
נף  ע ל ב  ו ש ח ן  י ד ק  ס פ
ידי  על  ניתן השבוע  הביטוח 
)ע”א  העליון   המשפט  בית 
7436/12 כלל חברה לביטוח 
לבניה  ב.י.מ. חברה  נ’  בע”מ 
בע”מ ואח’( בעקבות ערעורים 
של כלל ביטוח וחברת ב.י.מ. על 
פסיקת בית המשפט המחוזי, 
שקבעה בין היתר כי החריג לו 
טענה כלל ביטוח – “הסרה או 
החלשה של תמיכה” מרוקן את 
הפוליסה מתוכן ולכן הוא בטל, 
ולכן כלל ביטוח חויבה לשאת 
עוד עסק פסק  ב.י.מ.  בנזקי 

הדין בחלוקת נטל האחריות בין כלל הגופים. 
פסק הדין מקבל באופן חלקי את הערעור. 
בכל הקשור לשאלת הכיסוי הביטוחי – נקבע 
כי הפוליסה תקפה, אך חבותה של כלל ביטוח 
לב.י.מ. מוגבלת ל-480 אלף שקל – צמוד 

להפרשי הצמדה וריבית. 
מסר  אורלנד  אורי  עו”ד  הביטוח  יועץ 
לפוליסה: “יש כאן צעד נוסף בחיזוק הגישה 

הצרכנית ברוחו של חוק חוזה 
 .1981 - התשמא” הביטוח 
גישה זו עומדת אמנם בבסיסו 
של החוק, אך אימוצה על ידי 
בעבר  היה  המשפט  מערכת 
אגודל  בצד  עקב  מהוסס. 
את  המשפט  בית  מרחיב 
ומעדיף  המבוטחים,  זכויות 
את האינטרס שלהם על פני 

זה של המבטחים”.
“נקודה  אורלנד,  לדבריו 
חשובה העולה מפסק הדין היא 
אימוץ )גם אם בשפה רפה( של 
הדוקטרינה האמריקאית על 
פיה היקף הכיסוי בפוליסה אינו ‘סופי’, ובית 
המשפט רשאי לבחון אותו לאחר נזק גם לאור 
גובה הפרמיה שנגבתה )דבר שבפועל לא קרה 
כאן, עקב גובה הפרמיה(. יש כאן תחילתו של 
תהליך, שאפשר כי יסתיים בעתיד באימוץ 

גישה ‘צרכנית’ זו”.
“בית המשפט נדרש לכך, היות שלא הוצגה 
לו פוליסה, דבר המקל עליו באימוץ פרשנות 

לטובת המבוטח.
את  כאן  מחזק  המשפט  בית  “בנוסף, 
‘הציפיות  של  האמריקאית  הדוקטרינה 
הסבירות של המבוטח’, - המחלחלת בשנים 
האחרונות לדיני הביטוח בישראל. כאן בית 
של  ה’חזק’  לנוסח  יותר  מתקרב  המשפט 
הדוקטרינה, המבטל חריג מפורש בפוליסה, 
והוא עושה כן לא רק על דרך של פרשנות. גם 

כאן, אי הצגת הפוליסה פעלה נגד המבטח”. 
אורלנד התייחס לעניין החריג לחבות בגין 
‘הסרה או החלשה של משען’. לדבריו, מדובר 
ב”חריג בסיסי בפרק לביטוח אחריות כלפי צד 
שלישי בפוליסות לביטוח ‘עבודות קבלניות’ 
הנערכות בישראל. בית המשפט צועד בעקבות 

בית המשפט המחוזי, ודוחה אותו.
“שוק הביטוח בישראל מחיל חריג זה כדבר 
שבשגרה בפוליסות לביטוח ‘עבודות קבלניות’. 
צמצום החריג, כאשר הוא מבוצע, נעשה על ידי 
חברות הביטוח במשורה, וגם אז זה מותנה 
בתנאים שונים, שאינם קלים למבוטח, ובקביעה 
של תת-גבול אחריות )שאינו גבוה(. עתה בא 

בית המשפט ואומר ‘חריג – יוק’”.

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!
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דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

 העליון ביטל בפועל את חריג “הסרה או החלשה של משען” שהיה כלול 
 בפוליסה עבודות קבלניות של כלל ביטוח בה בוטחה חברת ב.י.מ

 אורלנד: יש כאן צעד נוסף בחיזוק הגישה הצרכנית של חוק חוזה הביטוח

יועץ הביטוח עו”ד אורי אורלנד:

עקב בצד אגודל מרחיב בית 
המשפט את זכויות המבוטחים, 
ומעדיף אותם על פני המבטחים

עו”ד אורי אורלנד
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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 

הפיקוח מכתיב תוספות דרמטיות 
לדוחות השנתיים לעמיתים

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה, 
יולי,  במסגרת העדכון הרגולטורי לחודש 
טיוטת תיקון לחוזר הקובע את כללי הדיווח 
והרבעוניים לעמיתים  בדוחות השנתיים 
ולמבוטחים. טיוטת התיקון כוללת מספר 

תוספות משמעותיות לדוחות השנתיים. 
ראשית – המוסדיים נדרשים להציג, לצד 
הניהול, את המועד של תום  שיעור דמי 
לדרבן  שאמור  מהלך   – ההנחה  תקופת 
ההנחה  לשימור  לפעול  החוסכים  את 
נדרשים המוסדיים להציג  עוד  הקיימת. 
לצד דמי הניהול בפועל גם את דמי הניהול 

המקסימליים.
תוספת נוספת לדיווח, שעשויה להשית 
על המוסדיים הוצאות תפעול כבדות, היא 
החובה לצרף קישור לכל המסמכים עליהם 
חתם העמית, וכן לתקנון הקרן או לפוליסה. 
תוספת זו דורשת מהמוסדיים לסרוק את 
ולהנגיש אותם  כל המסמכים החתומים 
למבוטחים – מהלך שדורש משאבים ניכרים.

עוד נדרשים המוסדיים 
על  לעמיתים  לדווח 
סכום החזר דמי הניהול 
תשלום  בגין  שקיבלו 
שקיבל  סליקה  דמי 

הסוכן. 
ביטוחי  של  בדוחות 
ות  ש ר ד נ ם  י ל ה נ מ ה
לציין  חברות הביטוח 
את המקדם המובטח 
או את המקדם הלא-
אם  ת ה ב ( ח  ט ב ו מ
של  האישיים  לפרטיו 

המבוטח(. 
וי  ס י כ ה ת  נ י ח ב מ

הביטוחי, המוסדיים נדרשים לציין את שיעור 
עלות הכיסויים הביטוחיים מסך ההפקדות. 
שינוי נוסף שהמוסדיים נדרשים להתמודד 
עמו עוסק באופן חישוב שיעור הוצאות 
ההוצאות  שיעור  בעבר  השקעות.  ניהול 

חושב באמצעות היחס 
ול  ה י נ ת  ו א צ ו ה ן  י ב
ההשקעות לסך הנכסים 
בסוף השנה. כעת, כך 
דורש הפיקוח, שיעור 
הוצאות הניהול יחושב 
ביחס לממוצע הנכסים 
של תחילת השנה וסוף 

שנה.  
ות  ע פ ש ה  , ל ע ו פ ב
החברות  על  התיקון 
הביטוח צפויות להיות 
משני כיוונים. האחד – 
השתת עלויות כספיות 
עם  ר  ק י ע ב  , ת ו ד ב כ
הצורך להנגיש ללקוחות במסגרת קישור את 
כלל המסמכים הרלוונטיים. מנגד – צפויה 
השפעה שלילית נוספת על החברות בצורה 
של הגברת הלחץ מצד הלקוחות הקיימים 

על שימור ההנחות בדמי הניהול.

בין השינויים: הצגת המועד של תום תקופת ההנחה בדמי הניהול, הצגת החזר דמי הניהול 
בגין תשלום דמי סליקה וצירוף קישור לכל המסמכים עליהם חתם העמית/מבוטח

דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח
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התובע הייצוגי טוען כי ולדימיר יבסטפייב, מנהל ההשקעות לשעבר,  גרם באופן מכוון לנזקים כספיים 
כבדים לעמיתי החברה, הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים, על מנת להפיק רווח אישי לעצמו ולשותפיו

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית 
מיטב דש  בתל אביב כנגד  המשפט המחוזי 
גמל ופנסיה, חברה מנהלת מקבוצת מיטב דש 
העוסקת בתחום החיסכון הפנסיוני. זאת, בטענה 
לאחריותה הישירה, האישית והמוחלטת הן 
למעשיו של ולדימיר יבסטפייב, מנהל ההשקעות 
לשעבר באיפקס ניהול תיקים ואיפקס קופות 
שמוזגו עם ולתוך מיטב דש, והן לנזקים  גמל, 

שנגרמו לכספי העמיתים המופקדים בידה.
בבקשה נאמר, כי עניינה בפרשה חמורה של 
תרמית בניירות ערך שהתרחשה בחברה במשך 
יותר משנתיים, בין השנים 2008-2011, כאשר 
יבסטפייב, האחראי על המסחר במניות העמיתים 
בחברה, פעל באופן מרמתי בחשבונות העמיתים 
והשפיע בדרכי תרמית על שערי ניירות הערך 
שנוהלו עבורם, תוך שהוא גורם באופן מכוון 
לנזקים כספיים כבדים לעמיתי החברה הנאמדים 
בעשרות מיליוני שקלים - הכול, על מנת להפיק 
רווח אישי לעצמו ולשותפיו על חשבון העמיתים.

יבסטפייב, נאמר בבקשה, שהוגשה על ידי 
עופר טוביס, בחר מניות מסוימות, אותן רכש 
עבור חשבונותיו הפרטיים, ולאחר רכישה זו ביצע 

פעולות רכישה של אותן מניות שבחר בכמויות 
גדולות ובאופן אינטנסיבי מכספי העמיתים, 
וזאת על מנת להעלות באופן מלאכותי את 
שער אותן מניות. לאחר שפעולות הרכישה 
שבוצעו מכספי העמיתים הביאו לעליית שער 
המניות, מכר יבסטפייב את אותן המניות שרכש 

בחשבונותיו הפרטיים, ברווח.
מעשים אלו גרמו לעליית שערי ניירות הערך 
באופן מלאכותי והובילו כך שיבסטפייב רכש 
עבור העמיתים ניירות ערך בהיקפים עצומים 
במחיר “מנופח”, הגבוה במידה ניכרת מהמחיר 
בו היו רוכשים העמיתים את נייר הערך אלמלא 
“הריץ” אותו יבסטפייב באופן שהעלה את שערו 

באופן מלאכותי. 
בנוסף, יבסטפייב ביצע גם פעולות מכירה 
בכמויות גדולות ובאופן אינטנסיבי של מניות 
שנוהלו עבור העמיתים, על מנת להוריד באופן 
מלאכותי את שעריהן, וזאת על מנת שירכוש את 
אותן המניות במחיר שהופחת באופן מלאכותי 
לחשבונו הפרטי. כתוצאה מכך שערי המניות, 
שנוהלו עבור העמיתים, נמכרו היו נמוכים במידה 

ניכרת מהמחיר בו היו יכולות להימכר.

איתן  עוה”ד  בבקשה שהוגשה באמצעות 
חיימוביץ וטל ויקמן נאמר, כי יבסטפייב ושותפיו 
גרפו לכיסם כ-5 מיליון שקלים מכספי העמיתים, 
אלא שסכום זה מהווה חלק קטן בלבד מסך 
הנזקים שגרמו לעמיתים, זאת מכיוון שכדי 
להפיק רווח זה, ביצע יבסטפייב פעילות הרצת 
מניות בהיקף אדיר ממדים, שהסבה לעמיתי 

מיטב דש נזקים של עשרות מיליוני שקלים.
יבסטפייב הורשע על פי הודאתו במסגרת 
הסדר טיעון בביצוע תרמית בניירות ערך, בכך 
שביצע עסקאות עצמיות ומתואמות במסגרת 
המסחר בבורסה בעשרות ניירות ערך שונים, 
שנערכו לרוב בין חשבונות שניהל במסגרת 
תפקידו. לפני כשלושה שבועות הוא נדון ל-40 
חודשי מאסר בפועל וקנס של מיליון שקלים. 

לדברי המבקש, מיטב דש התרשלה בשמירה 
על כספי העמיתים בכך שאפשרה את התרמית 
בכספם במשך למעלה משנתיים, ועל כן מוטלת 
עליה אחריות מוחלטת לפצות את העמיתים 

בגין נזקיהם.
ממיטב דש לא התקבלה תגובה עד סגירת 

הגיליון. החברה דיווחה על התביעה לבורסה.

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

מיטב דש גמל ופנסיה נתבעת לפצות 
על נזקים שנגרמו לכספי עמיתים 

בידי עובד לשעבר שהורשע במרמה
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בבית משפט השלום בירושלים נדונה תביעת 
של אעבידו עותמן )התובע( על ידי עו”ד עומר 
קראעין, כנגד מ.ש. מגה שירותי אחזקה וייזום 
)הנתבעת( על ידי עו”ד שחר נוביק וכנגד רמי 
והראל חברה לביטוח  לוי שיווק השקמה 
)צד ג’( שיוצגו על ידי עו”ד רועי שמחי. פסק 
הדין ניתן במאי 2017, בהיעדר הצדדים, מפי 

השופטת מרים אילני.
גוף,  נזקי  בגין  פיצויים  בתביעת  מדובר 
שאירעו בעת שהתובע עבד כסדרן מטעם 
הנתבעת במרכול של צד ג’, רמי לוי. תוך כדי 
סידור הסחורה, כשטיפס על המדפים ללא 
סולם, נפל התובע מגובה של שלושה מטרים 

ונפגע במרפקו. 
טענות הצדדים: התובע תבע את מגה שהייתה 
מעבידתו בעת התאונה, בטענה, כי הפרה את 
כלפיו. מגה הכחישה את  חובות הזהירות 
הטענות והגישה הודעת צד ג’ כנגד חברת רמי 
לוי, בטענה כי היא למעשה חברת כוח אדם 
בלבד, וכי מעסיקתו בפועל היא רמי לוי, שהיא 
בעלת המרכול והמחזיקה בו, ושקבעה את נהלי 
העבודה ואחראית לסביבת עבודה בטוחה. 
מגה הגישה הודעת צד ג’ כנגד המבטחת של 
רמי לוי, הראל, בטענה כי הפוליסה שהנפיקה 
גם את האחריות, ככל שישנה, של  מכסה 
מגה שירותים כלפי התובעת, בהיותה כלולה 
לטענתה ב”שם המבוטח” המוגדר בפוליסה, 
הן במסגרת הפרק העוסק בביטוח אחריות 
צד ג’ והן במסגרת ביטוח אחריות מעבידים. 
חברת רמי לוי הכחישה את טענות התובע 
ומגה וטענה, כי מגה אינה חברת כוח אדם, 
אלא קבלן עצמאי שעבד בתוך מרכול רמי לוי 

והיא שפיקחה על התובע. 
הראל טענה, כי מלשון הפוליסה ופרשנותה 
לוי אינה  עלה שהפוליסה שהנפיקה לרמי 
מכסה את האחריות של מגה ומכל מקום חלה 

התיישנות על התביעה נגדה. 
התובע ומגה הגיעו לפשרה ובית המשפט דן 
במחלוקת בין מגה והצדדים השלישיים, רמי 

לוי והראל, בקשר לחלוקת האחריות.
פסק הדין: ביהמ”ש קיבל את גרסת רמי לוי 
לפיה מגה שירותים לא תפקדה כחברת כוח 
אדם בלבד אלא הייתה המעביד של התובע, 
לא רק פורמלית, אלא הלכה למעשה. היא 
שפיקחה עליו ונתנה לו הוראות בשטח המרכול. 
אולם נקבע, כי האחריות של מגה כלפי התובע 
אינה עומדת לבדה. רמי לוי הזמינה את שירותי 
האחזקה ואלו נעשו בתוך חצרה. בנסיבות אלו, 
היה עליה לפקח על פעילות מגה והדבר לא 
נעשה כראוי. לפיכך, בית המשפט חילק את 
האחריות בנזיקין כך ש-70% הוטלו על מגה 

ו-30% על רמי לוי. 
לעניין הכיסוי הביטוחי נקבע, כי אין חולק 
שהאחריות של מגה מכוסה על ידי פוליסה של 
הפניקס והשאלה האם האחריות מכוסה גם 
על ידי הראל, והאם למעשה יש כפל ביטוח. 
בפוליסת הראל, תחת הכותרת “שם המבוטח” 
נרשם: “רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 

)2006( בע”מ ו/או רמי לוי שיווק השקמה 
גוף או אדם הפועל בשם,  ו/או כל  בע”מ... 
מטעם, או בעבור המבוטח”. מגה טענה, כי 
המילים הללו כוללות אותה הואיל והיא מעניקה 
שירותים לרמי לוי וככזאת היא פועלת בשם 

מטעם או בעבור המבוטח. 
בית המשפט דחה את טענת ההתיישנות של 
הראל וקבע, כי סעיף 70 לחוק חוזה ביטוח, 
“סייג להתיישנות”, קובע חריג  שכותרתו 
להוראות סעיף 31 לחוק, בציינו כי “בביטוח 
אינה  ביטוח  לתגמולי  התביעה  אחריות, 
מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד 
נגד המבוטח”. בהתאם לפסיקה,  השלישי 
בהעדר נסיבות להארכת תקופת ההתיישנות, 
“תקופת ההתיישנות לתביעות השיפוי של 
המבוטח כנגד המבטח תחושב כחופפת את 
תקופת ההתיישנות החלה על תביעת הצד 
השלישי נגד המבוטח”. בעניינו, התאונה אירעה 
באוקטובר 2009 והבקשה למשלוח הודעה כלפי 
הראל הוגשה ב-29 בפברואר 2016, בטרם חלפו 
7 שנים מהאירוע, ולכן התביעה לא התיישנה. 
נדחתה טענת הראל לעניין היקף הכיסוי של 
הפוליסה. נקבע כי פוליסה היא חוזה, וככזה 
יש לפרשו לפי כללי הפרשנות הרגילים של 
חוזים בהתאם לאומד דעת הצדדים. עם זאת 
בפרשנות של פוליסת ביטוח יש להתחשב 
במאפיינים הייחודיים של הפוליסה, שהיא 
בדרך כלל חוזה אחיד הנחתם בין צדדים שיש 
ביניהם פערי כוחות כלכליים ומקצועיים, כאשר 
למבטח מומחיות מיוחדת בנוגע למשמעויות 
של הפוליסה. בשל כך גובשו שני כללי פרשנות 
מיוחדים לחוזי ביטוח, כפי שנקבע בפס”ד 
מוצרי אלומיניום בע”מ נ’ אריה חב’ לביטוח 

יש לפרש  כי ככלל  בע”מ: “ראשית, נקבע, 
פי המשמעות המילולית  את הפוליסה על 
הרגילה, הפשוטה וההגיונית של מילותיה... 
שנית, במקרה של אי בהירות או ספק בנגוע 
למשמעות הנכונה של הכתוב, יש לפרש את 

פוליסת הביטוח כנגד המנסח-המבטח”. 
בית המשפט קבע, כי לשון הפוליסה “בשם/
מטעם/בעבור” יכולה להתפרש בשני מובנים. 
במובן הצר – כך שרק מי שהוא עובד של רמי 
לוי או אורגן שלה או נציג שהוסמך לפעול 
כשלוחה, ייכלל במסגרת הפוליסה. או שניתן 
לפרשה במובן רחב, כך שתכלול גם אנשים 
שפועלים עבורה ועושים פעולות שהיה עליה 
לעשות בעצמה לשם אחזקת המרכול. לכן, יש 
להעדיף את הפרשנות המיטיבה עם המבוטח, 
באופן שגם מגה תיכלל במסגרת הפוליסה, 
כמעביד. במקרה זה, שבו מגה מנהלת למעשה 
את המחלקות במרכול, יש לראות בה כמי 
שפועלת בעבור רמי לוי. המסקנה היא, כי 
מגה נכללת תחת שם המבוטח בפרק אחריות 
המעבידים ולכן היא מבוטחת הן על ידי הראל 
והן על ידי הפניקס. לפי ההלכה הפסוקה, נקודת 
המוצא היא כי גם בביטוחי אחריות, החלוקה 
במצב של כפל ביטוח הינה לפי היחס שבין 
59)ד( לחוק  סכומי הביטוח, כאמור בסעיף 
חוזה הביטוח, אלא אם הונחה תשתית מתאימה 
לקבוע אחרת. על הראל לשאת בשיעור של 
80% מסכום הפיצוי שהושת על מגה ובחלקה 

של רמי לוי לנזק, בסך 30 אלף שקל. 
בית המשפט חייב את הראל להשיב למגה 
)שהתחייבה במסגרת פשרה לשלם לתובע 
סך של 100 אלף שקל( סך של 86 אלף שקל.
הראל הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

הכיתוב “בשם/מטעם/בעבור המבוטח” 
הכריע את גורל הכיסוי הביטוחי

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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 העיצום הוטל בגין מכירת שתי סדרות של תעודות סל חסומות  עיצומים כספיים הוטלו גם על שלוש 
חברות נוספות  הראל: מדובר בטעות טכנית שאירעה לפני כארבע שנים. הראל איתרה את התקלה הטכנית 

שלא פגעה באף משקיע או מחזיק תעודה ודיווחה על כך לרשות לני”ע שווידאה שהדבר נעשה בתום לב

 נטען כי עמיתים נושאת באחריות ישירה ומוחלטת לכל המעשים הפסולים והבלתי 
חוקיים של העובד לשעבר יצחק כהן, שהיה אחראי על יישומה של מדיניות ההשקעה 

בקרנות, ופעל על פי הרשאה, סמכות, כוח ונגישות  כהן ושותפיו, נאמר בבקשה, גרפו 
לכיסם 7.7 מיליון שקל מכספי העמיתים, אך סכום זה מהווה חלק קטן מסך הנזקים

עיצום כספי בסך 375 אלף שקל הוטל על הראל 
סל בע”מ על ידי הרשות לניירות ערך בשל מכירת 
שתי סדרות של תעודות סל חסומות במשך 
שנים ובמספר רב של פעמים, ובכך ביצעה הצעה 
לציבור שלא על פי תשקיף שהרשות התירה את 
פרסומו – כך מסרה היום )ג’( הרשות לני”ע. 
הרשות הפחיתה בסך הכל 62.5% מסכום העיצום 
הכספי וזאת בשל כך שלא נמצאו הפרות קודמות 
שביצעה החברה, התנהלות החברה במסגרת 
ההליך ובשל פעולות שהחברה נקטה למניעת 

הישנות ההפרה והקטנת הנזק. 
רשות ני”ע הטילה עיצומים כספיים בסכום 
על ארבע חברות:  548,617 שקל  כולל של 
חברה מנפיקת תעודות סל, זירת סוחר חברה 
ציבורית ובעל עניין בחברה ציבורית. בנוסף 

להראל הוטלו עיצומים על אר.אפ.אקס גלובל 
טריידינג בע”מ – סך של 125 אלף שקל בגין אי 
הגשת דוחות רבעוניים כנדרש; על גמאטרוניק 
תעשיות אלקטרוניות בע”מ הוטל עיצום כספי 
בסך 35,117 שקל בגין איחור בהגשת דוחות 
ההסתדרות הציונית  כספיים רבעוניים; על 
העולמית עיצום כספי בסך 13,500 שקל בגין 

אי דיווח על אחזקות בעל עניין. 
נמסר כי בהטלת עיצום כספי ראשון על חברה 
שהיא מנפיקת תעודות סל, מדגישה רשות ני”ע 
את האיסור להציע מוצרים פיננסיים לציבור שלא 
בהתאם להוראות הדין. בהטלת העיצום הכספי 
של זירת הסוחר ממשיכה הרשות ומדגישה 
את חשיבות הפיקוח על תחום זה, שהוא עתיר 
סיכונים. בנוסף, בהטלת העיצומים על החברה 

הציבורית ועל בעלת העניין, בשל הפרות דיווח, 
מדגישה הרשות את חשיבות הדיווח הנאות 

ועמידה במועדי הדיווח.  
המקרים  בכל  ברשות,  אומרים  זאת,  עם 
נהגה הרשות בהתאם למדיניותה  הנדונים 
בשנים האחרונות, ליישום תקנות ההפחתה 
לטובת המפרים. סכומי העיצום הבסיסי על פי 
 25%-75% החוק הופחתו בשיעורים של בין 

בהתאם לנסיבות.
מהראל נמסר בתגובה: “מדובר בטעות טכנית 
שאירעה לפני כארבע שנים. הראל איתרה את 
התקלה הטכנית שלא פגעה באף משקיע או 
מחזיק תעודה, דיווחה על כך לרשות לני”ע, 
שווידאה שנעשה בתום לב ושהחברה לא הרוויחה 

מכך.  יודגש כי לחברה לא היו הפרות בעבר”.

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד 
עמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר 
וקרן הפנסיה הוותיקה מבטחים, בטענה לפיה 
הן נושאות באחריות ישירה, אישית ומוחלטת 
חבר  מי שהיה  כהן,  יצחק  הן למעשיו של 
ועדת ההשקעות של עמיתים ומבטחים, והן 
לכספי העמיתים המופקדים בידן. משכך, על 
פי התביעה, עליהן לפצות את עמיתיהן בסך 
השווה למלוא הנזקים שנגרמו להם והמוערך 

לצרכי הבקשה ב-85 מיליוני שקלים.
בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי 
בתל אביב נאמר כי יצחק כהן היה אחראי על 
יישומה של מדיניות ההשקעה בקרנות, מנהל 
צוות המניות בחטיבת ההשקעות שלהן ואחראי 
על המסחר במניות עבור החוסכים בכל הקרנות 

המאוחדות אצלן.
חביב,  ואברהם  הלוי  שלמה  המבקשים, 
טוענים כי כהן פעל ברמייה בחשבונות העמיתים 
בין השנים 2001-2005 והשפיע בדרכי תרמית 
על שערי ניירות הערך שנוהלו עבור העמיתים, 
תוך שהוא גורם באופן מכוון לנזקים כספיים 
כבדים לעמיתים הנאמדים בעשרות מיליוני 
שקלים, והכול על מנת להפיק רווח אישי לעצמו 

ולשותפיו על חשבון העמיתים.
ערך,  בניירות  זו  בפרשת תרמית חמורה 

נטען בבקשה, רכשו עמיתים ומבטחים עבור 
עמיתיהן, באמצעות כהן, ניירות ערך במחיר 
מלאכותי ומופקע במשך שבע שנים תמימות. 
כך, בין היתר, בחר כהן מניות מסוימות, אותן 
רכש בחשבונותיו הפרטיים ולאחר מכן ביצע 
מכספי העמיתים פעולות רכישה בכמויות 
גדולות ובאופן אינטנסיבי של אותן מניות 
שבחר, וזאת על מנת להעלות באופן מלאכותי 
את שערי המניות האמורות ולאחר מכן למכור 
את אותן מניות שרכש בחשבונותיו הפרטיים 

- ברווח.
ואכן מעשים אלה, שנעשו מתוך בצע כסף 
גרמו לעליית שער ניירות ערך באופן מלאכותי 
והובילו לכך שכהן רכש עבור העמיתים, בניגוד 
לאינטרס הכלכלי שלהם, ניירות ערך בהיקפים 
עצומים במחיר “מנופח” שהינו גבוה במידה 
ניכרת מהמחיר בו היו רוכשים העמיתים את 
נייר הערך אלמלא “הריץ” אותו כהן באופן 

שהעלה את שערו באופן מלאכותי.
כהן ושותפיו, נאמר בבקשה, גרפו לכיסם 7.7 
מיליון שקלים מכספי העמיתים, אלא שסכום 
זה מהווה חלק קטן בלבד מסך הנזקים שנגרמו 
לעמיתים כתוצאה ממניפולציות אסורות של 
“הרצת” מניות ומפעולות רכישה ומכירה שונות 
אשר ביצע כהן בניירות הערך של העמיתים. 

זאת, מאחר שעל מנת להפיק רווח בסך 7.7 
מיליון שקלים ביצע כהן פעילות הרצת מניות 
נזקים  הסבה  אשר  ממדים,  אדיר  בהיקף 
בסך עשרות מיליוני שקלים לעמיתי עמיתים 

ומבטחים.
בבקשה נטען, כי עמיתים ומבטחים התרשלו 
באופן קשה בשמירה על כספי העמיתים ואפשרו 
ביצע תרמית בכספיהם במשך שבע שנים 
רצופות ובכך הפרו את חובותיהן כלפי העמיתים.
לדברי המבקשים, על עמיתים ומבטחים 
מוטלת אחריות מוחלטת לפצות את העמיתים 
בגין כל הנזקים שהסבו להם מעשי התרמית 
בנכסי  אצלן  בכיר  עובד  ידי  על  שבוצעו 
העמיתים, והן נושאות באחריות ישירה לכל 
המעשים הפסולים והבלתי חוקיים של אותו 
כוח  פי הרשאה, סמכות,  על  עובד, שפעל 

ונגישות שניתנו בידו.
כהן הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר 
טיעון בהרצת מניות ונדון לעונש מאסר בפועל 
של שלוש שנים, קנס בסך 50 אלף שקל ופיצוי 
העמיתים בסך 1.5 מיליון שקל בגין חלק קטן 
מהנזק שנגרם לעמיתים כלשון בית המשפט.

תגובת עמיתים: “התביעה טרם התקבלה 
במשרדי עמיתים. לאחר שתתקבל, נבחן את 

כתב התביעה ונשיב בבית הדין, כמקובל”.

ייצוגית נגד עמיתים: תביעה 
לפיצוי בגין נזקים לכספי החוסכים 
שהסבו מעשיו של עובד החברה 

רשות ני”ע הטילה עיצום כספי 
בסך 375 אלף שקל על הראל סל
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 the Association of של  פרסום  פי  על 
הביטוח  הונאות   , British Insurers-ABI
בבריטניה מגיעות, בשנת 2016, לסך של 25 
שמספר  היא  הנחמה  לשבוע.  ליש”ט  מיליון 
התביעות )125 אלף( ירד ב-5% לעומת 2015 

וסכום ההונאות השנתי ירד בשיעור של 3%. 
בשנת  הוגשו  הרכב  ביטוח  הונאות  בתחום 
לעומת  פחות   4%( תביעות  אלף   69  2016
 5%( ליש”ט  מיליון   780 של  בהיקף   )2015

פחות לעומת 2015(. 

הביטוח  בהונאות  הירידה  על  להודות  יש 
 the Insurance Fraud של  לפעולה 
 the Insurance Fraud ושל  Bureau - IFB
 ,Enforcement Department - IFED

המסייעות בחשיפה של הונאות ביטוח.

כוונתו  על  הודיע   Axis Capital Holding הברמודי המבטח 
לרכוש את המבטח של לוידס Novae Group תמורת 467 מיליון 
המבטחים  עשרת  בין  שיתמקם  מבטח  תיצור  הרכישה  ליש”ט. 
המובילים בשוק הביטוח של לוידס, עם פרמיה בהיקף של יותר מ 6 

מיליארד דולר )לפי נתוני 2016(.
חברי מועצת המנהלים של Novae )חברה הרשומה בבורסה של 
1998( מוכנים לקבל את ההצעה האטרקטיבית של  לונדון משנת 

Axis, המציעה לבעלי המניות פרמיה מכובדת על שווי המניה. 
 Standard & Poor’s Financial Services הדירוג  סוכנות 
צעד  ל”שלילי”  מ”יציב”   Axis של  התחזית  את  הורידה   L.L.C

העלול לפגוע בדירוג החוסן הפיננסי )כיום +A( תוך 24 חודשים. 
 A.M. Best Co. Inc הדירוג  סוכנות  הודיעה  זה  שינוי  לעומת 

 .Axis שאינה משנה, בשלב זה, את הדירוג של
ימי,  תאונה,  ברכוש,  המיוחדים  הסיכונים  בתחום  פועל   Novae
אווירי וסיכונים פוליטיים. Axis  פועל בתחום הסיכונים המיוחדים 
כמבטח ראשוני וביטוח משנה. העסקה צריכה לקבל את האישורים 

הנדרשים מהרשויות השונות.

זילנדית  הניו  השלוחה  באמצעות   ,Suncorp האוסטרלי  המבטח 
המבטח  על  להשתלט  מנסה   ,Vero Insurance New Zealand שלו 
הניו זילנדי Vero .Tower החל לרכוש מניות של Tower עוד בחודש 
זה  להגיע לאחזקות בשיעור של 19.9%. מהלך  והצליח   2017 פברואר 
 Fairfax Financial גרם לשיבוש הצעת הרכישה שהגיש המבטח הקנדי

 .Tower הצעה שהייתה מקובלת על בעלי המניות של ,Holdings
Suncorp באמצעות Vero הגיש לבעלי המניות של Tower הצעת 
 219.3 של  שווי  המייצג  )מחיר  למניה  דולר   1.30 של  במחיר  רכישה 
המייצג  )מחיר  למניה  דולר   1.40 ל  ההצעה  את  והעלה  דולר(  מיליון 
שווי של 236.1 מיליון דולר(.   Fairfax הציע 1.17 דולר למניה )מחיר 
המייצג שווי של 197.3 מיליון דולר( ולא היה מוכן לתקן את ההצעה 
 Salt Funds זכתה בברכתם של בעלי המניות Vero שלו. ההצעה של
המניות  בעלי   .Accident Compensation Corp-ו  Management
הודיעו שהם בוחנים את ההצעות ונמנעים מלהביע עמדה על הצעות 

הרכישה.

בריטניה: הונאות הביטוח ב-2016 
הגיעו ל-1.3 מיליארד ליש”ט

Novae רוכש את Axis האוסטרלי מנסה המבטח Suncorp 
להשתלט על Tower  הניו זילנדי

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הנחמה היא שמספר התביעות )125 אלף( ירד ב-5% לעומת 2015

*בהתאם לתנאי הפוליסה
לפרטים נוספים פנה למנהלי המחוזות

עם כאלה הטבות
איך אפשר שלא לפנות??

ביטוח מוצרי ״ארומה״ של הכשרה - הכי משתלם לעסקים קטנים
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סיגל קליינשטרן, מנהלת תחום משאבי אנוש: בחרנו לקיים את הפעילות 
במגדל מתוך הבנה שלילדים יש רצון להכיר את מקום העבודה של הוריהם

יום חוויה במגדל לילדי העובדים 
שחגגו השנה בר מצווה ובת מצווה

ביום שישי שחלף נערך במגדל בפעם 
ובנות  מצווה  לבני  אירוע  השלישית 
המצווה, שאורגן על ידי החברה. ילדיהם 
בשנה  חגגו  אשר  מגדל,  עובדי  של 
האחרונה את בת המצווה ובר המצווה, 
הוזמנו לאירוע יחד עם ההורים. המפגש 
החברה  של  הראשי  בבניין  התקיים 
והתאפיין  במתכונת של יריד הפנינג עם 
שלל אטרקציות שונות, ביניהן עמדות 
של מולטימדיה, משחקי מחשבה וחוויה, 

תחנות יצירה ודוכני מזון.
זה לבמה,  בזה אחר  הוזמנו  הילדים 
כדי לקבל שי סמלי. זאת, בנוסף למתנת 
מגדל שהוענקה להם במועד שבו חגגו. 
במגדל מציינים, כי האירוע נחשב לאחד 
בשנים  החשובים  העובדים  מאירועי 

האחרונות.
סיגל קליינשטרן, מנהלת תחום משאבי 
באירוע  שלי  הנוכחות  “השנה  אנוש 

כנציגת  הן  כובעים,  שני  הייתה תחת 
ההנהלה / משאבי אנוש והן כאם לילדת 
בת מצווה. החיבור למשפחה מבחינתנו 
זהו ערך עליון. בחרנו לקיים את הפעילות 
במגדל מתוך הבנה שלילדים יש רצון 
להכיר את מקום העבודה של הוריהם. 
זה תמיד מרגש לפגוש את העובדים עם 
ילדיהם. הפעילות הייתה עשירה ומגוונת 

והזמן חלף ביעף”.
מיקי שהם, מנהלת גיוס ורווחה, בירכה 
וילדיהם ואמרה: “היום  את העובדים 
יחד אתכם את  ומציינים  אנו חוגגים 
אחת הצמתים המשמעותיים בחייכם - 
הפרידה מהילדות והמעבר שלכם לעולם 
הבוגרים - בהחלט נקודת ציון מהותית 

ביותר בחייכם ובחיי הוריכם”. 
ד  מ צ ו  מ י י ס ע   ו ר י א ה ת   א
שהביאו  “שיניים”  הסטנדאפיסטים 

ילדי מגדל באירוע שארגנה החברהלמפגש נימה אופטימית ומשעשעת.

מבטחים ומבוטחים
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אופיר נאור יעמוד בראש 
מערך ההשקעות הלא 

סחירות, גלעד אשרי ינהל את 
מחלקת האשראי הלא סחיר

מי ייצג את חברות הביטוח 
בכנס של איגוד השמאים?

קרן גרניט 
מונתה למנהלת 
מערך התביעות 

בהפניקס

מבטחים ומבוטחים

סורני: בשנים האחרונות אנו עדים להאצה משמעותית בהשקעות 
הלא סחירות של המוסדיים בכלל ובפסגות בפרט והוחלט להקים 

את המערך לאור המשך הגידול הצפוי בהשקעות אלה

יו”ר ענף הרכב באיגוד השמאים יהודה יגן מסר לפוליסה, כי 
נציגי איגוד חברות הביטוח הוזמנו לכנס, אך סירבו להשתתף

תנהל את התביעות בכל מגזרי 
פעילות החברה – בביטוח 
כללי, ביטוח חיים ובריאות

פסגות  ברק סורני מנכ”ל 
הודיע היום על סבב מינויים 
בהנהלת  בכירים  וקידום 
החברה. המינוי הראשון הוא 
של אופיר נאור שיכהן כראש 
- השקעות לא  מערך חדש 
שיהיה  המערך,  סחירות. 
לילך גבע  ניהולה של  תחת 
הראל, משנה בכיר למנכ”ל 
וראש המטה, יכלול את תחום 
האשראי הלא סחיר, פעילות 
ההשקעות בקרנות )פרייבט 
ובחברות  וגידור(  אקוויטי 

פעילות המעורבות  את  וכן  פרטיות 
מזה  בפסגות  עובד  נאור  המוסדית. 
האחרונות  כשבשנים  כעשר שנים, 
הנכסים  תחום  את  בהצלחה  ניהל 

האלטרנטיביים. 
תחת פעילות מערך זה, ינהל גלעד אשרי 
את מחלקת האשראי הלא סחיר. אשרי 
עובד בפסגות זה שש שנים וניהל בשלוש 
השנים האחרונות את מחלקת המעורבות 
המוסדית. במסגרת זו היה שותף לטיפול 
בהסדרי חוב מהותיים ואחראי לגיבוש 
מדיניות האשראי והנהלים הרלוונטיים. 

היה  קודמים  בתפקידים 
אשרי שותף פעיל בהובלת 
מספר השקעות לא סחירות 

משמעותיות. 
אוהד שריד יחליף את אשרי 
מעורבות  כמנהל מחלקת 

מוסדית.
לצד  כי  עוד,  אמר  סורני 
פעילות מערך ההשקעות הלא 
סחיר, בפסגות ימשיכו לקדם 
הנדל”ן  מערך  פעילות  את 
דודי דניאל,  המנוהל על ידי 

סמנכ”ל נדל”ן. 
אנו עדים  “בשנים האחרונות  סורני: 
להאצה משמעותית בהיקף ההשקעות 
הלא סחירות של הגופים המוסדיים בכלל 
ובפסגות בפרט. השקעות אלו מעניקות 
ערך מוסף, תשואה עודפת ויציבות לתיק 
ההשקעות הכולל. בשל כך, ולאור המשך 
הגידול הצפוי בהשקעות אלה, הוחלט 
להקים את מערך ההשקעות לא סחירות. גם 
בהקמת מערך משמעותי זה, אנו ממשיכים 
במדיניות קידום מנהלים ועובדים מבית. 
זהו ערך מהותי בבית ההשקעות, הממשיך 

להוכיח עצמו לאורך זמן”.

מנהלת  גרניט,  קרן 
ם  ו ח ת ב ת  ו ע י ב ת ה
ביטוח כללי בהפניקס, 
מונתה למנהלת מערך 
התביעות בחברה. נמסר 
כי גרניט תמשיך לדווח 
לאייל בן סימון, משנה 
תחום  ומנהל  למנכ”ל 
ותביעות,  כללי  ביטוח 
ותנהל את התביעות בכל 
פעילות החברה  מגזרי 
– בביטוח כללי, ביטוח 

חיים ובריאות.
גרניט החלה עבודתה בהפניקס לפני 17 שנה, במהלכן 
מילאה מגוון תפקידים ניהוליים בתחום מערכות 
מידע וביטוח כללי. בחברה מציינים, כי גרניט מילאה 
את תפקידיה בהצטיינות רבה ואף נבחרה פעמיים 
ברציפות על ידי הנהלת החברה כמנהלת מצטיינת 

לשנים 2010-2011. 
אייל לפידות, מנכ”ל הפניקס, בירך את גרניט לרגל 
כניסתה לתפקיד: “זו גאווה גדולה להפניקס שהשכילה 
לפתח ולקדם מנהלת כמו קרן גרניט לתפקיד בכיר 
ומרכזי בליבה העסקית של החברה. אני סמוך ובטוח 
כי תביא לתפקידה את הנחישות, היצירתיות והיכולות 
הניהוליות הגבוהות, שכה חשובים על מנת להוביל את 
מערך התביעות להישגים יוצאי דופן, הן בפן העסקי 

והן בפן השירותי”. 

ברק סורני מנכ”ל פסגות הודיע על 
הקמת מערך השקעות לא סחירות:

המוסכים יקיימו  ואיגוד  איגוד השמאים 
בשבוע הבא )יום א’, ה-16 ביולי( כנס שכותרתו 
“סוף לרשימות השמאים ומוסכי ההסדר”. 
בכנס צפויים להשתתף אנשי איגוד השמאים, 
אנשי איגוד המוסכים, שר התחבורה ישראל כץ, 
יו”ר ועדת הכלכלה איתן כבל, יו”ר הקואליציה 

ח”כ דוד ביטן וגורמים נוספים. 

ייצוג במסגרת  אולם גורם אחד לא יקבל 
הכנס: חברות הביטוח. בפאנל שייערך במסגרת 
הכנס, בנושא: “סוף לרשימות – הפתרונות 
בראי השוק: צרכן, חברת ביטוח, שמאי ומוסך” 
נעדרים נציגים רשמיים של ענף הביטוח, ומי 
שכן משתתף הם מאיר שביט, לשעבר המפקח 
איגוד חברות הביטוח  על הביטוח, ומנכ”ל 

ונגה רחמני, לשעבר יו”ר איילון ביטוח. שניהם 
מסרו לפוליסה, כי הם אינם מייצגים את ענף 

הביטוח אלא את עצמם בלבד. 
יו”ר ענף הרכב באיגוד השמאים יהודה יגן 
מסר לפוליסה, כי נציגי איגוד חברות הביטוח 

הוזמנו לכנס, אך סירבו להשתתף. 
מאיגוד חברות הביטוח לא נמסרה תגובה. 

אופיר נאור

קרן גרניט

צילום: פאביאן קלדורף
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