-ה
אלף   300 קיבל  כי  דיווח   FBI-ה של   )IC3(

הפסידו  עסקים   .2016 שנת  במהלך  תלונות 
כופר  שדרשו  סייבר,  לפושעי  דולר  מיליון   360

באמצעות הדואר האלקטרוני. 
תלונות   2,673 קיבל  כי  פרסם   IC3-ה
כופר,  2016 מקרבנות של דרישת  במהלך שנת 

התקפת  דולר.  מיליון   2.4 של  בסך  שהסתכמו 
הסייבר הגדולה האחרונה שהייתה בחודש מאי 
WannaCry( 2017( תקפה 300  אלף מחשבים 
לשיבושים  וגרמה  מדינות  מ-150  ביותר 

בתעשייה, בתי חולים, חנויות ובתי ספר.

95 מנכ”לים של חברות ביטוח מ-39 מדינות 
השתתפו בסקר המנכ”לים ה-20 של PwC. על 
נמוכים  ריבית  רך, שערי  אף התנאים של שוק 
וכלכלה הצומחת בקושי, בשווקים המפותחים 
של  הסיכויים  לגבי  אופטימיים  המנכ”לים 
מאוד   35% בראשן.  עומדים  שהם  החברות 

משוכנעים כי הם יכולים להשיג גידול ברווחיות 
בשנה הקרובה ול-80% יש ביטחון כלשהו. 

יתר  מרגולציית  מודאגים  מהנשאלים   95%
 81% הכלכלי.  מהגידול  מודאגים  ו-84% 
מתכננים את הגדלת הרווח מצמיחה אורגנית 
של הארגון בעוד ש-61% מתכננים להגדיל את 

הרווח על ידי קיצוץ בהוצאות. 28% מהמנכ”לים 
והטכנולוגיות  הדיגיטליות  ביכולות  רואים 
רואים  ו-24%  הפעילות  לחיזוק  חשוב  תחום 

בתחום חווית הלקוח תחום לחיזוק. 
בכתובת למצוא  נוכל  המלא  הסקר   את 

http://tinyurl.com/gilad-pwc2017

שריפת הענק שאירעה בלונדון לפני כשבועיים 
וגבתה את חייהם של 79 בני אדם נגרמה על ידי 
מקרר תוצרת Whirlpool  )חברה אמריקאית 
שם  תחת  יוצר  המקרר  בפועל  בינלאומית(. 
המותג Hotpoint. דובר מטעם משטרת לונדון 
השריפה  סיבות  את  בודקת  שהמשטרה  אמר 

ואינה פוסלת חקירה פלילית בעוון הריגה. 
 Hotpoint FF175BP מדגם הוא  המקרר 
חזרה  לקרוא  האם  הסוגיה  כעת  ונבדקת 

למקררים מדגם זה. על פי מידע שהגיע מחברת 
זה  מדגם  מקררים  אלף   64 יוצרו   ,Whirlpool
Indesit )במקור  ידי  על   2006-2009 בשנים 
ברחבי  מפעלים  מספר  בעל  איטלקי  מפעל 
ידי  על  נרכש  אשר  בריטניה(,  לרבות  אירופה 
מבעלי  מבקש  המקרר  יצרן   .Whirlpool
מקררים מהדגם שגרם את השריפה ודגם נוסף 
שלו  האינטרנט  באתר  להירשם   FF175BG
ולהמתין  היצרן  של  חם”  ל”קו  להתקשר  או 

לעדכונים. 
לדברי דובר של משטרת לונדון, כשריפה אחת 
ליום פורצת כתוצאה משימוש במכשירי חשמל 
כשגב  מקררים  לייצר  היא  הדרישה  “לבנים”. 
מפלסטיק  ולא  ממתכת  עשוי  יהיה  המכשיר 
דליק(.  בידוד  )חומר  פוליאוריתן  בידוד  עם 
ב-600 מבנים  בדיקות בטיחות  נערכו  במקביל 
של דיור ציבורי בבריטניה ונחשפו 11 מבנים לא 

בטיחותיים.

גידול בשיעור 24% בנזקים 
הנגרמים על ידי התקפות סייבר

ביטוח הוא התעשייה המושפעת ביותר משינויים

מקרר Hotpoint / Whirlpool הוא הגורם לשריפה בלונדון

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

מרכז תלונות הפשיעה באינטרנט של ה- ה-FBI דיווח כי קיבל 300 אלף תלונות במהלך 2016

http://tinyurl.com/gilad-pwc2017
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צחוק מהעבודה או מהשביתה?

אתי אלישקוב נפרדה סופית מאיילון
בהודעה שפרסמה איילון נכתב כי האישורים שנדרשו להתקשרותה של אלישקוב עם 
איילון לא התקבלו, ולכן ההסכם בין החברה לבין אלישקוב לא נכנס לתוקף והתבטל

חברת כלל ביטוח 
מושבתת זה שבוע 
ממשיך  והעולם 
דה  ב ו ע ה  . ו ל ש ב
ח  ו ט י ב ת  ר ב ח ש
ול  ע פ ל ה  ר ו מ א
ביממה  שעות   24
בשנה  יום   365 ו-
די  ע ו מ ב ט  ע מ ל (
יפה  היא  ישראל( 
בתיאוריה, אך לא 
מעשית במציאות. מצד אחר, להפסיק לפעול 
באופן מלא – האם זה סביר? האם זה הגיוני? 

האם זה שיווקי? האם זה מוסרי? 
הציניקנים שביננו יאמרו בוודאי – הגזמת. 
ממתי מעניין את המבטחים מוסר, היגיון, 
שיווק? יש להם סולם ערכים אחר לחלוטין. 
מה לעשות, אני מהדור הישן שחשב וחושב 

גם במושגים הללו.
לחברת הביטוח יש לקוחות משני סוגים. 
קיימים המבוטחים, שמבחינתם לרוב, הסוכן 
הוא חזות הכל )לא פעם הם אומרים: אנחנו 
ונוקבים בשם הסוכן ולא  מבוטחים אצל... 
מוטרדים  אינם  ברובם  הם  ולכן  החברה( 
מהשביתה, אלא אם כן יש בעיה דחופה שלא 
מקבלים לה התייחסות, וקיימים הסוכנים 
)שהרי גם הם לקוחות(, שמבחינתם טריקת 
של חוסר  ברור  איתות  היא  בפנים  הדלת 
“זו  בבחינת  ופועלם,  לקיומם  התייחסות 

בעיה שלכם”. 
האם הסוכן הסביר יכול לעמוד בפני לקוח 
והוא  הביטוח  תגמולי  את  לקבל  שיבקש 
יאמר לו שההמחאה איננה בנמצא כי החברה 
בשביתה? האם הסוכן שמבקש לבצע ביטוח 
של עסק חדש או אפילו ביטוח פרט כלשהו 
– יחכה עד לסיום השביתה )מתי?( או שילך 
לרעות בשדות של אחרים? האם כשיש בעיה 
ואין לסוכן את החתם / ראש הצוות / המנהל 
לשיחה ולדיון, הוא ירגיש, כפי שתמיד אומרים 
בחברות הביטוח: “אנחנו חברת סוכנים”, 
“הסוכן בראש מעייננו!”, “לנו יש את הסוכנים 
הכי טובים” ועוד פראזות מסוג זה? לא ולא! 
יידע, כי הים  יודע, ואם לא – אז הוא  הוא 
גדול ואפשר לשחות בו גם לכיוון של מבטחים 

אחרים.
הזכות  אך  בדין,  נתונה  השביתה  זכות 
להתפרנס אף היא זכות בסיסית. “בנשק יום 
הדין” צריך לדעת מתי ועד כמה להשתמש. 
כאשר חברת ביטוח סוגרת את שעריה, בצדק 
או שלא בצדק )ואיני נכנס לשאלה מי גרם 
לשביתה, מדוע ולמה, מי הטובים ומי הרעים(, 

התוצאה היא ברורה – הפסד לכולם. 
אילו בונוסים יקבלו העובדים כשהתפוקה 
תקטן עקב אי פעילות? איזו הצלחה תהיה 
להנהלת החברה מכך שהתפוקה תשנה כיוון 
ממנה והלאה? האם באמת כולם חושבים 
שציבור הלקוחות )משני הסוגים( הוא בעל 
לעזרה  זקוק  שהיה  מי  האם  קצר?  זיכרון 

ולא קיבל, לא יקבע כללי התנהלות אחרים 
מול המבטחת? האם הסוכן שיציע למבוטח 
הפוטנציאלי ביטוח בכלל ביטוח, לא ישמע 
“האם כדאי להיות מבוטח בחברה ששובתת?” 

או “האם זה עדיף על חברה שמתפקדת?”.
כדי להוסיף שמן למדורה, מסתבר שעובדי 
החברה, או ליתר דיוק חלק מעובדיה, שבפועל 
מוגדרים כשובתים ואינם עוזרים לניהול העסק 
השוטף, מצליחים לחרוג מהכללים הנוקשים 
ולארגן משלוח של עציץ ליום ההולדת של 
הסוכן. תגידו, זה נורמלי? זו פעולה שמותרת 
בחריגה ממסגרת השביתה? אתה רואה וחושב 
– האם הם באמת חושבים שמדובר בעציצים, 

תרתי משמע?
היות שכולם יודעים שבסוף יגיעו לפשרה 
זה או אחר, אבל “כשחוטבים עצים  מסוג 
ניתזים שבבים”, עולה השאלה - האם לא 
הגזמתם, שני הצדדים, במשך השביתה? האם 
לא ברור לכל שיש סף שבירה למשתמשים 
במוצר שאותו אתם אמורים לספק? האם 
התוצאות  את  מראש  בחשבון  הבאתם 
העקיפות ולא הישירות שלכם מהשביתה או 
ליתר דיוק מהעובדה שהיא נמשכת? אתם 
אולי מתבצרים בעמדות, אך צבא הלקוחות 
אינו מתקיף אתכם אלא מוצא “מבצרים” 
שפותחים שערים ונותנים מענה נכון לעכשיו.
“צחוק  עושים  אתם  אם  יודע  לא  אני 
מהעבודה” או אולי “צחוק מהשביתה”, אך 

אנחנו, סוכני הביטוח, לא צוחקים כרגע.

אתי אלישקוב, שיועדה על ידי בעל השליטה 
בחברה לוי רחמני להתמנות למנכ”לית החברה 
אריק יוגב, נפרדה היום )יום ג’(  במקומו של 
שפרסמה  בהודעה  איילון.  מקבוצת  סופית 
כי האישורים שנדרשו  נכתב  לבורסה  איילון 
לא  איילון  עם  אלישקוב  של  להתקשרותה 
לבין  החברה  בין  ההסכם  ולכן   , התקבלו
אלישקוב לא נכנס לתוקף והתבטל. עוד נמסר, 
כי תנאי סיום תפקידה של אלישקוב כיועצת 

של החברה הוסדרו וסוכמו. 
עסקה  באיילון,  כיועצת  תפקידה  במסגרת 

אלישקוב בין היתר בנושאים הבאים:
1. פריסת התחייבויות פיננסיות מול הבנקים 

של איילון אחזקות וחברות הבנות.
2. עסקאות ביטוחי משנה.

3. קידום תשקיף מדף עבור איילון אחזקות.
ראשוני  הון  עבור  רגולטורי  אישור  4.קבלת 
מורכב מאיילון אחזקות לאיילון חברה לביטוח. 
אלישקוב צפויה להמשיך ולעסוק בתפקידים 
פי  ועל  והפיננסים,  הביטוח  בענף  בכירים 
הערכות, היא תצטרף בקרוב לאחת מקבוצות 

הביטוח הגדולות.

מבטחים ומבוטחים

זכות השביתה נתונה בדין, אך הזכות להתפרנס אף היא זכות בסיסית

פוליסה מארח

מאת אבי בן חורין

אתי אלישקוב
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מענק של 
1.2 מיליון 

שקל למנכ”ל 
מנורה 

מבטחים 
מוטי רוזן

שר הבריאות יעקב ליצמן 
ומנכ”ל הדסה פרופ’ זאב 
רוטשטיין ישתתפו בכנס 

הבריאות של הלשכה

בחברה מסבירים את הפער בכך 
שהמענק השנתי, מחושב, בין 
היתר, בהתבסס על פרמטרים 
השוואתיים לתוצאות קבוצות 

הביטוח הגדולות

 הכנס ייערך בהשתתפות: ח”כ אורלי לוי-אבקסיס, דני אנגל 
מנכ”ל מדיקל סנטר, יואב יונש מרשות שוק ההון, נאוה ניב סרודיו 
מנהלת אגף הבריאות באיילון, נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ויואל 
זיו יו”ר ועדת הבריאות והסיעוד  בכנס שיתקיים תחת הכותרת 

“העיקר הבריאות בעידן החדש” ייחשף מיזם חדש שיאפשר לסוכני 
ביטוח לשווק מוצר ביטוחי באופן עצמאי, ללא תלות בחברות 

מבטחים ומבוטחים

מנורה מבטחים  דירקטוריון קבוצת 
מנורה  הבת  החברה  למנכ”ל  אישר 
מבטחים ביטוח מוטי רוזן מענק בגובה 
1.196 מיליון שקל בגין תוצאות שנת 
2016  – כך הודיעה החברה אתמול )יום 

ב’( לבורסה. יצוין כי בדוח הכספי צוין 
אומדן בסך 1.135 מיליון שקל. 

בכך  הפער  את  מסבירים  בחברה 
ש”המענק השנתי, מחושב, בין היתר, 
השוואתיים  פרמטרים  על  בהתבסס 
הגדולות  לתוצאות קבוצות הביטוח 
אך  פורסמו  אשר  תוצאות  האחרות, 
לאחרונה, במסגרת הדוחות הכספיים 
של אותן חברות, לרבעון הראשון של 

שנת 2017”.

ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
ומנכ”ל הדסה ירושלים פרופ’ זאב 
רוטשטיין ישתתפו בכנס הבריאות 

של לשכת סוכני ביטוח. 
הכנס יתקיים ב-3 ביולי, תחת 
הכותרת “העיקר הבריאות בעידן 
החדש” בהיכל התרבות איירפורט 
סיטי ויתמקד בפוליסת הבריאות 
האחידה שפועלת בשוק כבר שנה 

וחצי.  
עוד בכירים במערכת הבריאות 
בכנס הם:  והביטוח שישתתפו 

דני אנגל מנכ”ל מדיקל סנטר, ח”כ אורלי לוי 
אבוקסיס, יואב יונש מרשות שוק ההון ביטוח 
וחיסכון, נאוה ניב סרודיו, מנהלת אגף הבריאות 
באיילון, נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ויואל 

זיו, יו”ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה.
עו”ד שי אופז ירצה בכנס על יתרונות הפוליסה 
האחידה ויישומה. גבי נקבלי, יועץ לשכת סוכני 
ביטוח בתחום הבריאות וסיעוד, ירצה בנושא 

“הביטוח הסיעודי - לאן”?.
בנוסף, בכנס ייחשף סקר שביעות רצון סוכני 
הביטוח מתפקוד חברות הביטוח בתחום ביטוחי 
ייחשף מיזם חדש של  וכן  וסיעוד  הבריאות 
הלשכה, שיאפשר לסוכני ביטוח לשווק מוצר 
ללא תלות בחברות  ביטוחי באופן עצמאי, 

הביטוח. 
“שילוב  בנושא  אחד”  על  “אחד  מושב 

השב”ן במערכת הרפואה” ייערך 
בהשתתפות: סוכנת הביטוח ורדה 
הוועדה  יו”ר  לבקוביץ’, סגנית 
לביטוח בריאות וסיעוד בלשכה 
וד”ר רינת כהן, ראש אגף ביטוחים 

בקופת חולים מאוחדת. 
אורלי  ח”כ  את הכנס תסיים 
לוי-אבקסיס עם הרצאתה בנושא 
“הרפואה במדינת ישראל מנקודת 

מבטו של הציבור”.
אברמוביץ: “ביטוחי הבריאות 
מגנים על הדבר החשוב ביותר 
למבוטחינו - החיים, לכן אני מאמין שפוליסת 
הבריאות צריכה להינתן במחיר הוגן ושווה לכל 
נפש. ביטוחי בריאות פרטיים מצילים ומיטיבים 
את חייהם של אלפי מבוטחים בעת צרה מדי 
שנה. אני סבור כי כיום כל אחד מאיתנו זקוק 
לביטוח בריאות פרטי, אשר מעניק תמורות 
שמערכת הבריאות הציבורית כיום לא יכולה 

להן”.
זיו: “החלטנו שכנס הבריאות יעסוק בנושא 
היתרונות והייחודיות של הפוליסה האחידה, 
היות שזו הפוליסה היחידה שישנה. בין מטרותיו 
העיקריים של הכנס - מתן נדבך מקצועי נוסף 
לסוכני הביטוח להתמקצעות בתחום הבריאות, 
הכרה עמוקה של ההבדלים בין השב”נים השונים, 
וכן יתרונות  של פוליסת הבריאות האחידה 

הפוליסה על פני השב”ן”. 

שר הבריאות יעקב ליצמן

מוטי רוזן, מנכ”ל
מנורה מבטחים ביטוח

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

כנס AIDA ישראל ידון בפרשת 
זהבה כנען נגד ממשלת ארה”ב

הפסיקה בעניין זהבה כנען סללה את הדרך לפירוש מעמיק ויסודי של תקנת 
השוק והיוותה נדבך חשוב בהבנת יסודות התמורה ותום הלב במשפט הישראלי

מבטחים ומבוטחים

הכנס הבא של AIDA ישראל 
יתקיים ביום ג’, 4 ביולי, במלון 
קרלטון בתל-אביב. בראש הכנס 
יעמוד עו”ד גד נשיץ )משרד עו”ד 
נשיץ, ברנדס, אמיר( יושב ראש 

AIDA ישראל.
ממארגני הכנס נמסר כי כבר 
עתה נרשם ביקוש גדול לאירוע, 
לציון  פאנל  יעמוד  שבמרכזו 
15 שנה לפסק הדין ההיסטורי 
בעניין זהבה כנען נגד ממשלת 

ארה”ב. הפרשה עסקה במעמדן של תמונות 
“קיטש” שנרכשו בשוק הפשפשים כמסגרות 
יפות, והתבררו כגלגולן של תמונות מקוריות 
ראובן רובין, אשר אבדו במהלך  של הצייר 

שינוען לארצות הברית. 

שאלת תקנת השוק שעמדה 
במרכז פרשת זהבה כנען נידונה 
השיפוטיות  הערכאות  בכל 
בישראל עד להכרעתה בהליך 
המשפט  בבית  נוסף  דיון  של 
העליון. בכנס אאידה הקרוב 
ייבחן התיק מהיבטיו השונים 
– זהבה כנען )הרוכשת( וכרמלה 
רובין )ביתו של הצייר ומנהלת 
מוזיאון ראובן( יביאו את הזווית 
האישית; השופטת בטינה טאובר 
טיפלה בתיק עוד בהיותה עורכת דין. כמו כן 
טובה שטרסברג- ירצו  השופטת )בדימוס( 
כהן )נגד( והמשנה לנשיא, השופט )בדימוס( 
שלמה כהן )בעד(, אשר כיהנו בהרכב השופטים 
בבית המשפט העליון ואשר יביעו את העמדות 

השונות שעלו באותה פסיקה. 
לפירוש  כנען סלל את הדרך  זהבה  עניין 
מעמיק ויסודי של תקנת השוק והיווה נדבך 
ותום הלב  יסודות התמורה  חשוב בהבנת 

במשפט הישראלי.
כמו כן ישתתפו בכנס עו”ד פגי שרון )משרד 
עו”ד לויתן שרון( שתציג את פסק הדין בעניין

VIG  נ’ רשות ניקוז והנחלים שרון, עו”ד גיל 
עטר )משרד עו”ד נשיץ ברנדס, אמיר( במלאת 
שלוש שנים לפסק דין הקישון, עו”ד עזריאל 
)משרד עו”ד נשיץ ברנדס אמיר( על  רוטמן 
פסיקת רמת חובב, עו”ד שלום סביון )משרד 
נ’ מנורה,  קליר( על פס”ד אלון פנחס  עו”ד 
ועו”ד עופר בן צבי )משרד עו”ד פלג בן צבי( 
נ’  על אודות פס”ד המוסד לביטוח לאומי 

רוזנטל וכלל.

עו”ד גד נשיץ, יו”ר Aaida ישראל

חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!
חדש ובלעדי להכשרה

סכום ביטוח נוסף

כיסוי לאובדן או נזק למבנה בבית משותף כתוצאה 
מרעידת אדמה, ואפשרות הרחבה לכיסוי נוסף גם 

ליתר הסיכונים הכלולים בפרק א׳ )המבנה(

כל זאת בשיעור נזק של 60% 
בלבד!

*הכיסוי הנ״ל בנוסף לכיסוי התקני 
**פרטים אצל מנהלי המחוזות 

***בהתאם לתנאי הפוליסה והחברה


